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VOORBERICHT VOOR DE TWEEDE DRUK.
Wie de moeite neemt deze druk met de eerste te vergelijken, zal
bespeuren, dat het aantal artikelen met meer dan 5000 vermeerderd
is. Daar de uitgevers des ondanks ieder woord een nieuwe regel
gegeven hebben, is de overzichtelijkheid geenszins geschaad: 't woordenboek is uiterst gemakkelijk in het gebruik gebleven.
Zonder van dit handwoordenboek een technisch woordenboek te
hebben willen maken, heeft de bewerker tal van termen tot het
gebied der nieuwe uitvindingen behorend opgenomen.
Ook het aantal der woorden, die tot „argot" of volkstaal behoren,
is uitgebreid, maar onder die termen zijn altijd veel eendagsvliegen;
de snelle ontwikkeling van het „argot" kan een woordenboek moeilijk
bijhouden.
Bij veel meer woorden, dan in de eerste druk, is in deze de uitspraak geheel of gedeeltelijk aangegeven.
Dank voor nuttige wenken is de bewerker verschuldigd aan de H.H.
C. V. BAREN, H. C. BAIJINGS, G. v. GELDER, J. N. HOLTZAPPEL,
Jhr. A. E. V. HUMALDA V. EYSINGA, C. KERDEL, L. G. A. LAFORtT,
F. Twiss, Dr P. M. J. TH. VRIJDAGHS.
Ondanks de zorgen aan deze bewerking van wijlen Dr PRICK VAN
WELY 's voortreffelijk „Frans Handwoordenboek" besteed, zal men
er leemten in ontdekken, zoals in elk woordenboek van deze omvang
en prijs. Volledigheid mag slechts geéist worden van een „groot"
woordenboek, dat dit werk verre in omvang zou moeten overtreffen.
Redelijkheid is dus bij de beoordeling van dit „Handwoordenboek"
geboden. Maar iedere redelijke op- of aanmerking zal dankbaar
worden aanvaard en genoteerd, om bij een eventuele derde druk te
worden verwerkt.
In deze tweede druk van het Eerste deel van dit boek is wat de
spelling van het Nederlands betreft, rekening gehouden met de laatste
voorschriften van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Amsterdam, September 1936.

J. FRANSEN.

UITSPR AAKTEK ENS
[0]
a als an in dans
[to]
on „ ton
ei
[ye]
e
inyin
[brae]
Ce „ un „ brun
[bal]
„ bal
a „ a
[ba]
„ bas
a
a
[v6r]
e
vers
e
„ the
[t e]
e
e
[ma]
e
„ me
9
[peer]
ce „ eu „ peur
th „ eu „ peu
[Poe]
[-Mr]
0
„ fort
0
[bó]
o
eau „ beau
[ku]
ou „ coup
u
[mu]
b.
mur
u
Louis [iwi]
W „ ou
[pWi]
„ puis
u
W
[mjel]
I
miel
j
[3ur]
„ Jour
j
3
[f u]
ch
„
thou
f
[diy5]
gn
agneau
1)
„ grand [gra
g
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AFKORTINGEN EN TEKENS,
t het gedeelte van een samengesteld woord, waarachter dit teken staat, neemt in het
meervoud de meervoudsvorm aan; by.
cult-de-sac wordt in het meervoud culs-de-sac,
petitet -fillet „
petites-filles.
,,
,,
adjectif, bijvoeglijk naamwoord.
a.
adverbe, bijwoord.
adv.
argot.
arg.
article, lidwoord.
art.
bijy. nw. bijvoeglijk naamwoord.
bijwoord.
bijw.
bijvoorbeeld.
by.
conjonction, voegwoord.
conj.
feminin, vrouwelijk.
f.
familierement, gemeenzaam.
jam.
figurement, figuurlijk.
fig .
Frankrijk.
Fr.
indicatif, aantonende wijs.
ind.
infinitif, onbepaalde wijs.
inf.
interjection, tussenwerpsel.
interj.
inzonderheid.
inz.
masculin, mannelijk.
m.
meervoud.
m y.
onzijdig.
o.
overgankelijk werkwoord.
ov. ww.
onov. ww onovergankelijk werkwoord.
pluriel, meervoud.
pl.
populairement, in de volkstaal.
pop.
preposition, voorzetsel.
prep.
pronom, voornaamwoord.
pron.
quelque chose, lets.
qc.
quelqu'un,
iemand.
qn•
subj.
subjonctif, aanvoegende wijs.
tussenw.
tussenwerpsel.
vrouwelijk; van, by. v. d. = van de(n) &.
v.
verbe impersonnel, onpersoonlijk werkwoord.
v. imp.
verbe intransitif, onovergankelijk werkwoord.
v. intr.
verbe pronominal, wederkerend of wederkerig werkwoord.
v. pr.
verbe transitif, overgankelijk werkwoord.
v. tr.
voegw.
voegwoord.
rechtsterm.
voorz.
voorzetsel.
11.1
herhalingsteken.
geneeskunde.
postwezen.
euphemisme.
O
(iI
technische term.
sterrenkunde.
X
til
handelsterm.
historische term.
$
w
*
boeventaal.
neologisme.
p
,n,
verouder(en)d.
bouwkunde.
%
r
electriciteit.
dood.
t
muziek.
dierkunde.
It
.1`
vogelkunde.°
biljart.
It
0.:,
versterkingswoord.
viskunde.
>
geringsch attend.
vlinder.
W
2
plantkunde.
eigenlijk en figuurlijk.
$
schoolwezen.
°
in velerlei betekenis.
B
Bijbels.
wapenkunde.
O
NI
Nederlands-Indisch.
militaire term.
X
RK
scheepvaart.
Rooms
Katholiek.
ktA
ZN
vliegwezen.
Zuid Nederland.
,
&
enz.
telegraphic.
9dichterlijk en hogere stijl.
draadloze telegraphic.
a
®
neologisme.
*
automobielwezen.
ea
telephonic.
94.

nr
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A.
a, in. a (de letter); marque a l'a, uitstekend;
prouver par a + b, zonneklaar bewijzen;
ne savoir ni a ni b, geen a voor een b
kennen; prime, a' (a accent); A =
association, vereniging; a.c. = anne'e cowrante, van het lopende jaar; arrt. = arrondissement, arrondissement; A. R. = Altesse Royale, Koninklijke Hoogheid: A. I. —
A ltesse Impe'riale, Keizerlijke Hoogheid.
a, prep. aan, te, in, op, bij, met, naar, tot,
tegen, voor, van, om, enz.; (r i c h t i n g)
oiler a Paris, naar Parijs gaan; courir
armes, te wapen snellen; mot a mot, woord
voor woord; au feu ! brand ! au voleur !
Houdt den dief ! a moi! au secours !
help ! s'adresser a, zich wenden tot; faire
dire qc. a qn., iets aan (of door) iem. laten
zeggen; (n a b ij h e i d) tue a Austerlitz, gesneuveld bij Austerlitz; 4 table, aan tafel;
de Marseille a Paris, van M. tot P.; titre
assis au soleil, in 't zonnetje zitten; crêpe
au chapeau, rouwband om de hoed; a
quelques pas de 14, enige passen verder;
deux a deux, twee aan twee; (p 1 a a t s)
demeurer 4 Paris, te Parijs wonen; au feu,
in (of op) het vuur; garder au cceur, in
zijn hart bewaren; a l'Ecu de France, in
het Wapen van Frankrijk; au bureau, op
het kantoor; au collet, bij de kraag; au
lieu de, in plaats van; (t ij d d u u r)
a ce soir, tot van avond; de 2 a 3 heures,
van 2 tot 3 uur; remettre au lendemain, tot
's anderendaags uitstellen; (t ij d s a a nduidin g) a minuit, te middernacht;
ce moment, op dat ogenblik; a Pdques, met
Pasen; 4 l'occasion, bij gelegenheid; au
printemps, in de lente; au Xe siecle, in
de Xe eeuw; (d o e 1) tendre streven
naar; re'duire a la misere, tot de bedelstaf
brengen; de io a 12 Pieces, io a 12 kamers;
a mort, ter dood; tiler a sa fin, ten einde
lopen; venir a rien, op niets uitlopen;
a la mdmoire de, ter nagedachtenis van;
l'intention de, ten behoeve van; tenir
honneur; tot een eer rekenen; aimer 4 la
folie, dol verliefd zijn op; (o v e r e e nkoms t) a mon gre, naar mijn zin; a volonnaar believen; aux termes de, vOlgens;
FRANS WOORDENBOEK.

propre geschikt voor; habile hekwaam
in; enclin geneigd tot; conforme a, overeenstemmend met; a ce prix, voor die
prijs; a trois pour cent, tegen drie ten honderd; 20 km. a l'heure, 20 K.M. per uur;
douze a la livre, twaalf per pond; (b e
s t e m m i n g) cave a vies, wijnkelder;
cuiller a potage, soeplepel; elections a la
Chambre, Kamerverkiezingen; (t o e v o eg i n g) atteler a la charrette, voor de kar
spannen; joindre voegen bij; (b e z i t)
ce chien est a moi, die p ond is van mii;
la maison a Grandet, het huis van Grandet;
c'est a vous de joker, het is aan u; c'est
gentil a 7,1 014S, 't is aardig van u; c'est leur
faute, a eux, 't is hun eigen schuld; a malin,
malin et demi, baas boven baas; c'est a qui
arrivera le premier, 't gaat er om wie het
eerst aankomt; (b ij b e h o r e n) voiture
4 deux chevaux, rijtuig met twee paarden;
bottine a lacet, rijgschoen; l'homme aux
lunettes, de man met de bril; char a banes,
janplezier; (o n t t r e k k i n g) acheter qc.
a qn., iets van (of voor) iem. kopen;
arracher a I'oubli, aan de vergetelheid
ontrukken; (m idle 1) a la plume, met
de pen; moulin a vent, windmolen; pécher
a la ligne, hengelen; (m a n i e r) a la
franfaise, op zijn Frans; a deux, met zijn
tweeen; a bras ouverts, met open armen;
Payer a la semaine, bij de week betalen;
vendre au poids, bij het gewicht verkopen;
a la nage, zwernmende; (v o o r een
i n f i n i t i e f) maison a vendre, huis to
koop; probleme a re'soudre, op te lossen
vraagstuk; bonne a tout faire, meid alleen;
it nest pas homme a faire cela, hij is er
de man niet naar; c'est a mourir de rire,
't is om je dood te lachen; difficile a comprendre, moeilijk te begrijpen; pret a partir, gereed om te vertrekken; prompt
a se fdcher, opvliegend; s'appliquer a comprendre, zijn best doen om te begrijpen; commencer 4 comprendre, beginnen
te begrijpen; inviter a diner, ten eten
vragen; apprendre a ' lire, leren lezen;
passer une heure a lire, een ,uur met lezen
dobrbrengen; se ruiner a jotter, door

Aaron

abattre

2

spelen arm worden; a parler franchement,
openhartig gesproken; a l' en croire, als
men hem geloven mag; it gele a Pierre
fendre, het vriest dat het kraakt.
Aaron [darO] in. Aaron.
abaca,
banaan van Manilla; manillahennep.
abaisse, I. bladerdeeg, pasteibodem.
abaisse-langue [-slag], tn. tonghouder; -spatel.
abaissement [-sma], verlaging, 't neerhalen, 't neerlaten, (ver)zakking, daling;
herleiding tot een lagere graad (van een
vergelijking), bijhaling (van een cijfer);
(fig.)vermindering,vernedering,kleinering;
verval, ontaarding; ti de l'horizon, kimduiking;
de la cataracte, 't lichten van
des barrieres douanieres, verde staar;
laging der tolmuren.
abaisser, v.tr. verlagen, neerhalen, neerlaten,
laten zakken, doen dalen; une equation,
een vergelijking tot een lagere graad herleiden; un chiffre, een cijfer bijhalen;
(fig.) verminderen, vernederen, kleineren;
verderven, ondermijnen, een noodlottige
invloed hebben op;
la cataracte, de
lager worden, zakken;
staar lichten;
dalen (van prijzen); gaan liggen (van de
(a), zich
wind); (fig.) verminderen;
verlagen (tot).
abaisseur, a. (& m.) neertrekkend; -trekker;
muscle ~, neertrekkende spier.
abajoue[-a3u],f. wangzak (dier); hangwang.
abalourdir, v.tr. lomp en onhandig maken,
verstompen.
abasourdissement, m. verstomping.
abandon [-badi5], m. het afstand doen, het
prijsgeven;
acte van overdracht; vrijmoedigheid, gelatenheid, volkomen vertrouwen, overgave; het verlaten, het in
de steek laten, het overlaten aan zijn lot,
losheid, ongedwongenheid; verwaarlozing;
d'enfant,
verlatenheid, eenzaamheid;
het te vondeling leggen; onbeheerd;
verwaarloosd; onverzorgd; avec ~, vrijmoedig, ongekunsteld; losjes.
abandonnê [-baden6], a, gelaten, ongedwongen, los.
abandonnement [-badOnma], m. het afstand
doen; het in de steek laten; losbandigheid;
verwaarlozing.
abandonner [-badane], v.tr. afstand doen
van (een recht), overlaten (de leiding),
loslaten (een prooi), afzien van, laten
viren (een mening, een plan), prijsgeven,
(weerloos) overgeven, overleveren (een
stad), opgeven (de strijd, een zieke),
vieren (de teugel); verlaten, in de steek
laten, aan zijn lot overlaten, te vondeling
leggen, nederleggen (zijn ambt, 't werk),
verzaken (zijn godsdienst), achterlaten
(een paraplu), laten rusten (zijn handen),

r

verwaarlozen (een tuin), begeven (van
't opgeven;
moed of kracht);
(a), zich overgeven (aan); zich verde moed verliezen.
laten (op);
abaque, m. o dekstuk van een kapiteel;
telraam, rekentafel (bij de Romeinen).
abalourdir [-zur-], v.tr. verdoven; verbijsteren, van streek brengen.
abasourdissement [-zur-], vs. verbijstering.
abat, m. 't slachten; neerslag; pluie
stortregen; afval (van geslacht vee).
abatage, m. 't vellen (van bomen); 't slachten, 't afmaken (van dieren); (pop.) doorhaling, standje; avoir
sur qn., (pop.)
't voordeel op iem. hebben.
klap (van een klaptafel); klep;
abatant,
valluik.
ablitardir, v.tr. doen verbasteren, doen ontaarden;
verbasteren, ontaarden.
abitardissement, m. verbastering, ontaarding.
omlaag "gaande beabage [abate], f.
weging.
m. groot stuk vlees (om
abat-faim
de eerste honger te stillen).
abat-foin in. hooigat boven de ruif.
abatis [-ati], m. 't omhakken, 't doden; gevelde bomen; geslachte dieren; hoop puin;
afval (van gevogelte en vee); (pop.) handen en voeten, armen en benen; spoor
z'n leden
(wilde dieren); nume'roter ses
tellen (na knokpartij, of ongeval).
abat-jour [-bazur], m. vallicht, koekoek
(dakvenster); lampekap; zonnescherm;
oogscherm.
abat-son [-basei], m. galmbord (in een
toren).

abattage, z. abatage.
abattant, z. abatant.
abattement [-atma],

afmatting; lusteloosheid, neerslachtigheid, matheid.

abatteur, m. die neervelt, -omhakt; (fig.)
snoever; grand de besogne, werkezel;
de quilles, goed kegelaar.
abattoir, m. slachthuis, -plaats.
abattre, v.tr. neerslaan; neerhalen; omverwerpen, verslaan, nekken, neerschieten,
doden, slachten, afmaken; N un chien
enrage, een dolle bond afmaken; vellen,
omhakken, afslaan (tak), afbreken, slechten, slopen (bouwwerk), delven (kool),
omgooien (kegels), door de wind afdrijven
(schip), neerlaten (gordijn), in de rust
brengen (de haan van een geweer); (fig.)
de la besogne, heel wat afdoen; afleggen
(een afstand), ontmoedigen, vernederen,
fnuiken, doen bedaren (de toorn), uitputten; petite pluie abat grand vent, een
zacht woord kan de grootste drift bedaren; '' son jeu, zijn kaarten neerleggen;
bride abattue, met losse teugel; des voiles
abattues, slappe zeilen; s'~, neervallen,

ti

abatture
ineenstorten; neerstorten (van paarden);
neerstrijken (van vogels); gaan liggen
(van de wind); moedeloos worden; l'orage
s'abat sur la ville, 't onweer ontlast zich
boven de stad.
abatture, I. het afslaan van vruchten; spoor
van wilde dieren.
abat-vent [-bdva], afdak, windscherm;
dekmat (van planten); schoorsteenkap.
abat-voix [-bAvwa], m. klankbord (van een
preekstoel).
abbatial [abasjA1], a. tot den abt-, de abdisof de abdij behorend.
de
abbaye [abe(j)i], f. abdij; (pop.)
Monte-cl-Regret, het schavot.
abt; geestelijke, (Wel)Eerwaarde
abbe,
(Neer); ti de cour, saletgeestelijke.
abbesse [abes], /. abdis.
abc [abase], m. alphabet; eerste beginselen.
abckder [aps-], v.intr. zweren, etteren.
zweer, ettergezwel.
abcks [apse],
Obadja.
Abdias [abdja(s)],
abdication, /. neerlegging van een ambt,
troonsafstand; afstand, onderwerping;
verloochening .
abdiquer, v.tr. afstand doen van (troon,
recht), nederleggen (ambt, macht), prijsgeven (mening), breken met (verleden);
v.intr. afstand doen van de troon;
zich onderwerpen, het opgeven, het bijltje
er bij neerleggen, zich gewonnen geven,
zijn standpunt laten varen.
abdomen [-men], m. onderbuik; achterlijf
(van insecten).
abdominal, a. onderbuiks-.
abducteur, a. & m. afvoerende (spier).
abduction, f. buitenwaartse spierbeweging
afwending (v. e. spier).
a. onbenullig;
abc-boek;
abicedaire,
elementair; alphabetisch.
voeren
(jonge
vogels).
abecquer, v.tr.
abée, f. molensluis.
abeille [-béj], f. honingbij, bij; bij (als zinneouvriêre, werkbij;
beeldig versiersel);
mdle, hommelmaconne, metselbij;
fouisseuse, graafbij.
bij ;
abeille [-bej-], a. met bijen versierd.
abeiller [-bej-], a. bijen-.
aberration, f. afdwaling van het licht tengevolge van de beweging der aarde; afwijking; (fig.) afdwaling, krankzinnigheid.
aberrer, v.intr. afdWalen.
abetir, v.tr. dom maken, verstompen;
v.intr. of s'"- verstompen, dom worden.
abetissement [-isma], tn. verstomping.
abhorrer [6.136-], v.tr. verfoeien, verafschuwen.
de
abime, m. afgrond; (peilloze) diepte;
science, razend knap man;
de inisêre,
poel van ellende.
abimer, v.tr. werpen in een afgrond; vernietigen, te gronde richten; bederven, be-

abondance
schadigen; (pup.) afkaminen, toetakelen ,
afbreken (de kritiek); zich in peen
afgrond storten; te gronde gaan; zich (in
lets) verdiepen; vervallen (huis); bederven, beschadigd worden, te lijden hebben;
abitne de dettes, tot over de oren in de
schuld; abime dans ses pense'es, in gedachten verzonken.
ab intestat, adv. zonder testament; bij versterf.
abject [6.133ekt], a. laag, gemeen, verachtclijk.
abjection [-b3-], f. laagheid, verachtelijkdiep gezonken;
heid; tombs dans
du peuple, heffe des yolks.
dc,
abjuration [-b3-], f. afzwering; faire
verzaken.
abjuratoire [-b3-], a. afzwerings-.
abjurer [-b3-], v.tr. afzweren; verzaken.
ablactation [-bi-], I. ophouden van 't zogen.
ablativus, zesde naamval.
ablatif,
't wegnemen (van een ziek
ablation, f.
deel); afsmelting (van een gletscher).
alvertje; zilvervisje.
able, m.
ablégat, tn. bijzondere gezant van den paus;
vice-legaat.
kruisnet, totebel.
ableret,
ablette, f. y alvertje; zilvervisje.
abluer [-b1-], v.tr. restaureren (handschrift);
chemisch verlevendigen(uitgewist schrift).
ablution [-b1-], I. afwassing (ook als godsdienstige ceremonie).
abnegation [-bn-], f. zelfverloochening; faire
., de, verzaken.
aboi, (meestal me.) geblaf; mss,uiterste
flood, wanhopige toestand (eigl. van een
afgejaagd hert); mettre- of re'duire aux "-is,
in 't nauw drijven; etre aux "-is, ten einde
raad zijn
geblaf.
aboiement, abolment,
abolir [abolir], v.tr. afschaffen, opheffen
(wet), vernietigen (verdrag, vonnis);
kwijtschelden (straf); in onbruik brengen
(gewoonte); verbreken (banden); in
onbruik geraken.
abolissement_ [-ism-], m. afschaffing, vernietiging.
abolition, f. afschaffing, opheffing, verval,
verbreking, vernietiging, kwijtschelding.
abolitionniste, voorstander van de afschaffing van lets (b.v. slavernij).
abominable, a. -ment, adv. afschuwelijk,
verfoeilijk.
abomination, f. afschuw, gruwel; titre en
aux gees de bien, door alle weldenkenden
de la desolation,
verfoeid worden;
vreselijke daad of -toestand.
abominer, v.tr. verfoeien, gruwen van, verafschuwen. [volop.
abondamment [-Odamd], adv. overvloedig,
abondance, f. overvioed, rijkdom, menigte;
ruimte (beursterm); wijn met veel water;

abondant
corne
hoorn v. overvloed; parler avec
• gemakkelijk spreken; parlor
voor
de vuist spreken; de
du cwur la bouche
parle, waar 't hart vol van is, loopt de
mond van over;
des matiêres, overvloed van copie (krant).
abondant, a. overvloedig, rijkelijk; t•i en,
rijk aan.
abonder, v.intr. in overvloed zijn, voor 't
grijpen liggen, talrijk zijn; ce pays abonde
en ce're'ales, dit land vloeit over van graan;
ti dans son sens, bij zijn mening blijven;
,--, dans le sens de qn., zich geheel bij
iemand aansluiten, met hem meegaan.
abonni, m. -6e, I. intekenaar,-ster,abonne(e);
(pop.) stamgast, liefhebber, -ster.
abonnement [abOnma], m. intekening,
abonnement; prendre un ti a,intekenen
(een abonnement nemen) op; acheter par
•
op afbetaling kopen.
abonder, v.tr. (a) abonneren (op); s'e.%-, a,
zich abonneren, intekenen op
abonnir, v.tr. verbeteren; v.intr. of s'es,
beter worden, veredelen..
abord, m. landing; toegang; nadering, voorkomen, ontmoeting, kennismaking, ontvangst, wederzien, omgang; verkeer, toeloop; —s, pl. omtrek, omliggend terrein;
tout
adv. onmiddellijk; (voor)eerst, aanvankelijk; de prime
des
op 't eerste gezicht, al dadelijk; d'un
facile, gemakkelijlt te naderen; avoir
facile, titre
facile, minzaam zijn.
abordable, a. genaakbaar, toegankelijk; prix
•
schappelijke prijs.
abordage, m. aanvaring, entering; monter
enteren.
aborder, v.intr. landen, aankomen, er zijn;
v.tr. bereiken (oever); aanspreken,
afgaan op (qn.); aanvaren; enteren; komen
liggen langs (schip); aanrijden; naderen
(vijand); een aanvang maken met, beginnen met (hoofdstuk, studie); beginnen
te spreken over, aanroeren (kwestie);
•
elk. aanspreken; op elk. aanvallen;
tegen elk. stoten.
abordeur, a. aanvarend, enterend.
aborigine, a. inheems; "-/s, m.pl. inboorlinabornement [-bOrnama], m. 't afpalen. [gen.
aborner, v.tr. afbakenen, afpalen.
abortif, a. vrucht afdrijvend (middelen);
onvoldragen, onvolwassen.
abouchement [-bufrná], m. mondgesprek.
aboucher [-buf6], v.tr. in gesprek brengen;
verbinden (buizen);
(aver), zich in
verbinding stellen-, een onderhoud hebben (met).
abouter, v.intr. (pop.) komen; of-, opdokken,
over de brug komen.
aboulie [Abuli], I. willoosheid.
aboulique [abulik], a. willoos, zonder wil.
about, m. X pen (van de hout- of metaalver-
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abriter
binding met pen en gat); aanheehtingsplaats. [hout) .
abouter, v.tr. X samenvoegen (stukken
aboutir (a), v.intr. uitlopen (op); grenzen
(aan); gaan etteren; rijp worden (gezwel);
(fig.) uitdraaien (op); gelukken, tot lets
leiden, slagen, resultaat opleveren.
aboutissant, a. aangrenzend; mss ,m.pl. les
tenants et d'une Pace de terre, d'une
maison, de aangrenzende erven; de belendendepercelen; (fig.)les tenants et "-is de qn.,
iemands omgeving; les tenants et d'une
affaire, wat met een zaak verband houdt,
het fijne er van.
aboutissement, m. 't doorbreken van een rijp
gezwel; uitkomst, gevolg, eindresultaat.
aboyer (a, aprês, contre), v.intr. blaffen (tegen); (fig.) uitjouwen, naschreeuwen; afgeven op; ti a I a lune, zich vergeefs driftig
maken.
aboyeur, blaffer; (fig.) sehreeuwer,
kwaadspreker; straatventer; afroeper van
rijtuigen (aan de schouwburg); schreeuwer
(op de markt of bij een kermistent);
de places, baantjesjager.
abracadabra, m. oud toverwoord, hocus
pocus; onzin.
abracadabrant, a. (tam.) onbegrijpelijk, potsierlijk.
abrasif, a. schurend; m. schuurmiddel.
abrasion, f. afschuring.
abrege, m. uittreksel; kort begrip, kort overzicht, kern; reproductie op verkleinde
schaal; en in 't kort, in: hoofdzaak,
in 't klein.
abrigement, in. verkorting.
abréger, v.tr. verkorten, afkorten, inkorten,
in 't kort samenvatten.
abreuvage, abreuvement [abreev-],
't
drenken.
abreuver, v.tr. (de) drenken, bevochtigen,
bevloeien; (fig.) overstelpen (met);
drinken;
larmes, in tranen baden.
abreuvoir,
drinkplaats, wed.
abriviateur [-brêvja-j, m. schrijver van een
uittreksel, verkorter.
abriviatif [-brevja-], verkortend;
afkortingsteken.
abriviation [-brevja-], f. afkorting.
abri, in. schuilplaats, toevlucht(soord), beschutting, afdak, schuilpost (oorlog); a
de, beschut-, beveiligd-, gevrijwaard-,
onvatbaar your; onder bescherming van;
mettre
beveiligen, onder dak brengen; sans
dakloos.
abricot [AbrikO],
abrikoos.
abricotier [abrikOtje], m.
abrikozeboom.
abrier, v.intr. a de wind afsnijden; beschutten.
abriter, v.tr. (de, contre) beschutten (tegen);
herbergen, onder dak brengen; (de),
schuilen (tegen); zich verschuilen.

abrivent
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abstraitement

abrivent [-brivd], m. windscherm, dekmat; absorbant [-ps-], a. opslorpend; tijdrovend,
beschutting voor soldaten op bivak;
inspannend, druk; overheersend.
schilderhuis.
absorbation [-ps-], f. het verdiept zijn.
absorbement [-ps-], m. het verdiept zijn.
abrogation, f. afschaffing; intrekking.
abroger, v.tr. afschaffen, intrekken;
absorber, v.tr. in zich opnemen, verzwelgen,
afgeschaft worden, in onbruik geraken.
inz. inzuigen (water), drinken (drank),
abrouti [abruti], a. afgeknabbeld (planten).
tot zich nemen, verorberen (voedsel), verabroutissement [dbrutisMa], m. 't afknabbebruiken (kolen), opslorpen (licht); (fig.)
len (hakhout).
verslinden (fortuin), tot zich trekken, in
abrupt [-iipt], a. st eil (van rotsen, oevers);
zich verenigen (alle macht), eisen (ener(fig.) hakkelig, stoterig.
gie), in beslag nemen (aandacht);
abruptement [-iiptamd], adv. onverwachts.
opgenomen worden, verdwijnen, wegzin m. idioot, ezel, verabruti, a. verstompt;
ken;
dans, zich verdiepen in, 'zich
lopen sujet; espece
idioot die je bent;
geheel wijden aan.
stommeling.
absorption [-ps-], I. opname, verzwelging,
abrutir, v.tr. verstompen (geest), verdiergebruik, opslorping; diepe nadenking,
lijken, suf maken;
verstompen, vergeestelijke inspanning.
dierlijken, suf worden.
absorptivite [-ps-], f. opslorpingsvermogen.
abrutissant, a. geestdodend.
absoudre [-ps-], v.tr. vrijspreken, ontslaan;
verstomping, stompzinabrutissement,
vergeven, kwijtschelden.
nigheid.
absoute [-ps-], f. R.K . laatste plechtigheid
abrutisseur, a. verdierlijkend.
(eigl. ter vergeving van zonden) bij een
abscisse [apsis], f. horizontale coOrdinaat.
lijkbaar, na de lijkdienst.
wegneming, -snij- abstime [-ps-], a. onthoudend;
abscission [apsisjo], I.
& f.
ding.
geheelonthouder, (-ster).
abscons [apski5; fem.: apskOs], a. verborgen, abstenant [-ps-], in. thuisblijver; blancoduister (betekenis).
stemmer.
absence[-ps-1,f.afwezigheid;gebrek,gemis,,-, abstenir [-ps-],
(de)), v.pr. zich ontavoir
des
P.-is,
wel
d'esprit, verstrooidheid;
houden (van); onzijdig blijven, z. afzijdig
eens sullen; en
de,bij afwezigheid van.
houden; buiten stemming blijven.
absent [-ps-], a. afwezig, uit; (fig.) ver- abstention [-ps-], f. onthouding; 't buiten
strooid;
afwezige; les
ont tort,
stemming blijven; blanco stem.
de afwezigen moeten het ontgelden; de abstention(n)iste [-ps-], rn. iemand, die uit
thuisblijvers hebben een mooie gelegenbeginsel niet stemt.
heid laten voorbijgaan.
abstergent [-ps-], a. & m. zuiverend (midabsentêisme [-ps-], [-têizm, of: -teism], m.
del).
't niet wonen op de plaats van zijn be- absterger [-ps-], v.tr. uitwassen (wonde).
zittingen; schoolverzuim; geringe op- abstersif [-ps-], a. zuiverend, reinigend;
komst .
m.pl. reinigingsmiddelen.
(de)), v.pr. wegblijven abstersion [-ps-], f. 't zuiveren (v. wonden).
absenter [-ps-]
(van, uit); zich verwijderen (van, uit), abstinence [-ps-], f. onthouding (van spijs),
uitgaan, op reis gaan.
vastendag.
dieet; jour
abside [apsid], f. apsis (achter het koor uit- abstinent [-ps-], a. onthoudend, matig;
gebouwde half-koepelvormige nis van
geheelonthouder.
de quintessence,
een kerk).
abstracteur [-ps-], m.
absidial [apsidjA1], a. van (in) de apsis.
haarklover, muggenzifter.
absinthe [-ps-], f. alsem, absint; (fig.) abstraction [-ps-], f. 't abstraheren; abstract
begrip; mss,theoretische beschouwingen;
bitterheid.
de,
absolu [-ps-], a. -ment, adv. volstrekt; onbeverstrooidheid van geest; faire
perkt; onafhankelijk, oppermachtig; vast,
buiten beschouwing laten; wegdenken,
dringend, gebiedend, beslist; alleenstaand
de; ,---, faite de, afgezien van,
faisant
(taalk.); zuiver (van alkohol);
ongerekend.
't volstrekte (wijsbeg.).
abstractivement [-ps-], adv. op zich zeif beabsolution [-ps-], f. vrijspraak, kwijtschelschouwd; in 't afgetrokkene.
ding, absolutie.
abstraire [-ps-], v.tr. abstraheren, in gem.
absolutisme
(stelsel
afgetrokken-,
dachten afzonderen;
absolutisme [-ps-],
der onbeperkte alleenheerschappij); eigen
verstrooid zijn.
zinnigheid.
abstract [-ps-], a. afgetrokken, abstract, afgezonderd; diepzinnig, gezocht; denkabsolutiste [-ps-], a. eigenzinnig, eenzijdig;
m. voorstander van het absolutisme.
beeldig; verstrooid; hombre r, onbenoemd
absolutoire [-ps-], a. vrijsprekend; kwijtgetal.
scheldend; bref
aflaatbrief.
abstraitement [-ps-], adv. in 't afgetrokkene.

r

abstrus
abstrus [dpstri_i], a. diepzinnig; duister.
absurde [-ps-], a., -ment, adv., ongerijmd,
bespottelijk; l'~, M. het ongerijmde;
de'montrer par l'~, bewijzen uit het
ongerijmde.

absurdite [-ps-], I. ongerijmdheid.
abus, in. misbruik; par ,---, verkeerd, abusievelijk.

abuser (de), v.intr. misbruik maken (van);
si ce n' est pas ~, als 't niet te veel gevergd
is; j'abuse de vos instants, ik houd u op;
vous abusez, gij gaat te ver; ~, v.tr. misleiden, bedriegen, verleiden; s'~, zich
vergissen, -illusies maken.
abuseur, m. bedrieger, verleider.
abusif, a. -Ivement, adv. verkeerd, ten onrechte; wederrechtelijk.
abuter, v.intr. opgooien (sport).
abyssal [abisdl], a. onpeilbaar, diepzee-.
abysse, in. onderzeese diepte.
[sinier.
Abyssinie, f. Abessinie.
abyssin(ien), a. Abessinisch; A~, iii. Abesacabit [-bi], in. aard, slag, soort, allooi.
acacia [-kdsja], in. t acacia.
academicien, m. lid van een geleerd genootschap, inz. lid van de Academie franfaise;
leerling van Plato.
academie, f. academie, geleerd-, kunstlievend- of letterkundig genootschap;district
van schooltoezicht, inspectie; rij-, scherm-,
dans-, schildersschool; studie naai 't naakt
model; (lichaams)vorm; school van Plato;
l' A-' franfaise, de Franse Academie
(genootschap van 40 letterkundigen);
officier d'A~, begfftigd met het ordeteken voor verdienst en op' onderwijs' gebied; e%., d'escrime, schermschool; ,---, de
jeu, speelhuis; ~ nationale de musique,
de Grote Opera (Parijs).
academique, a. -ment, adv. academisch; (fig.)
deftig, stijf, gekunsteld, theoretisch; des
discussions ~s, besprekingen die theoretisch blijven; palmes Ns, ordeteken van
een officier d' Academie.
academiste, m. eigenaar- of leerling van een
rij-, scherm- of dansschool.
Acadie, f. Nieuw-Schotland.
acagnarder, v.tr. (fain.) vadsig maken; s'r,,,
vadsig worden, zich met niets ophouden,
luilakken.
acajou, m. $ mahonieboom; mahoniehout.
acaliphe, m. neteldier, zeenetel.
acanthades, f. pi. bereklauwachtige planter.
acanthe, f. $ acanthus, bereklauw (plant);
acanthusblad (als ornament).
a capella, adv. zonder begeleiding.
acare, m. mijt; schurftmijt.
acariatre, a. twistziek, kregel, onhandelbaar,
snibbig, vinnig, bits.
acarilitrete [-ate], f. kibbelzucht, snibbigacarides, m.pl. mijtachtigen. [heid.
acariens, m. p/. , mijtachtigen.
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accentuer
acarus, lt. mijt.
acatine, a. kettingloos; ,---i, f. kettingloos
rijwiel.

acaule [akol], a. $ stengelloos, zittend.
accablant, a. drukkend; (fig.) overstelpend,
verpletterend; un homme ', een lastig
man; une declaration "-,e, 'n bezwarende
verklaring.
accablement, m. overladenheid; uitputting;
neerslachtigheid; ,--, d'affaires, overstelpende drukte.
accabler, v.tr. (de) overladen (met), doen
bezwijken (onder de last); overmannen,
overweldigen, de genadeslag geven aan;
kwaadspreken van; verpletteren; (fig.) uitputten, drukken, terneer slaan; overstelpen (met); titre actable , de, gebukt gaan
onder, bezwijken onder; 't benauwd hebben van (warmte), niet meer kunnen van,
tot over de oren zitten in; silence accable,
doffe stilte; je suis accabld, ik ben doodop.
accalmie, f. korte windstilte; 't bedaren (van
woede, van pijn); rustig ogenblik of slappe
tijd (in taken).
accaparement, m. 't opkopen (uit winstbejag); (fig.) 't in beslag nemen.
accaparer, v.tr. opkopen (om de prijzen te
doen stijgen); hamsteren; (fig.) beslag leggen op, inpalmen; ~ les voix , stemmen
werven.
accapareur, m. -ease, f. opkoper, opkoopster, hamsteraar.
acceder [aks-] (a), v.intr. toegang hebben
(tot); toetreden (tot); ingaan (op), inwilligen (verzoek).
accelerateur, -trice [aks-], a. bespoedigend,
versnellend; m. gaspedaal (auto).
acceleration [aks]-, f. versnelling, bespoediging, verhaasting.
accelerer [aks-],v.tr. versnellen; bespoedigen,
verhaasten, sneller rijden, optrekken
(auto); "s le pas, aanstappen; par service
accele're, per sneldienst; mouvement uniformement accelere, eenparig versnelde beweging; s'~, sneller worden.
accent [Aks-], in. klemtoon; toonteken;
toon, klank; stembuiging, uitdrukking;
taal, bewoording(en); uitspraak, tongval;
krachtige penseelstreek; #.--, tonique, klemtoon; ~ aigu (,), ~ grave (s),~ citconflexe (A); aux accents de, bij het horen van,
op de tonen van; ne pas avoir d'accent,
zuiver spreken.
accentuation [aks-], f. 't leggen van de
klemtoon; 't plaatsen der toontekens;
(fig.) versterking, verscherping, toename.
accentuer [aks-], v.tr. de klemtoon leggen
op, met klem uitspreken; het toonteken
plaatsen op; doen uitkomen, verscherpen,
versterken, krachtiger uiten; doen toenemen; des traits accentues, scherpe trekken; s'.', duidelijker worden; toenemen.

acceptabilite
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accomplir

acclimatation,f. 't gewennen aan een klimaat;
acceptab ilite [ aks-], f. aannemelijkheid.
jardin
(uitheemse) dieren- (en planacceptable [éks-] , a. aannemelijk; tout ceci

ten)tuin.
dit alles zou er nog mee door
kunnen; une situation ,---,, 'n fatsoenlijke acclimatement, 10. 't gewennen aan een
klimaat.
betrekking.
v.pr. aan een klimaat
acceptation [aks-], f. aanneming; berusting; acclimater, v.tr. &
inwilliging, goedkeuring; $ acceptatie
gewennen, acclimatiseren, z. aanpassen;
(fig.) gewennen, inburgeren, invoeren
(wissel); protét faute d'~, protest van
non-betaling; presenter et
ter accep(by . stierengevechten).
accointance, f. omgang, verkeer, betrektatie aanbieden.
v.tr.
aannemen, aanvaarden,
kingen.
accepter [aks-],
toelaten (reizigers), zich schikken in (z'n s'accointer (avec), v.pr. vertrouwelijk omlot) ; inwilligen, goedkeuren; $ accepteren
gaan (met), zich inlaten (met).
(wissel); j'accepte, aangenomen; j'en ac- accolade, f. omhelzing; verbindingshaak,
accolade; donner
cepte l'augure, ik hoop, dat het zo mag
tot ridder slaan,
uitvallen (als iemand zegt); une traite
of omhelzen(in plechtige omstandigheden).
[wissel). accolage, m. het opbinden (bv. van wijnacceptie, accept.
gaard-ranken).
$ acceptant (van een
accepteur [aks-],
acception [aks-], I. betekenis; aanzien; accolement, m. omhelzing; samenvoeging.
sans th., de personne, zonder aanzien des accoler, v.tr. omhelzen; samenvatten, samenpersoons.
voegen, verenigen; opbinden (takken).
accis [akse], m. toegang; aanval (koorts); accolure, f. stroband om ranken op te
vlaag, bui (toorn); d'un accês difficile,
binden; bindsel.
vrijwel ongenaakbaar.
accommodable, a. te schikken, bij te leggen.
accessibilitë [Sks-], I. toegankelijkheid; ge- accommodage,
toebereiding (van spijzen).
naakbaarheid.
accommodant, a. toegevend, inschikkelijk.
accessible [aks-] A, a. toegankelijk (voor), accommodateur, a. accommoderend.
begaanbaar, genaakbaar, bereikbaar, accommodation, f. inrichting (van een
open; vatbaar, gevoelig, ontvanlcelijk
lokaal); schikking; aanpassing, accom(voor).
modatie (van het oog).
accession [aks-], f. toetreding, vermeerde- accommodement,
bijlegging, vergelijk;
ring; toevoeging;
au trOne, troonsbeschikking.
stijging.
accommoder, v.tr. passen, gelegen komen;
toebereiden (vlees); schikken, bijaccessit [aksêsit], m. vermelding (van goede
leerlingen na de prijsbehalers).
leggen (zaak); inrichten, in orde brengen; op zijn gemak zetten, goed zoraccessoire [aks-], a. bijkomstig, onder eschikt;
m. bijzaak; bijwerk (schildertj);
gen voor; (iron.) toetakelen;
d, avec;
bijslag;
onderdelen (bv. van een
overeenbrengen met, schikken naar; de,
fiets); (toneel)benodigdheden.
voorzien van; accommodd de biers, welaccessoiriste [aks-], in. verkoper van ondergesteld; N a toutes les sauces, over de
delen (v. auto, fiets &).
hekel halen;
de toutes pieces, duchtig
accident [aks-], m. ongeluk, ongeval; toeval;
onder handen nemen, bespottelijk maken;
toevallige vorm; oneffenheid (terrein);
een vergelijk treffen; zijn gemak
toevallig teken in de muziek (kruis3nol,
nemen; zich kleden;
(et), gewennen
herstellingsteken); bijkomend ziekte(aan), zich schikken (naar); s'~ avec,
verschijnsel; •-•-, de lumiere, lichteffect;
passen bij; s'~ de, zich behelpen met,
les ,.■ds de la circulation, verkeersongelukvoor lief nemen.
ken;
mortel, ongeval met dodelijke accompagnateur, m. -trice, f. J begeleider,
afloop; par e.■,, bij ongeluk; bij toeval.
begeleidster.
accidents [dlis-], a. oneffen, ongelijk; heuvel- accompagnement, m. begeleiding (ook „t);
achtig;
vie ~e, avontuurlijk, veelbewogen
geleide; toebehoren; bijkomend sieraad;
leven.
avec
de cris, onder geschreeuw.
accidentel [aks-], a. -lement, adv. toevallig; accompagner, v.tr. vergezellen, meegaan
lignes
hulplijnen; mort
rampmet, ins. f begeleiden; vergezeld doen
spoedige dood.
[in.
gaan; komen bij, niet afsteken bij,
accidenter [aks-], v.tr. afwisseling brengen accompli, a. volmaakt, volkomen, onberisaccise [aks-1, f. accijns, verbruiksbelasting.
pelijk, uitstekend; voltooid; fait "-j, volacclamateur, m. toejuicher.
dongen feit; 3o cuts accomplis, voile
zonder
acclamation, f. toejuiching; par
3o j; apris la journe'e ~e, na vervulde
hoofdelijke stemming, bij acclamatie.
dagtaak.
acclamer, v.tr. toejuichen; bij acclamatie accomplir, v.tr. vervullen (plicht); nakomen
goedkeuren, -kiezen.
(wet); volbrengen (bv. reis, wonder); tot
serait

accomplissement
stand brengen, verwezenlijken (grote dingen), voltooien (oud); uitzitten (gevangenisstraf) ; s'^-, , tot stand komen; geschieden, uitkomen.
accomplissement, m. vervulling, nakoming,
volbrenging, verwezenlijking, voltooiing.
accorage, m. het stutten.
accord, m. overeenstemming; overeenkomst (66k in de spraakkunst, in getal,
geslacht of naamval), schikking; : samenklank, accoord, 't stemmen; etre- of
tomber d'F. ,, 't eens zijn of -worden, accoord gaan,-zijn; mettre d',.., , tot overeenstemming brengen; d'un commun ,,d, eenparig, als een man, eenstemmig; aux ,ds
de, op de tonen van; d'—, goed, afgesproken !
accordable, a. die toegestaan- of -overeengebracht kan worden.
accordage, m. J' 't stemmen van muziekinstrumenten.
accordailles, I. pl. verloving.
accordant, a. harmonisch.
accorde, a. verloofd; ,-,, m.;ee,
t f. verloofde.
accordement, m. het bijleggen, het verzoenen.
accordion, m. J harmonica.
accorder, v.tr. (a), tot overeenstemming
brengen (partijen), doen overeenstemmen
(ook 't participe passe), J' stemmen
(piano); bijleggen (geschil); toestaan (uitstel), verlenen (aan) (verlof), inwilligen
(verzoe.k), schenken (aan) (aandacht), ten
huwelijk geven (aan); erkennen, toegeven,
toekennen (aan) (verdiensten); ,---, ses
flutes, zich gereed maken; het eens worden; ,---, un regard a, z. verwaardigen 'n
blik te werpen op; accordez! haalt op
gelijk ! (roeien); s'", , overeenstemmen,
het met elk. (kunnen) vinden, het eens
zijn- of -worden, bij elk. passen (ook van
kleuren); ils s'accordent comme chien et
chat, zij leven als kat en hond; s',---, pour
reconnaitre, eenstemmig erkennen.
accordeur, in. j% stemmer.
accoudoir, m. ,P stemhamer.
accore, m. schoor, stut; rand van een bank
of -klip; '', a. ate ,---,, steile kust.
accorer, v.tr. stutten.
accort, a. beleefd, innemend, aardig.
accortise, f. vriendelijkheid.
accostable, a. genaakbaar; vriendelijk.
accoster, v.tr. aanleggen bij; langszij komen
van; aanklampen, toetreden op, aanspreaccot, m. steun, stut.
[ken.
accotement, m. berm (tussen weg en sloot).
accoter, v.tr. steunen, stutten; s',,,, leunen
(tegen 'n muur); P ., , v.intr. op zijde vallen,
overhellen (van een schip).
accotoir, m. arm-, zijleuning; schoor, stut.
accouchee, f. kraamvrouw; caquets de l',-,,,
bakerpraat.
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accrocher
accouchement, m. bevalling, verlossing.
accoucher (de), v.intr. (met avoir & etre),

bevallen (van); (fig.) met veel moeite in
elk. zetten, (eindelijk) uitspreken of -in
het licht geven (een zin, 'n boek); (arg.)
bekennen; accouchez donc! spreek dan
toch !; ,---", v.tr. verlossen.
accoucheur, m. -euse, f. verloskundige.
accouder (s',---, (a)), v.pr. met de ellebogen
leunen op .
accoudoir, m. leunkussen, armleuning,borstaccouplage, in. 't koppelen. [wering.
accouple, f. koppelriem van jachthonden.
accouplement, m. samenkoppeling; paring;
(oud) vereniging.
accoupler, v.tr. koppelen, paren; samenvoegen, verenigen; F‹. schakelen; s' ,---, , paren,
zich paren.
accourcir, v.tr. verkorten, bekorten; s'i-,-,,
korter worden.
accourcissement [-sisma], m. 't korter worden; 't verkorten; bekorting.
accourir, v.intr. (met etre), toelopen, toesnellen, toestroinen.
accourse, I. buitengalerij.
accoutrement, m. wonderlijke opschik, bespottelijke kleding.
accoutrer, v.tr. vreemd kleden, toetakelen.
accoutumance, f. gewoonte, hebbelijkheid.
accoutumê, a. gewoon.
accoutumer, v.tr. gewennen; s',---, a, zich gewennen aan; etre accoutume a, aan iets
gewoon zijn; a l'heure accouturne'e, op
't gewone uur.
accouver, v.tr. broedeieren leggen in; s',.%.,,
gaan broeden.
accréditer, v.tr. (auprês de) in aanzien brengen (bij); ingang doen vinden (bij), in omloop brengen (bericht); $ een krediet verschaffen (bij); van geloofsbrieven voorzien, als gevolmachtigde- of als zaakgelastigde afvaardigen (naar); ,---, qn.
aupris d'une Banque, iem. accrediteren bij
'n bank; s'—
', aanzien-, $ krediet verkrijgen; het vertrouwen winnen; cette
nouvelle s'accredite, dat bericht vindt meer
en meer geloof.
accridlteur, m. borg..
accrescent [-kresa], a. doorgroeiend.
accroc [-kr6], m. winkelhaak, scheur; (fig.)
moeilijkheid, hinderpaal, kleerscheuren,
kink in de kabel; faire un'' ci, een smet
werpen op; marcher sans ,---,, van een leien
dakje gaan.
accrochage, m. 't aanhaken, 't ophangen;
vulling (mijn).
accroche-cceur, m. plat, gekruld haarlokje
aan de slaap, spuuglok.
accrochement, m. aanhaking, aanrijding.
accroche-platt, m: bordenhanger.
accrocher, v.tr. aanhaken, ophangen, of-bellen (telefoon); enteren; aanrijden (te-
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gen); (fig.) ophouden, tegetilioudeK krijgen, bemachtigen (betrekking), aan de
hank slaan (man), oplopen (ziekte); avoir
le coeur biers accroche, niet bang zijn; (tam.)
in de lommerd zetten; , blijven haken,
vastraken; zich vasthouden, zich vastgrijpen; (fig.) zich vastklampen.
inpikker.
accrocheur,
qc. a qn., en faire
accroire, v.tr. faire
qn., iem. iets wijs maken, -op de mouw
spelden; s'en faire zich veel inbeelden.
accroissement, m. (aan)groei; toename, aanwas, uitbreiding.
accroit, m. aanwas (van een kudde).
accroitre, v.tr. doen aangroeien; doen toe(aan)groeien,
v.intr. of
nemen;
toenemen, aanwassen, zich uitbreiden.
zittend.
accroupi, a. gehurkt;
s'accroupir, v. pr. neerhurken; gaan liggen
(van dieren).
accroupissement, m. 't neerhurken, gehurkte
houding.
accru, m. $ worteluitloper.
accrue, f. aanwas (van land of bos).
accu (mulator); charger un"-,,
accu
'n accu laden.
accueil [akdej], m. onthaal, ontvangst; begroeting; faire (bon) qn., iem. goed
ontvangen; faire bon #-•, a une demande,
une
een verzoek inwilligen; faire bon
traite, $ een wissel honoreren.
accueillir, v.tr. ontvangen, onthalen; begroeten (b y. met applaus), overvallen (bv.
door storm); inwilligen (verzoek).
accul [AM], m. engte, kreek; slop.
acculement, m. 't achteroverhellen van een
wagen, van een schip.
acculer, v.tr. (dans, contre) jagen (in), drukken (tegen), in de engte drijven; (fig.) in
het nauw brengen; vastpraten; zich
in de rug dekken, (fig.) zich vastpraten;
achteroverhellen(van een schip); steigeren.
accumulateur, m. ophoper; .1K, accumulator.
accumulation, f. opeenhoping.
accumuler, v.tr. opeenhopen, opeenstapelen, bijeenzamelen, opsparen; zich
opstapelen; snel verlopen (van jaren),
steeds talrijker worden of alle tegelijk
komen (bv. van moeilijkheden).
accusable, a. to beschuldigen.
accusateur, m. -trice, f. aanklager, aanklaaga. beschuldigend.
ster;
accusatief, vierde naamval.
accusatif,
accusation, aanklacht, beschuldiging; chef
punt van aanklacht; mettre en
in staat van beschuldiging stellen.
accuse, m. -e, f. beklaagde, beschuldigde;
de reception, bericht van ontvangst.
accuser, v.tr. (de), beschuldigen (van), aanklagen, spreken tegen; aangeven, opgeven
(leeftijd), opbiechten (zonden), aanwijzen

achenunement
(gewicht), doen uitkomen (spieren), wijzen op, blijk geven van (grondige kennis);
berichten (ontvangst), aanwijzen; le thermometre accuse 6° au dessous de zero, de
thermometer wijst 6° beneden nul aan;
son point, roemen (bij 't kaartspel); des
traits accuse's, scherpe gelaatstrekken;
(de), zich beschuldigen (van), bekennen;
duidelijker worden, beter uitkomen,
toenemen.
acèphale, a. hoofdeloos, koploos.
acirades, f.pl. $ ahornachtigen
adrage, m. 't verstalen; 't aanzetten.
adrain, a. staalachtig.
acerbe, a. wrang; (fig.) scherp, bitter.
acerbitê, f. wrang-, scherp-, bitterheid.
acire, a. zonder horens, -sprieten.
acêrê, a. puntig, scherp; bijtend, bits.
after, v.tr. verstalen; scherp-, bijtend maken.
acErinêes, f.pi. $ esdoorn-, ahornachtigen.
acescence [-sesds], f. begin van verzuring.
acescent, a. zuur wordend.
acêtabule, m. zuignap; gewrichtspan.
acetate,' m. azijnzuurzout.
acêteux, a. azijnachtig.
acetification, f. azijnvorming.
acetifier, v.tr. in azijnzuur doen overgaan.
azijnzuur.
acetique, a. azijn-; acide
acetone, I. aceton.
acetyleen.
acetylene,
Achale [AL], I . Achaje.
achalen [-kale], a. Achajer, Griek, grieks.
Achaique [akaik], a. Achajer, Griek, grieks.
achalandage, m. beklanting, klandizie.
achalander, v.tr. beklanten, klanten aanbeklant worden.
brengen;

Achanti [af-], m. Asjanti.
acliarnE [áf-], a. hardnekkig, verwoed;
au travail, vol werklust.

acharnement [áf-], m. bloeddorst; verbittering; hardnekkigheid; volharding; mettre
de PP.–, et, verwoed vechten voor.
acharner [df-], v.tr. (contre), aan-, ophitsen
(tegen); (apres, contre, sur), onvermoeid najagen, grimmig achtervolgen,
zich hardnekkig vastklampen (aan), niet
loslaten; verwoed aanvallen, afmaken,
geen kwartier geven (aan), geheel verscheuren, deerlijk toetakelen; (c1),
hardnekkig volhouden, het er op gezet
hebben, zich bijzonder toeleggen (op),
zijn uiterste best doen (voor, om), zich
overgeven (aan);
sur qn., z'n woede
koelen op iem.
(aan)koop,
inkoop; het geachat [af-],
ache, f. $ eppe, wilde selderie.
[kochte.
Acheen [akee],
Achajer.
Acheloos (stroomAcheloos [akelais],
god; rivier Aspropotamo).
acheminement, m. nadering; weg, niiddel,
voorbereidende- of bevorderlijke: maut-

acheminer
acquit-a-caution
IO
regelen; neiging; etiquette d'~, etiket door acitreux, -euse, a. staalachtig.
afzender op postzending geplakt om be- acierie, f. staalfabriek.
paalde route of paketboot aan te geven. acne, f. huidziekte (die puistjes in het geacheminer, v.tr. (a, vers) aan de gang mazicht vormt), uitslag.
ken, op weg helpen, verzenden; leiden acolyte, tn. altaardienaar; volgeling, aan(tot); s'-', zich (op weg) begeven; zich
hanger, handlanger.
voortbewegen; naderen; (fig.) vorderen. acompte,m. $ som op afbetaling; interimAcheron [ak 6-, of afe-], m. rivier om de
dividend.
onderwereld; de onderwereld; de dood.
aconit [Mama], m. $ monnikskap.
acheiontia [-kerasja], f. doodshoofdvlinder. acoquiner, v.tr. verwennen, verleiden, verachetable, a. koopbaar.
slaafd maken; s',..,, zich aan iets verslaven.
acheter, v.tr. (a qn.) kopen(van- of voor iem.), acore, acorus [dkOriis], in. $ kalmus.
aanschaffen; omkopen; (fig.) met moeite Acores, I. pt. Azoren (eil.).
verwerven; ~ un fonds de boutique, een i-cete, m. bijkomstigheid.
Winkel overnemen.
acotyledone, acotyledone, a. t zonder zaadacheteur, m. -euse, I. koper, koopster.
lobben; ~5, f.pl. sporeplanten.
achevage, m. afwerking, polijsting.
acoumitre, tn. gehoormeter.
acheve, a. afgewerkt, voltooid, volmaakt, a-coup, m. schok, ruk, stoot; „bevlieging",
onberispelijk; volsiagen, volkomen; (soms:)
hindernis, belemmering; sans le moindre
stapelgek.
~, zonder enige moeifijkheid; par ~s,
achivement, m. voltooiing; volmaaktheid.
met horten en stoten.
achever, v.tr. afwerken, voltooien, volbren- acoustique, a. tot 't gehoor (of -'t geluid)
g en, eindigen, bijna klaar zijn met, uitbehorend; nerf ~, gehoorzenuw; cornet
spreken (zin), uitdrinken (glas), oproken
~, hoorn (voor do yen); tuyau ~, spreek(sigaar), afdragen (kledingstuk), slijten
buis; ~, f. geluidsleer; geluidvoortplan(ouderdom); afmaken, de genadeslag
ting, acoustiek (v. e. lokaal).
geven aan; te gronde richten; cette nouvelle acquireur m. koper, koopster; trouver (un)
acheva de nous decourager, dit nieuws deed
~, 'n koper vinden; se rendre ,---, de, koper
ons de moed geheel verliezen; s',,,, ten
worden van, aankopen.
einde lopen.
acquerir, v.tr. verkrijgen, verwerven, opacheveur, m. polijster, afwerker.
doen, aankopen; biers mat acquis ne profite
Achille Will, in. Achilles.
pas, onrechtvaardig verkregen goed gedijt
achillee, I. $ duizendblad.
niet; ~ de la force, kracht opdoen, in
achoppement, m. stoot, hinderpaal; pierce
krachten toenemen, -winnen; c' est un
d'~, steen des aanstoots.
point acquis, dit is uitgemaakt; it nous est
achopper, v.intr. of s'—, struikelen.
acquis, hij is ons genegen, hij is voor ons
achores [-kOr], m.p/. r berg.
gewonnen; son appui nous est acquis, wij
achromatique [-kre-], a. achromatisch (geen
kunnen op zijn steun rekenen; la garantie
kleurschifting vertonend).
reste acquise A l' administration, de waarachromatiser [-krO-], v.tr. de kleuren wegborgsom is verbeurd; s',--, qc. iets vernemen van.
werven.
achromatisme [-krO-], m. opheffing van acquet, m. verkregen goed (by . tijdens het
kleurschifting (bij optische werktuigen).
huwelijk).
achromatopsie [-krO-], I. kleurenblindheid. acqulescement [dkj esmil], m. toestemming,
aciculaire, a. spits toelopend, naaldvormig.
berusting.
acide, a. zuur; ~, m. zuur; ~ carbolique, acquiescer (a) [akjese], v.intr. inwilligen,
carbolzuur; ,---, nitrique, salpeterzuur;
toestemmen (in), berusten (in).
phenique, karbolzuur, phenol; ,--, picrique, acquis [aki], a. verkregen (zie acquerir),
pikrinezuur (springstof); ~ sulfurique,
—, m. kennis, ervaring; relatie.
zwavelzuur.
acquisitif [aki-], a. die doet verkrijgen.
acidification, f. verzuring.
acquisition [aki-], I. verwerving, aankoop,
acidifier, v.tr. zuur maken; s',---i, zuur worden.
aanwinst.
acidite, f. zuurheid, wrangheid.
acquisitivitê [aki-], f. kooplust.
acidule, acidule, a. zuurachtig, rins; bon- acquit [aki], m. betaling; :‘, eerste stoot;
bon "...,, zuurtje.
pour '', voldaan; jouer a l'~, spelen
aciduler, v.tr. zuurachtig-, rins maken.
wie alles betalen zal; par'' de conscience,
acier, m. staal; ~ au creuset, kroezenstaal;
pour l'e•-, de ma conscience, tot geruststel, fondu, gietstaal; ~ de forge, welstaal;
ling van mijn geweten, voor alle zekerheid;
~ trempe, gehard staal, d'~, stalen; (fig.)
par maniere d'~, om er of te zijn.
ongevoelig, verhard.
acquit-a-caution [aki(t)akOsjej], m. geleibrief
acierage, m., acieration, 1. verstaling.
(voor opslag of doorvoer) met vrijdom
aclerer, v,tr. verstalen.
van rechten.
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acquittable, a. betaalbaar.
acquittement, in. betaling; vrijspraak.
acquitter, v.tr. voldoen, betalen; voor voldaan tekenen; vrijspreken, ontslaan, ontheffen (van een plicht); gestand doen
zijn schuld betalen;
(belofte);
de,
voldoen aan, zich kwijten van, vervullen.
acrais [Akre], interj. (arg.) opgepast !
acre, I. oude akkermaat, ongev. 50 aren,
in Engeland ongev. 4o aren.
Acre (Saint-Jean d'), Akkra (in Syrie).
acre, interj. (arg.) opgepast !
acre, a. wrang, bitter; sterk (van een reuk);
walglijk, verstikkend (van rook); scherp
(van een klank); (fig.) bits, vinnig.
Acrete, I. wrangheid, bitterheid; scherpte
(van bloed); (fig.) bitsheid.
veldsprinkhaan.
acridien,
acrimonie, f.wrangheid; scherpte (van bloed);
(fig.) bitsheid, vinnigheid; parle y sans
zonder bitterheid spreken.
acrimonieux, -euse, a. -etisement, adv.
wrang, scherp; bits, hekelend.
acrobate, m. & f. koorddanser, -danseres;
acrobaat, kunstenmaker.
f. koorddanserskunst; kunacrobatie
s tenmakerij.
acrobatique [-6.tik], a. acrobatisch.
acrobatenberoep.
acrobatisme,
acrocephale, a. spitsschedelig.
m.
schouderbladuitsteeksel.
acromion,
f. acropolis (burcht, citadel
acropole
der Griekse steden).
acrostiche, m. acrOstichon, naamdicht.
acrotere, m. geveluitstek als voetstuk voor
een beeld; postament.
daad, handeling; bedrijf of toneelacte,
stuk in een bedrijf; bewijsstuk, akte, oorde foi, geloofsgetuigenis; faire
konde;
de contrition, boete doen; faire ", de
zich
(even) vertonen; faire
presence,
de commerce, als handelaar optreden;
de soumission, zich onderwerpen;
faire
faire d'autorite, krachtig optreden;
par N notarie, bij notariele acte; prendre
,---, de, akte (schriftelijke optekening)
akte vragen;
nemen van; demander
waarvan
donner,■,, akte verlenen; dont
(ik) akte (neem); Actes, Handelingen.
aster, v.intr. acte geven, -nemen van.
acteur, m. -trice, f. toneelspeler, -speelster;
iem. die een rol in een zaak speelt.
actif,-ve, a. werkend, h ande lend; werkzaam;
bedrijvig, levendig, snelwerkend; service
bedrijdienst; voix
vorderingen;
vende vorm; dettes
'n
werkzaam
prendre une part
iets
aandeel nemen in; avoir qc. a son
hebben verricht, iets op zijn geweten
m. bezit; tegoed, activa.
hebben;
actinal, a. straalvormig.
actinie [-ti-], f. zeeanemoon.

aculeiforme

actinique, a. die een scheikundige werking
heeft.
[licht.
(scheikundige) werking v. h.
actinisme,
actinomitre, in. meter voor (scheik.) lichtwerking. [ling.
actinotherapie, f. geneeswijze door bestraactinotropisme in. wending naar 't licht
(v. planten).
action, f. daad, handeling; inz. (in-, uit-)
werking, invloed; X gevecht; beweging,
actie; fut, gang; gebaren, vuur, voordracht; aanklacht, rechtsvordering; aandeel; en in werking; bezig, in de weer;
toegepast, practisch (morale en "..); —s
de grdces, dankzegging, dankgebed; tomber
die
de la loi, strafbaar zijn;
sous
nominative,
temps, de tand des tijds;
au porteur, aandeel
aandeel op naam;
aan toonder;
privile'gie'e, ti de priorite,
preferent aandeel;
entiêremiment versee, volgestort aandeel;
maatniere, mijnaandeel; societe par
man
schappij op aandelen; homme
van de daad, -die spijkers met koppen
actionnaire, m. aandeelhouder. [slaat.
actionner, v.tr. drijven; aanzetten, in beweging brengen; dagvaarden, in rechten
aanspreken;
(a, pour), zich moeite
geven (om, voor), zich opwinden (bij).
activement, adv. werkzaam, ijverig, druk.
activer, v.tr. aanzetten; bespoedigen; aanwakkeren; (fam.) opporren.
activite, f. werking; werkelijke dienst; werkzaamheid, bedrijvigheid, voortvarendheid; en pleine
in volle gang; officier
officier in actieve dienst.
en
actuaire, ni. wiskundig adviseur.
actualisation, f. verwezenlijking; vernieuwing.
actualises, v.tr. verwezenlijken; de (algemene) aandacht vestigen op, vernieuwen.
actualite, werkelijkheid, bestaande toestand; zaak van dadelijk belang, zaak die
aan de orde van de dag is (bv. gebeurtenis van de dag, vraag des tijds, brandend
vraagstuk, nieuw boek, jongste uitvinacding, nieuwtje, „het laatste");
tueel; un probletne d'une
br4lante,
'n brandend vraagstuk, avoir un inte'ret
van actueel belang zijn.
actuel, a. werkelijk; tegenwoordig, huidig;
actueel, van onze tijd, aan de orde van
de dag, nieuw, brandend; a l'heure
tegenwoordig, thans, nu.
actuellement, adv. tegenwoordig, thans, op
't ogenblik.
acuite, f. scherpheid; scherpte; hoogte
(klank); hevigheid (pijn); acuut karakter
(ziekte); visuelle, auditive, gezichts-,
gehoorscherpte.
acule, a. van een angel voorzien.
aculeiforme, a. angelvormig.

a dminista r
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adiante, in. t venushaar.
puntig, spits toelopend.
adieu, interj. & m. vaarwel; afscheid; dire ,---,
acuponcture, f. naaldsteek.
a, faire ses ,,,x a, vaarwel zeggen aan,
acutangle, -angulaire, -anguli, a. scherphoeafscheid nemen van; dire ,--, à qc., iets
[kig.
adage, m. spreekwoord, spreuk.
laten varen; sans ,---,, tot ziens; e%-, paniers,
adagio *lazy)), m. ,j, adagio (muziekstuk
vendanges sont faites, de zaak is in 't water
in bedaard tempo); ,--,, adv. langzaam.
Adam [add], m. Adam; Je ne le connais ni Adige, m. Etsch (rivier). [gevallen.
d',...., ni d'Eve, ik ken hem helemaal niet. adipeux, a. vetachtig.
adiposite, f. vervetting.
adamantin, a. diamantachtig; zeer hard.
adaptable, a. die aangebracht-, -aangepast adirer, v.tr. (recht.) zoekmaken.
adjacent [ad3asa], a. aanliggend, aangrenkan worden.
zend, be lendend.
adaptateur,' in. bewerker.
adaptation, f. aanbrenging; aanpassing; adjectif, a. -ivement, adv. bijvoeglijk; cif,
m. bijvoeglijk naamwoord.
(vrije) bewerking.
adapter, v.tr. (a) aanbrengen, bevestigen; adjoindre, v.tr. (a) bijvoegen, toevoegen
(aan).
aanpassen (aan), doen overeenkomen
(met), regelen (naar); ,---, (de), (vrij) be- adjoint, a. adjunct-, hulp-; ,--i, m. helper,
adjunct, wethouder; ,,, d'administration,
werken (naar); étre adapte a, passen bij;
adjudant v. d. militaire administratie;
s'i■., (a), passen (bij, in, op), toepasselijk
,---, de place, X plaatselijk adjudant.
zijn (op); zich schikken (naar), zich
adjonction, f. toevoeging.
aanpassen bij.
addition, I. optelling; toevoeging; bijvoeging; adjudant, m. X adjudant.
adjudicataire, m & f. persoon, aan wie(n) bij
rekening (in hotels, enz.).
veiling (aanbesteding) iets toegewezen
additionnel, a. bijgevoegd; centimes mss, op(gegund) wordt.
center', article ,--s, additioneel (= aanvullend) artikel, overgangsbepaling; lignes adjudicateur, m. notaris (deurwaarder) met
de veiling belast.
,---, les, dt hulplijnen.
additionner, v.tr. optellen; bijvoegen; ,--, adjudicatif, a. toewijzend; betreffende de
toewijzing.
d'eau, met water aanlengen.
adjudication, I. toewijzing; gunning; mise en
additionneuse, f. rekenmachine.
"-,, veiling; aanbesteding; ,-•-, judiciaire,
adducteur, a.& m. samentrekkende (spier).
gerechtelijke verkoop; vente par ,---,, openadduction, f. samentrekking (spier); aanvoer
bare verkoop; passation d'un marchd par
Adelaide, I. Adelheid. [(water).
,---,, aanbesteding bij inschrijving.
Adele, I. Alida.
adjuger, v.tr. (a) toewijzen-, toekennen-,
adelphe, a. samengegroeid, vergroeid.
gunnen (aan); une fois, deux lois, adjuge!
adelphique, a. samengegroeid, vergroeid.
eenmaal, andermaal, verkocht!; s'i---, , opadênite, I. klierontsteking.
eisen, beslag leggen op.
adenolde, a. kliervormig. [gen).
adent, m. zwaluwstaart (bij houtverbindin- adjuration, f. bezwering; smeekbede.
adenter,v.tr. verbinden door zwaluwstaarten. adjurer, v.tr. (de) bezweren; smeken.
adepte, m. ingewijde (inz. in de geheimenis- adjuteur, m. helper, handlanger.
sen van een leer, -kunst); volgeling, aan- adjuvant, a. ondersteunend; ,■-,, in. bijmiddel.
adjuvat, m. assistentschap; betrekking van
hanger.
prosector.
adequat (a) [-kwa; fem. -kwat], a. overeenkomstig (met); in verhouding (tot); be- admettre, v.tr. toelat en (bv. tot een school);
toestaan, gedogen; aannemen, erkennen
antwoordend (aan).
(be. als waar); toestemmen, toegeven, opadherence [Acle-], f. vergroeiing, aankleving;
nemen (ziekenhuis).
verkleefdheid.
adherent [acle-], a. vastgegroeid; aankle- administrateur, m. -trice, f. beheerder, beheerster; bestuurder, bestuurster.
vend; ,--,, in. aanhanger, aangeslotene,
administratif, a. beherend, 't bestuur betoegetredene, lid (v. vereniging).
treffend, bestuurs-, administratief.
adherer (a) [adere], v.intr. vastgegroeid zijn
(aan), vastzitten (aan), (aan)kleven; in- administration, I. beheer, bestuur; ambtenarenpersoneel; toediening; bediening ('t
stemmen (met), toegedaan zijn, zich aanvoorzien van de H. Sacr.); ,--, de la justice,
sluiten (bij), toetreden (tot).
rechtsbedeling.
adhesif [acle-], a. aanklevend; toestemmend;
emplétre,,,, hechtpleister; timbre ,---i, plak- administrativement, adv. langs administratieve weg.
zegel.
adhesion [acle-], f. vergroeiing, aankleving; administre, tn. onderhorige; gemeentenaar;
adhesie (natuurk.); instemming, adhaesie,--ss, (soms:) burgerij.
betuiging, aansluiting, toetreding.
administrer, v.tr. beheren, besturen; toedienen, ingeven, verlenen; ,---, un malade,
ad hoc [adMk], daarvoor.bestemd.
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een zieke ten voile bedienen (de Sacramenten toedienen); la justice, rechtspreken.
admirable, a. -ment, adv. bewonderenswaardig; verbluffend, „enig"; connaitre
wondergoed kennen.
admirateur, in. -trice, f. bewonderaar, -ster.
admiratif, a. van bewondering getuigend;
uitbewonderend, geestdriftig; point
admiration, I. bewondering. [roepteken.
admirer, v.tr. bewonderen; staan te kijken
van, het mooiste vinden, „enig" vinden.
admis, a. toegelaten, erkend; m. geslaagde.
admissibilite, f. aannemelijkheid, ontvankelijkheid, toelaatbaarheid, mogelijkheid te
worden toegelaten.
admissible, a. aannemelijk, ontvankelijk,
toelaatbaar, die toegelaten kan worden.
admission, f. toelating, aanneming, opname,
opneming (b y . in hospitaal).
admixtion [admikstjO], /. bijmenging, toevoeging.
admonestation, f. strenge vermaning, standje, uitbrander.
admonester, v.tr. ernstig vermanen, flink
onder handen nemen.
vermaner, waarschuwer.
admoniteur,
admonitif, a. berispend, vermanend.
vermaning, berisping.
admonition,
adni, a. samengegroeid; f. bindvlies.
adolescence, f. jongelingschap; jongelingsjaren.
adolescent, m. -e, I. jongeling (14-22 jaar);
jonge dochter (11-19 jaar).
Adolphe, in. Adolf, Dolf.
adonis [-nisi, in. zeer schoon jongeling;
$ adonis.
adoniser, v.tr. mooi maken, opschikken.
s'adonner (a), v.pr. zich wijden (aan), zich
overgeven (aan), verslaafd raken (aan);
adonne a, verslaafd aan.
adoptable, a. aannemelijk.
adoptant, m. die een kind aanneemt.
adopter, v.tr. aannemen (tot kind); overnemen, tot de zijne maken (bv. mening),
goedkeuren (voorstel, programma), kiezen (loopbaan), invoeren (by . 'n systeem).
adoptif, a. aangenomen (van een kind);
pleegvader.
phe
adoption, f. 't aannemen (tot kind); overname, goedkeuring; keuze, in-voering;
tweede vaderland.
pays
adorable, a. aanbiddelijk; verrukkelijk.
adulateur, in. -trice, f. aanbidder, aanbidster.
adoration, f. aanbidding; vurige liefde; diepe
verering; avoir une espêce d',-- , pour, verafgoden.
adorer, v.tr. aanbidden, zielsveel houden
van, vereren; dol zijn op, verrukkelijk
vinden.
adorner, v.tr. (op)tooien; versieren.

a dventice
ados [ado], in. glooiing voor tuinbouw; opgeworpen aarde (bij 't plocgen).
't leunen-, 't liggen-, 't staan-, 't gebouwd zijn tegen.
adosser [ado-], v.tr. (a) met de rug zetten
(tegen); adosse a une forét, in de rug door
een bos gedekt;
leunen tegen.
adouber, v.tr. aanraken (bv. een pion);
kalfaten, stoppen, zie radouber.
adoucir, v.tr. verzachten (ooh: kleur, huid,
stem), verzoeten (spijs, drank), afslijpen,
glad maken (oneffenheden), uit het ruwe
slijpen (metaal), polijsten (spiegel); (fig.)
verzachten (bv. uitdrukking, armoede,
zeden), temmen (leeuw), beschaven,
zachter stemmen, lenigen (smart), doen
bedaren (toorn), sussen ('n conflict),
matigen (eisen), minder erg maken (fout);
zachter worden; bedaren.
adoucissage, m. het temperen (v. kleuren);
het polijsten.
adoucissant, a. & m. verzachtend (middel).
adoucissement, m. verzachting, leniging.
adoucisseur m. polijster.
adragant,
-e, f. dragant(gom).
adresse, I. handigheid, vaardigheid, slimheid; adres (van een brief; woonplaats;
schriftelijk verzoek); tour
goocheltoer; slimme streek;
kunstgrepen;
c'est a mon dat is voor mij bestemd.
adresser, v.tr. (a) richten (tot), verwijzen
(naar), zenden (aan), adresseren (aan);
s'— a, zich wenden tot, zich vervoegen
bij; ces mots s'adressent anotts, deze woorden zijn voor ons bedoeld.
Adriatique, f. (of mer —), Adriatische zee.
Adrien, nt. Adriaan, Arie, Hadrianus.
Adrienne, f. Adriana, Jaantje.
adroit, a. - ment, adv, handig, bedre en;
slim, behendig.
adulateur, -trice, a. kruiperig; m. & f.
vleier, -ster, flikflooier, -ster; pluimstrijker, -ster.
adulation, f. flikflooierij, pluimstrijkerij.
adulatoire, a. kruiperig.
aduler, v.tr. vleien, flikflooien.
adulte, a. volwassen; die
middelbare
leeftijd;
& f . volwassene.
adulteration, I. vervalsing.
adultere, a. overspelig;
m. & f. echtbrelser, -breekster;
echtbreuk, overadulterer, v.tr. vervalsen.
[spel.
adulterin, a. uit echtbreuk geboren.
adustion, I. 't dichtschroeien, cauteriseren
v. e. wond.
advenir, v.intr. gebeuren; advienne que pourra,
er gebeure wat er wil; wat er van komt,
dat komt er van.
adventice, a. toevallig, van buitenaf verkregen; ide'es mss ,door waarneming verwekte (niet aangeboren) denkbeelden;
Plante
in 't wild groeiende plant.

adossement [aclOsm5],
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airostatique,a.,klie de luchtschepen-, -luchtadventif, a, later bijgegroeid.
ballons betreft; f. aörostatica (leer van
bijwoord.
adverbe,
het evenwicht van gassen).
adverbial, a. -ement, adv. bijwoordelijk.
airostier, m. bestuurder van een luchtbaladversaire, m. tegenstander, tegenpartij.
ion; soldaat van de luchtvaartafdeling.adversatif, a. tegenstellend.
adverse, adj. 1. tegengesteld; fortune ~, te- aêrotechnique [-teknikj, f. of science
techniek der luchtscheepvaart.
tegenpartij (rechtsgenspoed; partie
[term). airothirapie, I. luchtgeneeswijze.
adversiti, f. tegenspoed.
affabiliti, f. minzaamheid, innemendheid;
adynamie, f. krachteloosheid.
vriendelijkheid, voorkomendheid.
adynamique, a. krachteloos.
affable, a. minzaam, vriendelijk.
(arg.) m. zanger.
aide [aid],
affabulation,
f. zedeles (van een fabel);
aegipan [63ipa], m. satyr, faun.
gegevens (van een verhaal).
airage, in., aeration, f. luchtverversing,
affadir, v.tr. flauw-, smakeloos maken; (fig.)
ventilatie; 't luchten.
flauwhartig-,wee-, lusteloos maken (iem.);
luchtig, fris .
acre, a. bien
misselijk maken (~le cceur); krachteloos,
airer, v.tr. luchten, ventileren.
futloos maken, verwateren, ontzenuwen,
airien, a. lucht-; luchtig, aetherisch; corps

gasvormig lichaam; navigation one,
luchtvaart; voyage
luchtreis; vue
luchtlaag; traction
luchtfoto; couche
~ne, bovengrondse tractie.
airifire, a. luchtaanvoerend; vaisseaux
luchtvaten (bij planten en dieren).
airification, I. gasvorming.
aerifier, aeriser, v.tr. gasvormig maken.
airiforme, a. gasvormig.
aerobie, a. niet zonder zuurstof levend;
m. microscopisch diertje, dat lucht
nodig heeft.
vliegmachine voor
airobus [derObils], m.
personenvervoer.
aerodrome [,drOm], m. vliegkamp.
aérodynamique, a. in stroomlijn gebouwd.
airographie, f. luchtbeschrijving.
meteoorsteen.
airolithe,
airologie, f. leer der dampkringverschijnselen.
airomancie, f. waarzegging uit de luchtverschijnselen.
airomitre, m. dichtheidsmeter (voor gassen).
studie der physische eigenairomitrie,
schappen v. d. lucht.
aêronaute, m. & f.,t luchtschipper;luchtreiziger, -ster.
luchtvaart, luchtscheepsaeronautique,
bouwkunst.
aironaval, a. van de luchtscheepvaart.
luchtschip.
aironef, m.
airophobe [-fob], a. luchtschuw.
airophobie [-fObi], f. luchtschuwheid.
vliegmachine.
aeroplane, m.
luchthaven.
aêroport [aerOpOr] , in.
airo-postal [aerOpOstal], a. de luchtpost
betreffend; compagnie ~e, maatschappij
voor luchtpost.
luchtballon; ti dirigeable,
aerostat, m.
luchtschip.
airostatier, bestuurder van een luchtballon; soldaat van de luchtvaartafdeling.
luchtscheepvaart; luchtairostation, /.
scheepsbouwkunst.

't pittige doen verloren gaan van (by.
de stijl); s'~, verflauwen, zijn kracht
verliezen.
affadissement, m. 't flauw maken, 't smakeloos maken, verflauwing; flauwheid,
smakeloosheid; Fevoel van lusteloosheid,
-van misselijkheid, walging; ontkrachting,
verwatering, ontzenuwing, verwijving;
krachteloosheid, verwijfdheid.
affaiblir, v.tr. &
v.pr. verzwakken.
affaiblissant, a. verzwakkend.
affaiblissement, tn. verzwakking.
affaiblisseur, m. verzwakkingsbad (phot.).
affaire, f. zaak, aangelegenheid, kwestie,
geschiedenis; koop, handelszaak (dan
meestal f.pl.), werk, onderneming, „slag"
(die men slaat), diefstal; drukte, moeite,
herrie; twist, geschil, „mot"; rechtzaak,
geding (inz. Dreyfusproces); rommeltje,
behoeften; j'ai ik heb het druk; er
wordt op mij gewacht; j'ai ~A, ik wil
spreken met, ik heb to doen met; j'ai
avec, ik heb zaken met, ik sta in betrekking tot; j'ai
de, ik heb nodig; je
suis en
ik ben bezet; ik maak mij druk;
je suis a mon
ik Beef mij geheel; ik ben
in mijn schik; j'ai mon ik heb wat ik
zocht; ik heb (er) mijn bekomst (van);
ik ben dodelijk getroffen; sone-, est mauvaise of faite, hij staat er slecht voor; zijn
vonnis is geveld; hij ligt op sterven, hij is
dood; je lui ferai son
ik zal met hem
afrekenen; c'est toute une
ce West pas
une petite
! 't is geen kleinigheid; ce West pas une ~, belle ea., 't heeft
niets om 't lijf; faire une de tout, zwaartillend zijn; cela fait
dat is (al) voldoende; c'est notre
cela fait notre
c'est
dat is net jets voor ons; c'est notre
a nous, dat is onze taak; dat moeten
wij weten; j'en fais mon ".", ik neem het
op mij; savoir son
voor zijn taak berekend zijn; se tirer zich uit de verlegenheid redden; point d'~! geen kwestie
van; nu verder geen drukte; ik heb er
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niet nice te maken; bonne
meevaller,
buitenkansje; cola fait nos dat komt
voordelig voor ons uit; etre au-dessus (of
au-dessous) de ses mss, er goed (of slecht)
voor staan; venir aux mss, aan het bewind
komen; Ns etrangêres,Buitenlandse Zaken;
etre hors
er (thans) buiten staan;
buiten gevaar zijn; avoir quelque part,
ergens moeten zijn; c'est ti de deux ou
trois ans, dat is 'n kwestie van twee, drie
jaar; le monde des ‘-■,s, handelswereld;
a e'te chaude, het ging er warm toe; wij
hebben een harde dobber gehad; (arg.)
diefstal; aanranding, moord.
affairk, a. druk (bezig), bedrijvig.
drukte.
affairement,
v.intr. druk in de weer zijn.
affairer
verzakking, inzakking; veraffaissement,
v,:zwakking, inzinking, verslagenheid.
affaisser, v.tr. neerdrukken, doen inzakken;
verzwakken; , ineenzakken, ineenstorten, neerzijgen, neerzinken; verzakken;
(fig.) zwak worden; instorten, gebukt
gaan.
affaiter, v.tr. africhten voor de jacht (roofvogel).
affaler, v.tr. neerhalen ('t want); zich
langs een touw neerlaten; aan lager wal
geraken (van een schip); (fig.) zich laten
vallen, neerzinken; (arg.) verklikken, bekennen.
de, begerig naar,
aflame, a. hongerig;
belust op. [lijden.
affamer, v.tr. uithongeren, doen honger
affangissements, m.p/. modderophoping.
affectation, f. bestemming; gemaaktheid,
de plaire, begedwongenheid, vertoon;
haagzucht.
affectt, a. gemaakt, gezocht; aangedaan,
getroffen; etre ,---, par le mal de mer, last
hebben van zeeziekte.
affecter, v.tr. (ci) bestemmen (voor), aanwijzen (voor); (met de vO6r een infinitif)
voorwenden, doen alsof, veinzen, (soms:)
duidelijk laten merken; zich laten voorstaan op, een voorliefde aan de dag leggen voor; aannemen (vorm); aandoen,
treffen, beinvloeden, werken op; une
maison d'une hypothêque, een huis met
quantite d'un
hypotheek belasten;
signe, een grootheid van een teken vooraangedaan-, getroffen worden;
zien;
bedroefd zijn.
affect% a. het gemoed betreffend; treffend;
gevoelig.
affection, f. aandoening; (voor)liefde, genegenheid; kwaal; prendre en • se prendre
d',■, pour, genegenheid opvatten voor;
une
du cceur, hartaandoening.
affectionne, a. (toe)genegen, bemind.
affectionner, v.tr. genegen zijn, houden van;
a, liefde opvatten voor.

affectueux, a. -eusement, adv. toegenegen,
affectuositi, f. aanhankelijkheid. [hartelijk.
afferent (a), a. toekomend (aan); behorend
(bij).
't verpachten; 't pachten.
affermage,
affermer, v.tr. verpachten; pachten.
affermir, v.tr. vastmaken, vastzetten; bevestigen, grondvesten;sterken,versterken.
't vastmaken; bevestiging, grondvesting; versterking.
affite, a. gemaakt, gekunsteld, aanstellerig.
affêterie, I. gemaaktheid, coquette manicren, aanstellerij.
't aanplakken; 't te koop
affichage,
lopen (met).
affiche, f. aanplakbiljet; aankondiging, kenmerk; les Petites Advertentieblad;
homme-",s, reclameloper, sandwichman.
afficher, v.tr. aanplakken; aankondigen;
rondbazuinen, te koop lopen met, pronken met; in opspraak brengen; zich
overal vertonen, zich opdringen; niets
ontzien, zich aan niets laten gelegen zijn;
avec qn., zich in 't openbaar met iem.
vertonen.
aanplakker.
afficheur,
f. vertrouaffidê, a. vertrouwd;
Weling; handlanger, spion.
't slijpen.
affilage,
affil6e, achter elkaar, onafgebroken.
affiler, v.tr. scherpen, slijpen; (tot een draad)
trekken (goud); avoir la langue bien affile'e, een gladde tong hebben, goed van de
tongriem gesneden zijn.
affileur,
slijper.
affiliation, f. opneming (in-), of aansluiting
(bij een genootschap, een bond).
affiliê,
aangeslotene, lid.
affilier, v.tr. (in een genootschap) opnemcn;
(a), zich aansluiten (bij), lid worden
(van).
afffloir, m. oliesteen, slijpstaal, aanzetriem.
aanpunting; zuivering; veraffinage,
fijning.
affiner, v.tr. aanpunten (spelden); hekelen
(hennep); zuiveren (metalen); verfijnen,
beschaafder maken.
affinerie, I. draadtrekkerij; werkplaats waar
men hekelt of -zuivert.
draadtrekker; hekelaar; zuiaffineur,
veraar.
affinitE, f. verwantschap; overeenkomst;
affiniteit; electives, „die Wahlverwandschaften".
affinoir, m. hennep-, vlashekel.
kwikaffiqUet, m. haarnaald; breikoker;
jes en strikjes.
affirmatif, a. -vement, adv. bevestigend; beslist.
affirmation, f. bevestiging, verzekering; belofte (in plaats van eed).
zo ja;
affirmative, f. 't bevestigen; dans

affermissement,

affirmativernent
it tient pour l'—', hij zegt van ja; iepontire,
par l',--,, bevestigend antwoorden.
affirmativement, adv. b evestigend.
affirmer, v.tr. bevestigen; verzekeren, verklaren, duidelijk laten blijken, ondubbelzinnig tot uitdrukking brengen; s',--, , uitkomen, blijken, op de voorgrond treden; zich doen golden.
affixal, a. betrekking hebbend op 'n voorof achtervoegsel.
affixe, a. bijgevoegd; '', m. voor- of achtervoegsel.
affleurage, m. 't roeren (in papierpap);
bloem van meel.
affleurement, m. 't effen maken, 't waterpas
maken; 't aan de oppervlakte komen.
affleurer, v.tr. effen maken, waterpas maken;
roeren in (papierpap); vlak langs gaan,
even aanraken; ,-.,, v.intr. waterpas zijn;
aan de dag komen (van mijnaderen).
afflictif, a. peine /---ive, lij fstraf; onterende
straf.
affliction, f. droefheid, diepe smart; ramp.
afflige (de), a. bezocht- of behept (met),
lijdend (aan); bedroefd (over).
affligeant, a. bedroevend.
affliger, v.tr. (de) treffen, slaan (bv. met
blindheid), bezoeken, teisteren; bedroeven, kwellen, grieven.
afflouage, in. 't vlot maken (van een schip).
afflouer, v.tr. vlot maken.
affluence, I. toevloed, toeloop; overvloed;
it y a '', er zijn veel mensen; 't is druk.
affluent, m. zijrivier.
affluer, v.intr. toevloeien, toestromen; ,..,.,
vers, stromen naar; (fig.) in overvloed zijn;
le sang afflue a la tete, 't blued stijgt naar
't hoofd.
afflux [afM], m. toevloed; aandrang (van
bloed).
affoli, a. dol, dwaas, radeloos; verzot;
aiguille ".se, dolle kompasnaald.
affolement, m. dolheid, dwaasheid, radeloosheid; woede, dolle zucht.
affoler, v.tr. dol-, verzot-, radeloos maken;
s',---, , dol verliefd worden; radeloos worden;
't hoofd kwijt raken.
affouage, m. recht om te sprokkelen; verdeling van de opbrengst der gemeentebossen; brandstofvoorziening.
affouillement, in. ondermijning (door 't
affouiller, v.tr. ondermijnen. [water).
affouragement, m. voedering.
affourager, v.tr. voederen (vee).
affourche, /. ancre d',,d, vertuianker.
affourcher, v.tr. vertuien; ankeren (schip);
lassen (stuk hout); schrijlings plaatsen.
affranchi, a. vrij; gefrankeerd; ,--s, in. vrijgelatene (slaaf); (arg.) gewetenloos misdadiger; (pop.) leperd, linkerd, slimme vos.
affranchir, v.tr. (de) vrijmaken (van), bevrijden (van), yerlossen (van); ontheffen
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(van), vrijstellen (van); fiankeren (brief);
(erg.) waarschuwen, inlichten.
affranchissement, m. vrijmaking, bevrijding;
I ontheffing, vrijstelling; frankering.
affranchisseur, in. bevrijder.
affre, f. les —s de la mort, doodsangst.
affrétement, in. 't bevrachten (van een
schip).
affreter, v.tr. bevrachten (schip).
affrêteur, in. scheepsbevrachter.
affreux, a. -eusement, adv. verschrikkclijk,
afschuwelij k.
affriander, affrioler, v.tr. verlekkeren; verlokken, aanlokken, belust maken.
affront, in. grove belediging, hoon, smaad;
schande; faire e--, de qc. 4 qn., iem. iets
in 't openbaar verwijten.
affrontement, m. trotsering; belediging.
affronter, v.tr. trotseren, tarten; tegenover
elk. plaatsen.
affronteur, m. -euse, f. iem. die de zaken
flink aanpakt; -die onvervaard is, -die
niets ontziet.
affruiter, v.tr. met vruchtbomen beplanten;
s'—, vrucht zetten.
affublement, in. zotte, dwaze kleding.
affubler, v.tr. belachelijk kleden, toetakelen; affuble de, gestoken in; met... aan of
-op; vergezeld van; behept met.
affur(e), in. (arg.) winst, voordeel.
affurer, v.tr. (arg.) winnen, verdienen.
begieten.
affuser, v.tr.
allusion, f. 't begieten met water (als geneeswijze).
afffit, m. loerplaats (der jagers achter een
boom); X affuit,onderstel (van een kanon);
titre A l',--, (de), op de loer staan, loeren (op).
afffitage, tn. 't in orde brengen ('t slijpen)
van gereedschappen; stel gereedschappen.
affuti, a. (arg.) vermoeid, ziek.
affilter, v.tr. in orde brengen, slijpen (gereedschap); des yeux affilte's, scherpe ogen;
(fig.) gewikst maken, scherpen; (avg.)
ziek maken, vermoeien.
affilteur, m. jager die op. de loer staat; slijper.
afffitiaux [-tj6], m.4/. snuisterijen, spullen.
afghan, a. Afghaans; A ,---, , m. Afghaan.
afin de, prep. ten einde, om; afin que, (conj.)
opdat.
A fortiori [-sj-], adv. des te eerder, met te
meer reden.
africain, a. Afrikaans; A,---, , in. Afrikaan.
Afrique, I. Afrika.
aga, m. Turks bevelhebber.
agacant, a. prikkelend, hinderlijk, vervelend, onverdraaglijk; tergend, uitdagend; pikant, onweerstaanbaar.
agace, I. (pop.) ekster. [den).
agacement, in. prikkeling; sleeheid (der tanagacer, v.tr. prikkelen, hinderen, vervelen
tureluurs maken; slee maken (tanden)
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plagen, tergen, uitdagen, boos maken;
aanlokken, niet loslaten.
agacerie, I. plagerij.
agame, a. geslachtloos.
trompetvogel.
agami, m.
geslachteloosheid; ongehuwde
agamie,
staat.
agape, /. liefdemaal der eerste Christenen;
[vriendenmaal.
Agar,
Hagar.
boomzwam, paddestoel.
agaric [-ik],
agasse, I. (pop.) ekster.
agate, f. agaat (stem); polijststeen.
Agathe, I. Agatha.
Agathocles.
Agathocle,
$ agave, aloe.
agave, agave
leeftijd, ouderdom; tijdperk, eeuw;
Age,
quel
avez-vous? hoe oud zijt gij? it ne
hij lijkt jonger dan hij is;
parait pas son
oud worden; le premier
prendre de
klein kind;
de kindsheid; enfant en bas
d'homme, de
de jeugd;
le bel
avance, op
mannelijke leeftijd; dans un
van middelz'n oude dag; entre deux
vrij oud; president
bare leeftijd; sue
voorzitter als oudste lid; 'etre en
d'or, gouden
de, oud genoeg zijn om;
de la Pierre, het stenen tijdeeuw;
de
middeleeuwen;
le
moyen
,
perk;
en ,---,, van geslacht tot geslacht.
Age, a. oud, bejaard; de 3 ans, 3 jaar oud.
agence, I. agentschap, agentuur, kantoor;—
de renseignements, informatiebureau; nen
des mss ,tussenpersonen komen niet in
aanmerking.
rangschikking, groepering,
agencement,
inrichting. [richten.
agencer, v.tr. rangschikken, groeperen, inagenda [-g-], in. agenda, aantekenboekje,
zakboekje.
Aginois, m. het land van Agen (Z.-Fr.).
agenouillement, m. 't knielen.
v.pr. knielen, op de knieen
agenouiller
[vallen.
agenouilloir, m. knielbankje.
agent, m. agent, vertegenwoordiger, tussenpersoon, gevolmachtigde, beambte;
provocateur,
kracht, factor, oorzaak;
betaalde opruier; M comptable, chefde change, makelaar in
boekhouder;
effecten; ti d'affaires, zaakgelastigde; ,r-de conservation,
voyer, wegopzichter;
cychste,
behoedmiddel tegen bederf;
agent v. d. rijwielbrigade; ,---, de la circude transmission,
lation, verkeersagent;
ordonnans (verbindingsdienst).
agerate m. leverbalsem.
Agesilas [-as], m. Agesilaus.
Aggie [ag3e], M. Haggai ( Joods profeet).
agglomeraat.
agglomerat,
agglomeration, I. opeenhoping; dicht bevolkte plaats, bebouwde kom, stad en
voorsteden, grote stad, grote plaats,
centrum, (ook:) de gehele stad.
FRANS WOORDENBOEK,

agglomirer, vete. opeenhopen;

samen-

klonteren.

agglutinant, agglutinatif, a. klcvcnd,
talen, die in plaats
tend; langues
van buigingsuitgangen, a angehechte
woorden gebruiken; m. hechtmiddel.
agglutination, f. 't hechten; 't aan elkaar
hechten van woorden (in de langues agglutinantes).
agglutiner, v.tr. samenkleven; aanhcchtcn
(woord); hechten (wond).
aggravant, a. verzwarend.
aggravation, f. verzwaring; verergering.
aggraver, v.te. verzwaren, verergeren; s'—,
verergeren.
agile, a. -ment, adv. vlug, lenig.
agilité, /. vlugheid, lenigheid.
agio [6.3jOi, m. $ agio, opgeld.
agiotage, windhandel, speculaagiotage,
tie in effecten.
agioter, v.intr. $ in effecten speculeren.
agioteur, m. $ beursspeculant.
agir, v.intr. werkzaam zijn, te werk gaan,
handelen; (handelend) optreden, ingrij pen, zijn invloed aanwenden; werken,
inwerken, uitwerking hebben (van zaken);
contre qn., iem. in rechten vervolgen;
it s'agit de, 't komt er op aan, 't betreft,
de kwestie is te..., 't geldt; ce dont it s'agit,
datgene waarover 't gaat; it s'agit bier
cela! daar is thans geen tijd voor; it s'agit
de savoir si, het is de vraag of.
agissant, a. werkzaam, werkend.
agissements, m. p/. het doen en laten; gedoe.
agitateur, m. roerstaaf; schudmachine; opruier, woelgeest.
agitation, f. beweging, ontroering; gejaagdheid, ongedurigheid, onrust; woeling,
gisting; ti de la mer, onstuimigheid der
zee; des vines, woelige drukte der
stenen.
agate, a. bewogen, gejaagd, onrustig; woelig,
onstuimig, veelbewogen, stormachtig.
agiter, v.tr. heen en weer bewegen; schudden (fles), zwaaien met (armen), wuiven
met (zakdoek); (fig.) verontrusten, zenuwachtig maken, aangrij pen; aan 't gisten
brengen (bloed), opzwepen (geesten), in
beroering brengen ( y olk); bespreken, be(arg.) aan de
handelen (kwestie); les
heen en weer gaan, zich
haal gaan;
ongerust maken, zich druk maken, woe[len.
Agla4 [aglA61, I. Aglaja.
mannelijke bloedverwant
agnat [agna],
van vaderszijde.
agnation [agna-], f. bloedverwantschap van
vaderszijde.
agnatique [agna-], a. de bloedverwant van
vaderszijde betreffend.
agneau in. lam; lanis-vlees; etre doux
cowrie un , onder 'n hoedje te vangen
zijn.
2
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agnel [-Ijel], m. oude l'r. gouden munt agrigê, in. iem. die de bevoegdheid bezit tot
het geven van M. 0. of H. 0.
fretit [-i] el- ] , in. 't lammerenwerpen. agrêger, v.tr. samenvoegen, ophopen; (tot
agn( rlem
lid) aannemen; de graad van agrege toeagneler [-male], v.intr. lammeren werpen.
kennen aan.
agnelet [-riale], in. lammetje.
agnelin [-dale"], a. laine /. ., e, lamswol; ,--,, in. agrêment, in. bevalligheid; genoegen, vermaak; toestemming, goedvinden; ,....ds, iets,
bereid lamsvel.
dat iemand in zijn voordeel heeft (als aanAgnes [ages], f. Agneta, Agnes; jong onlokkelijkheden, prettige eigenschappen,
nozel meisje.
talenten); versierselen (voor zaken); Plante
agnosticisme [agn-], in. leer, die de mens
d'"a, sierplant; jardin d',-•,, bloementuin,
voor onwetend verklaart.
lusthof; proprietd d',..■,, lusthuis, buitenAgnus (Dei) [agniisdei], m. (wassen beeldje
plaats; voyage d',..d, pleizierreisj e; arts (Pm.",
van het) Lam Gods; gebed dat met deze
kunsten (dans, muziek, enz.) die men uit
woorden begint.
liefhebberij beoefent.
[gezellen.
agonie, I. doodsangst, doodsstrijd; etre a l',,,,
met de dood worstelen, op sterven liggen. agrêmenter, v.tr. versieren, opluisteren; veragris, tn.p/. 4 takelwerk van een schip;
agonir, v.tr. (de) overladen (met).
gymnastiektoestellen.
agonisant, a. stervend, zieltogend; e,w, m.
[zieltogen. agresseur, in. aanvaller, aanrander.
stervende.
agoniser, v.intr. met de dood worstelen, agressif, a. aanvallend; vijandig; hatclijk,
tartend, bits.
agoraphobie, I. pleinvrees, ruimtevrees.
agression, f. aanval, aanranding.
agrafage, in. het dicht-, vasthaken.
agrafe, /. haak, gesp, kram; muuranker; agreste, a. landelijk, woest; onbeschaafd,
boers, ruw; Plante r,a, in 't wild groeiende
beugel (van fles).
plant.
agrafer, v.tr. dicht-, vasthaken; (arg.) grijagricole, a. landbouw-; landbouwend; propen, arresteren.
duit "..d, landbouwproduct; peuple e%.,,
agraire, a. de landerijen-, de landbouw belandbouwend yolk; ouvrier ,---d, landtreffend; loi —, akkerwet (bij de Romeiarbeider.
nen).
agrandir, v.tr. vergroten, vermeerderen, agriculteur, m. landbouwer.
uitbreiden; een overdreven voorstelling agriculture, I. landbouw; landbouwkunde,
geven van, overschatten, een te grote agriffer, v.tr. met de klauwen grijpen; s',-•-,
(a), zich vastklemmen (aan).
betekenis hechten aan; verhogen, veragrinche, in. (arg.) zwetser, opschepper,vent
edelen.
met lef.
agrandissement, in. vergroting, uitbreiding;
agripaume, f. $ hartgespan.
overdrijving, overschatting, verheffing.
agrandisseur, in. vergroter; vergrotings- agripper, v.tr. gretig grijpeu, aanvatten; s',....i,
zich vastklemmen; op elk. aanvliegen.
koker.
agrarianism i, m. stelsel van hen die de agronome [-.5n6m], m. landbouwkundige.
landverdeling onder de bebouwers voor- agronomie [-.5nOmi], f. landbouwkunde.
agronomique [-OnOm-], a. landbouwkundig.
staan.
agrarien, in. voorstander van de landbouw - agrouelle, I. $ klier-, helmkruid.
aguerri ragerib a. geoefend, gehard; strijdwetgeving; agrarier (Duits landheer).
vaardig, paraat.
agrêable, a. -ment, adv. aangenaam, prettig,
vriendelijk; knap, innemend (van per- aguerrir [agerir], v.tr. voor de krijgsdienst
geschikt maken, er aan gewennen; oefesonen), fraai (van zaken); ,-..., á Dieu, Gode
nen, harden.
welgevallig; avoir pour, e....,, goedvinden;
faire l',--, , zoeken te behagen, lief doen; aguets [age], m.pl. aux ,,,, op de loer.
aguicher [agile], v.tr. (aan)lokken.
,--, a l'ceil, dat prettig aandoet.
agree, m. verdediger (bij een handelsrecht- ah ! interj. zo ! o ! ach ! och ! ha ! ' bien
oui! dat kan je denken ! ,-..., bah! och kom !
bank).
,■., mais! Neen maar ! Nu nog mooier !
agrêer (a), v.intr. aanstaan, bevallen, behagen; ,--,, v.tr. aanvaarden, aannemen; ahaner, v.intr. zich afsloven; zuchten, hijgen.
toestaan, goedkeuren; optuigen (schip); aheurtement, in. stijfhoofdighcid.
agriez, Monsieur, l'expression de mes sen- aheurter (s', , (a)), v.pr. met stijfhoofdigheid volharden (in).
timents distingues, met de meeste hoogahi ! [di], interj. ai ! au ! o wee !
achting, Uw dw.
agrêgat, in. vereniging, ophoping, klomp, ahuri, a. verbluft; ontdaan.
ahurir, v.tr. overbluffen, verbijsteren, van
aggregaat.
zijn stuk brengen.
agrêgation, f. samenvoeging, ophoping;
aanneming (tot lid); (vergelijkend examen ahurissement, m. verbluftheid, verbijstering,
verwondering.
voor) de graad van:

agnel
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aiguillage [egWij-], nt. 't verzetten van de
luiaard.
al, in.
wissels; wisselstand.
aidant, in. helper; a. er nog bijkoinend; la
doornhaai.
aiguillat [egWija], m.
fatigue
conseil, raad en aiguille [egWij],f.naalci, tong(van een balans);
aide, f. hulp, bijstand;
daad; N des cuisses, drukking met de
bede
dijen;
de, met behulp van;
m. & f . helper, -ster;
(soort belasting);
de cuisine,
X ., de camp, adjudant;
koksjongen.
konstabelsmaat.
aidet-canonniert, m.
aidet-cuisinier, m. bijkok.
aide]'-macont, m. opperman.
aidet-majort, aidet-chirurgient, m. X 2e
off. van gezondheid.
aide-mimoire, m. memorandum.
(a) helpen, bijstaan, van dienst
alder,
zijn; Dieu aidant, met Gods hulp; qn.
de sa bourse, iemand met zijn beurs ondersteunen; ti a,v.intr. helpen, bevorderen,
in de hand werken, aanvullen; s '" , de qc.,
zich van lets bedienen.
ale ! interj. ai ! au ! o wee !
aleul, m. -e, f. grootvader, grootmoeder; p1.
aieuls.
aleux, m.pl. voorouders, voorvaderen.
algal! [egaj] m. morgendauw.
arend, adelaar; genie (bv.: '' de
aigle,
Meaux, Bossuet), hoogvlieger; papier
papier van 't grootste formaat;
grand
I . wijfjes-arend; adelaar (vaandel of
figuur in wapens).
aiglefin,
zie aigrefin.
jonge adelaar, arendsjong.
aiglon, m.
aigre, a. -ment, adv. zuur; scherp, doordringend, schril (van een klank), schel (van
'n stem), onaangenaam, bits (van woorm. zure smaak.
den), vinnig (koude);
aigret-douxt, a. zuurzoet.
schelvis; oplichter.
aigrefin, m.
aigrelet, aigret, a. zuurachtig, rins.
leverkruid.
algremoine, f.
aigrette, I. zilverreiger; kuif, pluim.
zuurheid;
't zuur (in de maag);
aigreur, /.
bitsheid, bitterheid.
aigrir, v.tr. zuur maken, verzuren; verbitteren, ergeren; verscherpen, verergeren
v.intr. zuur worden.
(de dingen);
aigu, -gue, a. scherp, puntig; schel, doordringend (van een klank); hevig, fel (van
pijn); accent scherp toonteken (IP);
maladie tee,snel verlopende-, acute
ziekte; periode tee, crisistijd.
aiguade [egad], f. plaats waar de schepen
water innemen.
morgendauw.
aiguail [egaj],
aiguayer [egeje], v.tr. in het wed brengen;
wassen, spoelen.
aigret-marinet, f. zee-agaat, zeegroene
smaragd.
aiguiere [egjer], f. waterkan.
alguiette [egje-], f. lampetkan-vol.
aiguillage [egWij-], f. prikkel voor ossen.

wijzer (van een uurwerk); kompasnaald;
spoorwissel; gedenknaald; blad (van een
naaldboom); naaldvormig kristal; spits
(van een toren); spitse bergtop; travail
naaien;
a
naaiwerk; tirer
reprise?, stopnaald; a tricoter, breinaald;
d'essai, toetsd'emballage, paknaald;
a larder, lardeerpen; disputer
naald;
om een nietigheid
sur la Pointe dune
van 't een op 't ander
twisten; de fit en
komend; van stukje tot beetje; vouloir
naar het onpasser par le trou dune
mogelijke streven; chercher une dans
une botte de foin, een naald in een voer
hooi zoeken.
aiguill6e [egWije], f. naaidraad.
aiguiller [egWije], v.tr. op een ander spoor
brengen (trein); (fig.) orienteren, (over)brengen; qn. sur, iem. brengen op (by.
jeugdherinneringen); ti une enquête, onderzoek in nieuwe banen leiden.
aiguilletage [egWij-], m. nestelbeslag; toerijging; sjorring van een blok.
aiguilleter [egWij-], v.tr. met nestels beslaan; toerijgen; (vast)sjorren.
aiguilletier [egWij-], m. nestel-, vetermaker.
aiguillette [egWij-], f. nestel, veter; lange
reep vlees.
aiguilleur [egWij-], in. wisselwachter.
aiguillier [egWij-], m. naaldenmaker; naaldenkoker.
aiguillon [egWij-], m. prikstok; angel (van
een insect); stekel (van een plant); (fig.)
prikkel, aansporing, spoorslag.
aiguillonner [egWij-], v.tr. met de prikkel
voortdrijven; aansporen, aanzetten.
't wetten,
aiguisage, aiguisement [egWi-],
't slijpen.
aiguiser [egWi-], v.tr. wetten, slijpen; (fig.)
(ver)scherpen; rappetit, de eetlust
opwekken.
aiguiserie [egWi-], f. slijperij.
m. slijper.
aiguiseur
aanzetstaal.
aiguisoir
ail [aj], m. (p1. ails of aulx [6]), knoflook.
ailante [elät], m. (,•-, du Japon) hemelboom.
aile Fel], f. vleugel, vlerk, wiek (ook van
klapwieken;
een molen); battre des
voler de ses propres mss ,op eigen wieken
qn., iem. kortdrijven; rogner les
in verlegenheid zijn;
wieken; battre de
hij is vleugelit ne bat plus que d'une
lam; avoir du plomb dans l',---, , en avoir dans
het beet hebben; a tire d'", , met snelle wiekslag; met de meeste spoed.
ailê [ele], a. gevleugeld.
aileron [elra], m. vleugelspits; vleugeltje;
yin van een vis; schepbord, schoep; :;?-,11;

ailette
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evenwichtsklap, vleugelklap, stuurklap. airee, /. dorsvloer-voi.
ailette, f. vleugeltje (gebouw); schroefblad. airelle, I . $ bosbes(sestruik).
aillade [ajad], f. knoflooksaus.
airer, v.intr. nestelen (van roofvogcls).
trouwens, ais [e], ni. plank.
ailleurs [Weil, adv. elders;
bovendien, overigens; par
aan de aisance, /. gemak(kelijkheid), losheid; weler niet bij zijn.
andere kant; etre
vaart, welstand, welgesteldheid; etre clans
aimable, a. -ment, adv. beminnelijk, vrienniet onbemiddeld zijn; lieux of cabidelijk, lief, aardig.
nets
closet, bestekamer; fosse
magneet.
aimant, a. liefhebbend;
beerput.
aimantation, m. 't magnetisch maken.
wise, f. gemak; hlijdschap, welbehagen;
aimanter, v.tr. magnetisch maken; aiguille
A son
op zijn gemak zijn; zich prettig
aimante'e, kompasnaald.
voelen; een goed bestaan hebben;
aimer, v.tr. beminnen, lie fhebben; houden
op zijn gemak, gemakkelijk, zonder moeite;
van, de voorkeur geven aan, schik hebben
a votre
zoals u wilt, verkiest; vows en
in;
mieux, meer houden van, liever
parlez a votre
gij hebt goed praten; en
(willen);
voir, met genoegen
v.intr.
prendre 4 son
zich niet druk maken;
graag lezen.
a
(graag) zien;
en prendre a son ,---, avec, zich niets laten
aine, /. lies.
gelegen zijn aan ;
gemakken des
air* a. & m. oudere, oudste, eerstgeborene,
levens; aimer ses mss, van zijn gemak housenior; it est M011
de 3 ens, hij is 3 jaar
den;
a. verheugd, blij; je suis bicn
ouder dan ik.
ik ben blij.
eerstgeboorterecht.
ainesse, I. droit
ais', -ment, adv. gemakkelijk; ongedwonsoitainsi, adv. zo, aldus; dus, derhalve;
gen, los; vlot (van stijl); gegoed, welgeil, amen, zo zij het; s'il en est —, als 't er
steld.
zo mee staat; e--/que, conj. evenals, zoals.
aisseau LesOl, m. dekplankje, dakspaan.
air, m. lucht (ook wind); luchtruim; klimaat; aisselle [esel], f. oksel (ook van bladeren);
uiterlijk, voorkomen; houding, manieren;
blague sous les mss ,alle gekheid op een
tocht; entre deux
wijs, lied; courant
stokje.
,---,, op de tocht; en plein N of au grand aissette, f. kuipers-, leidekkershamer.
in de open lucht, naar buiten; it n'y a aitres, m.pt. inrichting, lokaliteiten, ruimte,
een
pas
't is benauwd; prendre
verdeling, plaatselijke gesteldheid.
luchtje scheppen; er van door gaan; se Aix-la-Chapelle [eks-], f. Aken.
zich uit de voeten maken; ajointer, v.tr. samenvoegen.
donner de
prendre l',---, de la ville, poolshoogte gaan ajonc [a.36], ni. $ gaspeldoorn, stekelbrem.
du temps, ajoupa, m. negerhut.
nemen in de stad: vivre de
staat ajour, nt. opening.
van de wind leven; c' est dans
, zonder grond, los, ajoure, a. met openingen, opengewerkt.
ons te wachten; en
in rep en roer zijn; ajournement,
vaag, ijdel; etre en
uitstel, verdaging; dagschijnen, lijken,' er uit zien;
vaarding.
avoir
cela
n'a
ongemerkt;
ajourner,
uitstellen, verdagen; nog niet
sans en avoir
de Tien, dat lijkt zo eenvoudig of -zo
beslissen over; dagvaarden (de tegenparer goed uit zien;
tij);
onschuldig; avoir bon
uiteengaan tot, de volgende
avoir
goed lijken; avoir grand -',
zitting stellen op.
grand, ajoutage, m. verlengstuk.
er voornaam uitzien; avoir
groot lijken; sans avoir
de zien, zo ajouter, v . tr. (61) bijvoegen, toevoegen (aan);
onnozel weg, zonder iets te laten merken;
(steeds met a, terwijl het lijdend voorwerp
de mooie manieren, de voorverzwegen wordt) aanvullen, vergroten,
le bel
name wereld; prendre of se donner des mss ,vermeerderen; ti au charme, de bekoring
de
vergroten;
voornaam doen, drukte maken;
foi geloof slaan aan.
de ajustable, a. verstelbaar.
tamale, familietrek; avoir an faux
qn., enigszins lijken op iem.; prendre on ajustage, m. 't op 't juiste gewicht brengen
(van munten); 't zuiver stellen (van een
faux
de since'rite, oprechtheid voorweegschaal); 't in elk. zetten, 't monteren.
wenden; l',---, fait la chanson, het komt
ajusti, a. vetement
nauwsluitend kleed.
op de toon aan.
brons; kanon; torenklok; l'dge (le ajustement,
't aanbrengen, 't in orde
airain,
brengen; kleding, opschik; 't in elk.
siecle-)
de koperen eeuw; cceur
hart van steen; front d',---, , stalen voorzetten, regeling, schikking.
blikken noch ajuster, v.tr.
hoofd; avoir un front
soms sur, avec) passend
aanhoudende droogte.
blozen; ciel
maken, van pas maken, inzetten (bv.
aire, f. deel, dorsvloer; vlak; nest (van een
stuk), aanbrengen (versiering), doen sluiten (kledingstuk), kleden, optuigen (iem.),
roofvogel); vlakke inhoud, oppervlakte;
goed- of recht zetten (hoed, bril),- op 't
gebied; ,---, du vent, windstreek.
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juiste gewicht brengen (munten), zuiver albatros [-trOs], m. 3? albatros
m. Alva.
stellen (weegschaal), zuiver stemmen Albe (duc
(instrument), in orde maken (slot), op Albe-la-Longue, f. Alba Longa (stad in
Latium).
de juiste lengte stellen (teugels); X aanleggen (geweer), mikken op (doel), richten alberge, f. $ hartperzik (vroege perzik).
(kanon), africhten (paard), maken (bij) albergier, m. $ hartperzikboom.
(wijsje bij woorden), in overeenstemming Albert, in. Albertus, Albrecht.
Albigenzen (ketters uit Albi,
brengen (met) (zijn woorden met de Albigeois,
in Z.-Fr.).
omstandigheden), zetten (naar), zich doen
kleurloosheid (van huid, haar,
voegen (naar) (iem. naar zijn gedachten), albinisme,
enz.).
regelen, opknappen (z'n zaken); in elk.
zetten, samenvoegen, gereed maken, albinos [-Os], in. albino, witte neger, witteschikken (draperiecn, speclkaarten, delen Albion, /. Albion (Engeland). [ling.
v. e. redevoering), inrichten (appartemen- Alboche, M. & f. Mof(fin).
son visage, een ge- albuginê, a. wit; humeur tee ,wit oogvocht;
son air,
ten);
tunique "-de, oogwit.
son maintien,
legenheidsgezicht zetten;
een stemmige houding aannemen; over- albugineux, a. witachtig.
eenbrengen (meningen), tot overeenstem- album [-bom], m. album; schetsboek;
a passe-partout,
coller, inplakalbum;
ming brengen, verzoenen (partijen), bijinschuifalbum.
leggen, in der minne schikken (geschil),
eiwit.
in orde brengen ('t toilet van iem.), om- albumen [-men],
ses flutes, alle maatregelen albumine, I. eiwitstof.
doen (das);
passen, albumineux, a. eiwithoudend, eiwitstof benemen; het eens worden;
vattend.
in orde komen; bij elkaar passen, het eens
worden; zich gereed maken, toilet maken. albuminoide, a. eiwitachtig.
albuminurie, I. nierziekte (waarbij de urine
bankwerker, monteur.
ajusteur,
eiwit bevat).
ajustoir, m. muntweegschaaltje.
alcade (schout in Spanje).
buisje, rnondstuk (bv. alcade,
ajutage, ajutoir,
alcalescence [-esans], I. 't alkalisch worden.
op een fontein); veYbindingsstuk,
alcalescent [-ésa], a. alkalisch wordend.
akine, I . $ dopvrucht.
volatil, ammoniak.
alcali, m. basis, alkali;
alacriti, t. opgewektheid.
alcalin,
a. alkalisch, basisch.
alaire, a. v. d. vleugels, vleugel-.
alcaliser, v.tr. alkalisch maken.
alalie, f. stomheid, sprakeloosheid.
plantaardige basis.
alambic [Alabik],
distilleertoestel; passer alcaloide,
stokroos.
it (par)
overhalen; (fig.) haarfijn uit- alcee, /. $ soort
alchêMille, I. $ leeuwenklauw.
werken; nauwkeurig onderzoeken.
alambiquer, v.tr. overhalen; (fig.) iets ge- alchimie, f. alchimie (kunst om goud to
maken, enz.).
zochts geven aan, door spitsvondigheden
bederven; style alambique, gekunstelde alchimique, a. alchimistisch.
aichimiste, m. alchemist.
stijl.
Alcibiade, m. Alcibiades.
alangui [alagi], a. kwijnend, smachtend.
alkohol, wijngeest;
alanguir [-gir], v.tr. doen kwijnen, doen alcool [-kOO1 of -VA],
4 brdler, spiritus.
wegkwijnen, smachten.
smachten;
alkoholisch,
sterk; drankkwijning;
lustealcoolique,
a.
alanguissement [-gis-],
zuchtig;
& I. alkoholist, drankloosheid; slapte.
zuchtige.
alarguer, v.intr. 4, het ruime sop kiezen.
alkoholvorming; vermenalarmant, a. verontrustend, onrustbarend. alcoolisation,
ging met alkohol; vergiftiging door alkoalarm, noodsein; ongerustheid,
alarme,
hol.
alarm maken;
schrik, angst; donner
dans les alcooliser, v.tr. alkoholisch maken; verprendre
schrikken; jeter
giftigen door alkohol; boissons alcoolise'es,
cceurs, de gemoederen verontrusten; une
zich overgeven aan
sterke dranken;
fausse "-d, loos alarm.
de drank.
alarmer, v.tr. alarm maken in; verontrusten,
verschrikken; aanstoot geven aan; waar- alcoolisme, m. alkoholisme; drankzuclt.
schuwen;
la police, de politie waar- alcoolometre, alcoomitreon. vochtweger v.
alkohol.
zich ongerust maken.
schuwen;
Alcoran, in. Koran ('t heilige bock der Moalarmiste, m. alarmblazer; onruststoker.
hammedanen).
alaterne, m. $ wegedoorn, vuilboom.
alcove [45v], f. alkoof, slaapvertrekje.
albain, a. van Alba Longa.
alcyon,
3? ijsvogel; zeezwaluw.
albanais, a. Albanees; Ate, m. Albanees.
Aide Manuce, m. Aldus Manutius (VeneAlbanie, f. Albaniè.
tiaans drukk er).
albfitre, m. albast.
ajusteur
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ale [e.1], I. ale, eel (licht Engels bier).
aléa, in. onzekerheid, risico.
alêatoire, a. onzeker, wisselvallig.
Alecton, f. Alekto (een der Furien).
aline, I. els, priem.
aline, a. elsvormig.
alênier, in. elzenmaker.
alenois, a. cresson i---,, $ tuinkers.
alentour, adv. rondom; in de omtrek; d',..-,,
uit de omtrek; tout l',-, overal in 't rond;
,---,s, m.p . omstreken; omgeving; aux ,--as
de, omstreeks.
Alêoutiennes, t.pl. Aleoeten.
Alep [alep], m. Aleppo.
alèrion, m. 0 kleine adelaar; ,1- zweefvliegtuig, zeilvliegtuig.
alerte, a. interj. wakker ! pas op ! te wapcn !
r-d, f. onverwacht alarm, schrik; '', a.
vlug, wakker, vlot; coiffure ,-...se, vief,
vlugstaand hoofddeksel; a la moindre "..,,
bij 't geringste onraad.
alerter, v.tr. waarschuwen.
alisage, in. 't glad uitboren.
aleser, v.tr. glad uitboren; opwerken (v.
alêsoir, m. poleerboor.
[munten)
alestir, v.tr. lichten (door ballast over boord
te gooien)
a lêsure, I. metaalboorsel.
aleurone , i. aleuronaat.
alevin [dive], m. Zy pootvis (voor vijvers);
,--is de saumon, jonge zalmpjes.
alevinage, m. 't vis poten; katvis.
aleviner, v.tr. van pootvis voorzien (een
vijver); ,---,, v.intr. kuit schieten.
alevinier, m., kweekvijver, vijver om pootvis te kweken.
Alexandre [-êks-], m. Alexander.
Alexandrie [-êks-], f. Alexandrie (Egypte);
Alessandria (Italie).
alexandrin [-eks-], a. van de Alexandrijnse school, vers ,,,, alexandrijns vers
(van i2 lettergrepen); ‘---,, m. alexandrijn.
Alexis [alêksi], nt. Alexis.
alezan, m. vos (paard); ' dore, goudvos;
,--.-, bride', zweetvos; ",,, a. voskleArig.
alize, f. gevouwen laken (om onder zieken
te leggen).
alfa, m. t alfagras (uit Algerie).
alfange, m. Moorse sabel.
aliênide, m. mengsel van koper en nikkel,
nieuwzilver, Christoffelmetaal.
Alfred [alfred], Alfred.
alganon, m. ketting (van galeiboeven).
algarade, f. ruwe uitval, standje, grap.
algibre, I. stelkunst, algebra; iets onbegrij p elij ks.
Mgibrique, a. stelkunstig, algebraisch.
algébriste, tn. stelkundige.
Alger [-3e], tn. Algiers.
Algerie, I. Algerie.
algêrien, a. Algerijns; A,,,, m. Algerijn.
algêrols, m. Algerijn (v. d. stad Algiers).

aliquante

algide, a. fiêvre ,,,, koude koorts.
algonquin, tn. lomperd; ongelikte beer.
alguazil [-gwa-], m. (Spaans) politic-agent.
algue, I. (zee)wier.
alias [alias], m. alias, andere naam.
alibi, m. alibi (afwezigheid, bewezen door
tegenwoordigheid elders).
alibile, a. voedend, voedzaam.
Aliboron, m. de ezel; stommerik.
aliciant, a. aanlokkelijk.
alidade, I. diopter-, vizier-liniaal.
aliênabilite falje-], f. vervreemdbaarheid.
alienable [-lje-], a. vervreemdbaar.
alienation [-1j6-], f. vervreemding; afkeer,
verwijdering; ,---, mentale, krankzinnigheld, verstandsverbijstering.
aliène [-lje-], m. krankzinnige.
aligner [-lje-], v.tr. vervreemden, overdoen;
prijsgeven, inboeten (vrijheid); afkerig
maken, verwijderen; verbijstcren, benevelen (verstand, geest); ".., qn. a qn.,
iem. van iem. vervreemden, -afkerig
maken, -verwijderen; ,---, qc. A qn., iem.
iets doen verliezen, -kwijtraken, iem. van
iets beroven; s',---,, vervreemd worden;
uit het evenwicht geraken, minder worden, achteruitgaan (van de geest); s',---,
de, zich afscheiden van, zich afzonderen
van, zich losmaken van, zich onttrekken
aan; s'i--, qn., iem. van zich vervreemden,
iem. tegen zich innemen; s',., a qn., zich
van iem. vervreemden, onverschillig
worden voor iem.; s'", qc., iets verliezen,
-verbeuren, -kwijtraken; s',---, a qc., afzien
van iets, de belangstelling voor iets verliezen.
alkniste [-lje-], m. krankzinnigenarts.
alignement, m. plaatsing op een rechte lijn;
rooilijn, rij; 't richten; gelid; a droite, #-- i
rechts-richten !
aligner, v.tr. op een rechte lijn plaatsen;
neertellen; neerschrijven; in de rooilijn
plaatsen; richten; regelen; e•-, les phrases,
gemaakt schrijven; s',..s, op een lijn worden geplaatst; in de rij gaan staan.
aliment, m. voedsel, spijs; ,■,s, levensonderhoud.
alimentaire, a. op de voeding betrekking
hebbend; voedings-; voedend; pension ,■,,
jaargeld voor levensonderhoud; regime d,
dieet; canal ,---i, spijsverteringskanaal.
alimentation, f. voeding, onderhoud; ' carnée, vleesvoeding; ,---, en eau, ' en gaz,
"--, en electricite, water-, gas-, electriciteitsvoorziening.
alimenter, v.tr. voeden, onderhouden, voorzien (in de behoeften van); aanwakkeren,
voedsel geven aan; s',--i, voedsel tot zich
nemen.
alinea, tn. nieuwe regel; alinea (gedeelte
tussen twee nieuwe regels).
aliquante [-kit], a. niet evenmatig; 3 est une
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partie ,-■• de 8, 3 is niet een geheel aautal
maken begrepen op 8.
aliquote [-kOt], a. evenmatig; 3 est une partie
eNs de 9, 3 is een deler van 9.
aline, alize, f. $ elsbes.
alisier, m. $ elsbesseboom.
ante, a. bedlegerig.
alitement, in. bedlegerigheid.
aliter, v.tr. bedlegerig maken; s',,,, (voor
ziekte) naar bed gaan.
alivrer, v.tr. bij ponden verpakken.
alizari, m. t gedroogde meekrapwortel.
alizarine, I. rode kleurstof uit de meekrap.
all* a. vents ,-,s, passaatwinden.
alkekenge, m. $ joden-kers.
allaitement, m. 't zogen.
allaiter, v.tr. zogen, de borst geven aan.
allant, a. altijd op de been; bedrijvig; /-%.,, m.
bedrijvigheid, fut; "-,s, rn.pl. les ,---is et
venants, de gaande en komende man.
alleboter, v.intr. wijnstokken nalezen.
allechant, a. aanlokkelijk.
allichement, m. verlokking, verleiding.
allecher, v.tr. lokken, verlokken, verleiden.
allee, f. het gaan; laan; gang; f%., cavaliêre,
rijpad; ,--, couverte, hunnebed; les i---ss et
venues, 't heen- en weerlopen, -rijden; de
stappen (bij onderhandelingen).
allegation, f. aanvoering; bewering.
allege, I. lichter; scheepskameel; tender.
allêgeance, I. leenplichtigheid; serment d',--,,
eed van trouw.
alligement, m. verlichting; leniging. troost;
't lichten (van ballast uit een schip); ,....,
fiscal, vermindering v. belasting.
alleger, v.tr. verlichten; lenigen, verzachten;
ontlasten; lichten (qn. de sa bourse, iem.
de beurs; un bateau, ballast uit een schip);
s'e--, , lichter worden; zich ontlasten.
alligir, v.tr. dunner-, lichter maken.
allegorie, I. allegorie, voortgezette beeldspraak, zinnebeeldige voorstelling.
allegorique, a. -ment, adv. allegorisch,
zinnebeeldig.
alligoriser,v.tr. uitleggen in allegorische zin.
allegoriste, in. die lets uitlegt in allegorische
zin; die veel van allegorieen gebruik
ma akt .
allegre, a. -ment, adv. monter, opgeruimd,
[vlug.
allegresse, I. vreugde.
allegretto, adv. & m. enigszins vrolijk
(muziekstuk).
allegro, adv. & m. levendig (muziekstuk).
alliguer, v.tr. aanvoeren; beweren.
alleluia [6.161Wij6.], m. halleluja; lofzang;
klaverzuring.
Allemagne, f. Duitsland.
allemand, a. suits; ,--i, in. Duitse taal; iets
I. onbegrijpelijks; A--, m. Duitser; querelle
d',1,--, , gezochte ruzie.
allemande, /. Duitse polka.
aller, v,intr. gaan, lopen, zich begeven;

aller
overgaan tot; (voor een infinitif:) zullen;
(voor een participe present of een gerondif:) gaandeweg (iets doen), aldoor (iets
doen); passen, staan; aanstaan; ,---, a pied,
te voet gaan; i---, en voiture, rijden; ,-, en
bateau, varen; qui va la? werda?; ,---, voir
of -trouver, bezoeken; i-%, prendre, afhalen;
,---, et venir, of en aan lopen; ne faire qu',.•,
et venir, gauw terug zijn; ,..., aux informations, op inlichtingen uitgaan; ,---, son
train, zijn gang gaan; ,---, loin, het ver
brengen; ,--, avant dans, ver doordringen
in; ".., a sa perte, zijn ondergang tegemoet
gaan; ,-...., sur ses cinquante ans, de vijftig
naderen; ,---, vite, vlug rijden; comment
allez-vous? hoe gaat het met u?; il va encore, hij doet 't nog, hij kan nog mee (oude
man, oude hoed); fa va!, zo is 't goed ! il y
a qc. qui ne va pas, er hapert iets; cette
etoffe ne va pas a la pluie, deze stof is niet
bestand tegen regen; faire".-, , in beweging
zetten; naar zijn hand zetten; er tussen
nemen; woest maken; laisser ,N., , laten
waaien; le laisser e%-,, de zorgeloosheid;
se laisser ,--,, zich verwaarlozen; de
moed verliezen; se laisser ,---, et, luisteren
naar, zich laten vinden voor; zich schuldig maken aan; va! hoor ! heus ! va
done! maak toch voort ! loop been ! va
toujours! ga maar door ! ga maar vast !
va pour... 1, goed dan !; elle va, va ! , zij
ratelt maar door ! allons ! komaan ! vooruit ! nu ! ziezo ! zijn we klaar? is 't nu uit,
allons done I och kom ! allez, allez! kom,
kom ! allons bon ! daar heb je 't gegooi in
de glazen ! la fortune va aux he'ritiers,
het fortuin komt aan de erfgenamen;
N au cceur, indruk maken; mes preferences vont a, inijn voorliefde gaat uit naar;
,-•-, a bien, slagen; "-, a mal, mislukken;
au pis ,---,, in 't ergste geval; un pis ,---,,
wat men neemt bij gebrek aan beter,
lapmiddel; it va sans dire, il va de soi,
het spreekt vanzelf; tout va, alle inzetten worden aangenomen; rien ne va
plus, er worden geen inzetten meer aangenomen; y ,---,, er heen gaan; te werk
gaan; on y va!; j'y vais! ik kom aanstonds bij u; allez-y, ga uw gang; oft
allons-nous? waar moet dat heen? comme
vous y allez! 't is geen kleinigheid; wat
draaft ge door ! ne pas y ,--, de main
morte, flink aanpakken; ne pas y ,--..., par
quatre chemins, recht op het doel afgaan;
vas-y! vooruit maar ! y ,--, de, er voor
over hebben, er aan wagen; il y va de votre
honneur, uw eer staat op het spel; n'allez
pas faire cela, begin daar toch niet aan,
wacht u wel dit te doen; •.-, aux voix, tot
stemmen overgaan; ,---, au refrain, het
refrein inzetten; il va partir, hij vertrekt
dadelijk; il allait partir hij zou ju st ver-
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trekken; ,---, (en) diminuant steeds minder
worden; ,---, s'amusant, niet anders doen
dan pleizier maken, pleizier aan 't maken
zijn; cos aoffes vont ensemble, doze stoffen
harmonieren; cet homme me va, die man
bevalt me; ' au charron, (arg.) luid
schreeuwen, om hulp schreeuwen; ,---, aux
/raises, (arg.) zich overdreven schminken;
,---, a Niort, (arg.) ontkennen; ,---, au refil,
-, heen(arg.) teruggeven, braken; s'en'
gaan, weggaan, (soms:) gaan; wegvliegen,
vervliegen; overkoken; losgaan (haar); te
nict gaan, sterven; zullen, van plan zijn;
va- t' en voir s'ils viennent, morgen brengen.
aller, m. het gaan, de heenreis; billet d',--, et
retour, retourbiljet; Paris, aller, seconde,
enkele reis, tweede, Parijs; ,---, et retour,
premiere, retour eerste;, 4 l',-■,, bij de
heenreis.
allot, in. erfleen; franc-,--i, vrij erfleen, alloalliable, a. verenigbaar. [dium
alliaci, a, . knoflookachtig.
alliage, in. (ver)menging; metaalmengsel,
legering; mengsel; aria sans'-, zuivere
(loutere) waarheid.
alliance, f. verbond; vereniging, verbinding;
verbintenis, huwelijk; trouwring; triple,---,,
drievoudig verbond; par e---i, aangehuwd.
alliciant, a. aanlokkelijk.
allie, a. verbonden; verwant; ,--,, m., —e, 1.
bondgenoot, -e; verwant, -e.
allier, v.tr. verbinden (door verdrag of huwelijk); samensmelten, vermengen, legeren;
,---, la force a la prudence, kracht aan beleid
paren; s',.., zich verbinden; zich vermaagschappen; samengaan (by . van klenren,
alligator, m. kaaiman, alligator. [-woorden).
alliteration, t. alliteratie, stafrijm (herhaling van dezelfde letters of -lettergrepen).
alto, interj. hallo.
allobroge, m. lomperd, ongelikte beer (naar
de volksstam der Allobrogen).
allocation, f. toekenning, toewijzing; -goedkeuring van een post op een begroting;
toelage, bewilligde som; ,---, de chOmage,
„steun".
allocution, /. toespraak.
allodial, a. allodiaal, niet-leenroerig.
allodialite, f. niet-leenroerigheid,
allogine, a. van een ander ras.
allonge, /. verlengstuk; inlegblad (van een
tafel); vleeshaak.
allongement, m. verlenging; chercher des ,---is,
lets op de lange baan trachten te schuiven.
allonger, v.tr. verlengen, aanlengen (in saus),
rekken (onderhoud), uitstrekken (arm),
toebrengen (slag, degenstoot), aanreiken
(liniaal), afdokken (geld); ,---, le cou, reikhalzen; ' le pas, zijn stappen verhaasten;
t---, la mine, een lang gezicht zetten; ,---, la
courroie, een_ zaak rekken; ,---, la courroie
4 qn., iem, meer vrijheid laten; s'—
' , langer

alors

worden, lenge!' , rekken, zich uitstrekken.
gaan liggen; (arg.) bekennen.
allopathe, in. allopaath.
allopathie, I. allopathie (geneeswijze, waarbij
men de ziekte rechtstreeks bestrijdt).
allopathique, a. allopathisch.
allotir [alOtir], v.tr. uitkavelen.
allouable, a. toerekenbaar, goed te keuren.
allouer, v.tr. (d) toekennen, toewijzen (aan)
goedkeuren (artikelen van een begroting),
alluchon, ;n. X tand (van een tandrad).
allumage, w. 't aansteken; ontsteking (moallume, f. brandende houtspaan, tor),
allumi, a. aangestoken, brandend; vurig;
gloeiend; fonkelend; verhit, vuurrood,
aangeschoten (dronken).
allume-feu, m. vuurmaker.
allumer, v.tr. aansteken; opsteken (sigaar),
aanleggen (vuur), aanzetten (pomp), doen
fonkelen (ogen), verhitten, opzwepen,
prikkelen (bv. 't bloed; de verbeelding),
het blood jagen naar, vuurrood maken
(gelaat), dronken maken (iem.), het hoofd
op hol brengen (iem.), lokken, belust
maken, lekker maken (be. 'n koper), doen
ontbranden, aanstoken, opwekken, verwekken (twistgesprek, oorlog); (erg.) kijken naar; s',--,, vuur vatten, ontbranden;
beginnen te fonkelen.
allumette, f. lucifer, zwavelstok.
allumettet-bougiet, I. waslucifer.
allumettier, ni, lucifersfabrikant of -maker.
allumeur, in. lantaarnopsteker; aansteker;
handlanger (die kopers lokt).
allumoir, m. vlammetje (om sigaren aan te
steken).
allure, f. gang, tred, loop; optreden, manier
van doen; voorkomen, wezen; handelwijze,
gedrag; wending, richting; a vive r.-a, met
snelle vaart; marcher 4 une e---, exage're'e,
overdreven hard rijden; 4 toute —', in
voile vaart; 4 petite ,---,, langzaam; avoir
de l',--, , indruk maken; avoir des ,---is,
streken hebben; prendre les ,--ds d'une
catastrophe, op 'n ramp beginnen te lijken.
allusif, a. toespelingen bevattend,
allusion, f. toespeling, zinspeling; faire'' 4,
zinspelen op,
alluvial, a. aangespoeld, aangeslibd,
alluvion, f. aanspoeling, aanslibbing, alluvium; terrain d'i-i, alluviale grond.
almageste, m. verzameling van sterrenkundige waarnemingen door de Ouden.
almanach [-mandi, m. almanak; , Z. -1 de
Gotha, jaarboek v, vorstel. families.
almke, f. Oosterse danseres en zangeres.
aloes [-es], in. t aloe.
alatique, a. aloe-houdend.
aloi, in. allooi, gehalte (van goud of zilver);
hoedanigheid, slag, soort.
alopêcie, f. 't uitvallen van 't haar,
alors, adv, dan, toen, destijds; dus; d'e--i,
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toenmalig; jusqu'e•-", tot die tijd; ,---,
comme ,-....,, die dan leeft, die dan zorgt; "-que, (conj.) wanneer, terwijl, toen.
alose, f. ,4s7 elft.
alosier, m. elftnet.
alouate m. rode brulaap.
Alost [-Ost], m. Aalst (in Belgie).
alouette, 1. 3? leeuwerik; ,---, hu-ppe'e, kuifleeuwerik; pied d'—, $ ridderspoor; attendre que les --s tombent toutes rOties.
wachten tot de gebraden duiven je in de
mond vliegen.
alourdir, v.tr. verzwaren; overladen ('n toilet, 'n schilderij, de stij1); log-, loom
maken; verstompen (by . geest); s'—',
zwaar-, log worden.
alourdissement, m. 't zware, 't logge.
aloyau, m. lendestuk, harst.
alpaca, alpaga, .ft in. alpaca (kameelgeit);
stof van alpacawol; lustre.
alpage, in. alpenweide; 't weiden op de
Alpen; recht en tijd daarvoor.
alpague, m. (arg.) kledingstuk, buis.
Alpes, f.pl. Alpen; ,.., Cottiennes, Cottische
Alpen; ,---, ma'itimes, Zee-Alpen.
alpestre, a. die tot (de woudgordel van)
de Alpen behoort; region , •,, woudgordel
(tot i800 M. hoogte); plantes —s, flora
van de woudgordel.
alpha [-lfa], in. eerste letter van 't Griekse
alphabet; begin; l'"-, et l'ome'ga, begin en
einde. [gins el en.
alphabet [-bet], m. alphabet; a, h, c; bealphabétique, a. -merit, adv. alphabetisch
Alphonse, m. Alphons(us); souteneur.
Alpilles [-pil], f.pl. Voor-Alpen.
alpin, a. wat tot (de hoogste gedeelten van)
de Alpen behoort; region "-de, Alpengordel
boven de woudgrens (i800 M.).
alping(ue) m. (arg.) buis, jasje.
alpinisme [alpinizm], m. (Alpen)bergsport.
alpiniste, m. Alpenbeklimmer, alpinist.
alpiste, m. kanariezaad.
alque I. vetgans, alk.
Alsace [alzas], f. Elzas.
alsacien, a. van de Elzas; A. ,--, , in. Elzasser.
alsine, I . $ muur, heggekruid.
alterabilitê, f. veranderlijkheid.
alterable, a. veranderlijk; onderhevig aan
slijtage, -oxydatie, -verkleuring, -bederf;
gevoelig voor invloeden.
alterant, a. dorst verwekkend.
alteration, f. verandering (vooral ten kwade),
ontaarding, oxydatie, verbleking, bederf,
dorst; verzwakking, vervalsing; ontroering, ontsteltenis.
altercation, f. twist, woordenwisseling.
altere (de), a. dorstig (naar); ontsteld, ontroerd; ,---, de sang, bloeddorstig.
alterer, v.tr. veranderen (vooral ten kwade),
oxyderen (ijzer), doen verbleken (kleuren), bederven (koopwaren, ogen, be-

amadou

trekking tussen 2 personen), droog maken
(keel), dorstig maken (iem.), verhogen of
verlagen (nota), vervalsen (munt, koopwaren, tekst, waarheid), verdraaien
(iemands woorden), doen ontaarden (vrolijkheid, karakter), knakken (gezondheid),
verzwakken (stem, maag), verstompen
(geest), doen beven, spreken uit, te horen
zijn in (stem), te lezen zijn op (gelaat),
ontstellen, ontroeren (iem.); s',---i, veranderen, ontaarden, bederven, verzwakken, minder worden, dorst krijgen; ont[stellen.
alternance, f. afwisseling.
alternant, a. afwisselend; cultures —es,
wisselbouw.
alternat, m. afwisseling; ,--, des cultures, wisselbouw.
alternatif, a. afwisselend, beurtelings.
alternative, f. afwisseling; keuze (tussen
twee dingen), moeilijke keuze, tweesprong, tweestrijd .
alternativement, adv. beurtelings.
alterne, a. angles "-is, verwisselende hoeken;
culture "-i, wisselbouw; feuilles —s, afwisselend geplaatste bladeren.
alterner, v.tr. afwisselen; ,---,, v.tr. (doen) afwisselen.
altesse, f. Hoogheid; e--, se're'nissime, Doorluchtigheid.
anima [-tea], I. t heemst (ook genaamd:
guimauve).
altier [-tjel, a. -cerement, adv. trots, hoogmoedig.
altimetre, m. hoogtemeter; ,---, enregistreur,
zelfregistrerende hoogtemeter.
altimetrie, f. hoogtemeting.
altise, f. aardvlo.
alpiste, in. & f. altviolist(e).
altitude, f. hoogte (boven de zeespiegel).
alto, m. J% altstem; altviool; alttrompet.
altruisme, m. altruisme, mensenliefde.
altruiste, a. menslievend.
alude, f. bezaan- of schapeleer om boeken.
alumelle, I. poleerstaal; schaafbeitel.
alumine, f. aluinaarde; silicate d' ",, porseleinaarde.
aluminerie, I. aluinfabriek; aluminiumfabriek.
alumineux, a. aluinaarde bevattend.
aluminium [-Om], m. aluminium.
alun, m. aluin; Pierre d' ".., , aluinsteen,
alunage m. 't aluinen. [ „blok".
aluner, v.tr. aluinen, in aluinoplossing doaluniire, f. aluingroeve.
[pen of -koken.
alunifere, a. aluinhoudend.
alveolaire, a. tot de bijencel (of -de tandkas)
behorend.
alveole, m. bijencel; tandkas;'- pulmonaire,
longblaasje.
alvin, a. tot de onderbuik behorend.
amabilite, f. beminnelijkheid, vriendelijkamadou, m. zwam.
[heid.
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amadouer, v.fr. vleien, flikflooien, paaien. ambe, m, twee tegelijk uitkomende numamadoueur, in. zwambereider; vleier.
mers (bij loterij, bij kienspel).
amadouvier, m. eikenzwam.
ambiance, f. omgeving.
amaigrir, vir. mager-, dunner maken; uit- ambiant, a. omgevend, omringend.
putten (bv. 'n terrein); s'-s, mager wor- ambidextre, a. dubbelhandig, even vaardig
den, vermageren.

met beide handen.

amaigrissement, fn. vermagering.
ambidextaitê, f. links- en rechtshandigheid,
Amalécites, in.pi. Amalekieten.
dubbelhandigheid.
amalgamation, f. verbinding (van een me- ambigu, -ue, a. dubbelzinnig, halfslachtig;
taal) met kwik, 't amalgameren.

amalgame, in. amalgams, kwiklegering;
(fig.) vermenging, mengelmoes.
amalgamer, v.tr. met kwik verbinden
('n metaal); (fi g'.) mengen, dooreenhaspelen.
Amalthie, f. Amalthea (geit of nimf die
Jupiter zoogde); corne d'—', hoorn des
Aman, tn. Haman. [overvloeds.
amande, I. $ amandel; kern (van een vruchtsteen); en '', amandelvormig.
amande, m. amandelmelk.
amandier,m. t amandelboom.
amanite, f. vliegenzwam.
arrant, tn. -e, f. minnaar, -ares, geliefde.
amarante, f. $ amarant; '', a. amarantkleurig, purperrood.
amarinage, m. 4 't opnieuw bemannen;
't zeewaardig maken.
amarinê, a. bevaren (van personen).
amariner, v.tr.zeewaardig maken; opnieuw
bemannen (schip); aan de zee wennen
(bemanning).
amarrage, m. 4 't vastmeren, 't vastleggen
(van een schip); ligplaats.
amarre, I. .6 meertouw, sjortouw, kabel;
rompre ses ,--ds, van zijn kabels losslaan
(schip).
amarrer, v.tr. kt, vastleggen, meren (schip).
S'~, aanleggen.
amaryllis, I. g amaryllis (plant).
amas, m. opeenhoping, hoop, stapel.
amasser, v.tr. ophopen, opstapelen, verzamelen; ~, v.intr. geld verzamelen,
potten; s'~, zich ophopen.
amassette, f. tempermes.
amasseur, M. oppotter.
amateloter, vt. twee aan twee indelen.
amateur, in. liefhebber, minnaar (van
kunst); dilettant.
amateurisme, m. geliefhebber.
amatir, v.tr. mat maken (metalen).
amaurose, I. zwarte staar (oogziekte).
amazone, f. amazone (heldin; paardrijdster,
dame in rijkleed; damesrijkleed); 21,-%,,
Amazone. [ronduit.
ambages, i .1)1. omhaal van woorden; sans ",,
ambassade, f. gezantschap; post van gezant;
gezantschapsgebouw; gezantscliapspersoneel; boodschap, zending.
ambassadeur, tn. -drice, f. gezant (of vrouw
van een gezant); boodschapper (of boodschapster).

~, m. tussenvorm; koud maal waarbij
alles tegelijk wordt opgediend; tragikomisch toneelstuk.
ambiguitê, f. dubbelzinnigheid.
ambigument, adv. dubbelzinnig.
ambitieux [-sj-], a. -eusement, adv. eerzuchtig, heerszuchtig; hoogdravend.
ambition, /. eerzucht, heerszucht; streven.
ambitionner, v.tr. streven naar, najagen, begeren, vurig verlangen naar.
amble, m. telgang (van een paard).
ambler, v.intr. de telgang gaan.
ambleur, a. cheval —, telganger.
amblyopie, f. gezichtszwakte.
Amboine, I. Ambon.
ambon, m. oksaal (in een kerk).
ambre, m. amber; ~ gris, gewone (grijze)
amber; ~ jaune, barnsteen; fin comme l'—,
slim als een vos.
ambit, a. barnsteenkleurig; naar amber
ruikend.
ambrer, v.tr. een ambergeur geven aan.
ambrette, f. t abelmoszaad.
Ambroise, tn. Ambrosias.
ambroisie, f. ambrozijn, godenspijs.
ambrosien, a. ambrosiaans; fijn, keurig.
ambulance, f. veldhospitaal, ambulance.
ambulancier, m. -lire, f. verpleger, verpleegster.
ambulant, a. omzwervend, reizend, rondtrekkend; marchand ~, straatventer.
ambulatoire, a. veranderlijk; tribunal "a,
omgaande rechtbank; manie ,-,, zwerfzucht.
line, f. ziel, geest; hart, gevoel; hoofddeel of kern; geraamte (van sommige
voorwerpen), stapel (viool), luchtklep
(blaasbalg); X ziel (kanon); middeldraad
(touw), spil (wenteltrap), spreuk (wapen);
grande ~, iem. van een edele inborst;
bonne "s, sukkel; it n'y avail — qui vine,
er was geen levende ziel; en mon ,...., et
conscience, naar plicht en geweten; se
donner corps et ~, zich met hart en ziel
geven; c'est mon ~ datnne'e, hij is mij
met hart en ziel toegedaan; ,--, en peine,
rusteloze ziel; rOder comme une ", en
peine, rusteloos ronddolen; rendre l',,,, de
geest geven; donner de l',•-, a, bezielen; ii
itait l'", du complot, hij was_ de ziel der
samenzwering; avoir de l',,,, gevoelig zijn;
avec ~, met gevoel; sans ,•/, gevoelloos;
dans l',...,, geboren; hartstochtelijk.

Amedee
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Amedée, m. Amadeus.
'7A (in zee) dalen, neerstrij amerrir,
An-411e, f. Amalia.
ken.
ameliorable, a. vatbaar your verbetering. amerrissage, in. daling op zee (vliegtuig).
améliorateur, a. verbeterend.
amers, m. pl. landmerken.
amelioration,
verbetering.
amertume, f. hitterheid, bittere sin aali; (fig.)
ameliorer, v.tr. verbeteren; veredelen;
leed, verbittering, gal.
beter worden.
amethyste, 1. amethist, violette cdelsteen.
amen [-men], interj. amen ! zo zij het ! ameublement [-meeb-], m. huisraad, ameuamenagement,
inrichting; regeling van
blement; stoffering, meubilering.
het houthakken.
ameublir [-meeb-], v.tr. los maken, omspitamenager, v.tr. inrichten; de houthak regeten; in roerende goederen veranderen.
len in (bos).
ameublissement [-meeb-], m. 't omwerken,
amendable, a. vatbaar voor verbetering.
't omspitten; verandering in roerend goed.
amende, f. boete; etre mis a P~, beboet ameulonner
v.tr. in schelven
worden; faire '' honorable, openlijk zijn
ongelijk bekennen, vergiffenis vragen; a
! boete !
amendement, m. verbetering; amendement,
wijziging (van een wetsontwerp).
amender, v.tr. verbeteren; amenderen,
wijziging aanbrengen in (wetsontwerp);
zich beteren.
amine, a. liefelijk, vriendelijk.
amende, toevoer (mita. van water).
amener, v.tr. brengen; aanbrengen, aanvoeren; meebrengen, toevoeren; invoeren,
teweegbrengen, ten gevolge hebben; naar
zich toe halen, trekken ('n mooi nummer); gooien, weipen (zessen &); ophalen
(vis), strijken (zeilen); mandat
bevel tot aanhouding; quel bon vent vous
amine?; qui vous amine, wat voert u hier
heen? comparaison amende de loin, gezochte vergelijking;
qn. a une opinion,
iem. tot een mening overhalen; ti (son)
pavillon, de vlag strijken, zich overgeven;
~ la conversation sur, het gesprek brengen
op;
(aan)komen.
amenite, f. liefelijkheid, zachtheid (van
zaken); vriendelijkheid, zachtzinnigheid
(van personen).
amenuiser, v.tr. dunner maken; afschaven;
amen [diner], a. bitter; scherp, smartelijk;
l'onde amere, 't zilte nat; a la bouche,
doux au cceur, bitter in de mond maakt
het hart gezond;
m. gal; bitter.
amirement, adv. bitter.
Amerce Vespuce, m. Amerigo Vespucci.
américain, a. Amerikaans; veil
scherpe
blik; vol a oplichterij (waarbij men
zich uitgeeft voor een rijke vreemdeling);
coup de poing ~, boksijzer; avoir l'ceil
'n goede kijk op zaken hebben;
m.
Amerikaan.
americaniser, v.tr. amerikaans maken.
americanisme, m. studie van wat Amerika
betreft; voorliefde voor Amerikaanse
zeden; eigenaardig spraakgebruik van
Amerikanen.
Amerique, f. Amerika.
amerir, v.intr. in zee dalen (van een watervliegtuig).

(oppers) zetten.

ameutement [-meet-], koppeling (van
jachthonden); 't doen samenscholen, opruiing (van het yolk).
ameuter [-meet-], v.tr. koppelen (jachthonden), doen samenscholen, opruien (yolk),
in opschudding brengen; s'~, samenscholen, samenspannen.
ami, m. -e, I. vriend, vriendin; minnaar,
minnares; liefhebber (by. van muziek);
(un) de mes ~s, een van mijn vrienden;
mon'', man(lief); m'amie (soms ma mie)
mon amie; bon ~, bonne ~,e, geliefde;
de la maison, huisvriend; de cceur,
boezemvriend;
de college, schoolmakker; chambre d'~s, logeerkamer; Les .24~s
de, Vereniging tot bevordering (behoud,
bescherming) van; ii n' est de bons
qui
a la fin ne se quittent, er is een tijd van
komen en een tijd van gaan; une fleur
de l'ombre, een bloem die van schaduw
houdt; ,--,, a. vriendschappelijk, bevriend;
gunstig; des couleurs ~es, goed bij elk.
passende kleuren.
amiable, a. -ment, adv. vriendelijk, minnelijk; arranger a P~, in der minne schikken;
terminer a P~, bijleggen; vend re a P~,
uit de vrije hand verkopen.
amiante, m. (wit) asbest, steenvlas.
amibe, amoebe.
amibiose, f. amoebiose (trop. ziekte).
amiboide, a. amoebeachtig.
arnica', a. -ement, adv. vriendschappelijk;
"se, I. Vereniging van onderwijzers of
-oud-leerlingen.
amict, [-mi]
humeraal, schouderdoek
(van R.K. priesters tijdens de mis).
amidon, m. zetmeel; stijfsel.
amidonnage, m. 't stijven.
amidonner, v.tr. stijven.
amidonnerie,
stijfselfabriek.
amidonnier,
stijfselfabrikant.
amienols, a. nit Amiens; A~,
bewoner
van A.; streek om A.
Amilcar Barca,
Hamilcar Barcas.
aminche, tn. (pop.) vriend.
amincir, v.tr. dunner maken; afschaven;
dunner worden.
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amincissement, in. 't dunner maken, 't dun
ner worden.
amiraion. k admiraal, vlootvoogd; admiraalsschip, t■i, a. vaisseau e---, , admiraalsamiralat, m. admiraalschap.
[schip.
amirautê, f. 4,, admiraliteit.
amissthie, a. verliesbaar.
amitii, I. vriendschap; gehechtheid, genegenheid; prendre en ,---,, vriendschap opvatten voor; faites moi l',---, , doe mij
't genoegen; te'moigner de l',---i et, aardig
zijn tegen; boire le coup de l'e.,-, , op de
vriendschap drinken, 't weer goed maken
(met 'n glaasje); ,---is, bewijzen van
vriendschap; beleefdheden, groeten; mes
,---,s chez vous, de groeten thuis.
ammodyte, m. .:I smelt.
ammoniac, -ague, a. sel ,--,, ammoniakzout,
salmiak.
ammoniacal, a. ammoniakhoudend.
ammoniaque, I. ammoniak.
ammonite, I. ammoniet, ammonshoren (versteend weekdier).
ammophile, I. $ helm; ae sluipwesp.
amnisie, I. verlies van het geheugen.
amnistie, f. amnestie (algemene vergiffenis,
algemene kwijtechelding van straf).
amnistie, m. wien amnestie verleend is.
amnistier, v.tr. amnestie verlenen aan.
amocher (-chir), v.tr. (arg.) toetakelen; s',-,,
(arg.) aftakelen.
amodiataire, m. pachter.
amodiateur, m. verpachter.
amodiation, I. verpachting.
amodier, v.tr. in pacht geven, verpachten.
amoindrir, v.tr: verminderen, verkleinen;
s'e%-, , verminderen, afnemen.
amoindrissement, m. verminderen;.
amoilir, v.tr. week-, zacht maken; ontzenuwen, verzwakken; vermurwen, verzachten.
amollissement, m. 't week-, zacht worden;
weekheid, zachtheid; versiapping, verzwakking.
amonceler, v.tr. ophopen, op(een)stapelen.
amoncellement, in. ophoping, opeenstapeling.
amont, m. stroomopwaarts liggend gedeelte
van een rivier; en '', stroomopwaarts;
en ' de, boven; pays d'",, bovenland.
amorcage, m. 't (aan)lokken.
amorce, f. lokaas, aas; lokmiddel, verleiding,
aantrekkingskracht; slaghoedje. pankruit,
ook klapper (speelgoed); begin, uitgangspunt, aanknopingspunt.
amorcer, v4r. van lokaas voorzien; (aan)lokken, verleiden, voeren (de vissen vOOr
men gaat hengelen); van een slaghoedje
(of van pankruit) voorzien; een begin
maken met, aangeven met een vOOrboor
(gat), aanmaken (vuur), gedeeltelijk aanleggen (straat), uitlokken (bespreking),
aankno pen (besprekingen), voorbereiden

amphibiens

(zaak); "-,-; ,----, on avion, gas geven (vliegtuig).
amorgoir, m. spitsboor, voorboor.
amorphe, a. vormloos, amorph.
amorphie, /. vormeloosheid.
AmorrhEen, m. Amoriet.
amortir, v.tr. verzwakken; blussen (kalk),
doyen (vuur), breken (val, slag), verminderen (vaart), dempen (geluid), temperen (licht), delgen (schuld), afschrijven
(kapitaal), uitdoven (hartstocht); s',--,,
verflauwen, bedaren; vervallen (van een
lijfrente).
amortissable, a. aflosbaar (van schulden).
amortissement, m. verzwakking, vermindering, demping (geluid); delging, afschrijving; les de'penses d'-', afschrijvingsuitgaven; verdoving; sluitstuk.
amortisseur, 'tn. schokbreker.
amour, tn. (in poezie m. S. f.) liefde; lieveling, dotje, snoes, schat (m'amour = mon
amour); il,-, , (altijd m.) liefdegod, Amor;
ass, (altijd in.) liefdegoodjes, engeltjes;
a,- .,s, (gewoonlijk f.) liefde, liefdesbetrekkingen; '- de Dieu, liefde tot God; pour
l' ,--, de Dieu, belangeloos; om Gods wil;
pour l' ,---, de, ter wille van; pour l'^ de
moi, om mijnentwille; faire l',--, , vrijen;
,--, de Pellet, effectbejag; ,---, de la gloire,
roemzucht; an ,---, d'enfant, een allerliefst
(snoezig, snoepig, schattig) kind; vivre
d',---, et d'eau fraiche, van de lucht leven.
Amour, IN. Amoer (rivier).
amouracher, v.tr. smoorlijk verliefd maken,
't hoofd op hol brengen; s',---, de, smoorlijk
verliefd worden op; zich verslingeren aan,
verkikkerd worden op.
amourette, f. minnarij; ,..,s, 't merg van kalfsbeenderen.
amoureusement, adv. liefdevol, teeder.
amoureux (de), a. verliefd (op); verzot, gesteld (op), blij (met); liefdevol, teder;
lief, snoezig; ,---, fou, smoorlijk verliefd;
philtre ,.--,, liefdedrank; ,---, des arts, kunstlievend; pinceau,-, , mollig penseel; ,--,, m.
minnaar, vrijer; liefhebber.
amour-propre, m. eergevoel; eigenliefde,
eigendunk. [tenaar).
amovibilité, I. afzetbamheid (van een ambamovible, a. afzetbaar (van ambtenaren);
une pension , - % - ,, een jaargeld, dat ingetrokken kan worden.
ampélidies, t.pi. wijnstokachtigen.
ampere, tn. ampere (maateenheid voor de
sterkte van electrische stromen).
ampiremitre, m. stroomsterktemeter.
amphibie, a. amphibisch (op 't land en in
't water levend), tweeslachtig; ",, m.
amphibie (dier, dat in 't water en op
't land kan leven).
amphibiens, m.pl. kikvorsachtige dieren
(eigl. batraciens).
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analogue

amphibiologie, I. beschrijving der aniplii- amunitionner, .11' X van. krijgsbehoeften
voorzien.
bien.
amure, t. hals (van eon
amphibologie, I. clubbelzinnigheid.
amurer, de halzen aanhalen van. [dend.
amphibologique, a. dubbelzinnig; oracle
amusant, a. vermakelijk, prettig, onderhoudubhelzinnige uitspraak, godsspraak.
amuse, a. ils e'coutaient mss ,zij vonden 't Jeuk
amphictyon lAfiksj 61, in. lid van de raad
en luisterden.
der Amphictyonen (verdedigers van een amusement, in. oponthoud, tijdverdrijf,
tempel, in oud Griekenland).

afleiding; vermaak, uitspanning; ver-

de, tot spot zijn;
amphigouri,
makelijkhcid; i'tre
raadselachtige taal, wartaal.
't was maar een peulamphigourique, a. raadselachtig, verward.
ce ne tut que de
amphioxus
schilletje !
lancetvisje.
pl. tweesch aduwigen.
amphisciens,
amuser, 7 .tr . ophouden, bezighouden, afamphitheatre, in. amphitheater (met opleiden, aan de praat houden; vermaken,
lopende zitplaatsen); collegezaal (met
oplopende banken); le grand
de Aula;
en
schuin oplopend.
Amphitrite, f. Amphitrite, godin der zee.
amphitryon,
gastheer.
amphore, f. vaas, kruik met twee oren.
ample, a. wijd, ruim, breed; uitgebreid,
breedvoerig; overvloedig; un
recit, 'n
omstandig verhaal; de plus
details,
nadere bijzonderheden; age
motsson,
rijke oogst (fig.).
amplement, adv. ruim(schoots), uitvoerig.
ampleur, f. wijdte, breedte; omvang, breedvoerigheid; overvloed; prendre de
zich uitbreiden, toenemen of meer losheid
krijgen, beter tot zijn recht komen; donner
de
verruimen.
amplexicaule -k61], a. stengelomvattend.
ampliatif, a. uitbreidend, aanvullend.
ampliation, f. uitbreiding; uitzetting (van de
borstkas); duplicaat; po?Ir
voor gelijkluidend af,chrift.
ampli(ficateur),
geluidsversterker;
vergrotingstoestel.
amplificateur,
uitbreider, zwetser.
amplification, /. vergroting; uitweiding,
uiteenzetting, uitvoerige behandeling;
opstel (van leerlingen); gezwets, omhaal
van woorden.
amplifier, v.tr. vergroten; uiteenzetten,
uitvoerig behandelen, uitweiden over;
overdrij yen; uitbreiden, in gewikl, elder
maken.
amplitude, /. wijclte, omvang; slingerwijdte,
amplitudo.
ampoule, f. wijdbuikig flesje, vaasje; peer
(van een electrische lamp); blaar, blaasje;
la sainte 't heilige olieflesje, dat
diende tot zalving van de franse
koningen.
ampoule, a. gezwollen, hoogdravend.
amputation, /. afzetting (van een lichaamsdeel).
amputer, v.tr. afzetten (ledematen).
amuir, v.tr. stom doen worden; le mot
.,gentil" a amui son „l", 't woord „gentil"
heeft zijn „l" stom doen worden;
v.pr. stom worden (v. letters).
amusette, I. amulet, talisman.

par des proonderhouden, amuseren;
(a), zich
messes, met beloften paaien;
vermaken (met), zijn tijd verbewelen
(met); s',---, de qn., met iem. spotten;
de .7c., schik hebben in iets.
amusette, f. klein vermaak, tijdverdrijf,
klein speeltuig of spel.
amuseur, m. die een ander ophoudt; handlanger; die een ander vermaakt; lollige
vent, populaire schrijver.
amygdale, f. amandel (keelklier).
amygdalees, f.pl. aniandelachtigen.
amygdalite, /. amandelontsteking.
amylaci, a. zetmeelachtig, stijfselachtig.
zetmeel.
amyle,
nieuwjaarsdag;
an, in. jaar; le four de
jaarlijks; bon
par
mal
door
elkaar, gemiddeld (per jaar);
du
monde, 't jaar sedert de schepping der
wereld;
de grace, jaar Onzes Heren;
les —s, de ouderdom.
verzameling van anecdoten omana,
trent beroemde mensen (by . Voltairiana).
anabaptisme [-bâtism], in. leer van do
wederdopers.
wederdoper.
anabaptiste [-batist],
Anabase, f. Andbasis (Xenophon).
kluizenaar.
anachorite [-ke-],
anachronisme [-kra-] in. id., font tegen de
tijdrekening; iets ouderwets.
anacoluthe, I. inconsequente zinsbouw.
anacriontique, a. anacreontisch; poesie •
dichtwerken in de trant van Anacreon.
anaerobie, f. zonder zuurstof levend wezen.
anagramme, f. anagram (letteromzetting in
een woord).
anal, a. van de cars, aars-.
analectes, m. pl. bloemlezing.
analepsie, f. herstel van krachten.
analeptique, a. versterkend (van een middel).
anal(ges)le, f. ongevoeligheid (voor pijn).
analgesique, a. ongevoelig (makend) voor
pijn.
analogie, f. overeenkomst.
analogique, a. op overeenkomst gegrond.
analogiquement, adv. volgens de regelen der
overeenkomst.
analogue, a. Qvereenkomstig, soortgelijk,
dergelijk;
iets, ctve-_!,:eftnkomstigs

analphabête
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(overeenkomstige term); ne pas «Voir
z'n weerga niet hebben. [kan.
analphabite, m. die niet lezen of schrijven
analyse, f. ontleding, ontbinding, analyse; 't
doorgronden; uittreksel, overzicht; zinstranscendante,
ontleding;
male, differentiaal-, integraalrekening; en
derriere alles wel overwogen, ten
slotte.
analyser, v.tr. ontleden, ontbinden , analyseren;doorgronden; een uittreksel makes van.
analyseur, ontleder, analysator, dubbelbrekend prisma.
wiskundige- of scheikundige,
analyste,
die analyses maakt; scherp ontleder.
analytique, a. -meat, adv. analvtisch (ontredekunledend, ontbindend); ordre
taal die weinig
dige volgorde; langue
buigingsvormen, veel verbindingswoorkort verden gebruikt; compte-rendu
slag .
anamorphose, /. drogbeeld (in gebogen spiegels), vervorming.
ananas.
ananas [anAnd], m.
anapeste, in. anapest, versvoet van twee kor—).
te en 66n lange lettergreep (—
anapestique, a. anapestisch.
anaphore, f. nadrukkelijke herhaling.
vergrote gevoeligheid voor
anaphylaxie,
giftstoffen.
anarchie [-arfi], f. regeringloosheid; tuchteloosheid, wanorde, janboel; verdeeldheid.
anarchique, a. regeringloos, anarchistisch;
tuchteloos, wanordelijk, onhoudbaar; ongehoord.
anarchisme, in. leer der anarchisten.
anarchiste, m. anarchist (voorstander van
regeringloosheid); a. anarchistisch.
anasarque, f. onderhuidse waterzucht.
Anastasius.
Anastase,
Anastasie, f. Anastasia; de censuur.
anastomose, f. 't samenkomen van aderen.
of -zenuwen.
v.pr. samenkomen (van
anastomoser
aderen of -zenuwen). [woorden).
anastrophe, f. anastrophe (omzetting van
anathimatisation, f . 't in de (kerkelijke)
ban doen.
anathkmatiser, v.tr. in de ban doen; vervloeken, veroordelen.
anathime, m. kerkelijke banvloek; iem.
over wie de kerkelijke ban is uitgesproken; N eroordeling, vloek;,--i, a. vervloekt.
anatife, m. eendenmossel.
anatomie, f. ontleedkunde, anatomie; ontleding; lichaamsvormen; piece anatomisch preparaat.
anatomique, a. -ment, adv. ontleedkundig.
anatomiser, v.tr. ontleden.
ontleedkundige.
anatomists,
ancestral, a. van de voorouders; coutumes
voorvaderlijke gewoonten.

A.ne
ancitre, in. voorzaat, voorvader; mss,voorouders.

anche, f. tong (van muziekinstr.).
ooghoekzweertje.
anchilops [Aki-] ,
anchois, m. j ansjovis; etre seizes (bourres)
comme des

als haring in een ton zitten.

ancien, a. oud; voormalig, vroeger, gewezen;
langues manes, oude, dodo talen;
maison Gordon, voorheen Gordon;
m. oude; grijsaard, ouwe; ouderling;
oudere (in leeftijd of in dienstjaren); les
de Ouden (Grieken en Romeinen).
anciennement, adv. oudtijds, eertijds.
ancienneti, f. oudheid; ancienniteit (voorrang naar dienstjaren); l'—', par
volgens ancienniteit.
ancile in. heilig schild (bij de Rom.).
ancillaire [-sil-], a. van (of mct)dienstboden.
ancolle, f. $ akelei.
AncOne, f. Ancona.
ancrage, m. J 't ankeren; ankerplaats;
ankerrecht.
droit
de salut, plechtanker;
anker;
ancre, f.
plechtanker,
laatste hoop; maitresse
voor anker liggen; jetcr
etre
het anker laten vallen.
ancrer, v.tr. ankeren, met een anker vastmaken; (fig.) bevestigen, griffen, doen
wortelen, doordringen van; ancre au cceur
de l'homme, vastgeroest in den mess;
v.intr. ankeren; s"--, zich ankeren; zich
vasthechten, wortelen, doordringen.
andain, m. zwad, zwade (bij maaiers).
m. Andaandalou, -se, a. Andalusisch;
lusisch paard; Ate ,in., -se, f., Amdahlsier, Andalusische.
andante of -tê, adv. it matig, langzaain;
m. een andante.
andin, a. van de Andes.
Andorre, f. Andorra.
andosses,
(arg.) ruggegraat, rug.
andouille, f. worst;
de tabac, rol t3bak,
karot; c'est une
't is een sufferd, een
sukkel.
uitspruitsel (aan het gewei).
andouiller,
andouillette, f. kalfsworstje.
Andre, m. Andries, Andreas.
Adrianopel; ate, f. rood
Andrinople,
katoen.
$ manlijke organen.
androcee,
androgyne, a. tweeslachtig.
androlde, in. automaat in mensengedaante.
androlAtrie, I. mensenaanbidding.
Andromaque, I. Andromache (vrouw van
Hector).
androphobe, a. mannenhatend, -haatster.
androphobie, f. mannenhaat.
androphore, m. $ helmstijl.
Andromide, f. Andromeda ( yr. van Perseus).
m. ezel; domoor;
rays, zebra; se'rieux
.comme un
qu'on drille, met een gewichtig gezicht, mdchant comme

aneantir
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animadversion

boosaardig; etre commit
anglaiser, v.tr. de neertrekkende staartspieren wegnemen bij (paard).
weifelen;
du moulin, hij,
droit, rechte hoek; aigu,
die 't hardst werkt; faire
pour avoir angle, nt. hoek;
scherpe h.; ,---, obtus, stompe h.; N horaire,
du son, zich van de domme houden;
d'attaque, hoek van inval,
uurhoek;
it y a plus d'un ,---, et la foire qui s'appelle
vlieghoek, opslaghoek (v. draagvlak
Martin, er is meer gelijk dan eigen;
v. e. vliegtuig met horizontaal vlak);
bad, stomme ezel, aartsdomoor.
d' observation du but, optimum. doelhoek
aniantir, v.tr. vernietigen; diep schokken,
(bij 't schieten op vliegtuigen); ,--,rentrant,
verpletteren; uitputten;
to niet gaan;
inspringende hoek; N saillant, uitsprinvernietigd worden; zich vernederen.
gende hoek.
ankantissement, tn. vernietiging; verval (van
krachten), krachteloosheid, neerslachtig- anglet, m. rechthoekige holte (bouwk.).
f. Engeland.
Angleterre,
heid; diepe verootmoediging.
angleux, a. $ vastgedrongen in de hoeken
anecdote, f. anekdote (verhaal, trek).
(bv. Akernoot).
anecdotique, a. anekdotisch.
anglican, a. Anglikaans.
in6e, f. ezelsvracht.
anglicanisme, m. (leer van de) Anglikaananemic, I. bloedarmoede.
se kerk in Engeland.
animier, v.tr. bloedarmoede veroorzaken bij;
anglicisation, 1. het verengelsen.
verzwakken.
angliciser, v.tr. verengelsen.
aamique, a. aan bloedarmoede lijdend.
anglicisme, m. Engelse uitdrukking.
anëmomitre, m. windmeter.
angliste, m. kenner der engelse taal.
anemoon.
anemone, f.
anglomane, m. anglomaan (dwaze navolger
animoscope [-OskOp] , m. windwijzer.
van al wat Engels is).
änerie, f. ezelachtigheid, blunder, stommianglomanie, f. anglomanie (overdreven
teit.
voorliefde voor al wat Engels is).
anëroide, a. baroniêtre
metaalbarometer.
anglophile, a. Engelsgezind.
finesse, I. ezelin.
anglophilie, f. pro-Engelse gevoelens.
anesthhie, f. gevoelloosheid.
anglophobe, a. anti-Engels.
anesthésier, v.tr. verdoven.
verdovend, pijnstil- anglophobie, f. haat voor al wat Engels is.
anesthhique, a. &
Anglo-Saxons, m.p/. Angelsaksen.
lend (middel).
angoisse, f. benauwdheid, angst; poire d'-',
aneth
m. $ dille.
wrange peer; bittere pil.
anêvrisme, m. slagadergezwel; rupture
slagaderbreuk.
angoisse, a. benauwd, beangst.
anfractueux, a. kronkelend, bochtig; uitge- angoisser, v.tr. benauwen, beangstigen.
angoisseux, a. angstig.
hold.
kronkeling, bocht, on- angon, m. spies.
anfractuositê,
effenheid, holte.
angora, m. Angorakat; Angorageit.
ange, m. engel; gardien of /-%, tutdlaire, anguiforme [-gi-], a. aalvormig.
beschermengel; bon •■,, trouwe steun; anguillade [-gij-], f. zweep van palingvel;
slag met een palingvel, -een zweep, of
etre aux mss, in verrukking zijn, dolblij
-een ineengedraaide zakdoek.
zijn; Tire aux "-,s, in zichzelf lachen; zonder reden lachen; it passe un
er gaat anguille [-gij], f.7n aal, paling; electrique,
sidderaal; it y a ", sous roche, er schuilt
een domine voorbij; lit
ledikant met
een adder onder 't gras.
troonhemel.
$ anguillule [-gi-], f. aaldiertje; azijnaaltje.
angilique, a. -ment, adv. engelachtig;
hoeksteen;
engelwortel; snippers (in koek);
angulaire, a. hoekig; Pierre
grondslag; dents Ns, hoektanden.
Angelica, Engeltje.
angelot, m. oud Fr. goudstuk; fijn Norman- anguleux, a. hoekig, hobbelig, lastig.
angustifolk, a. smalbladig.
disch kaasje;
zeeengel (haai).
anhilation [anelasji5], f. kortademigheid.
angelus [-ills], in. Angelus(klokje).
Angers [d36], Angers.
anhêler [anel-], v.intr. kortademig zijn.
anhêleux [anel-], a. kortademig.
angevin, a. uit Angers; uit Anjou.
angine, I. keelontsteking;
couenneuse, anhydre [ani-], a. watervrij.
anhydride, tn. lichaam dat met water een
diphteritis.
zuur vormt.
angineux, a. van keelontsteking.
anicroche, f. hindernis, vertraging, kink in
angiologie, f. leer der bloedvaten.
de kabel.
op zijn Engels;
anglais, a. Engels; a
tn. infer, tn. -Jere, f. ezeldrijver, -drijfster.
stilletjes weggaan;
filer a
m. $ indigo.
de Engelse taal; i•se, f. soort dans; '-es, anal
f. Engels- aniline, f. aniline (verfstof).
lange krullen;
man, Engelse.
animadversion, f. afkeuring, afkeer.
rou ge, zeer
de Buridan,

animal

a nobli
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animal, in. (p1. ,---/aux) Bier. beest; lomperd, annexe, I. onderdeel, bijgebouw, filiaal,
stommeling, vlegel; ,---,, a. dierlijk; rêgne
,-,-,, dierenrijk.
animalcule, m. microscopisch diertje.
animalier, in. dierenschilder.
animalisation, f. omzetting van het voedsel
in dierlijke bestanddelen.
animaliser, v.tr. in dierlijke bestanddelen
omzetten (spijzen).
animalitê, I. dierlijkheid; dierlijke natuur.
animateur, -trice, a. bezielend.
animation, f. bezieling; levendigheid, gloed;
drukte, animo.
animi, a. bezield , levend; druk (b y . van een
straat), levendig; un teint ,---,, rode kleur;
,----, contre qn., vertoornd op iem.
animer, v.tr. bezielen, leven geven aan (ook
le marbre, la conversation); verlevendigen,
opwekken (toorn); voortbewegen, drijven (bv. kanonskogel); aanvuren, aansporen (bv. 'n paard); ,---, contre, opzetten
tegen; s',---,, beginnen te leven, levendiger
worden; zich opwinden.
animique, a. van de ziel, ziels-.
animisme, m. animisme leer die de ziel
beschouw t als oorzaak van alle levensverschijnselen, geestenverering (bij natuurvolken).
animiste, a. van het animisme; r-s, m. & f.
aanhanger(-ster) v. h. animisme.
animositê, I. verbittering, wrok, vijandigheid.
anis [ani], m. $ anijs; ' de Verdun of
drage'es d'e--,, muisjes.
aniser, v.tr. een anijssmaak geven aan.
anisette, f. likeur met anijs toebereid.
a nkylose, I. gewrichtsstijfheid.
ankyloser v.tr. verstijven.
ankylostome, m. draadworm.
ankylostomiase, f. wormziekte.
annal, a. een jaar durend, een jaar geldig.
annales, f.pi. jaarboeken; geschiedboek.
annaliste, m. kroniekschrijver.
annate, I. annaat, storting in de pauselijke
schatkist voor geestelijke ambten.
Anne, f. Anna.
anneau, m. ring; schakel; oog (van een sleutel); bocht (van een slang);'---, de manage
of ,-,./ nuptial, trouwring; i- , du pecheur,
pauselijke zegeh-ing.
ann6e, I. jaar, jaargang; ,-%., d'appel, jaar v.
oproeping (dienstplicht); ,---, civile, kalenderjaar; ,----, scolaire, schooljaar; "-, bissextile, schrikkeljaar; bonne "-,, gelukkig
nieuwjaar; d',--, en ,--i, van jaar op jaar;
it y a des ,---i et des ,--,, jarenher.
annelê, a. gekruld; geringd.
anneler, v.tr. krullen (haren).
annelet, m. ringetje; ring (van een zuil).
annêlides, m.pi. ringwormen.
annelure, I. krullen van het haar.
Annette, I. Annet, Antje.

't

aanhangsel, bijvoegsel; bijlage.

annexer, v.tr. (a) bijvoegen, inlijven (bij).
annexion, f. bijvoeging; inlijving, annexatie.
Annibal, in. Hannibal.
annihilabiliti, f. vernietigbaarheid.
annihilable, a. vernietigbaar.
annihilation, f. vernietiging.
annihiler, v.tr. vernietigen.
anniversaire, in. verjaardag, gedenkdag;
,/, a. fête 'i, jaarfeest.

annonce, f. aankondiging; advertentie; ,■,
classe'es, petites ,---,, „speurders", „treffers" &.
annoncer, v.tr. (a) aankondigen, berichten
(aan), ter kennis brengen (van), verkondigen (aan) (waarheid, Evangelie), ' =df,'
kondigen, bekend maken (vonnis, huwelijk), melden (bezoek), aanmelden, aandienen (bij) (bezoeker), voorspellen (IA,.
't weer), beloven ('n groot schrijver), verraden, te kennen geven (by . bedoelingen),
tekenen (bv. karakter), blijk geven van
(bv. moed); s'i-i, zich aankondigen; cette
affaire s'annonce mal, die zaak laat zich
slecht aanzien, of -belooft niet veel.

annonciade, f. naam van vele geestelijke
orden (ter ere van Maria-Boodschap).

Annonciation, f. Maria-Boodschap (25
Maart).

annoncier, in. advertentiezetter.
annotateur, m. die verklarende aantekeningen bij een werk maakt.

annotatif, a. verklarend.
annotation, I. 't maken van aantekeningen;
aantekening, noot.

annoter, v.tr. verklarende aantekeningen
maken bij (tekst).

annuaire, m. kalender, almanak, jaarboekje;
ranglijst; ,---, du commerce, adresboek; ,--,
du te'le'phone, telefoonboek; ,---, officiel,
staatsalmanak.
annualiti, f. jaarlijks karakter.
annuel, a. -lement, adv. jaarlijks; Plante
,,, eenjarige plant.
annuitê, I. jaarlijkse aflossing; jaarpremie
(van assuranti en).
annulabilitê, f. vernietigbaarheid.
annulable, a. vernietigbaar.
annulaire, a. ringvormig; doigt ,-.,, of ,---i, m.
ringvinger.
annulatif, a. nietigverklarend.
annulation, f. vernietiging, opheffing.
anneler, v.tr. vernietigen, te niet doen,
herroepen; nietig verklaren (besluit, verkiezing), ongeldig verklaren (by . testament)-, buiten omloop brengen (by . papiergeld), schrappen (handtekening), opheffen
(maatregel, kracht), afzeggen (bestelling),
laten afweten (uitnodiging), uitschakelen
(invloed), breken (macht van iem.).
anobli, a. geadeld.

anticiper
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ger(e tijd), ouder (dan); partie tie, vooranoblir, v.tr. adelen, in de adelstand ver-

anoblir

heffen.

anoblissement, m. verheffing tot de adelstand; lettres d'e■d, brieven van adeldom.
positieve electrode.
anode [-od],
anodin, a. pijnstillend, verzachtend; onschadelijk, onschuldig; mak.

anomal, a. afwijkend, onregelmatig.
anomalle, f. afwijking, onregelmatigheid.
Anon, m. ezelsveulen.
inonnement, m. 't stotteren, 't haperen.
v.tr. opdreuAnonner, v.intr. hakkelen;
nen, eentonig voorlezen.

finonneur, tn. hakkelaar.
anonymat, m. anonymiteit.
anonyme, a. onbekend, niet genoemd (schrij ver, weldoener); zonder naam van schrijver (boek), ongetekend (brief); van een
onbekende (gift, weldaad); verborgen
naamloze vennoot(ellende); socidte
m. onbekende, ongenoemde
schap;
(schrijver, weldoener).
anoph ile,
malariamug.
anorexie, f gebrek aan eetlust.
anormal, a. afwijkend, onregelmatig, ongewoon, abnormaal.
anosmie, I. verlies of ontbreken v. d. reukanoure, a. staartloos. [zin.
anse, f. hengsel, oor, handvat, beugel; kreek,
kleine baai, inham; faire danser du
panier, meer in rekening brengen dan verschuldigd is, met dubbel krijt schrijven
(van een dienstbode); faire le pot a deux
"-,s, de handen in de zijden zetten.
Anselmus.
Anselme,
anserine, I. $ ganzevoet.
anspect [-spek], m. handspaak.
antagonism e, m. vijandschap, gespannen
verhouding; wedijver; tegenstrijdigheid;
tegengestelde werking (van spieren).
antagoniste, m. tegenstander; tegenwerkende spier.
antan, adv. d' ",, van weleer; tnais of4 sont
les neiges maar die goede oude tijd
is voorbij !
zuidpool;
antarctique, a. zuidelijk; pole
terres mss ,zuidpoollanden.
antecidemment, adv. van to voren.
antecedent, a. voorafgaand; m. woord,
waarop 't betrekkelijk voornmw. betrekking heeft; voorgaande term van een
evenredigheid; mss,'t verleden (van iiem.).
Antêchrist [-krist], m. Antichrist.
antkilluvien, a. antediluviaans, van v66r
de zondvloed; uit de oude doos.
Anth, m. Anteus (reus).
antenne, f. spriet (van een zeil); voelhoren;
vangstang, luchtnet (bij draadloze
telegraphie).
antêpênuitiime [-tjêm], a. & f. op twee na
de laatste (lettergreep).
anthieur (a), a. voorafgaand, (van) vroeFRANS WOORDENBOEK.

ste gedeelte; passe voltooid verleden
tijd.
antErieurement (i),adv. vroeger, eerder(dan).
antêrioritê, I. 't eerder zijn, 't vroeger zijn,
oudere datum; voorrang.
anthele, f. $ speer.
anthElie, I. tegenzon.
tn.
anth eimintiqu e, a. wormverdrijvend;
-middel.
anthemis, m. $ Roomse kamille.
anthire, f. helmknop (van een meeldraad).
anthologie, I. bloemlezing.
anthracite, m. anthraciet, glanskool.
anthrax, m. steenpuist.
anthropocentrique, a. anthropocentrisch,
die den mens als middelpunt beschouwt.
anthropoid e, a. op den mens gelijkend; m.
mensaap.
anthropologie, f. id., natuurlijke historie
van den mens, menskunde.
anthropologique, a. anthropologisch.
anthroponthrie, f. anthropometrie, 't meten van de verschillende lichaamsdelen
(ter herkenning van misdadigers, enz.).
anthropomorphe, a. mensvormig.
anthropomorphisme, m. 't toeschrijven van
een menselijke gestalte en menselijke
eigenschappen aan God.
m. menanthropophage, a. mensenetend;
seneter.
anthropophagie, f. 't menseneten.
anthropopithêque, m. aapmens.
anthume, a. van vOOr de dood.
anti-, pref. tegen; voor (ter vervanging van
ante-).
afweergeschut
anti-garien, a. canon
(tegen vliegtuigen); defense Vienne, verdediging tegen luchtaanvallen.
antialcoolique, a. geheelonthouders-; lutte
drankbestrijding.
antichambre, I. voor-, zijkamer, wachtkadienstbodenpraatjes;
mer; propos
(lang) laten wachten.
faire faire
antichrise [-krêi], I. 't afstaan van de inkomsten van een onroerend goed tot delging van een schuld. [tendom.
antichatien,a. tegen (of strijdig met) 't chrisanticipation, f. vervroeging, 't vooruitlopen op; 't vooruit nemen, 't vooruit
ontvangen; inbreuk (op iemands rechten);
vooruit, bij voorbaat; appel par
par
vervroegde lichting.
anticipi, a. vervroegd; mes remerciements
bij voorbaat mijn dank.
anticiper, v.tr. vervroegen, vooruitlopen
op; N sur, v.intr. vooruitlopen op, vOOr
de tijd beschikken over (be. z'n inkomsten); treden in (iemands bevoegdheden),
inbreuk maken op (rechten), zich wedertechtelijk een gedeelte toeeigenen van
(veld van iem.).
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aoilter
anticlinal
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anticlinal, a. zadelvormig.
antiquaire [-ker], in. oudheidkenner; anti.
quaar.
anticonstitutionnel, a. ongrondwettig.
anticorps, m. beschermende stof tegen be- antique, a. oud, overoud; tot de Oudheid
smetting.

antidartreux, a. tegen huiduitslag.
antidate, f. vervroegde dagtekening.
antidater, v.tr. een vervroegde datum geven
aan.

antidêperditeur, a. krachten sparend;

m.

-middel.

antid6rapant, a. niet-slippend; pneu
semelle tee, band-, hiel v. e. band tegen
't slippen.
antidote, me tegengif; le travail est un "s
contre l'ennui, arbeid is een middel tegen
verveling.
antienne [dtjen], f. vers, dat men voor en
na een psalm of gezang zingt; entenner
toujours la mime
altijd hetzelfde liedje
zingen; triste "s, Jobstijding.
[del).
antifebrile, a. &
koortsverdrijvend (midantiflage, m. (arg.) 't binnengaan; wettige
of onwettige verbintenis.
antifler, v.intr. (arg.) binnentreden
(arg.) een huishouding opzetten.
antihygiénique, a. ongezond.
antijulf, a. jodenhatend, antisemitisch.
Antiliban, m. Antilibanon.
Antilles [-tij], f .pi. Antillen.
antilogie, f. tegenstrijdigheid.
antilope, gazel.
antilope, I.
antimilitariste, a. antimilitaristisch.
antimoine, m. spiesglans, antimonium.
antimonial, a. met spiesglans bereid, spiesglans houdend.
antimonie, a. spiesglans bevattend.
antinational, a. strijdig met de belangen van
antinomie, f. tegenstrijdigheid. [het land.
Antioche, f. Antiochie (Antakieh).
antipape, m. tegenpaus.
antipathie, I. afkeer, tegenzin.
antipathique, a. afkeerwekkend, weerzin:
wekkend, afstotend, onsympathiek.
antipatriotique, a. onvaderlandslievend.
antipestilentiel, a. pestwerend.
antiphilosophique, a. onwijsgerig.
antiphlogistique, a. ontstekingverhoedend.
antiphonaire, antiphonier, m. gezangboek
(waarin de antiennes, enz.).
antiphrase, f. ironisch gebruik van een woord
(in omgekeerde betekenis).
antiphysique, a. tegennatuurlijk.
antipode, in. tegenvoeter; 't tegenovergestelde, 't omgekeerde; aux mss, bij de
tegenvoeters.
antipolitique, a. onpolitiek.
antipuant, m. (arg.) gasmasker.
antiputride, a. rottingwerend.
antipyrine, f. antipyrine, middel tegen
koorts.
antiquaille [-kAj], f. ouwe rommel, ouderwets prul.

behorend, antiek, ouderwets; r•d, m.
f. kunst't oude, de kunst der Ouden;
oudervoorwerp der Ouden; oudje;
wets, naar de oude trant; d'apres
naar antiek model; cabinet des 's,
oudheidkundig kabinet.
antiquiti [-kite], I. oudheid (de klassieke
oudheid); voorwerp uit de oudheid; hoge
leeftijd; de toute "s, van oudsher; la
plus reculde, de onheuglijke tijden; "as,
kunstwerken, gebruiken, enz. der Oudheid. [dolheid.
antirabique, a. & m. (middel) tegen honds.
antireligieux, a. tegen (of strijdig met) de
[ling.
godsdienst.
antitholutionnaire, a. tegen de omwentetegenschaduwige.
antiscien F-tisje],
antiscorbutique, a. scheurbui kwerend,bloedzuiverend.
antigmite, m. jodenhater, antisemiet.
antigmitique, a. antisemitisch.
antisemitisme, tn. jodenhaat.
antisepsie, f. bestrijding van het bederf.
antiseptique, a. antiseptisch, bederfwerend.
antisocial, a. onmaatschappelijk, strijdig
met de maatschappelijke orde.
m.
antispasmodique, a. krampstillend;
-middel.
antistrophe [-strOf], f. antistrophe (tweede
strophe van een lyrisch gedicht).
'antithêse, I. tegenstelling.
antithêtique, a. tegenstellend.
antivermineux, a. wormverdrijvend.
Antoine, m. Antonius, Anton, Toon.
Antoinette , I. Antonia, Tonia.
Antonin le Pieux, m. Antoninus Pius.
antonomase, f. naamwisseling (gebruik van
een gemeen nmw. voor een eigennaam of
omgekeerd).
woord met tegenovergestelde
antonyme,
betekenis.
antonymie, f. tegenstelling van betekenis.
antre, m. hol, spelonk.
v.pr. door de nacht overanuiter
vallen worden.
anurie, f. wegblijven v. d. urine.
anus [-us], m. anale opening, aars.
Anvers [Fr. -er, Belgie -ers], m. Antwerpen.
anversois, a. Antwerps; Ate,m. Antwerpeanxiêté, I. angst, bezorgdheid. [naar.
anxieux, a. angstig, bezorgd, ongerust.
aoriste [a.Orist], m. aoristus (Griekse verleden tijd).
aorte, f. aorta, groote slagader.
Aoste [Ost], I. Aosta (Italie).
aofit [u], m. Augustus, oogstmaand; faire
de oogst inzamelen.
v.tr. doen rijpen, oogsten;
aditer
"9,
rijp worden.

amiteron
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aoilteron [ut-], m. maaier, oogster.
apache, in. (Parijse) straatrover, -boef.
apalsement, m. bevrediging; 't tot rust brengen, 't bedaren; rust, stilte.
apaiser, v.tr. bevredigen, tevreden stellen,
sussen (toorn); tot rust brengen, stillen
(honger), lessen (dorst), doen bedaren
(storm), een einde maken aan (opstand),
vereffenen (geschil); s'—
' , zich tevreden
stellen; bedaren, luwen.
apanage, In. lijftocht, toelage aan nietregerende leden van een vorstelijk huis:
(erf)deel, voorrecht.
apanager, v.tr. een lijftocht geven aan.
apanagiste, m. die een apanage heeft,
apartê in. 't geen ter zijde gezegd wordt
(op 't toned.); geheim gesprek,
apathie, I. lusteloosheid, onverschilligheid,
loomheid, gevoelloosheid; lusteloze stemming (beurs).
apathique, a. lusteloos, onverschillig, loom,
gevoelloos.
Apennins [apene], m.p/. Apennijnen.
apepsie, f. slechte spijsvertering.
aperceptibilitê, f. waarneembaarheid,
aperceptible, a. waarneembaar.
aperception, f. bewuste waarneming.
aperceptivitê, f. aperceptievermogen.
apercevable, a. bemerkbaar.
apercevoir, v.tr. bemerken, waarnemen, ontdekken, zien; it aperpoit une tour, hij heeft
een toren in 't zicht (het voorwerp mag
geen bijzin zijn); s',---, de, merken, gewaar
worden, zich rekenschap geven van;
faire ,--, qn, de sa faute, iem. op 'n tekortkoming wijzen; it s'aperpoit de son erreur
of it s'aperpoit qu'il s'est trompe; hij ziet
zijn dwaling in.
apercu, tn. kort overzicht; —s, beschouwingen, opmerkingen, gezichtspunten.
aperitif, a. de eetlust opwekkend; •-•,, m.
middel dat de eetlust opwekt, borreltje,
bittertje.
apêro, m. (fain.) bittertje.
apertement, adv. duidelijk, openlijk.
apêtale, a. $ zonder bloemblaadjes.
apetisser, v.tr. kleiner maken, verkleinen.
apeuré, a. bang.
aphasie, f. spraakstoornis.
aphilie, f. aphelium (punt, waar een planeet
't verst van de zon is).
aphirise, f. aphaeresis (weglating van letters aan het begin van een woord), by.
boutique voor aboutique).
aphone, a. zonder stem, hees.
aphonie, I. verlies van de stem, heesheid.
aphorisme, in. kort, pittig gezegde.
aphrodisiaque, a. & in. zinnenprikkelend
Aphrodite, f. Aphrodite, Venus. [(middel).
aphte [aft], m. mondzweertje; ,-,,s, spruw.
aphteux [aftcb], a. fiêvre use, mond- en
aphylle, a. bladerloos.
[klauwzeer.

apologiste

api, m. zekere appelsoort (verkregen door
Appius); rouge comme une pomme d'~,
met een kleur als een bellefleur.
apicole, a. voor-, van de bijenteelt.
apiculteur, m. bijenhouder, ijmker.
apiculture, t. bijenteelt.
apieceur, m stukwerker.
apitolement, m. meewarigheid.
apitoyer, v.tr. medelijden opwekken bij, vermurwen; s',%, sur, medelijden krijgen met,
to doen hebben met, het lot beklagen van,
zich ontfermen over.
apivore, a. bijen vernietigend.
aplaigner, aplaner, v.tr. ophalen (wol).
aplanir, v tr. effenen, effen-, vlak-, gelijk
maken, banen (weg); uit de weg ruimen
(moeilijkheden), beslechten, uit de wereld
helpen (geschil); s',--, , effen-, vlak worden; uit de weg geruimd worden, (van
zelf) wegvallen,
aplanissement, m. 't effenen, 't gelijk maken;
't uit de weg ruimen.
aplat [-pla], m. v]akke tint.
aplatir, v.tr. plat maken, pletten, plat slaan;
verpletteren (vijand), doodslaan, de mond
snoeren (tegenstander); s'e%-i, plat worden;
(fig.) kruipen.
aplatissement, m. 't pletten, afplatting; (fig.)
aplatisserie, f. pletterij. [kruiperij,
aplatisseur, m. pletmachine.
aplatissoire, f. pletrol.
aplomb, m. loodrechte stand, evenwicht;
vastheid, vastberadenheid, durf, „lef",
brutaliteit; d',--, , loodrecht; titre d',-., , recht
staan; stevig op zijn benen staan; man,quer d',--a, scheef staan; aarzelend optreden.
Apocalypse, I. Openbaring (van Joh.); style
d'e•a, duistere taal; cheval de l'",, oude
knol.
apocalyptique, a uit de Openbaring (van
Joh.); duister, onbegrijpelijk.
apocope, f. apocope (weglating van letters
aan het einde van een woord, b y. encor
voor encore),
apocryphe, a. apokrief (niet als echt erkend
door de kerk); ongeloofwaardig, onbetrouwbaar, verdacht.
apode, a. zonder poten; zonder buikvinnen,
apodictique, a. zeer beslist, pertinent.
apogee, m. apogaeum (punt, waar een planeet 't verst van de aarde is); toppunt.
hoogtepunt.
Apollinaire, a. ter ere van Apollo.
Apollon, m. Apollo.
apologêtique, a. verdedigend, rechtvaardigend; ,---,, f. apologetiek (verdediging van
het geloof).
apologie, f. verdediging, rechtvaardiging;
verweerschrift.
[loot).
apologique, a. verdedigend.
apologiste, m. verdediger (b.v. van het ge-

apologue
apologue, m. fabel, gelijkenis
aponèvrose, f. spierschede, peesschede.
aponêvrotique, a. v. d. spierschede.
apopht(h)egme [apOft egm], m. merkwaardig
gezegde, kernspreuk.
apophyse, f. beenuitsteekseL
apoplectique, a. op de beroerte betrekking
hebbend (of er op wijzend); un cou ~,
korte dikke hals.
apoplexie [-ksi], f. beroerte.
apostasie, I. afvalligheid; verzaking.
apostasies, v.intr. afvallig worden; zijn beginselen verzaken, -verloochenen.
apostat, in. afvallige; verzaker.
apostume, m. zweer, ettergezwel.
aposter, v.tr. op de loer zetten, op post
zetten; voorbrengen (valse getuigen).
a posteriori, adv. achteraf (na kennis te
hebben genomen van de feiten).
apostille [-tij], f. kanttekening; aanbeveling bij een verzoekschrift.
apostiller [-tij e], v.tr. kanttekeningen
maken bij; een aanbeveling voegen bij
('n verzoekschrift).
apostolat, tn. apostelambt, -schap.
apostolique, a. -ment, adv. apostolisch;
christelijk; pauselijk; be'ne'diction i---,,
pauselijke zegen.
apostrophe, f. aanspraak, toespraak; scherpe
berisping, onheuse opmerking, grievende
toevoeging; afkappingsteken.
apostrophes, v.tr. aan-, toespreken; een uitbrander geven aan, op onheuse wijze
aanvallen; ,..-, qn. d'un soufflet, iem. een
klap toedienen.
apostume, m. zweer, ettergezwel.
apothime, in. apothema (loodlijn, uit het
middelpunt van een regelm. veelhoek op
een der zijden neergelaten).
apothêose, f. vergoding; verheerlijking;
schitterend slottoneel.
apothicaire, m. apotheker, pillendraaier;
memoire d',--i, gepeperde rekening.
apOtre, m. apostel; vurig voorstander; faire
le bon ~, den vromen man uithangen, ze
achter de mouw hebben.
apparaltre (a), v.intr. verschijnen (aan, voor),
zichtbaar-, duidelijk worden (aan, voor);
blijken.
apparat, m. praal, luister, staatsie; harangue
d'~, feestrede; diner d'",, galamaal;
cheval d'i-,,, pronkpaard; en costume d',,s,
in vol ornaat.
apparaux, in. pl. kt. tuigage (van een schip),
gymnastiektoestellen.
appareil [-rej], tn. toestel, apparaat; gereedschap, instrumenten; verband; bouwtrant;
toebereidselen, maatregelen aanstalten;
omhaal, uiterlijk(heden), vertoon;
(d'aviation), vliegtuig, vliegtoestel; ,-•.,
d'induction, inductieklos, ".., de p/onge'e,
duiktoestel; venir 4 l'~, aan de telefoon
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appauvrir

komen; ~ pldtre, gipsverband; ,--, de la
parole, spreekorganen; ,---, de T.S.F.,
radiotoestel; ,.-.., photographique, fototoestel; rester a l',---,, aan de telefoon blijven.
appareilf-lance-obus(-torpille), m. granaat(mijn-)werper.
appareillage [-rej-],m4.' t zeilklaar (of stoomklaar) maken; 't onder zeil gaan.
appareillement [-rejm-1, m. 't samenvoegen,
't koppelen.
appareiller [-rej-], v.tr. gereedmaken, uit•
rusten; samenvoegen, koppelen; paren;
je cherche a i.,-, ce vase, ik zoek een pendant
bij deze vaas; ~, v.intr. 4,, zich zeilklaar
(of stoomklaar) maken, onder zeil gaan;
s'e--,, passen; paren.
appareilleur [-rej-], m. meesterknecht (bij
metselaars); stoffeerder, bereider; ~ a
gaz, gasfitter.
apparemment [-rama], adv. blijkbaar.
apparence, f. schijn; uiterlijk; spoor; waarschijnlijkheid; avoir de l',---,, een gunstig
voorkomen hebben, er goed uitzien;
garder- of sauver les ,. •, s, de schijn bewaren, -redden; juger sur les ~s, naar
het uiterlijk oordelen; les —s sont trompeuses, schijn bedriegt; en ^..,, schijnbaar.
apparent, a. zichtbaar, in 't oog vallend;
schijnbaar; mart tee, schijndood.
apparentage, m. verwantschap.
apparent6 (a), a. verwant (aan, met), vermaagschapt (aan); bien ~, met goede
familie.
apparenter, v.tr. (a) vermaagschappen (aan);
s',---, (a), door huwelijk in de famine komen
(van), familie worden (van).
appariement, appariment, m. samenvoeging; paring.
apparier, v.tr. samenvoegen; paren, tot paren
appariteur, m. pedel; bode. [verenigen.
apparition, f. verschijning; 't verschijnen
(van een boek); spook; faire son ~, verschijnen, komen opdagen.
apparoir, v.intr. (oud) blijken; it appert, het
blijkt; faire ~ de son bon droit, zijn goed
recht in 't licht stellen.
appartement, m. woning, vertrekken; chien
d'",, huishond; Plante d'~, kamerplant.
appartenances, t.pl. aanhorigheid.
appartenir (a), v.intr. toebehoren (aan);
in dienst zijn (van); behoren (tot); eigen
zijn (aan); "s, v. imp. betamen, passen,
mooi staan; it ne leur appartient pas de
vous donner un conseil, het ligt niet op hun
weg u een raad te geven; s',,,, zijn eigen
heer en meester zijn.
appas, pi.pi. bevalligheid, bekoorlijkheid.
appât, m. lokaas; aantrekkelijkheid.
appAter, v.tr. voederen; vetmesten; lokken.
appauvrir, v.tr. verarmen, arm maken; verzwakken (by. 't gestel v. iem.), uitmergelen (grond); s'~, arm worden, verarmeu.

appauvrissement

37

appauvrissement, in. verarming; verzwakking; uitmergeling.

appeau, m. lokfluitje; lokvogel.
appel, in. roep, geroep, 't roepen; oproep,
uitnodiging, roepstem; X oproeping, 't
onder de wapenen roepen; beroep (op
iem., op jets); beroep (doming); hoger
beroep; X 't afroepen (van namen), appel;
signaal, waarschuwing, verwijzingsteken,
geschal, 't klappen (tong), 't stampen
(voet), (arg.) knipoogje; battre-, sonner l'"%a,
verzamelen slaan, blazen; faire un "%a et,
een beroep doen op; ,-,-, nominal, app61;
vote par "%i nominal, stemming bij naamafroeping; faire l'"%s, de namen afroepen,
app6i houden; sans'', in hoogste instantie; onherroepelijk; /.■, comme d'abus,
beroep op de wereldlijke macht (tegen de
geestelijke); lancer un ,--i, 'n geroep laten
horen; ,----, d'air, (lucht)trek; luchtkoker;
des "%is de trompe, getoeter; ,-•-, de klaxon,
klaxongetoeter.
appelant, a. & m. die in hoger beroep gaat;
—, m. lokvogel.
appeler, v.tr. roepen, aanroepen; trekken,
vestigen, vereisen (aandacht); medebrengen, als gevolg hebben, eisen; oproepen, inroepen, uitnodigen, aanzetten;
oproepen, onder de wapenen roepen; beroepen (tot een ambt), benoemen (voor
een post); afroepen, oplezen; noemen, de
naam geven; aanspreken; de quel nom
faut-il l'"%i? hoe moet men hem aanspreken; "-, de la main, wenken; it n'y
a rien qui m'appelle, ik heb niets to
verletten; "-, en duel, tot een duel uitdagen; ,....., en justice, voor het gerecht
dagen; ,,, la vengeance du ciel (sur), de
wraak des hemels inroepen; ".., sous les
drapeaux, tot de dienst oproepen; ^-, un
chat un chat, het kind bij de naam noemen; ,-,,, v.intr. aanslaan (hond); en "%, et,
zich beroepen op, zich verlaten op; (en)
de, in hoger beroep gaan van; protest
aantekenen tegen; s'"%i, zich noemen,
heten; voila qui s'appelle travailler, dat
noem ik nog eens werken.
appellatif, a. nom "%i, gemeen zelfstandig
naamwoord.
appellation, f. naam, . benaming; hoger
beroep.
appendice [-O . ], m. aanhangsel; bijvoegsel;
vermiculaire, wormvormig aanhangsel
van de blinde darm.
appendicite [-pe-], f. blindedarmontsteking,
appendicitis.
appendre, v.tr. ophangen (inz. in een kerk).
appentis [-pa-], m. afdak, loods.
appert, it —, 't blijkt; zie apparoir.
appesantir, v.tr. zwaar(der) maken, verzwaren; log-, loom maken; s'e%i, zwaar(der) worden; log-, loom worden; toeval-
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len (van ogen); s'"%., sur, drukken op;
lang stilstaan bij. [loomheid.
appesantissement, m. verzwaring; druk;
appétence, f. begeerte, neiging.
appêter, v.tr. Onstinctmatig) begeren.
appêtissant, a. lekker, smakelijk uitziend;
aanlokkelijk, aantrekkelijk.
appêtit, m. lust, begeerte, neiging, trek;
eetlust; mss, toekruid; bon "--,! eet smakelijk ! couper l'"%i, de eetlust benemen;
demeurer sur son "---,, ophouden met eten
als men nog trek heeft; it n'est chêre quc
d'.
' , honger is de beste kok; l'"%i vient en
mangeant, hoe meer men heeft, hoe meer
men verlangt; a son "%i, zoveel hij lust;
naar zijn zin; mettre qn. en "%i, iem.
lekker maken.
appêtitif, a. begeerlijk.
appêtition, I. 't vurig begeren.
Appienne, a. Voie "%d, Via Appia,
applaudir, v.tr. toejuichen; ,•., (d), v.intr. in
de handen klappen (bij), toejuichen, in.genomen zijn (met); s'"%, de, zich gelukwensen met, blij zijn om.
applaudissement, m. toejuiching, handgeklap, applaus, bijval.
applaudisseur, m. toejuicher; "%is a gages,
gehuurde toejuichers, claqueurs.
applicabilitê, f. toepasselijkheid.
applicable (a), a. toepasselijk-, van toepassing (op); wat gebruikt, -opgeplakt kan
worden.
applicage, m. 't opleggen, 't aanbrengen.
application, I. 't opleggen, '.t aanbrengen;
hetgeen wordt opgelegd, aangebracht
(kompres; oplegsel van kantwerk); toepassing, aanwending, gebruik; vlijt, ijver,
oplettendheid; point d'"%i, aangrijpingspunt.
applique, I . oplegsel; wandkandelaar.
appliqué (d),a. toegepast (op); vlijtig, ijverig;
des devoirs Ns, met zorg gemaakt huiswerk.
appliquer, v.tr. opleggen, aanbrengen; opplakken (by . postzegel), opdrukken (by.
stempel), toebrengen (bv. slag), leggen
(by. verband), zetten (by . laatkoppen),
aanzetten (tegen) (bv. 'n ladder tegen);
N, v.tr. (ci); toepassen (op), aanwenden-,
gebruiken (bij, in, voor); ,...., qn. d la
question, of ,....-, la question d qn., iem. op
de pijnbank leggen; ,■, son attention d qc.,
zijn aandacht aan jets wijden; s'-', zich
toeeigenen, s'"%, (a), z'n best doen, zich
toeleggen (op); toepasselijk zijn (op).
appogiature [-3ja.-], f. J v6Orslag.
appoint, m. tekort, saldo; aanvulsel, toeslag; faire l'"%,, bijpassen; met gepast geld
betalen; monnaie d'"%i, pasmunt.
appointage, m. 't aanpunten.
appointements, m.pi. bezoldiging, salaris,
jaarwedde.
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appointer, v.tr. bezoldigen, een jaarwedde
toekennen aan; (aan)punten.
appointer, v.tr. (aan)punten.
appontement, m. steiger; strekdam.
apport, in. aanvoer; aanslibbing; inbreng
(van een echtgenoot, -een compagnon),
bijdrage.
apporter, v.tr. brengen, aanbrengen, meebrengen; inbrengen (waarde); aanvoeren
(bv. bewijzen); besteden (by . zorg), te
werk gaan met, in acht nemen (bescheidenheid); aan de dag leggen (onwil);
veroorzaken, teweegbrengen.
apposer, v.tr. (sur) aanbrengen (bv. plaat),
zetten (handtekening), drukken (bv.
zegel), plakken (op), aanplakken (aanplakbiljet); ,•-, les scene's sur, gerechtelijk
verzegelen.
. appositif, a. als bijstelling.
apposition, f. 't aanbrengen, 't opdrukken,
't aanplakken; bijstelling (spraakkunst);
,-, de signature, ondertekening.
ppriciable, a. waardeerbaar, schatbaar;
waarneembaar; merkbaar, aanmeikelijk,
aanzienlijk.
appreciateur, m. -trice, f. schatter (schatster), waardeerder (waardeerster).
appreciatif, a. naar schatting, globaal; waarderend.
appreciation, I. schatting, waardering;
mening, opvatting, oordeel, beoordeling.
appricier, v.tr. schatten, waarderen; beoordelen; op prijs stellen, een hoge dunk
hebben _van; Nun son, een geluid waarnemen; ,--, a sa juste valeur, naar waarde
schatten.
apprehender, v.tr. vrezen, duchten; ,-,, (au
corps), in hechtenis nemen, arresteren,
grijpen.
apprthensif, a. vreesachtig, beschroomd.
apprehension, f. vrees, schrik, bezorgdheid;
't opnemen in de geest; it a l',,, lente, hij
is langzaam van begrip.
apprendre, v.tr. (qc. de qn. of -ci qn.) leren
(van of aan), beoefenen of onderwijzen;
vernemen, horen (van); berichten, melden (aan); ,,, a vivre, mores leren; bien
appris, welopgevoed; mal appris, onopgevoed; apprenez que, weet dat; vows ne
m'apprenez rien, u vertelt me niets nieuws.
apprenti, m. -e, f. leerjongen, -meisje; onbedrevene, nieuweling (in 't vak), groene.
apprentissage, m. leertijd, leerjaren; etre en
,---?, in de leer zijn; faire l',--, d'une chose,
iets aanleren.
apport, in. (toe)bereiding; 't opmaken,
't glanzen en 't stijven (van stoffen); toebereidselen, gompap, stijfsel, appretuur;
grondverf; (fig.) gemaaktheid; sans e•d,
eenvoudig, Qngekunsteld; Ns, toebereidselen.
appr ea, a. (toe)bereid, klaargemaakt; op-

gemaakt; (fig.) gekunsteld, gezocht, gemaakt.
appreter, v.tr. (toe)bereiden, klaarmaken;
opmaken = . stijven en glanzen ('n stof),
in de grondverf zetten ('n schilderij);
s',---,, zich voorbereiden, zich gereed maken.
appretuur, in. toebereider; opmaker.
apprivoisement, tn. 't temmen.
apprivoise, a. tam, mak.
apprivoiser, v.tr. tam-, mak maken, temmen
(dier); handelbaar maken (mens); s',-,
(avec), tam-, handelbaar worden; gewennen (aan), vertrouwd raken (met).
approbateur, -trice, a. goedkeurend;~,m. &
I. goedkeurder, goedkeurster.
approbatif, a. -vement, adv. goedkeurend.
approbation, f. goedkeuring, toestemming;
bijval; vergunning; ,•-, faite, $ na accoordbevinding.
approchable, a. naderbaar, genaakbaar.
approchant, a. nabijkomend; veel gelijkend
(op); qc. d'~, iets dergelijks; ~, adv. of
prep. ten naaste bij, ongeveer.
approche, f. nadering; d'une ~ facile, gemakkelijk te naderen; a l',---, de, aux ,--is de,
bij het naderen van; in de nabijheid van;
les ,---is d'une ville,de toegang tot een stad,
de buitenwerken; X travaux d'~s, belegeringswerken; lunette d'-., verrekijker.
approcher, v.tr. (de) dichterbij-, nader brengen; ,---, on., vrije toegang bij iem. hebben;
approchez cette chaise, schuif die stoel
wat bij; /----, (de), v.intr. naderen, dichterbij
komen; enigszins gelijken (op), nabijkomen; s'", (de), naderen, toetreden (op).
approfondir, v.tr. dieper maken, uitdiepen;
grondig bestuderen, uitvorsen.
approfondissement, fn. 't uitdiepen; grondig
onderzoek.
appropriable, a. toeeigenbaar.
appropriation, f. 't inrichten, 't ,geschikt
maken (voor iets); toeeigening.
approprie, a. geschikt; de la nourriture,,,e,
geschikt voedsel.
approprier, v.tr. (a) inrichten, in orde brengen; in overeenstemming brengen (met),
schikken (naar); schoonmaken; s',...., zich
toeeigenen, zich eigen maken; s',-., a, zich
schikken naar.
approuvable, a. goed te keuren.
approuver, v.tr. goedkeuren,"toestemmen in;
bijval schenken aan; vergunnen; ,.., de la
téte, goedkeurend knikken.
approvisionnement, m, proviandering, 't
voorzien van voorraad, aanvoer; voorraad; ,---, en charbon, kolenvoorziening.
approvisionner, v,tr. provianderen, voorzien van voorraad; s'~ (de), voorraad
opdoen, -inslaan.
approvisionneur, tn. die voorraad aanvoert.
approximatif, a. benaderend, ruw, vermoede-
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lijk bedragend; un total
globaal genomen totaal.
approximation ) f. benadering, raming, ruwe
schatting.
approximativement, adv. bij benadering,
ongeveer.
appui, m. steun, stut; leuning; ondersteuning, hulp, bescherming; point
steunpunt; mur
schoormuur; ti d'une
fenetre, vensterbank; a hauteur
op
borsthoogte; et
(de), tot staving (van),
ten bewijze (van).
appuit-main, schildersstok, paletstok.
appuit-tete, m. hoofdsteun (bij fotogr.).
appuyer, v.tr. (par, de) steunen, stutten,
schoren; (fig.) ondersteunen, beschermen,
helpen, staven, kracht bijzetten, krachtig
doorzetten;
qc. (et o contre), jets (aan)zetten (tegen), -bouwen (tegen); qc.
(sur), jets zetten (op), -leggen (op), -doen
steunen (op), -gronden (op); N (sur),
v.intr. drukken (op); (fig.) de nadruk leggen (op), aandikken;
gauche, links
aanhouden; ne pas ", sur, Licht heen gaan
over; (a, contre, sur), steunen (tegen,
op), leunen (tegen, op); s'"-, (sur), (be)rusten (op); zich beroepen (op), zich verlaten (op).
ipre, a. -ment, adv. ruw, hobbelig; wrang;
*vinnig, scherp, snerpend; streng, stug;
tuk op, begerig naar; N a la cure'e,
vraatzuchtig (van een hond); tuk op
winst; eerzuchtig; gain, hebzuchtig;
discuter moment ,vinnig redetwisten.
apres, prep. na, achter;
volgens, naar;
cela, daarna;
quoi, waarna;
tout,
alles wel beschouwd, trouwens; N coup,
achteraf, te laat; courir
qrs., iem. nalopen; crier
qrs., iem. naschreeuwen;
vous, ga voor, ga uw gang;
l'e'glise,
toorbij de kerk; it est tout ours
nous,
hij zit altijd achter ons; soupirer
qc.,
haken naar jets;
adv. daarna, vervolgens;
I Ga verder !
Wat hindert
dat!
que, conj. nadat; Et "-d? En wat
zou dat dan nog !
apris-demain, adv. overmorgen.
apris-dinert, m. tijd na 't eten; (na)middag.
apres-guerre, f. m. tijd na de oorlog.
apres-midi, in. & f. (na)middag.
apris-soupert, m. tijd na 't avondeten.
Aprete, I. ruwheid; wrangheid; scherpte,
scherpheid, vinnigheid; strengheid, stugheid; gretigheid, inhaligheid; verwoedheid; de la lutte pour la vie, de verwoedheid van de strijd om 't bestaan.
a priori, adv. vooraf (zonder de zaak te
hebben onderzocht).
aprioristique [dpriOristik], a. uitgaand van
vooropgezette principes.
A-propos, m. 't juiste oogenblik, de rechte
tijd; gelegenheidsstuk; gevatheid, snedig-
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heid, 't ad rem zijn; l'csprit
gevatheid.
apside, f. apside (punt, waar een planet
't verst van- of- 't dichtst bij de zon is);
zie aphe'lie en pe'rihe'lie.
apte (et), a. bekwaam, geschikt (tot, om),
bevoegd (voor); au service militaire,
weerbaar.
aptire, a. vleugelloos.
aptêryx, m. kiwi, vleugelloze vogel.
aptitude, f. bekwaamheid, geschiktheid,
aanleg.
apurement, m. 't nazien van een rekening.
apurer, v.tr. nazien, in orde bevinden (rekening), wassen (goud).
apyre, a. vuurvast, onbrandbaar.
apyretique, a. koortsvrij.
apyrexie, f. koortsvrijheid.
aquafortiste {-kwd-], m. etser.
aquarelle
I. waterverftekening.
peindre
met waterverf schilderen.
aquarelliste [-kwa]-, tn. aquarelschilder.
aquarium [akwarjOm], m. aquarium.
aquaplane [-kw6.-], m. waterglijplank.
aquatinte, [-kwa-j, f. aqua-tinta (geetste
nabootsing van een sepia-tekening).
aquatintiste,
& f. graveur van een aquat in ta .
aquatique [-kwO.-], a. in 't water levend;
moerassig; Plante
waterplant.
aqueduc [akdiik], m. waterleiding; leidingskanaal.
aqueux [akcb], a. waterig, waterachtig.
aquifire [akwi-], a. waterhoudend; niveau
flesjeswaterpas .
aquiger,v.intr.(arg.)ziek-,ernstig gewond zijn.
aquilin [-ki-], a. nez
arendsneus.
aquilon [-ki-],
noordenwind; 't Noorden.
Aquitaine [-kit-], f. Aquitanie.
aquosite [-kwO-], f. waterachtigheid.
ara, m. West-Indische papegaai.
arabe, a Arabisch; m. & f. Arabier,
Arabische; a",, (fig.) woekeraar; Arabisch
paard.
arabesques, I. pl. arabesken (versiering met
golvende lijnen).
Arable, f. Arabie.
[gom.
arabique, a. Arabisch; gomme Arabische
arabisant, m. beoefenaar van 't Arabisch.
arable, a. beploegbaar, bebouwbaar.
arachide [ârafid], f. aardnoot, apennoot.
arachneen [-aknee], a. v. een spin; spinwebacht ig.
arachnides [-rak-], m.
spinachtigen.
arachnolde [-rak-], f. spinnewebsvlies (derde
hersenvlies).
arac(k), m. arak, rijstbrandewijn.
araignee, f. spin; haak met meerdere punters;
mijn met vertakkingen; toile spinneweb; avoir une dans le plafond, niet goed
wijs zijn;
de trottoir, straatventer.
araire, m. lichte ploeg.
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de cercle, cirkelboog; ,,... de triomphe,
aramon, in. (arg.) wijn.
triomfboog, erepoort; avoir plusieurs coraramoniste, m. (arg.) wijndrinker, dronkaard.
des a son "s, meer dan een pijl op zijn
aranéldes, t.pi. spinnen.
boog hebben.
aranteloir, tn. ragebol.
arasement, m. 't op een bepaalde (of gelijke) arcade, f. boogvormige opening; gewelf; ,....,
hoogte brengen (van muren).

sourciliere, wenkbrauwboog.

araser, v.tr. op een bepaalde (of gelijke) arcane, m. geheim; geheim geneesmiddel.
hoogte brengen (muren).
arcanson, m. vioolhars.
arcasse, f. 4 spiegel (van een schip); ".,
arases, f. pl. vereffeningsstenen.
de poulie, schijfblok.
aratoire, a. de landbouw betreffend; inarcature, f. bogenrij.
struments ~s, landbouwwerktuigen.
araucarie, I. t araucaria (Zd. Am. naald- arct-boutantt [arbu-], m. steunboog; (fig.)
boom).

steun, hoeksteen, steunpilaar.

arbalite, f. hand., voetboog; cheval en ",, arc-bouter [arbu-], v.tr. stutten, steunen,
voorpaard bij een driespan.

arbalitrier, m. boogschutter; dakspant.
Arbelles, I. Arbela (stad in Azie).
arbi(cot), m. (air.) Arabier.
arbitrage, m. scheidsrechterlijke uitspraak;
arbitrage; winst, die men slaat uit het
verschil van wisselkoersen (of prijsnoteringen) op verschillende plaatsen.
arbitraire, a. -ment, adv. willekeurig, eigendunkelijk; ', m. willekeur.
arbitral, a. -ement, adv. scheidsrechterlijk.
arbitration, f. schatting, raming.
arbitre, tn. scheidsrechter; meester, grootmeester, toongever; franc- of libre~, vrije
wil; it est l'e•, de l'Europe, hij heeft Europa's lot in handen.
arbitrer, v.tr. als scheidsrechter beslissen in;
leiden (by . 'n match); schatten, waarderen.
arborer, v.tr. planten, hijsen (by . 'n vlag);
openlijk dragen, ten toon spreiden; .•,
l'itendard de la re'volte, de vaan des oproers
planten.
arborescence [ -esâs], f. boomwording, vert akking.
[-esa],
a.
boomvormig
arborescent
(groeiend), boomachtig.
arboriculteur, m. boomkweker.
arboriculture, f. 't boomkweken.
arborisation, 1. boomachtige vorming van
kristallen; ijsbloemen.
arborise, a. boomvormig vertakt.
arboriste, m. boomkweker.
arbouse, 1. t haagappel.
arbousier, m. t haagappelboom.
arbre, m. boom; spil, as, stander; ~ de la
Croix, kruishout; ';-,./ gerndalogique, geslachtsboom; ~ a manivelle, krukas; ,---,
d'hilice, schroefas; e...., de couche, liggende
as; se tenir au gros de l',...,, zich bij de
sterkste partij scharen; entre l',.-, et 1' dcorce
it ne taut pas mettre le doigt, men moet
zich niet mengen in familietwisten;
~respiratoire, ademhalingswerktuigen;
(pop.) monter .1 PP- - i, er in lopen.
arbrisseau, tn. heester, boompje.
arbuste, m. kleine heester, struik.
arc [ark], tn. boog; en "-,, boogvormig; r•-,

schragen; s'~, zich schrap zetten.

arceau, m. boog, gewelfkromming.
arct-en-ciel [ark-], m. regenboog.
archaique [-kAik], a. verouderd.
arehaisme [-kaism], m. oud woord, verouderde uitdrukking.

archalste [-Irdi-], m. die gaarne verouderde
woorden enz. gebruikt.

archal [- fal], m. fit d'",, koperdraad.
archange [-1d3], me aartsengel.
archangelique [-kd3-], a. die de aartsengelen betreft.

arche, 1. boog (van een brug, -van een
waterleiding); ark; ~ de Noe, de arke
Noachs; ~ sainte of ,-..., d'alliance, arke
des verbonds; c'est l',.., sainte, 't is een
heilig huisje.
archie [-J6], f. boogschotsafstand.
archeologie [-ke-], f. oudheidkunde.
archeologue [-ke-], m. oudheidkenner.
archer, m. boogschutter; (oudtijds) politie-,
gerechtsdienaar.
archet, m. strijkstok (van een viool); drilboog; beugel (van een electrische tram).
archetype [-ke-], m. oorspronkelijk beeld,
grondvorm.
archeveche [-fa] m. a artsbisdom; aartsbisschoppelijk paleis.
archeveque [-fa-], m. aartsbisschop.
arch' [arfi], pref. aarts-; opper-.
archichancelier, m. grootkanselier.
archicomble, a. stampvol.
archiconfrerie, f. liefdadigheidsvereniging.
archidiaconat, tn. aartsdiakenschap.
archidiacone, m. rechtsgebied van een aarts[diaken.
archidiacre, tn. aartsdiaken.
archiduc, m. aartshertog.
archiducal, a. aartshertogelijk.
archiduche, m. aartshertogdom.
archiduchesse, f. aartshertogin.
archiepiscopal [-ki-], a. aartsbisschoppelijk.
archiepiscopal [-ki-], m. aartsbisschoppelijke
waardigheid.
archifou, -folle [-fi-], a. stapelgek; /---,, m. &
f., aartsgek, aartsgekkin.
archimandrite [-f i-], tn. archimandriet
(kloostervoogd in de Griekse kerk).
Archimede [-fi-], m. Archimedes.

argine
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archimillionnaire [-fi-], a. & tn. die vele are, m. are (Ioo M2.).
arec, m. $ pinangpalm; pinangnoot.
millioenen bezit, schatrijk (man).
arenace, a. zandachtig.
archipatelin, a. doortrapte slimmerd.
archipel, m. archipel, eilandengroep; inz. de arenaire, f. $ zandkruid.
arene, f. zand; strijdperk, arena; P•ds, circus;
Griekse archipel
descendre dans l' '—, in 't krijt treden.
archipompe, I. pompkoker.
areneux, a. zandachtig.
archipresbyteral, a. aartspriesterlijk.
{priester. arinicole, a. in zand levend; "•-i, I. zeepier.
archipretre, m. aartspriester.
archipretre, m. rechtsgebied van een aarts- areolaire, a. kringvormig.
architecte, m. bouwkundige, bouwmeester. areole, I. kring (om tepels, -zweertjes); lichtkring (om de maan).
architectonique, a. bouwkundig, architecarkomitre, m. areometer, vochtmeter.
tonisch; ,■-i, I. bouwkunde.
areometrie, f. bepaling van S.G. v. vloeiarchitectural, a. bouwkunstig.
stoffen.
architecture, I. bouwkunst; bouwtrant,
bouwstijl; ,--, hydraulique, waterbouw- areopage, m. areopagus (rechtbank in 't oude
archimillionnaire

kunst; ,--, navale, scheepsbouwkunst.

Athene).

architrave, I. architraaf (onderste gedeelte areopagite, m. lid van de areopagus.
van de kroonlijst).
aréotectonique, f. versterkingskunst.
archives [-J-i-], t.pi. archief, archieven.
arequier, m. $ pinangpalm.
archiviste [-fi-], m. archivaris; ,---, paliogra- arete, f. vischgraat; graat (bv. van een kruisphe, iem., die in het bezit is van het einddiploma der Ecole des Chartes.
archivolte [-fi-], f. boogversiering.
archontat [-Vita], tn. waardigheid-, regeringstijd v. e. archont.
archonte [-liant], m. archont (titel van de
bestuurders van Athene).
arson, m. zadelboog; etre ferme sur les "-ds,
vast in de zadel zitten; zich niet van
zijn stuk laten brengen; vider (of perdre)
les ,-•-ds, zandruiter worden; (fig.) van zijn
stuk raken; pistolets d' ".-, , zadelpistolen.
arctique, a. tot de noordpoolstreken behorend; pole". d, noordpool; terres mss, (noord)poollanden; Ocean Glacial Ate, Noordelijke I Jszee.
arcure, f. neerbuiging van takken (v.
ardemment, adv. vurig; ijverig. [vruchtb.).
Ardennes, f. pl. Ardennen.
ardent, a. brandend, gloeiend; (fig.) vurig,
hartstochtelijk; hevig; ijverig; miroir ,■-/,
brandspiegel; verre r•-d, brandglas; fikre
"-de, hete koorts; d'un blond "-d, rosachtig
blond; # au combat, vol vuur in het gevecht; chapelle ,..,e, rouwkapel (met zwart
behangen kapel [of kamer] waarin een
lijkkist, door brandende kaarsen omringd);
chambre ,---,e, gerechtshof, dat (ketters en
giftmengers) tot de vuurdood veroordeelde.
ardeur, f. hitte, gloed; (fig.) vuur, hartstocht; liefde of ijver; ,,d guerriêre, strijdardillon, m. tong (van een gesp). [lust.
ardoise, f. lei, leisteen; krediet, lopende
rekening; kladschuld; d'"--, , leien.
ardoise, a. leikleurig.
ardoiser, v.tr. met lei dekken; een grijze kleur
geven aan.
ardoisier, m. bezitter van een leigroeve;
werkman in een leigroeve.
ardoisiere, f. leigroeve.
ardu, a. steil; (fig.) moeielijk, zwaar,

gewelf); bergrug, bergkam; baard (van
korenaren); hoekige kant (bv. van een
steen); scherpe rand (b y . van een aanbeeld); rib (bv. van vaatwerk).
areteux, a. vol graten; (fig.) netelig.
aretier, m. hoekkeper.
aretiere, f. nokpan.
Arkin, m. Aretino (Ital. dichter; 1492—
1557).
argas [argas], m, wants; duivenluis.
argent, m. zilver; geld; en "-d, zilveren; geldelijk; vif t, kwikzilver; ,..,., blanc, nieuwzilver; zilvergeld; '' comptant of ".., sur
table, gereed geld, boter bij de vis; prendre pour "--, comptant, voor goede munt
aannemen; point d',-- d , point de Suisse, niets
voor niemendal; on en a pour son '', je
krijgt waar voor je geld.
argentage, m. verzilvering.
argental, a. zilverhoudend.
argentan, m. nieuwzilver.
argente, a. verzilverd; zilverkleurig.
argenter, v.tr. verzilveren, zilver kleuren.
argenterie, f. zilverwerk; tafelzilver.
argenteur, m. verzilveraar.
argentier, m. geldman.
argentifire, a. zilverhoudend.
argentin, a. zilverachtig; zilverwit, silverkleurig; son "-d, zilverklank, heldere kiank;
"-,, a. Argentijns; A,--d, m. Argentijn.
argentine, f. zilvervis; A ,-/, Argentine, Argentijnse Republiek.
argenture, f. verzilvering; .bladzilver.
argien, a. argivisch; ,---i, m. bewoner van
Argos.
argile, f. klei, leem, potaarde; d',■i, lemen;
prison d'"-d, aards omhulsel; etre petri de
la méme r%d, uit hetzelfde hout gesneden
zijn.
argileux, a. kleiachtig; sol ".d, kleigrond,
argiliere, f. kleigroeve. [leemgrond ,
argine, f. klaveren vrouw,
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Argolide, f. Argolis.
ariequinade, [-kind] f. hansworstenstreek,
(arg.) argot.
dolle streek, grap; kluchtspel.
argomuche,
ED argonaut, metgezel van
argonaute,
armade, f. armada.
Jason; .a schippertje (schelp).
armadille, f. kleine Spaanse vloot.
argot, m. dieventaal, bargoens; taal van een Armand, m. Herman, Manus.
afzonderlijke groep mensen (by. kunste- Armande, f. Hermina.
naars, schooljongens).
armateur, m. reder.
argousin, m. opzichter van galeiboeven; armature, f. geraamte (van ijzerwerk); anker
(pop.) klabak.

(van een magneet); f tekens (aan noten-

balk); bekleedsel (van een condensator);
Argovie, f. Aargau.
argue, f. X trekbank (van draadtrekkers).
(fig.) grondslag, opzet.
arguer [-gWe], v.tr. tot draden trekken (v. acme, f. X wapen, geweer; "as, krijgmetaal); vaststellen, afleiden; ~ de qc.,
zich beroepen op iets; ti un acte de faux,
een stuk voor vals verklaren.
argument, m. bewijs(grond), argument;
korte inhoud.
argumentateur, m. redetwister, betweter.
argumentation, f. betoog, bewijsvoering.
argumenter, v.intr. redeneren, een betoog
houden;
de qc. a qc., uit iets besluiten
tot iets;
v.tr. wederleggen.
Argus [-giis], Argus; ate,
waakzaam
mens, spion, bespieder, argusfazant;
argusvlinder; yeux d'"d, argusogen.
argutie [-si], I. spitsvondigheid.
argutieux, a. spitsvondig.
argyrisme, m. zilververgiftiging.
aria, m. (tam.) kouwe drukte, gedoe.
Ariane, f. Ariadne.
aride, a. dor, droog, schraal, onvruchtbaar;
(fig.) gevoelloos; saai.
ariditê, f. dorheid, schraalheid, onvruchtbaarheid; ongevoeligheid; saaiheid.
m. Ariaan (volgeling
arien, a. Ariaans;
van Arius).
ariette, I. J• zangstukje, kleine aria.
Ariosto (Ital. dichter:
Arioste,
1474-1533).
streng,
Aristarque, m. Aristarchus;
maar onpartijdig beoordelaar.
m.
Aristides.
Aristide,
aristo, m. (arg.) aristocraat.
aristocrate, m. aristocraat.
aristocratic [-si], f. regering der hogere standen; de deftige stand, de voorname lui,
adel, aristocratie.
aristocratique, a. deftig, aristocratisch.
pijpbloem.
aristoioche, f.
Aristophane, m. AristOphanes.
aristophanesque, a. van AristOphanes.
Aristote, m. AristOteles.
aristothicien, a. van AristOteles, ~,
aanhanger van AristOteles.
aristotêlisme, in. leer van AristOteles.
arithmEticien, nt. rekenkundige.
a. -ment,
arithmétique, f. rekenkunde;
adv. rekenkundig.
arithmomitre, m. rekenmachine.
Archangel [arka361], Archangel.
harlekijn, hansworst; (fig.)
arlequin [-ke],
lappendeken; weerhaan; kliekjes.

(sdienst); wapen(schild); schermkunst;
a feu, vuurwapen; de trait, schietwapen;
blanche, blank
~ de jet, slingerwapen;
wapen; aux "-is! to wapen !; au bras,
met 't geweer aan de schouder; als lijdelijk toeschouwer; bas les ~s! zet of geweer ! portez "-is! op de schouder .. .
et bagages, met pak
geweer ! avec
en zak; faire
de tout, alle middelen
zijn
aanwenden; faire ses premieres
eerste veldtocht doen; zijn eerste proeve
sont journaliêres, de
afleggen; les
krijgskans is wisselvallig; 't kan verkeren;
savantes, technische wapens (artillerie, genie); faire (of tirer) des
schermen.
de
en guerre,
armê, a. gewapend;
tQutes pikes, volledig uitgerust; 4 main "-de,
gewapend
gewapenderhand; beton
beton. .
de terre,
arm6e, I. X leger;gi. ote menigte;
de mer,
't landleger, de landmacht;
d'occupation.
navale, de zeemacht;
bezettings]eger; ti permanente, staand
leger;
de secours, ontzettingsleger;
de campagne,
territoriale, landweer;
veldleger; le Dieu des "-is, de God der
heirscharen.
bewapening; krijgstoerusting;
armement,
de ate, kustbewapeuing, uitrusting
(van een schip).
Armenie, Armeniê.
armênien, a. Armenisch; Ate, tn. Armenier.
armer, v.tr. (de, contre) wapenen, bewapenen
(met); in 't harnas jagen (tegen); gereed
maken, k uitrusten (schip); laden (kanon), uitleggen (roeiriemen), beslaan met
ijzeren banden (balk), beschermen (boom),
magneet),
voorzien van een anker
un fusil,
voorzien van tekens (sleutel);
de haan v. e. geweer overhalen; ti qn.
chevalier, iem. tot ridder slaan;
toebereidselen maken tot de oorlog; s'-s
(de), zich wapenen (met).
arm et [-me], m. stormhoed, helm.
armillaire [-miler], a. sphere~, planetarium.
arminien, a. Arminiaans;
Arminiaan.
armistice, m. wapenstilstand, bestand.
armoire,
kast;
vitree, glazen kast;
a glace, spiegelkast.

N
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armoiries, f. pl. 0 wapen(schild).
armoise, f. $ bijvoet, St. Janskruid.
armon, m. disseltang.
armorial, a. wapenkundig; g-,..,, m. wapenboek.
armurier, v.tr. een wapen schilderen •op.
armoricain, a. Armorikaans; 21,-,, m. bewoner van ArmOrica.

Armorique, f. ArmOrica (Bretagne).
armoriste, m. wapenkundige; wapenschilder.
armure, /. wapenrusting, harnas, pantser;
beslag; anker (van een magneet); boombescherming.

armurerie, f. wapensmederij; wapenwinkel.
armurier, m. wapensmid; wapenhandelaar.
arnac(-que), in. (arg.) bedrog, vals spel.
arnaquer, v.intr. (arg.) bedriegen, vals spelen.
arnaqueur, m. (arg.) bedrieger.
Arnaud, m. Arnold, Arnoud.
arnica, arnique, f. $ valkruid (plant).
arole, I. $ Siberische pijnboom.
aromate, m. welriekende kruiderij.
aromatique, a. welriekend, geurig.
aromatisation, I. 't geurig maken.
aromatiser, v.tr. welriekend maken.
arome [-(5m], m. aroma (kruidengeur).
aronde, f. (oud) zwaluw; queue d',,,, zwaluwstaart.

arpige, m. ,P arpeggio (gebroken akkoord).
arpiger, v.intr. J arpegeren (de tonen van
een accoord snel na elk. aanslaan).

arpent, m. morgen (landmaat van , i3 of Y2
arpentage, in. landmeting.
[ha.).
arpenter, v.tr. meten (terrein); met grote
schreden afstappen, doorlopen, doorkruiarpenteur, m. landmeter.
[sen.
arpenteuse, f. spanrups.
arpite, in. & f. leerjongen, leermeisje.
arpion, m. (arg.) voet, teen.
arqué, a. krom, gebogen.
arquebusade, f. haakbusschot; schotwonde.
arquebuse, f. haakbus.
arquebuser, v.tr. doodschieten.
arquebuserie, f. geweermakerskunst.
arquebusier, m. X geweermaker; haakbusschutter.
arguer, v.tr. krommen, ombuigen; ,-,,, v.intr.
en s'",, kromtrekken; (cog.) lopen.
arrachage, m. 't wieden, rooien, uittrekken.
arrache-clous, m. spijkertrekker.
arrachement, m. 't uitrukken, 't uithalen;
bindsteen.
arrache-pied, adv. d'",, onafgebroken, achtereen, zonder ophouden; travailler d',,,,
aan een stuk door werken.
arracher, v.tr. (d = aan, de = uit) losrukken; uittrekken (tand), rooien (bomen,
aardappels), wieden (onkruid), afrukken
(tak, masker), ontrukken (wapen, prooi),
uitkrabben (ogen), benemen (leven), afscheuren (kleren, affiche, grondgebied),
onttrekken (iemand aan iets), loskrijgen
(geld), uitkrijgen (woord uit iem.), af-

ana

dwingen (toestemming), afpersen (bekentenissen), ontlokken (tranen), doen
breken (hart), bevechten (de zege); a
vous ,,, lame, dat je er wee van wordt;
s',---ici , de, zich losrukken (van); s',---, qn.
of qc., vechten om iemand, -om iets;
it y a de quoi ,---, les cheveux, je zou je
haren uit je hoofd trekken.
arracheur, m. losrukker, uittrekker; ,---, de
dents, kiezentrekker; mentir commie un ,-.--,
de dents, liegen alsof 't gedrukt stond.
arracheuse, f. rooimachine.
arrachis, m. 't (ongeoorloofd) uittrekken van
jonge bomen; jonge boom met wortel
uitgetrokken.
arrachoir, m. plantenschop.
arraisonner, v.tr. naar rede doen luisteren;
praaien; (een schip) aanroepen; de gezondheidstoestand onderzoeken op (schip).
arrangeant, a. inschikkelijk, geschikt.
arrangement, m. 't (rang)schikken, 't in orde
brengen, 't opknappen, regeling, inrichting; (minnelijke) schikking, vergelijk;
zetting (van een muziekstuk).
arranger, v.tr. (rang)schikken, in orde brengen, opknappen; regelen, inrichten; (in
der minne) schikken, bijleggen (geschil);
omzetten, bewerken (bv. partituur);
histoire arrangie, beklonken-, afgedane
zaak; afgesproken werk, scheve voorstelling; bien ,--, qn., iem. toetakelen,
-duchtig onder handen nemen; cela m'arrange, dat schikt me, dat lijkt me, dat
past me; s' #', zich schikken, maatregelen
treffen, zich redden; in orde komen; tot
een vergelijk komen, het eens worden;
s',,, de, voor lief nemen, tevreden zijn
met; s',--, pour que, zorgen dat; zo lopen
dat; cela s'arrange a merveille, dat komt
prachtig uit, dat treft uitstekend.
arrangeur, m. schikker, bewerker.
Arras [arcs], m. Atrecht.
arrentement, in. verpachting; 't pachten.
arrenter, v.tr. verpachten; pachten.
arthager, v.intr. oplopen (van rente).
arrêrages, m. pl. achterstallige rente, -schuld,
-huur.
arrestation, I. inhechtenisneming; mettre en
e'tat d'–', arresteren.
arret, m. stilstand, oponthoud; (tram)halte;
't staan (van een jachthond); rust (van
een geweer); pal, zetter (van een slot);
trensje (van een knoopsgat); vonnis, uitspraak, besluit; arrest (gevangenneming); beslag (op goederen); X ,-,-,s, arrest;
sans ,---,, wispelturig, zonder ophouden,
rusteloos; les pourparlers marquent un
temps d' –, de onderhandelingen zijn op
het dode punt gekomen; mettre la lance en
a , de lans vellen; faire r--, sur, beslag
leggen op; etre aux ,....is, arrest hebben.
mettre aux mss, arrest geven aan; tombe;

arrete
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arroser

en "-, sill', de oren spitsen bij, diibbel arriere-plant, M. achtergrond; dvoluer 4 l',--0,
letten op.
achter de schermen ageren, aan de touwarreti, a. vast, bepaald; depart ^-s, standing
tjes trekken.
start; e---i, in. besluit, verordening; ".-, de arriire-pointt, m. achtersteek, stiksteek.
compte, afsluiting van een rekening.
arrièrer, v.tr. vertragen, uitstellen; s'.', zich
arrete-bceuf, m. t kattendoorn.
verlaten, ten achter komen.
arreter, v.tr. doen stilstaan, doen ophouden, arrière-saisont, f. najaar, naherfst; (lig.)
tegenhouden; (iem. ergens) ophouden;
herfst van het leven.
(iem. van iets) weerhouden; stuiten, stel- arrière-train+, m. achterdeel (van een dier);
pen (bv. de vorderingen van een kwaal);
achterstel (van een wagen). [man.
in de rede vallen; aanhouden, in hechte- arriire-vassal, m. (pl. des -aux) achterleennis nemen; beslag leggen op; vestigen arrimage, tn. kt, 't stuwen (van een lading).
(ogen); vaststellen, bepalen, besluiten tot; arrimer, v.tr. kt, stuwen (lading); s',...., , zich
huren (rijtuig, hOtelkamer); bespreken
vastklampen.
(plaats); afsluiten (rekening); ,---,, v.intr. arrimeur, tn. 4,, stuwer, stuwadoor.
of s',..,, blijven (stil)staan, stilhouden; arriser, v.tr. 4,, reven (zeil).
ophouden (met iets); s'i--, (d), zich storen arrivage, m. aankomst (van schepen); aan(aan); vertoeven, zich ophouden; titre
voer (van goederen); '-s, aangekomen
arrete, stilstaan; s',.•-, au beau milieu de,
schepen, -goederen.
blijven steken middenin.
arrivant, a. aankomende.
arretiste, m. verzamelaar van gerechtelijke arrive, tn. iem. die zijn schaapjes op het
besluiten of -vonnissen.
droge heeft, -die binnen is.
arritoir, tn. X pin (om iets tegen te houden). arrivêe, I. aankomst.
arrhement, m. 't geven van een handgeld. arriver, v.intr. aankomen, komen, naderen;
arrher, v.intr. waarborg-, handgeld geven.
gebeuren, voorvallen, overkomen, wederarrhes, I. pl. godspenning, handgeld; waarvaren; vooruitkomen, het ver brengen
borgsom; voorschot.
(in de wereld), thver komen; it en arriva
arriire, adv. achter, terug, achteruit; ,...,!
a...; hij kwam zOver dat...; ,---., a, bereiken;
weg van hier ! avoir vent P%-,, voor-deer in slagen te, gelukken; e----, sur, afkomen
wind hebben; "-/, m. achterschip; achterop; ' jusqu'd, doordringen tot; i-%-, a bon
ste gedeelte (van een huis, van een kar);
port, behouden aanlanden; e•-, a (sa)
achterspeler; en ', .achteruit, achterdestination, op de plaats zijner bestemwaarts, achterover; achter, ten achteren.
ming aankomen; ,---, a ses fins, zijn
arrikt, a. achterstallig; achterlijk, zwakzindoel bereiken; ,.../ aux affaires, aan 't benig; ,-•-,, m. 't achterstallige, achterstand.
wind komen; croire que c'est arrive, iets
arriire-bant, m. oproeping van de achtervoor goede munt opnemen; gewichtig
leenmannen tot de krijg; de achterleendoen, met zichzelf ingenomen zijn.
mannen; (fig.) de laatste groep.
arrivisme, m. aandrang om vooruit te komen,
arriire-bect, m. hoek-, kant van een brug- arriviste, m. die het ver wil brengen, Streber,
pijler stroomafwaarts. [mond, pharynx. arroche, /. $ melde. [baantjesjager.
arriire-bouchet, I. achterste deel van de arrogamment [-dm á- ], adv. aanmatigend.
arriire-boutiquet, I. winkelkamer.
arrogance, f. aanmatiging.
arriire-bras, m. bovenarm.
arrogant, a. aanmatigend, trots.
arriire-corps, m. achtergebouw.
arroger (s'^'), v. pr. zich aanmatigen.
arriire-court I. plaats achter een huis.
arroi, m. uitrusting; (Ire en mauvais e■,, in
arriire-fieft, m. achterleen.
slechte omstandigheden verkeren.
arriire-fleurt, I. nabloesem, ,nabloei.
arrondir, v.tr. rond maken, afronden; ver arriere-gardet, I. achterhoede.
meerderen, uitbreiden (domein); ".., le
arriire-goiltt, m. nasmaak.
bras, zijn arm aanbieden; ,-,-, un cap, een
arriire-grand'miret, I. overgrootmoeder.
kaap onmeilen, bourse arrondie, goed gearriire-grandt-piret, m. overgrootvader.
vulde beurs; s'i•s, een ronde vorm aanarriire-maint, m. achterdeel van een paard;
nemen; zich afronden, -uitbreiden; zijn
,•,, I. rug van de hand.
bezittingen vergroten.
arriire-neveut, tn. achtemeef; e-,x, nakome- arrondissement, tn. afrondin.g, arrondisselingen, naneven.
ment (deel van een departement; wijk
arriire-niicet, I. achternicht.
van Parijs).
arriire-pays, m. achterland.
arrosage, tn. besproeiing, begieting.
arriire-pensêet, I. bijbedoeling, bijgedachte. arrosement, m. besproeiing, bevloeiing.
arriire-petitet-fillet, 1. achterkleindochter. arroser, v.tr. begieten, besproeien, bedruiarriere-petitt-fits, tn. achterkleinzoon.
pen (gebraad), drinken bij ('n diner),
arriere-petits-enfants, tn. pi. achterkleindrinken op (succes), stromen door (land),
kinderen.
bevloeien (weide), beschieten (vijandelijk

arrosoir
ascendant
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kamp); paaien met een gering bedrag
kogelgewricht; i----, imparfaite, scharnier('n schuldeiser).
gewricht.
arrosoir, m. gieter.
articulé, a. geleed; beweegbaar; (uit)gesproars [ar(s)], In. pl. schoft(aderen).
ken; mss, m.pl. gelede dieren.
arsenal, m. X tuighuis, arsenaal; ,-, mariti- articuler, v.tr. verbinden _door gewrichten;
me, marinewerf; ,-, de construction, con(duidelijk) uitspreken, uitbrengen; aanstructiewerkplaats.
voeren (by . 'n grief), uiteenzetten (by.
arsêniate, m. arseniaat, arseenzuurzout.
verschillende punten van beschuldiging);
arsenic [arsani(k)1, m. arsenicum, rattens',•-, , door een gewricht verenigd (of bekruid.
weegbaar) zijn.
arsenical, a. arsenicum bevattend.
artifice, m. gekunsteldheid, kunstgreep; onarsênieux, a. acide e•,, arsenigzuur.
oprechtheid, veinzerij; list, streek, bedrog;
arsênique, a. acide ,-•-,, arseenzuur.
sans ,-..-,, onomwonden; plein d'' , argilsarsinite, m. arsenigzuurzout.
fig; de'nue d',.. .), oprecht; feu d',,,, vuurarseniure, f. arsenikverbinding.
werk.
arsouille, m. smeerlap, vuilik.
artificiel, a. -lement, adv. kunstmatig; Fleur
art, m. kunst; vaardigheid, bedrevenheid;
ale, kunstbloem.
gekunsteldheid; objet d',...i, kunstvoor- artificier, m. vuurwerkmaker.
werp; ,---ds libe'raux, beaux ,---ds, vrije kun- artificieux, a. -sement, adv. listig, geslepen,
sten; e....ds mdcaniques, handwerken; ,-•-,
sluw.
industriel, kunstnijverheid; e'cole des f•ds artiflot [46], m. (arg.) artillerist.
et metiers, school voor kunstnijverheid; artillerie, f. X artillerie; geschut; ,---, antile monde des ,-,is kunstwereld; grand "a,
ae'rienne (anti-avions), luchtafweergeschut;
,, a tir rapide, snelvuurgeschut; ' de
alchimie; homme de l'", , deskundige, vakman; avoir l',---, de, weten te, de kunst
campagne, veldartillerie; ,-., monte'e, beverstaan om te.
reden artillerie.
Artaban, m. Artaban; tier comme ,•d, trots art illeur, in. artillerist.
als een pauw.
artimon, m. kt, bezaanszeil; mdt d',---,, beArtaxerxes [-gzerksês], m. Artaxerxes.
zaansmast.
artere, I. slagader; hoofdader (verkeer).
artisan, m. handwerksman, ambachtsman,
arteriel, a. slagaderlijk.
werkman; etre l',---, de son malheur, de bearteriole, f. kleine slagader.
werker van zijn eigen ongeluk zijn.
arthiologie, f. slagaderleer.
artisanat, m. klasse der arbeiders; arbeiders;
artêrlosclêrose, I. vaatverkalking.
staat v. handwerksman.
artêriotomie, f. 't openen van een slagader. artison, m. `,4 mot.
arthrite, I. slagaderontsteking.
artisonnê, a. door de mot verteerd.
artèsien, a. uit Artois; puits —, Artesische artiste, m. kunstenaar; '
dramatique,
arthrite, f. gewrichtsontsteking. [put.
toneelspeler; ,...zd lyrique, operazanger;
arthritique, a. de gewrichten betreffend;
peintre, fijnschilder, kunstschilder; ‘---,,
,%-,, m. lijder aan gewrichtsontsteking.
a., -meat, adv. kunstig, kunstvol.
arthritisme, m. gewrichtsontsteking.
artistique, a. kunst-; smaakvol, artistiek.
arthrologie, f. gewrichtsleer.
artistiquement, adv. kunst-, smaakvol.
arthropathie, f. gewrichtsaandoening.
arum [-Om], m. $ aronskelk.
arthropode, m. .11 geleed dier.
aruspice, m. offerwichelaar (waarzegger uit
artichaut, m. t artisjok.
de ingewanden van dieren).
artiche, m. (arg.) beurs.
aryen, a. Arisch; Ate, m. Arier.
article, m. lid, gewricht; artikel (van een wet), arythmie, I. onregelmatigheid (v. d. hartslag).
paragraaf (van een geschrift); post (van
een rekening); punt (van behandeling), as [as], m. aas (op kaarten en dobbelsteaangelegenheid; artikel (in de handel),
nen); as (Romeinse kopermunt); kranig
waar; artikel (in een dagblad); lidwoord;
vliegenier; kraan, „kei"; titre a l'e•d of
(arg.) mes,revolver; "-, de foi. geloofsartikel;
aux ', dik in zijn duiten zitten, moppen
sur l',-, de, wat aangaat; a l',--, de la mort,
hebben, bij kas zijn; /---, de pique, schopop 't punt van te sterven , op 't uiterste;
penaas; misbakje; schooier, nulliteit,
,--is de Paris. galanterieen; faire l'i.■,, zijn
(pop.) kwal, vuns.
waar aanprijzen; passer un ,--,, 'n post asbeste, m. asbest.
boeken; ,--, de fond, hoofdartikel,
ascaride, m. spoelworm.
articulaire, a. tot de gewrichten behorend, ascendance, I. opgaande lijn, voorgeslacht;
gewrichts-.
't klimmen boven de horizon.
articulation, f. gewricht; geleding (van een ascendant, a. opstijgend, opklimmend; ligne
plant); (duidelijke) uitspraak; uiteentee, opklimmende geslachtslinie; progres,
sion ,-..se, opklimmende reeks; ,---,, m. klimzetting (van beschuldigingen); ,-,, parfaite,
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mende beweging (van een ster); gesternte asperule,
ruwkruid;
odorante, lieve(waaronder men wordt geboren); invloed,
vrouwe-bedstro.
overwicht, gezag; bloedverwant in op- asphaltage, m. asphaltering.
gaande linie; prendre de sur qn., asphalte, m. asphalt, aardpek.
asphalter, v.tr. asphalteren.
'n slechte invloed uitoefenen op iem.
Asphaltite (lac
ascenseur, m. lift.
Dode zee.
ascension, I. stijging, opklimrning, bestijging asphodile, m. $ affodil; goudwortel.
(van een berg), opstijging (van een bal- asphyxiant, a. verstikkend; gaz
stikgas.
lon); hernelvaart; l' A e , Hemelvaartsdag; asphyxie, f. verstikking.
droite, rechte klimming (van een ster); asphyxie, m. -e, f. iem. die gestikt is, of -door
faire d'une montagne, 'n berg beverstikking bewusteloos is.
klimmen.
asphyxier, v.tr. doen stikken, paf doen staan;
ascensionnel, a. opwaarts; force "ale, stijgzelfmoord plegen door verstikking.
kracht.
aspic [aspi(k)], m. adder; $ spijk; vlees in
ascensionniste, m. bergbeklimmer.
gelei; langue
lastertong.
ascite [aset], m. asceet (die een streng en aspidie, f. $ niervaren.
vroom- of -een sober en teruggetrokken aspirail, m. trekgat (van een oven).
leven leidt).
aspirant, a. pornpe "ae, zuigpomp;
m.
ascêtique, a. ascetisch (streng en vroom of
de marine,
aanzoeker; vrijer; candidaat;
sober en teruggetrokken).
adelborst.
ascetisme, m. streng en vroom- of sober en aspirateur, a. opzuigend;
m. zuigtoestel;
teruggetrokken leven.
stofzuiger.
ascidie, f. $ bladurn, bekertje; a zeesche- aspiration, f. inademing; aanblazing van de
asciens, m. p/. schaduwlozen. [de.
letter h; zuiging (van een pomp); (fig.)
ascite [asit], f. buikwaterzucht.
zucht, streven, drang, verlangen.

N

Asdrubal,
Hasdrubal.
aspire, a. une h tee,een aangeblazen h.
aselle [dzel], m.
waterpissebed.
aspirer, v.tr. inademen; aanblazen (de medeasepsie [asepsi], I. bestrijding van besmetklinker h); opzuigen (van een pomp); "a ci,
ting.

aseptique, a. vrij van smetstof; de besmetting bestrijdend.
asexe [Aseks], a. geslachtloos.
asiatique, a. Aziatisch;
& I . Aziaat,
Aziatische.
Asie, f. Azie;
Mineure, Klein-Azie.
asile, m. vrijplaats; toevluchtsoord, wijkplaats, schuilplaats, rustig verblijf; gesticht, tehuis; bescherming, toevlucht;
' , toevluchtsoord; "a d'alie'nes,
lieu d'krankzinnigengesticht; salle d'e•,, kinderbewaarplaats; "a de nuit, nachtverblijf;
sans "a, dakloos; les sans-,--a, daklozen;
demander "a, onderdak vragen.
asine, a. bête "a, ezel, ezelin.
aspect [-pe], m. aanblik, gezicht; voorkomen, uiterlijk; gezichtspunt, kant; offrir
re--, de, doen denken aan; au seul "a de,
alleen bij 't zien van; se montrer sous son
veritable
zich in zijn ware gedaante
laten zien;
du marche, 't aanzien
v. d. markt.
asperge, f. asperge; (fig.) lang en mager
mens, slungel.
asperger, v.tr. besprenkelen.
asperges [-3es], m. wijwaterkwast; besprenkeling met wijwater.
aspérite, f. ruwheid, hobbeligheid; scherpe
kant, uitsteeksel; (fig.) stugheid,stroefheid.
asperme, a. zaadloos.
aspermie, f. zaadloosheid.
aspersion, f. besprenkeling met wijwater.
aspersoir, m. wijwaterkwast.

v.intr. haken naar, streven naar; dingen
naar.

assa foetida [rfet-], f. duivelsdrek.
assagir, v.tr. wijzer-, verstandiger maken;
v.intr. en s'--, wijzer-, verstandiger
worden.
assagissement, m. 't wijzer worden.
assaillant, m. aanvaller, aanrander.
assaillir, v.tr. aanvallen, aanranden; overvallen.
assainir, v.tr. gezond maken; de hygienische
toestanden verbeteren in; la situation s'est
assainie, de toestand is opgeklaard.
assainissement, m. 't gezond maken; 't verbeteren van de hygienische toestanden;
les services d'",, gezondheidsdienst.
assaisonnement, m. 't kruiden; kruiderij;
prikkel, wat aardig-, pittig- of smakelijk
maakt.
assaisonner, v.tr. kruiden; toebereiden,
aanmaken (bv. salade); aardig-, pittigof smakelijk maken, mooi inkleden;
(arg.) afrossen.
assassin, m. moordenaar; d l'"a!moord!,
a. moordend.
assassinant, a. hoogst vervelend, afmattend,
verschrikkelij k.
assassinat, m. moord, sluipmoord.
assassiner, v.tr. vermoorden (met voorbedachten rade); mishandelen; dodelijk
vervelen; "a qn. de questions, iem. met
vragen overstelpen, -lastig vallen.
stormaanval, bestorming; (fig.)
assaut;
d'armes, schermaanval, stormloop;
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' , stormenderhand; prenwedstrijd; X d'—
dre d',-.s, bestormen. (trein); donner l'"s
(a) of aller a l',---, (de), stormiopen, bestormen; faire "s de, wedijveren in.
assauvagir, v.intr. verwilderen.
assêchement, m. drooglegging; l'f•d du
Zuyderze'e, droogmaking v. d. Zuiderzee.
assicher, v.tr. droogleggen; ,,,, vint. la
roche asseche, de klip valt droog.
assemblage, m. verzameling; samenvoeging,
vereniging; las, voeg.
assemblêe, I. vergadering; de aanwezigen;
't (sein tot) verzamelen.
assembler, v.tr. verzamelen, samenbrengen,
bijeenbrengen; samenvoegen, verbinden,
ineenvoegen (planken), opzetten (vat),
opmaken (haren), innaaien (vellen), verenigen (hoedanigheden); s'"s, samenkomen, vergaderen; qui se ressemble s'assemble, soort zoekt soort.
assener, assener, v.tr. toebrengen (slag).
assentiment, m. toestemming.
asseolr, v.tr. neerzetten; plaatsen; leggen
(fondamenten), grondvesten (bouwwerk),
opslaan (kamp), gronden (oordeel), omslaan (Wasting), vestigen (z'n naam, z'n
macht); s',.., , gaan zitten; bestijgen (de
troon); je m'assois dessus, ik geef er geen
sikkepit om; etre assis, zitten; allez-vous
,--, .1 och kom, wat weet jij daar nu van !
assermentê a. beedigd.
assermenter, v.tr. beedigen.
assertif, a. verzekerend.
assertion, I. bewering; bevestiging.
asservir, v.tr. (a) onderwerpen (aan), tot
slaaf maken, ten onder brengen; beheersen, bedwingen, beteugelen; ,---, les cceurs,
de harten voor zich winnen; s'"s , zich
onderwerpen, zich tot slaaf maken.
asservissement, m. onderwerping; slavernij,
dienstbaarheid; verslaafdheid.
assesseur, m. assessor, bijzitter.
assette, I. leidekkershamer.
assez, adv. genoeg; tamelijk, vrij, nog al;
,, I Schei uit ! En voila "s ! 't Is nu wel
geweest ! Est-il "s naïf ! Wat is hij onnozel; c'est dire '— que, u begrijpt dus
wel dat.
assidu, a. assidfiment, adv. ijverig, vlijtig,
onverdroten; stipt, nauwgezet; trouw
(bezoeker, helper, lezer); etre ", aupres
de, veel aandacht schenken aan, nalopen,
het hof maken aan.
assiduite, I. ijver, vlijt, naarstigheid; nauwgezetheid; getrouwheid, veelvuldige bezoeken, grote belangstelling, hofmakerij;
suivre avec "s, naarstig volgen.
assiêgê, a. & m. belegerd(e).
assregeant, a. belegerend; ,,,, tn. belegeraar.
assiéger, v.tr. belegeren; gedurig lastig vallen, geen rust laten; bestormen, plat
lopen (by. deur).

associer

assiette, I. evenwicht, vastheid; stemming,
gemoedstoestand; grondslag (bv. van de
politiek); ligging (by . van een steep , van
een kamp); omslag (van een belasting);
gerecht; (tafel)bord; perdre son "s , niet
vast in de zadel zitten; ne pas etre dans
son "-,, zich niet prettig gevoelen, niet
op dreef zijn; niet in zijn gewone doen zijn;
avoir l'", au beurre, er goed aan toe zijn,
er warmpjes inzitten, boffen.
assiett6e, /. bordvol.
assignable, a. bepaalbaar, aanwijsbaar.
assignat, m. papieren geld, assignaat.
assignation, f. dagvaarding; aanwijzing tot
betaling, assignatie.
assigner, v.tr. dagvaarden; aanwijzen, bepalen, toekennen.
assimilable (4), a. gelijk te stellen (met); te
verwerken (in).
assimilateur, -trice, a. die gelijkstelt; die
gemakkelijk verwerkt.
assimilation, f. gelijkmaking; gelijkstelling;
verwerking, omzetting, opneming, overgang.
assimiler, v.tr. (a) gelijkmaken (met); gelijkstellen (met); verwerken, in zich opnemen;
s'",, in zich opnemen, zich eigen maken;
opgenomen worden; s',---,d, zich gelijkstellen met; gelijkgesteld worden met,
gelijk worden aan, overgaan in.
assis, a. zittend; gezeten; gelegen; gegrondvest; etre '', zitten; place "se, zitplaats;
magistrature ,---ie, onafzetbare rechters (die
hun ambt zittend uitoefenen); voter par
,-..., et lever, stemmen door zitten en opstaan; situation ,---,e, gevestigde positie;
une reputation dement "--se, stevig gevestigde reputatie; ,-, .1 (blijf) zitten !
assise, f. laag stenen; "ss, zittingen (van
een gerecht); tenir ses —s, bijeenkomen.
assistance, f. aanwezigheid; de aanwezigen,
publiek, de omstanders, de vergadering,
bijstand, hulp; ,-,, publique, burgerlijk
armbestuur.
assistant, a. aanwezig; helpend; ,---,, in.
helper; —
' s, aanwezigen, omstanders.
assister, v.tr. bijstaan, helpen, ondersteunen;
r-, a, v.intr. (met avoir) bijwonen, tegenwoordig zijn bij.
associable, a. verenigbaar.
association, f. vereniging, genootschap,
maatschappij; bond, verbond; associatie,
verbinding, samenhang (der begrippen);
commerciale, vennootschap; r--iouvriere,
werkliedenvereniging; ,-,., professionnelle,
vakvereniging.
associer, a. verenigd; verbonden; "..i, m. -e, f .
compagnon, deelgenoot (e); bondgenoot(e) ;
buitengewoon lid.
associer, v.tr. (a) tot deelgenoot nemen; doen
delen (in); (soms in zich) verenigen,
verbinden (met); s' " avec qn., zich met
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iem. verbinden, met iem. een deelgenootschap (of een vennootschap) aangaan;
s',--, ci, delen, zich aansluiten bij.
assoiffe (de), a. zeer dorstig (naar); dol (op);
,---, de vengeance, dorstend naar wraak.
assortment, tn. wisselbouw.
assoler, v.tr. voor de wisselbouw verdelen
(landerijen).
assombrir, v.tr. donker maken, verduisteren;
(fig.) versomberen, verbitteren; s',---,, duister worden, somber worden, betrekken.
assombrissement, m. verduistering; verbittering.
assommade, f. slachting.
assommant, a. zeer vermoeiend, gruwelijk
vervelend.
assommer, v.tr. doodslaan, afmaken; dollen
('n os); afrossen; (fig.) verpletteren;
gruwelijk vervelen; erg lastig vallen;
kwellen.
assommoir, m. knuppel, stok met loden
knop, ploertendoder; kroeg; coup d',---,,
vreselijke slag, onverwacht ongeluk.
Assomption [-ops-], f. Maria-Hemelvaart
('5 Aug.); L's, Asuncion (stad).
assonance, f. rijm, waarbij wel de klinkers,

maar niet de medeklinkers gelijk zijn
,(bv. peindre en peintre).
assonant, a. bijna gelijkluidend.
assort', a. passend, bijkomend; bij elkaar
passend, elkaar aanvullend, gemengd;
gesorteerd, ruim voorzien; un mariage ,--,,
'n goed huwelijk; un col ,--,, een boord,
die erbij past.
assortiment, m. overeenstemming, schikking, sortering; stel, voorraad, keuze.
assortir, v.tr. bijeenvoegen, schikken; uitzoeken, sorteren; van waren voorzien;
s'e■,, bij elkaar passen, -komen; s',---, a,
passen bij, overeenkomen met.
assortissant, a. passend, bijbehorend.
assoter, v.tr. verzot maken.
assoupir, v.tr. slaperig maken, doen insluimeren; doen verflauwen (ijver), verdoven
(zinnen), sussen (zaak), bedaren (toorn);
s'e•-,, insluimeren; verflauwen; bedaren,
indutten.
assoupissement, tn. slaperigheid, sluimering;
verdoving, dofheid; onverschilligheid,
achteloosheid; bedaring.
assouplir, v.tr. lenig-, buigzaam maken; (fig.)
gedwee-, handelbaar maken; s',---,, lenig
worden.
assouplissement, m. 't lenig-, 't buigzaam-,
't gedwee maken; verzachting (van tucht).
assourdir, v.tr. verdoven; dempen; le ronflement assourdi du moteur, 't gedempte
geronk van de motor.
assourdissant, a. (oor)verdovend.
assourdissement, m. verdoving.
assouvir, v.tr. verzadigen (iem.), stillen
honger), koelen (toorn), botvieren (harts-

astiquer

tochten), bevredigen (be. nieuwsgierigheld).
assouvissement, m. verzadiging, 't stillen,
't koelen, 't botvieren, bevrediging.
Assuerus [asWeriis], m. Ahasverus.
assujettir, assujetir, v.tr. (a) onderwerpen
(aan); beheersen, aan banden leggen,
geheel in beslag nemen, dwingen (tot);
opzetten, vastzetten (voorwerp, bril);
titre assujetti a la carte d'identite, verplicht
zijn 'n identiteitskaart to bezitten.
assujettissant, a. bindend, slaafs, gebonden; vernederend.
assujettissement, m. onderwerping, dwang;
onderworpenheid, gebondenheid, slaaf se nakoming; verplichting, last; 't vast
[woordelijkheid).
zetten.
assumer, v.tr. op zich nemen (by . verantassurable, a. verzekerbaar.
assurance, f. zekerheid, vastheid, veiligheid,
gerustheid, waarborg; (zelf)vertrouwen,
vastberadenheid, vrijmoedigheid; verzekering; ,■., contre l'incendie, brandverzekering; ".-, sur la vie, levensverzekering;
,---,-chOmage, verzekering tegen werkeloosheid; ' collective, beurspolis; compagnie
d',--,, verzekeringsmaatschappij.
assure, a. -ment, adv. zeker, vast; stout,
vastberaden, vrijmoedig; verzekerd; mal
,---,, onvast, wankelend, weifelend; un ,..--,
menteur, een brutaal leugenaar; un revenu

e---", vast inkomen; t---,, m. verzekerde,
geassureerde.
assurer, v.tr. bevestigen, vastmaken, vastleggen (inkomsten), vastheid geven aan
(hand), verhogen (moed); vastberaden
maken, vertrouwen geven aan, geruststellen (iem.), verzekeren (wat waarde
heeft, wat waar is); ,--, qc. a qn., iem. iets
verzekeren; ,---, qn. de qc., iem. van iets
de verzekering geven; s',--, , zich vermannen; zich verzekeren; zich verlaten (op);
s',.., de qn., iem. gevangen nemen.
assureur, m. verzekeraar, assuradeur.
assyrien, a. Assyrisch; ,4,-•,, m. Assyria-.
aster [-ter], m. t aster, sterrebloem.
asterie, I. zeester.
asterisme, m. sterrenbeeld.
asterisque, m. sterretje (*).
asterolde, m. naam van enige kleine planeten tussen Mars en Jupiter.
asthenie, f. zwakheid.
asthenique, a. krachteloos.
asthmatique [dsma-], a. asthmatisch, aamborstig, kortademig.
asthme [Asm], m. asthma, aamborstigheid.
astir, m. likhout; poetsstok.
asticot, m. made, worm (als aas gebruikt).
asticoter, v.tr. plagen; s'^-,, twisten.
astiquage [-ika.-], m. 't (op)poetsen.
astiquer, v.tr. poetsen; Bien astique, netjes,
deftig (gekleed).
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gespierd; Union "s, Athletiek-Verenigin.g;
,, I. worstelkunst.
kapiteel en schacht); hokjespeul.
astrakan, astrakan, in. astrakan, fijne athlitisme, m. krachtsport, athletiek.
atlante, m. mansbeeld tot onderstutting
lamswol.
van een architraaf.
astral, a. de sterren betreffend, sterren-;
Atlantide, f. Atlantis (fabelachtig eiland
lampe "-,e, astraallamp.
i. d. Atlant. Oceaan).
astre, m. ster, hemellichacm; l',%., du jour,
Atlantique, m. (of ocean "s), Atlantische
de zon; l'", de la nuit, de maan.
Oceaan.
astreindre, v.tr. (a) noodzaken (tot), dwingen
(tot), binden (aan), nopen (te); s'-' au atlas [-las], m: atlas (boek met landkaarten;
halswervel).
travail, zich tot de arbeid dwingen.
atmosphere, I. atmosfeer, dampkring, stemastriction, I. samentrekking.
ming: it regnait dans la salle une "s opastringence, I. samentrekkende werking.
primante, er heerste in de zaal een neerastringent, a. & m. samentrekkend (middel).
drukkende stemming.
astrolabe, m. astrolabium (instrument om
atmosphkrique, a. atmosferisch, tot de
de sterrenhoogte te meten).
dampkring behorend.
astrologie, I . sterrenwichelarij.
atoll m. koraaleiland.
astrologique, a. astrologisch.
atome [-Om], m. atoom (als ondeelbaar
astrologue, m. sterrenwichelaar.
gedacht stofdeeltje).
astronome, m. sterrenkundige.
atomicire, f. valentie v. e. atoom.
astronomie, f. sterrenkunde.
atomique [-om-], a. atoom-.
astronomique, a. sterrenkundig.
atomisme [-om-], m. atoomtheorie, atoomastuce, I. arglistigheid, sluwheid.
leer.
astucieux, a. -sement, adv. arglistig, sluw,
[geslepen. atomiste [-Om], m. voorstander van de
Asturies, f.pl. Asturie.
atoomleer.
asymêtrie [Asi-], I. ongelijkheid (in vorm).
atone [-on], a. dot krachteloos, slap; toonasymétrique [asi-], a. ongelijk (in vorm).
loos.
asymptote [asept-], f. asymptoot (rechte lijn
atonie [-oni], f. dofheid; slapheid, zwakte.
waartoe een kromme steeds nadert).
asyndete, m. weglating van voeg- of andere atonique [-on-], a. krachteloos, slap.
atour, m. (meest mss, p1.) vrouwenopschik,
verbindingswoorden.
tooi; dame d'",, hofkamenier.
atalante, f. W nummervlinder.
atout, tn. troef; (pop.) opstopper.
ataman, m. hetman (Kozakken).
ataraxie, I. onverstoorbare zielsrust; ge- atoxique, a. niet giftig.
atrabilaire, a. zwartgallig; droefgeestig.
moedsrust.
atrabile, f. zwaarmoedigheid.
atavique, a. atavistisch.
atavisme, tn. overerving (van eigenschappen Atre, m. haand.
der voorouders); overgeerfde eigenschap- Atrébate, m . inwoner van Atrecht.
Atree , m. Atreus (koning v. Argos).
pen.
ataxie, I. stoornis in de coOrdinatie der spie- Atride, m. afstammeling v. Atreus.
ren, "- locotnotrice progressive,ruggemergs- atrium [-Om], m. binnenplaats (v. Rom.
huis).
ataxique, a. onregelmatig. [tering.
atroce, a. -ment, adv. gruwelijk, wreed,
Atchin, m. Atjeh.
ijselijk; ontzettend (erg of slecht).
atchinois, a. Atjees; Ate, m. Atjeher.
atelier, m. werkplaats, werkwinkel; de werk- atrocite, f. gruwelijkheid, wreedheid; gruweldaad; 't verschrikkelijke.
lieden (van een werkplaats), personeel.
atellanes, I. pl. kluchtspelen der Romeinen. atrophie, f. 't verschrompelen, 't uitteren.
atermoiement, m. uitstel (van betaling); atrophier, v.tr. doen wegkwijnen; (fig.) verstompen; s',■,, afsterven, uitteren.
des , ,s, getreuzel.
atermoyer, v.tr. uitstellen (betaling); e,,, atropine, f. alcoloide uit belladonna.
attabler, v.tr. aan tafel zetten; s'"s, aan tafel
v.intr. uitstellen, uitvluchten zoeken.
gaan; zich aan tafel zetten.
athee, m. godloochenaar, atheist; ,....i, a.
attachant, a. aantrekkelijk; lecture "se,
godloochenend.
boeiende lectuur.
atheisme, m. godloochening, atheisme.
athenêe, m. athenaeum; in BelRii: lyceum. attache, f. band, riem, touw, haak (van een
diamant), slot (van een armband), lus
Athines, f. Athene.
(aan handdoek); gewrichtsverbinding,
athênien, a. Atheens; A,•,, m. Athener.
aanhechtingsplaats (van een spier); geathermane, athermique, I. ondoordringbaar
hechtheid, voorliefde; goedkeuring; chien
voor warmtestralen.
d'",, kettinghond; etre comme un chien a
athlete, m. kampvechter, worstelaar; athleet,
l'i"s, altijd gebonden zijn; mettre a l'"s;
sterk gespierd man.
vastleggen; etre toujours a l'"s, altijd in
athlktique, a. athletisch, fors gebouwd, sterk

astragale, m. kootbeen; stijlband (tussen
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touw zijn; _port d'~, haven waar een
schip thuis behoort; avoir les fines,
fijne polsen en enkels (of mooie handen
en voeten) hebben; avoir des mss, relaties
hebben, betrekkingen onderhouden.
attaché, m. attaché (diplomaat aan een
gezantschap toegevoegd).
attachement, gehechtheid, genegenheid,
verknochtheid, aanhankelijkheid; ijver,
vlijt; voorlopig bestek.
attacher, v.tr. (4) vastmaken (soms vasthechten, vastbinden, vastspelden, vastspijkeren, vastnaaien); binden (aan) ('n
slaaf aan de grond), verbinden (aan of
met) (by . aan zijn dienst), winnen (voor)
(iem. voor zijn belangen), wijden (aan)
(z'n krachten), stellen (in) (z'n geluk),
hechten (aan) (waarde, 'n betekenis),
boeien (blik, geest, lezer), vestigen (op)
(de blik op iem.); werkzaam bij ('n firma);
le grelot, de kat de bel aanbinden;
zich vastv.intr. aanbranden; s'~
_ hechten aan, niet loslaten; zich hechten
aan; zich toeleggen op, zich beijveren om,
s'~ qn., iem. aan zich verbinden.

en fleche, twee paarden voor elkaar;
a la Daumon,t, vierspan met voorrij-

ders.

atteler, v.tr. (a) inspannen, aanspannen, be-

zich spannen
spanner', koppelen;
voor. [deel).
attelle, f. haamblok; spalk (voor lichaamsattenant (a), a. aangrenzend, belendend,
prep. grenzend aan,
grenzend (aan);
adv. vlak er naast.
naast;
attendant, en ~, adv. intussen, in afwachque (met subj.), totdat; en
ting; en
le me'decin, tot de komst van den dokter.
attendre, v.tr. wachten op, afwachten;
tegemoetzien; N que... (met subj.), wachten totdat...; c'est la vous attend, het
benieuwt hem wat ge dan zult doen; dan
krijgt hij u te pakken; (apres), v.intr.
wachten (op); sans plus ~, onverwijld;
s'~ verwachten, bedacht zijn op, rekenen op.
attendrir, v.tr. week-, zacht-, mals makers;
vertederen, vermurwen, aandoen;
murw-, mals worden; vertederd worden.
attendrissant, a. aandoenlijk, hartroerend,

treffend.
attaquable, a. aantastbaar; aanvechtbaar.
attendrissement, m. vertedering, aandoeattaquant, m. aanvaller.
ning.
attaque, f. (contre) aanval (op) ; aanranding;
uitval (schermen); 't inzetten (muziek); attendu, prep, uit hoofde van, wegens;

au gaz, gasae'rienne, luchtaanval;
de
aanval;
de fievre, koortsaanval;
nerfs, zenuwtoeval; mss,aanvalswerken;
krachtig, fel; titre d'~, van zessen
klaar zijn, voor geen kleintje vervaard
zijn.
attaquer, v.tr. aanvallen (op), aanranden,
aantasten; bestrijden (ziekte, vonnis),
inzetten (foot, muziekstuk); aanpakken,
qn. en justice, iem. een
beginnen met;
l'honneur de qn., in
proces aandoen;
'n beiemands eer tasten; avoir eu une
aanvallen,
roerte gehad hebben;
zich wagen aan.
attard4, a. die (te) la.at is; achterlijk.
attarder, v.tr. vertragen, verlaten; s'~, zich
te lang ophouden, te lang (uit)blijven.
atteindre, v.tr. bereiken; grijpen naar (bv.
zijn mes in zijn zak); inhalen; treffen,
raken, kwetsen (by , van een slag), aantasten (van een ziekte); evenaren; atteint
et convaincu, aangeklaagd en schuldig verklaard; a, v. intr. met moeite bereiken;
reiken-, geraken tot.
atteinte, f. gevoelige aanraking, letsel (slag,
stoat, schop, verwonding, steek, houw,
schot, aanval van een, ziekte, knak,
strengheid van de koude); (fig.) aanslag, schade, nadeel, inbreuk, slechte invloed; hPt blootstaan aan; hors buiten bereik, buiten gevaar; porter~ ci, aanranden, benadelen, inbreuk maken op.
attelage, m. 't aanspannen; span; koppeling;

m.
aangezien, naardien;
overweging.
aanslag, toeleg; misdrijf.
attentat,
attentatoire a, a. aanrandend, inbreuk makend op, schendend.
-attente, f. 't wachten, afwachting; verwachting, hoop; tromper de tijd korten;
tegenvallen, de verwachting teleurstellen;
in afwachting; contre toute
dans
buiten verwachting; onverhoopt;
bindsteen; sane
voorlopig; Pierre
d'~, wachtkamer.
attenter a, v.intr. zich vergrijpen aan, een
a ses fours, de hand
aanslag doen op;
aan zichzelf slaan, zelfmoord plegen;
a la vie de qn., iem. naar 't leven staan.
attentif (a), a. -vement, adv. oplettend, opmerkzaam, aandachtig, attent; ses
devoirs, zijn plichten indachtig.
attention, I. oplettendheid, opinerkzaamheid, aandacht; ~s, beleefdheden; faire
geeft acht ! pas op !
opletten;
au chien, wacht
opgelet ! opgepast !
u voor de hond.
attentionni, a. attent, voorkomend.
attenuant, a. verzachtend.
attenuation, f. verzwakking; verzachting,
vermindering.
attinuer, v.tr. en s'~, verdunnen, verzwakken; verzachten, verminderen, luwen
(geestdrift).
atterrage, m. nadering van land; landverkenning.
que, conj.

atterrer
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auberge
atterrer, v.tr. op de grond werpen; ont- attrapade, /. attrapage, in. gebakkelei.
moedigen, terneerslaan; e■i, v.inty. land attrape, f. strik, valstrik; fopperij.
verkennen.
attrape-lourdaudt, m, boerenbedrog.
atterrir, v.intr. aan land gaan, landen.
attrape-mouche(s), m. vliegenvanger.
atterrissage, m. landing; landingsplaats attrape-niais, attrape-nigaudt, m. boeren-

(o.a. ,), ,-.-, force, noodlanding.

atterrissement, m. aanslibbing; landing.
atterrisseur, m.
landingstoestel.
attestation, f. getuigschrift, attest.
attester, v.tr. getuigen; verklaren; bewijzen;

tot getuige nemen.

atticisme, m. zuiverheid van taal, smaak-

volle stijl, fijne smaak.

attiEdir, v.ty . lauw-, zoel maken; (fig.) doen

verflauwen, doen verkoelen; s'e%,, lauw-,
zoel worden; verflauwen.
attiklissement, m. lauwheid, zoelheid; verflauwing, verkoeling.
attifement, in. opschik.
attifer, v.tr. opschikken, opdirken.
attiser, v.intr. (arg.) erg ziek-, gewond zijn;
v.tr. (arg.) overdrijven.
Attila, m. Attila; uitroeier; ate, m.wapenrok.
Attique, I. Attica; a,---, , in. bovendeel van
een gevel, waarachter het dak; a'', a.
attisch; sel i-%-i, attisch zout, fijne scherts.
attirable, a. voor aantrekking vatbaar.
attirail, m. gereedschap, toebehoren; nasleep; i-•-, de cuisine, keukengerei; ,■, de
guerre, oorlogstuig.
attirance, I. aantrekkelijkheid.
attirant, a. aantrekkelijk, bekoorlijk.
attiser, v.tr. aantrekken; trekken, vestigen
(aandacht); aanlokken, bekoren (bv. 't
publiek); bezorgen, op de hals halen (by.
onaangenaamheden); un malheur en attire
un autre, een ongeluk komt zelden alleen;
s',--, , zich op de hals halen.
attisage, m. 't opstoken, 't aanstoken.
attiser, v.tr. opstoken, oppoken; (fig.) aanstoken, aanblazen.
attiseur, m. aanstoker, twiststoker.
attisoir, attisonnoir, m. pook.
attitrê, a. aangesteld; gewoon; fournisseure—i,
vaste leverancier; repre'sentant ,---,, officieel vertegenwoordiger.
attitude, I. stand, houding, optreden; persister dans son ,---i, in zijn houding volharden.
attouchement, m. aanraking, betasting;
point d',-,a, raakpunt.
attracteur, -trice, a. aantrekkend.
attractif, a. aantrekkend; force ,•-dive, aantrekkingskracht; ,---,, m. trekmiddel.
attraction, f. aantrekking, aantrekkings•
kracht; iets aantrekkelijks, prachtnum's, Verenimer, glanspunt; Lille- A—
ging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Rijssel.
attract, in. bekoring, bekoorlijkheid, aantrekkelijkheid; neiging, zin; se sentir de l',■-,
pour, zich aangetrokken voelen tot.

bedrog.

attraper, v.ty . vangen, grijpen, bemachtigen

(geld), trekken (nummer), oplopen (ziekte), vatten (kou, betekenis van een
woord), krijgen (slagen), treffen (gelijkenis), onder handen nemen (iem.); beetnemen, foppen; inhalen, krijgen; halen
(trein, einde van 't jaar), treffen, bereiken
(doel), raken (bv. van een steen); verrassen, betrappen, snappen; se laisser ,--,,
er in lopen; etre attrape, erin vliegen;
attrape! pak aan ! steek in je zak ! s'—',
elk. beetnemen; het met elk. aan de stok
krijgen; s' e■-,a,stoten op,blij ven haken aan.
attrapeur, in. -euse, I. bedrieger, -ster.
attrapoi re, f. strik, valstrik; list.
attrayant, a. aantrekkelijk, aanlokkelijk.
attrempage, m. 't langzaam verhitten.
attremper, v.tr. langzaam verwarmen
[(oven).
attribuable, a. toe te schrijven.
attriquer, v.tr. (ci) toekennen (aan), toewijzen
(aan); toeschrijven (aan); s',-•,, zich toeeigenen, opeisen, zich aanmatigen; zich
toeschrijven.
attribut, m. eigenschap; kenteken of voorrecht; zinnebeeld, attribuut; bijvoeglijke
bepaling.
attributaire, m. verkrijger.
attributif, a. toekennend; attributief.
attribution f. toekenning; toewijzing (bij
inschrijving): bevoegdheid; cela ne rentre
pas dans mes "-,, dat is mijn werk niet.
attributivement, adv. employe e.--,, attributief
gebruikt.
attriquer, v.ty. (arg.) helen, kopen.
attristant, a. bedroevend, treurig.
attester, v.tr. bedroeven; s',...., , zich bedroeattrition, f. schuring; diep berouw. [yen.
attroupement, m. samenscholing, oploop.
attrouper, v.tr. doen samenscholen; s',---,,
samenscholen, te hoop lopen.
atypique, a. van 't type afwijkend.
au, samentr. van a le; plug. aux, samentr.
van a les, aan de(n), aan het.
aubade,f. aubade (ochtendmuziek als hulde).
aubain, m. vreemdeling.
aubaine, f. (of bonne ,--,), buitenkansje; droit
d',•-,, recht van een vorst op de erfenis
van een vreemdeling.
aube, f. 't krieken van de dag, dageraad;
albe, koorhemd; schoep (van een rad).
aubêpine, f. $ meidoorn, hagedoorn.
auber(t), m. (arg.) geld; la maison A ,----, a
fait faillite, (arg.) ik heb geen geld meer.
aubire, a. vaal, lichtbruin (van paarden).
auberge, f. herberg; ,-•., de la leunesSe,,
jeugdherberg.

aur ore
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aubergine
blijdend,
geruststellend,
die
gunstig
stemt,
aubergine, I. $ eierplant, melanzaan, terong.
die voor iem. (of iets) inneemt; de mauvais
aubergiste, tn. & I. herbergier, -ster.
bedenkelijk, bedroevend, onheilspelaubette, f. wachthuisje.
lend, die niet veel goeds voorspelt, die
aubier, m. spirit (v. hout); $ watervlierongunstig stemt, die tegen iem. (of iets)
aubifoin, (pop.) korenbloem. [boom.
inneemt.
aubin, m. drieslag, halve galop.
aubiner, v.intr. in de drieslag gaan (voor augurer, v.tr. voorspellen, voorzien.
Auguste, m. August(us); clown; ate, a.
draf, achter galop).
ontzagwekkend, plechtig; doorluchtig,
aubour, m. $ gouden regen; sneeuwbal.
verheven.
aucu , pron. (met ne) geen, niemand; (zonder
ne) enig, iemand; (oud) ~s, of d'—s, Augustin, fn. -e, f. Augustinus, Augusta;
sommigen.

a~, m. -e, f. Augustijner monnik, -non.

aucunement, adv. (met ne) geenszins; (zon- aujourd'hui, adv. vandaag, heden; thans;
der ne) enigerwijze.

audace, f. stoutmoedigheid; vermetelheid;
brutaliteit, durf, lef; payer zich
brutaal aanstellen.
audacieux, a. -eusement, adv. stout(moedig),
onversaagd; vermetel; brutaal.
au-deli (de), voorz. aan gene zijde van;
m. 't leven hier namaals.
audience, f. audientie, gehoor; terechtzitting; verhoor der getuigen; de toehoorgehoor-, gerechts-,
ders; salle
de conge, afscheidsaudientie-zaal;
audientie.
gerechtsbode.
audiencier,
audiomitre, m. gehoormeter.
auditeur, m. -trice, f. toehoorder(es); bijzitter, auditeur.
gehoorzenuw.
audit% a. gehoor-; nerf
audition, I. 't horen; verhoor; muziekuitvoering; ,---, des temoins, getuigenvercolor e, 't denken aan kleuren
hoor;
bij ..klanken.
auditoire, tn. gehoorzaal, gerechtszaal; gehoor, toehoorders, publiek.
auge, I. bak, trog; etensbak (varkens); kalkbatterijbak; bak van een schepbak;
[rad.
augée, f. bak-, trogvol.
augelot, in. kuil waarin een wijngaardstek
wordt geplant.
auget, m. bakje; etensbakje (van vogels).
augette, f. wasbakje voor erts.
augment, m. (taalk.) toevoegsel.
augmentateur, In. vergroter, bijwerker.
augmentatif, a. vermeerderend, versterm. vergrotingswoord.
kend;
augmentation, f. vermeerdering, vergroting,
verhoging, versterking, aanwas, opslag,
duurder
bevordering; subir une
warden.
augmenter, v.tr. vermeerderen, vergroten,
doen toenemen, versterken, opslaan (bv.
huur), verhogen (bv. salaris, toon), bevorderen (by. welstand); v.intr. vermeerderen, toenemen, stijgen, opslaan;
aanwassen.
wichelaugural, a. wichelaars-; baton
roede.
vogelwichelaar v;oorteken, voorm
augure,
veelbelovend, verspelling; de bon

en quinze, vandaag over veertien
tegenwoordig.
dagen;
Aulide, I. Aulis.
rijkskamergerecht; conaulique, a. tour
hofraad.
seiller
elzeboom.
aulne [on], in.
auloffee, f. 't oploeven.
aalmoezen
aumOne, f. aalmoes; faire
geven; demander bedelen.
aumOnerie, I. aalmoezenierschap.
aumOnier, m. aalmoezenier (veldprediker,
scheepsprediker, hofprediker, enz.).
aumOniere, f. (aan de gordel gedragen)
beurs, tasje.
aumusse, aumuce, f. koorpels.
aunage, m. 't meten met de el; ellemaat.
aunaie, I. elzenbosje.
faut le drap, aan
aurae, f. el; au bout de
alles komt een eind; je sais ce qu'en vaut
ik weet daar alles van; tout le long de
volop, naar hartelust; figure longue
m. 4 elzeellenlang gezicht;
d'une
boom, els; le roi des ~s, de Erlkonig.
aunee, f. alantswortel.
auner, v.tr. met de el meten.
auparavant, adv. vooraf, to voren, eerst.
de, prep. bij,
auprês, adv. er bij, dicht bij;
dicht bij; naast, vergeleken bij; introd'une maison, $ iem. introduire qn.
duceren bij een firma.
Aurelien, tn. Aurelianus.
aureolaire, a. aureoolvormig.
aureole, I. stralenkrans, aureool.
aureoler, v.tr. met een stralenkrans omgeven.
auriculaire, a. 't oor betreffend; confession
oorgetuige; doigt
oorbiecht; te'moin
m, pink.
of
auricule, f. oorschelp; berenoor (plant).
auricule, a. met oorvormige aanhangsels.
auriculiste, m. oorarts.
aurifire, a. goud bevattend.
aurification, I. goudvulling (van een kies).
aurifier, v.tr. met goud vullen (kies).
aurifiqiie, a. goudvormend.
auriste, m. oorarts.
aurochs [(Wks], m. s oeros.
citroenkruid.
aurone, f.
auroral, a. van de dageraad.
aurore, f. dageraad, morgenrood; morgen-

auscultation
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stond; 't oosten; (fig.) 't aanbreken, op komst; goudgele vlinder; goudgele ranonkel; ,-%, boreale, noorderlicht; ,..., australe, zuiderlicht; A'—, Aurora; ', a.
[door 't gehoor).
donkeroranje.
auscultation, f. auscultatie (borst-onderzoek
ausculter, v.tr. ausculteren, onderzoeken,
beluisteren (by. borst).
Ausonie, f. Ausonie (Italie).
auspice, m. vogelwichelarij; vogelwichelaar;
voorteken, voorspelling; sous les"-, s de,
onder de leiding-, onder bescherming van.
aussi, adv. ook; (aan 't begin van een zin:)
dan ook; (met que:) zo, even; P.-, bien, dan
ook, trouwens; toch, desondanks; it est i•■,
grand que moi, hij is even groot als ik;
,■., bien que, zowel als, evenals; ,..--, peu que,
evenmin als.
aussiire, f. 4, tros, lijn.
aussitOt, adv. dadelijk, aanstonds; ,---, dit que
fait, zo gezegd, zo gedaan; ,•-, que, conj.
zodra; tegelijk met.
auster [-star], m. zuidenwind.
austere, a. -ment, adv. wrang; streng, hard,
sober; ernstig, ingetogen; teruggetrokken,
boetvaardig.
austeritê, I. wrangheid; strengheid, hardheid, soberheid; ernst, ingetogenheid; "-,s,
lichaamskastijdingen, boetedoening.
austral, a. zuidelijk; pole —', zuidpool.
Australasie, I. Oceanie.
Australie, I. Australie.
australien, a. Australisch; 21,---,, tn. AustraAustrasie, f. Austrasie. pier.
austro-, a. Oostenrijks-.
autan, m. Z.-W. wind.
autant, adv. evenveel, evenzeer, zoveel;
d'-s, daarmede, in gelijke mate, naar
evenredigheid; soms: duchtig; d',--, plus,
te meer; d'e--, moins, te minder; d',.■,
mieux, des te beter; d'e.--, plus mal, des te
slechter; j'aime "-d, ik wil net zoo lief;
it vaut —', men kan evengoed; f.--, rester
ici, we kunnen evengoed bier blijven;
dire que vous avez tort, dan kunt ge evengoed schuld bekennen; e.--, vaut, ,---, dire,
nagenoeg, zo goed als; ,-%., (vaut) . . ., dan
kunnen we net zo goed . . .; ".., de pris, dat
hebben we ten minste weer; ", de gagne,
dat hebben we alvast binnen, 't is zuivere
winst; i. -, en emporte le vent, 't helpt allemaal niets; en faire e--,, hetzelfde doen;
,--, de tétes, "-, d'avis, zoveel hoofden, zoveel zinnen; ,---, que, zoveel als; voor zoveel,
voor zover, in zover; d',---, (plus) que, te
meer daar; pour ,-,, in zoverre.
autarchie [Otarfi], I. zelfbestuur (-beheersing); staat v. e. land, dat in eigen behoeften voorziet.
autel, m. altaar, offertafel; (fig.) godsdienst;
maitre-,-", hoofdaltaar; le sacrifice de l',---,,
de mis.

automobile

auteur, nt. maker, schepper, bewerker, stichter, dader, bedrijver; schrijver, schrijfster; zegsman, bron; les —s de mes jours,
mijn ouders; ,--, dramatique, toneelschrijver.
authenticite, f. geloofwaardigheid, waarachtigheid; echtheid, oorspronkelijkheid.
authentique, a. -ment, adv. geloofwaardig,
waarachtig; echt, oorspronkelijk.
authentiquer, v.tr. waarmerken.
auto, f. auto; ,---, de service, dienstauto.
autobiographe, m. die zijn eigen leven besch rij ft.
autobiographie, f. eigen-levensbeschrijving.
autobus [-bus], m. auto-omnibus.
autocamion, m. vrachtauto.
[auto.
autocanon, m. X motorkanon.
autocar, m. grote auto-omnibus; toeristenautot-chenillet, I . auto met rupswielen.
autochrome [-krO-], a. de juiste kleuren
weergevend.
autochtone [-tOktO-], a. oorspronkelijk; "-,s,
m. pl. inboorlingen.
autoclave, a. zelfsluitend; m. stoomkoker,
ontsmettingstoestel (door koken), sterilisator.
autocopier, v.tr. hectograferen.
[despoot.
autocopiste, m. hectograaf.
autocrate, m. autocraat, alleenheerser,
autocratic [-si], f. id., alleenheerschappij.
autocratique, a. -ment, adv. autocratisch,
despotisch.
autocuiseur, m. hooikist, kookzak.
autodafe, m. ketterverbranding.
autodidacte, m. die zichzelf geleerd heeft,
autodidact.
autodrome, m. renbaan voor auto's.
auto-excitation, f. zelfopwekking (v. electr.
stroom).
auto-fkondation, f. zelfbevruchting.
auto-garaget, m. garage.
autogiro.
autogire, m.
autographe, a. eigenhandig geschreven; ,..,,
m. eigenhandig geschreven stuk, (eigenhandige) handtekening.
autographie, f. 't vermenigvuldigen van
handschriften (door steendruk).
autographier, v.tr. vermenigvuldigen door
steendruk (handschrift).
autolitrie, f. zelfvergoding.
automate, m. automaat (machine, zelfbewegende pop, werktuiglijk handelend mens).
automatique, a. -ment, adv. automatisch,
werktuiglijk.
automatiser, v.tr. automatisch maken.
automédon, m. (bekwaam) koetsier.
automnal [OtOmn6.1], a. herfstachtig, herfst-.
automne [6tOn], tn. herfst, najaar.
automobile, a. zelfbewegend; carrot ,---i, motorboot; ,--,, f. (soms tn.) motorwagen,
automobiel; ' cuirassee, pantserautomobiel.
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automobilisme, m. automobielsport.
automobiliste, m. autobestuurder.
automoteur, -trice, a. zelfbewegend.
autonome, a. zelfbesturend.
autonomie, f. zelfbestuur.
autonomiste, a. betreffende zelfbestuur; m,
voorstander van zelfbestuur.
autophagie, f. zelfvertering.
autoplace, f. taxi.
autopsie, f. lijkschouwing; pratiquer l',-.,,
lijkschouwen.
autopsies, v.intr. lijkschouwen.
autorisable, a. die kan worden toegestaan.
autorisation, f. machtiging; toestemming;
,.., a construire, bouwvergunning.
autorisê, a. bevoegd, welingelicht.
autoriser, v .tr . (a) machtigen (tot), wettigen;
toestaan,toelaten; s',-, de,zich beroepen op.
autoritaire, a. van de overheid; van gezag;
heerszuchtig, bazig.
autoritarisme, m. 't aanmatigend autoritair
optreden.
autoriti, f.gezag, macht; overheid(spersoon);
overwicht, geloofwaardigheid; schrijver
aan wien (of boek waaraan) men iets ontleent, getuigenis, uitspraak; d'e-,, met
gezag; op eigen gezag; de sa propre e.,,
op eigen gezag; faire e.s, gezaghebbend
zijn, geloofwaardig zijn.
autosuggestion [-siig3est-], f. autosuggestie
('t zichzelf iets wijsmaken).
autotaxi, f. taxi.
autour, adv. er om heen, rondom; ,---, de, -prep.
om, rondom; in verband met; tourney e.,
du pot, er omheen draaien; ,---,, in. havik.
autre, a. of pron. ander, anders; tweede, verder, nieuw; l',---, jour, onlangs; l'e., dimanche, verleden Zondag; d'un ,.., age, uit
de tijd; it est i.%, qu'il ne parait, hij is
anders dan hij lijkt; ,..•, chose, iets anders.,
nog iets; entre e•is choses, onder andere;
nous ,..■is Hollandais, wij Nederlanders;
une ,---, fois, 'n volgende keer; trois -'s
caisses, nog drie kisten; de temps a ,---,,
van tijd tot tijd; ,...., part, elders; d',.., part
aan de andere kant; hierachter, hierbij;
de part et d',...,, aan (van) alle kanten;
je l' attends d'un moment d l'", , ik verwacht
hem elk ogenblik; comme dit l'e-,, zoals
men zegt; regardez cet N,, , kijk die daar !
a d'e-,s, maak dat anderen wijs; l'Ae•,,
' , l'un portant l'e-,
Napoleon; l'un dans l'jullie;
door elkaar gerekend; vous's,
comme un e.,, heel gewoon; it n'en fait pas
d'e.ds, zo doet hij nu altijd; j'en ai vu
bien d'e.ds, ik heb nog wel andere dingen
beleefd.
autrefois, adv. eertijds, voorheen, vroeger.
autrement, ' adv.. anders; ,--, cher, heel wat
sduurder; je-ne m'inquiête pas_ e., de la chose,
ik bekommer mij weinig over die taak;
e., dit, met andere woorden.

avance

Autriche, f. Oostenrijk.
autrichien, a. Oostenrijks; A",, m. Oostenautruche, f. struisvogel; lomperd. [rijker.
autrui, pron. een ander, anderen; mal d'e.,
West que songe, andermans leed deert niet.
auvent, m. luifel, uitstek, afdak.
auvergnat, a. uit Auvergne; A,•,, m. bewoner van Auvergne.
Auvergne, f. Auvergne.
auverpin, in. (pop.) stommerik; kruier;
handelaar in brandstoffen.
aux = a les.
Auxerre [Okser], Auxerre (Yonne).
Auxerrois [Okse-], in. inwoner v. Auxerre.
auxiliaire, a. hulp-; troupes ,,,s, hulptroepen;
verbe e-, of ,,,, m. hulpwerkwoord; "s, m.
helper, bondgenoot.
auxquel(le)s = a lesquel(le)s.
avachir, v.tr. slap maken, verwijden; verslonzen, verwijven; s's, slap-, te wijd-,
slonzig worden, verwijven; (pop.) een
zoutzak worden; platgetrapt worden (van
schoenen), traag worden.
avachissement, in. verslapping; lamlendigheid.
aval, in. stroomafwaarts liggend gedeelte
van een rivier; borg voor een • wissel;
en •••-,, stroomafwaarts; en ,-,, de, beneden;
pays d'e.s, laagland; vent d',,,, zeewind.
avalage, m. 't afvaren, neerlaten.
avalaison, f. bergstroom, aanhoudende
W. wind.
avalanche, I. lawine, sneeuwstorting; (fig.)
regen; ,-.--, de terre, aardstorting.
avalê, a. afhangend (bv. van schouders,
-kruis); joues yes, ingevallen wangen.
avaler, v.tr. inslikken, verzwelgen; opeten,
uitdrink
en; (fig.) onder de knie krijgen
(iem.), slikken (by . belediging), verkroppen (by. verdriet), ontveinzen (bv. afkeer);
,•-, un roman, een roman verslinden; e•-,
qn. (des yeux), iem. aanstaren; iem. woedend aankijken; ,...., qc. des veux, begerige
blikken werpen op iets; ‘-%-, sa langue, niets
zeggen; zich vervelen; sterven; ,•-, le morceau, door de zure appel heenbij ten; r•-,
un crapaud, "-, des couleuvres, heel wat
naars slikken; faire'' des couleuvres a qn.,
iem. iets op de mouw spelden; ,..,, la mer
et les poissons, onverzadelijk zijn.
avale-tout, m. veelvraat: doordraaier.
avaleur, m. -euse, f. slokop, vreter; e■., de
de
sabres, degenslikker, ,•-, de gens, '
charrettes, pocher.
avaliser, v.tr. voor borg tekenen.
avaloire, I. broek (van het paardentuig);
wijd keelgat.
avance, f. uitstek; voorsprong; voorschot,
handgeld; eerste stap, poging tot 't aanknopen van (liefdes:)betrekkingen; d',...,
of a l',-, of par "s, vooruit, vooraf, bij
voorbaat; en ', te vroeg, vd•Or de tijd;
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belle "-,! wat schiet ik daarmee op?
sur
gratuite, renteloos voorschot;
titres, prolongatierente..
•
avance, a. gevorderd, ver, ontwikkeld; poste
vooruitgeschoven post; saison

avec

van; prendre qrs. a son /-%,, iem. te pakken krijgen; ils ont sur nous un ze
'hebben een ding op ons voor.
avantager, v.tr. bevoordelen, bevoorrechten,
begunstigen; goed staan.
avantageux, a. -eusement, adv. voordelig,
gunstig; knap; verwaand, zelfbewust.
stroombreker (uitstek aan
avant-beet,
[brugpijlers).
avant-bras, m. voorarm.
uitbouw.
avant-corps,
avant-court, I. voorplein, voorplaats.
avant-coureurt, m. voorloper; (fig.) voora. signes mss, voortekens.
bode;
avant-courrieret, f. voorbode.
avant-derniert, a. voorlaatst.
avant-faire-droit, m. voorlopige uitspraak,
avant-gardet, f. X voorhoede.
avant-guerre, I. m. tijd voor de oorlog.
avant-gofitt, m. voorsmaak, voorproef.
avant-hier [avd(t) j er], adv. eergisteren.
voorhand (van een paard
avant-maint,
f. palm van de hand.
of bij kaartspel);
voormuur, buitenwal.
avant-mur,
avant-portt, m. voorhaven.
avant-postes, m. pl. X voorposten.
avant-projett, m. voorontwerp.
avant-propos, m. voorbericht, inleiding.
avant-quartt, m. voorslag, klik.
avant-scene j•, f. voorgrond van het tonee1;
toneelloges.
loges
avant-titre, m. franse titel.
avant-toitt, m. afdak.
avant-train t, m. voorstel (van een wagen);
voorste gedeelte (van een paard).
avant-veillet, I. twee dagen te voren.
avare, a. gierig, vrekkig; ry de, karig met,
zuinig op;
m. gierigaard, vrek.
avarice, f. gierigheid, vrekkigheid.
avaricieux, a. gierig, vrekkig, karig.
avarie, f. averij, (zee)schade; syphilis.
avarie, a. ernstig beschadigd, bedorven; de
la viande tee ,bedorven vlees.
avarier, v.tr. beschadigen; besmetten met-syphilis.
avatar, in. vleeswording van Vishnou; gedaanteverwisseling, stadium.
avau-l'eau, a vau-l'eau, adv. stroomafmislukken.
waarts; aller
Ave (-Maria), m. (p1. des ,■,), Wees Gegroet
(kort gebed tot Maria); kraaltje (van
rozenkrans); ommezien.
avec [6.vek], prep. met, bij; le temps, mettertijd; /-%., pa, daarenboven; en toch, met
dat al; ry ca que..., vergeet niet dat...; 't
kan zijn zo 't wil, maar...; net of...;
pa! men kan nooit weten; och kom, dat
dacht je maar, dat heb je mis; pa?
nog iets? faire qc. ry qc., iets maken van
van;
(uit) iets; rimer'', rijmen op;

vooruitvergevorderd seizoen; parti
vlees, dat
strevende partij; viande
nu
begint te bederven; me voila bien
ben ik nog even ver; la voiture est
't rijtuig is voor.
avancement, m. voortgang, vooruitgang;
(gevorderde) stand; bevordering; voorproposer
schot; porter au tableau
voordragen voor bevordering.
pour
avancer, v.tr. vooruitbrengen, naderbij brengen, uitsteken (by. voet), uitstrekken (bv.
arm), vooruitschuiven ('n stuk bij 't spelen), bijschuiven (by. stoel), vooruitzetten
(bv. horloge); bevorderen, baten, voorthelpen; voortmaken met (werk), verhaasten (ogenblik), bespoedigen, vervroegen, harder doen lopen (horloge); beweren
(bv. nonsens), in het midden brengen;
voorschieten (geld); v.intr. vooruitsteken; voortgaan; vooruitkomen, vorderen; voor zijn, vOOrlopen (b y . van een
horloge); faites
laat het rijtuig voorkomen; la voiture est avance'e, 't rijtuig is
voor; vooruitsteken; naderen, naar
voren komen; vooruitkomen, vorderen;
ver gaan, zich wagen, zich blootgeven.
avanie, I. hoon, moedwillige belediging,
vernedering; knevelarij.
avant, prep. voor; ry tout, voor
binnen kort;
(que) de mourir, alvorens
te sterven;
adv. voor, te voren, eerst;
deze
ver, diep; ce concurrent passe
mededinger gaat voor; la semaine
faut que je l'averde week te voren;
tisse, ik moet hem eerst waarschuwen; la
de vorige bladzijde; lisez
page qui est
plus lees verder; bien ‘-%-i dans la nuit,
laat in de avond; ,---, six mois, eer we
'n halfjaar verder zijn; le bateau pourra
etre ici
quinze jours, de boot kan
adv.
binnen 14 dagen hier zijn; en
vooruit, voorwaarts; mettre en'', voor de
dag komen met, opperen; se mettre en
zich opdringen; zich op de voorgrond
plaatsen;
que (met subj.), voordat;
m. voorsteven; voorste deel van een
rijtuig; voorspeler; alter de 1', vaart hebben (van een schip); (fig.) flink aanpakken; voortmaken; doordrijven.
avantage, m. voordeel, voorrecht (voordelige voorwaarde; voorgift; voorsprong,
overhand, overwinning; aanlokkelijkheid;
genoegen; zelfbehagen, verwaandheid);
it est habille a son "s, zijn kleding
l'ami,
le flatteur peat etre distingue
flatteert hem; it s'est fait voir 4 son
men kan den vleier van den vriend anderhij heeft zich van zijn beste zijde laten
adv. er bij, mee.
de, hoog opgeven . scheiden; (tam.)
kennen; parler avec

avecque
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aveugle, a. blind; verblind; ",, m. & f. blinavecque = a vec,
de; 4 l',■, of en ~, in de blinde; crier comme
aveiniire, I. haverveld.
un ~, schreeuwen als een bezetene.
aveline, f. $ lambertsnoot (grote hazelaveuglement, m. (fig.) verblinding.
noot, die ± 15 Sept. rijp is).
aveuglement, adv. blindelings.
avelinier, tn. lambertsnoteboom.
avenant, a. bevallig, innemend; a l',•-, (de), aveuglet-net, a. & m. blindgeboren(e).
naar verhouding (tot); ~, m. aanteke- aveugler, v.tr. blind maken, verblinden;
ning, wijziging, aanhangsel (van een polls).

stoppen (een lek).

avinement, m. komst (van den Messias); a 1 'aveuglette, adv. blindelings.
troonsbestijging; komst aan de regering; aveulir [-&-], v.tr. verwijven.
vlucht; ~ de reconnaissance,
aanvaarding van een ambt; opkomst, aviage, m.
verkenningsvlucht.

intrede.

vlieger, vliegeaviateur, m. -trice, I.
aveniire, f. haverveld.
nier, -ster; ,,,, a. van (voor) 't vliegen.
avenir, m. toekomst, vooruitzicht; ci 1'',
vliegkunst, vliegsport.
voortaan, in 't vervolg; d',-,, veelbe- aviation, I.
lovend; position d'~, levenspositie; e•d, avicole, a. op vogels levend; vogels kwekend;
v.imp. (oud) gebeuren.

[mis).

ferme ~, hoenderpark.

avent, tn. advent (de vier weken voor Kerst- aviculteur, m. vogelkweker.
aventure, f. avontuur, (vreemd of roman- aviculture, f. vogelfokkerij.
tisch) voorval, (gewaagde) onderneming; avide (de), a. begerig (naar), gretig (naar),

,---,s, lotgevallen; d',--, of par ,■,, bij toeval;
a l'~, op goed geluk; dire la bonne i---d,
waarzeggen; mal d' "a, fijt; avoir le gout
des e■is, avontuurlijk aangelegd zijn.
aventurer, v.tr. wagen; s'.', zich wagen.
aventureux, a. -eusement, adv. avontuurlijk,
ondememend, wispelturig.
aventurier, m. -lire, I. gelukzoeker, -zoekster, avonturier, -ster; vrijbuiter.
aventurine, f. goudsteen.
avenu, a. comme non ~, als niet gebeurd,
als niet gedaan, als niet geschreven.
avenue, 1. toegangsweg; laan, dreef; l',., de
la fortune, de weg tot het geluk.
aver„, a. bewezen, erkend, overduidelijk.
avirer, v.tr. bewijzen (oud); s'e•s, v.intr.
bewaarheid worden; cette expression s'avere
de plus en plus exacte, deze uitdrukking
blijkt hoe langer hoe meer juist te zijn.
avers, m. beeldzijde (van een penning).
averse, I. stortregen, regenbui; une ,-.., de
gréle, hagelbui.
aversion, f. afkeer, weerzin; prendre en e--i,
een afkeer krijgen van.
avert', a. oordeelkundig, wel ingelicht, goed,
op de hoogte, verstandig.
avertin, m. draaiziekte (van schapen).
avertir, v.tr. waarschuwen; verw ittigen, berichten; se tenir pour averti, gewaarschuwd
zijn; op zijn tellen passen; un homme averti
en vaut deux, 't is goed dat ik het weet
of ik weet nu wat me te wachten staat;
'n gewaarschuwd man is dubbel voorzicht ig.
avertissement, m. waarschuwing; verwittiging, bericht; voorbericht.
avertisseur, m. waarschuwer; toestel om te
waarschuwen (brandschel; verklikker;
brandmelder; seititoestel; hoorn; schel).
aveu, m. bekentenis; toestemming, medeweten; homme sans~ , schooier, gemene
kerel; de l',...., de, zoals erkend wordt door.

belust (op); ,---, de gloire, roemzuchtig; ~
d'argent, inhalig, hebzuchtig.
avidement, adv. met graagte, gretig.
aviditê, f. begerigheid, gretigheid; inhaligheid, hebzucht.
aviette, I. ,t klein model vliegtuig.
avili, a. verlaagd, laag.
avilir, v.tr. verlagen, onteren; in waarde (of
prijs) doen dalen; s',..i, zich verlagen; in
waarde (of prijs) dalen.
avilissant, a. verlagend, onterend.
avilissement, tn. verlaging, ontering.
avide, a. beschonken, dronkemans-.
aviner, v.tr. met wijn doortrekken.
avion, tn. ,1 (militair) vliegtuig; ~ postal,
postvliegtuig; ~ commercial, handelsvliegtuig; # de chasse, jager, jachtvliegtuig; ,...-, de bombardetnent, bombardeervliegtuig; ~ amphibie, amphibie-vliegtuig; ~ de combat, gevechtsvliegtuig; ~
de reconnaissance, verkenningsvliegtuig;
~ de transport, verkeersvliegtuig; ~
multimoteur, vliegtuig met meerdere
motoren.
aviron, m. roeiriem, -spaan; roeisport.
avis, m. mening, oordeel; raad, inlichting;
bericht, waarschuwing, bekendmaking;
(il) m'est "a, mij dunkt; donne? ~, berichten; autant de rites, autant d',■-i, zoveel hoofden, zoveel zinnen; — contraire,
tegenberich t.
avisé, a. bedachtzaam, verstandig, slim,
verwittigd; titre bien ,---, de, zo verstandig
zijn„ om.
aviser, v.tr. in 't oog krijgen, toevallig bemerken; bedenken, uitdenken; waarschuwen, raden, raad geven aan; ,---, qn. de qc.,
iem. iets berichten, iem. van iets in kennis
stellen; ".., a, v.intr. bedacht zijn op, bedenken; bekijken, overwegen; zien wat
te doen staat; s'"-, de, denken om; op
de gedachte komen om, bedenken; in

ayiso

57

1)

't hoofd krijgen; zich verstouten (om) te. avortement, tn. ontijdige bevalling, miskraam; vruchtafdrijving; mislukking.
aviso, ,,n. 4 adviesjacht.
avorter, v.intr. ontijdig bevallen; mislukken,
avitaillement, me proviandering,
op niets uitlopen, schipbreuk lijden, in
avitailler, v.tr. provianderen, van mondrook vervliegen.
voorraad voorzien.
avitaminose, I. ziekte wegens gebrek aan avorton, m. onvoldragen vrucht, misgeboorte; schrale plant; misbaksel, gedrocht;
v itaminen.
un e--, de mouche, een nietig vliegje.
aviver, v.tr. verlevendigen, verfrissen, verhelderen; polijsten (by . goud); ophalen avouable, a. waarvoor men kan uitkomen.
('n kleur); opstoken, aanwakkeren ('t avouê, m. procureur.
avower, v.tr. bekennen, erkennen; goedkeuvuur); aanstoken ('n twist).
ren; ,%-, 3o ans, voor een dertiger willen
avocasser, v.intr. voor advocaat spelen.
doorgaan; ,-,-, un ouvrage, een werk als
avocasserie, I. advocaterij, haarkloverij.
't zijne erkennen; s',.■,, bekennen dat men
avocat, m. -e, f. advocaat, -cate, pleitbezoris, zich verklaren; het licht kunnen verger, -ster; $ avogado (peer), advocaatdragen.
(vrucht); (fig.) voorspraak; ,-,d-general,
advocaat-generaal; ' du diable, geeste- avoyer, m. landamman (Zwitserland).
lijke die officieel een heiligverklaring be- avril, m. April, grasmaand; Poisson d'",,
Aprilgrap.
strijdt; advocaat van kwade zaken.
avulsif, a. uittrekkend.
avocatier, tn. avogadoboom.
avulsion, f. uittrekking (van een tand).
avocette, I. 3e kluit.
avoine, f. haver; fam. voedsel; folle r'. 1, wilde avunculaire, a. van oom of -tante.
axe [aks], m. as, spil; /-%, arriere, achteras
haver; (arg.) dracht slagen.
(rijwiel); ,., (pddalier), trapas.
avoir, v.tr. hebben, bezitten; dragen, aan
hebben (kledingstuk); krijgen, bekomen; axial, a. in de as liggend.
uiten, zeggen (woord), slaken (kreet), axillaire [-ile-], a. van de oksels.
maken (gebaar), (ogen) zetten, werpen axiome [5.ksjOm], m. axioma (grondstelling,
die geen bewijs behoeft).
(blik); e--, froid, koud zijn; r•-, qn., iem.
(te pakken) krijgen; ,--, peur, bang axis [aksis], m. draaier (halswervel).
zijn; ,.‘ de la lecture, belezen zijn; e■, axonge [aks-], f. vet, reuzel; e■i de verre,
glasschuim.
pour agrdable, goedvinden; il a vingt
ans, hij is 25 jaar; qu'avez-vous? wat ayantt-cause, m. rechtverkrijgende.
scheelt u? qu'est-ce qu'elle a, ma question? ayantt-droit, m. rechthebbende.
heeft mijn vraag jets bijzonders? is mijn Aymon, m. les quatre fils ,-•.,, de vier Heemsvraag dan zo gek? cette tour a cent pieds azalée, f. t azalea. [kinderen.
de haut, die toren is zoo voet hoog; vous azerole, f. $ mispelpeer.
avez beau dire, je hebt mooi praten; azerolier, m. $ Oosterse mispelboom.
il eut la tete tranchee, zijn hoofd werd afge- azimut [-milt], in. azimuth.
houwen; il nous fera e....., cela, hij zal ons azolle, f. $ rood kroos.
dat verschaffen; en ', rijk zijn; en ,-.../ a, azotate, m. salpeterzuurzout.
het hebben tegen; boos zijn op; quoi qu'il azote, m. stikstof.
en ait, of hij wil of niet; en e---, pour long- azote, a. stikstof bevattend.
temps, lang werk hebben; ,-•,, v. auxiliaire, azoteux, a. acide '', salpeterigzuur.
hebben, zijn; il a de, hij is geweest; il a azotique, a. acide ,,,, salpeterzuur.
fui, hij is gevlucht; y e,,, v.imp. il y a, er is, Aztique, m. Azteek; a , ■ i, gedrocht, raar
nummer.
er zijn; het is geleden; il y a longtemps, (het
is) lang geleden; il y a 2 km de A. a B., azur, m. azuur, lazuur; hemelsblauw.
A. ligt 2 km van B.; qu'y a-t-il? wat is azure, a. azuren, hemelsblauw; un ciel •-■,,
blauwe hemel.
er, wat scheelt er aan? il y eut, er ontstond; si crime il y a, zo er sprake kan azuter, v.tr. hemelsblauw kleuren.
zijn van een misdaad; il n'y a pas de mal, azurite, f. koperlazuur.
er steekt niets kwaads in, 't is niet erg; azyme, a. ongezuurd; ,..,, m. fête des ,,,s,
Isradietisch Paasfeest; ouwel (om mediil n'y a que lui, hij alleen bestaat; il n'y a
cijn te slikken).
que lui pour, hij alleen kan; taut il y a que,
zoveel is zeker, dat; ,•,, m. bezit, have,
vermogen; doit et e---,, debet en credit.
avoisinant, a. aangrenzend, naburig.
B.
avoisiner, v.tr. grenzen aan; etre biers avoisine,
b, m. b (de letter); etre marque au b, mank
goede buren hebben.
zijn (boiteux), of eenogig zijn (borgne), of
avortê, a. onvoldragen; talent ,•.,, mislukt
gebocheld zijn (bossu); bd. = boulevard,
talent; une tentative ,--,e, poging die op
boulevard; bon. --=.-- baron, baron; bte. s. g.
niets uitgelopen is,

r
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g.
meta,

58
brevete sans garantie du sgouverne-

gepatenteerd zonder waarborg der
,
regering.
baba, m. rumtaartje met krenten;
a.
verbluft; fen suis
ik sta er paf van.
Babel, f. Babel; tour de
Babylonische
-spraakverwarring, Poolse landdag.
babelique, a. Babelachtig; verregaand; verward; hoog.
Babet(te), f. Betje.
babeurre, m. karnemelk.
babiche, f. (-ichon), m. schoothondje.
babil [-bi], m gebabbel, gesnap.
babillage [-bij-], m. gebabbel.
babillard [-bij-], a. babbelaehtig, praatziek;
m. -e, f. babbelaar, -ster;
(lange)
brief; (arg.) kraut.
babillement [-bij-], m. gebabbel.
babiller [-bij-], v.intr. babbelen, kakelen.
babine, f. hanglip (van dieren); lip; se lecher
les mss, z'n baard likken.
babiole, 1. kleinigheid, nietigheid, bagatel,
snuisterij.
babiroussa, m.
hertzwijn.
bibord, m. bakboord.
babouche, f. Oosters muiltje.
babouin, tn. -e, I. a baviaan; (fig.) deugniet, aap, stoute meld.
baby [babe],
klein kind, baby.
Babylone, f. Babylon.
babylonien, a. Babylonisch;
m. Babylonier.
bac [bak], m. pont, veerpont; bak, kuip.
baccalaureat, m. toelatingsexamen tot de
hogeschool (ongeveer Staatsexamen of
eindexamen Gymnasium).
baccara, m. kaartspel (waarin de 9 de hoogste, en de io de laagste kaart is).
baccarat, In. kristal v. d. fabr. v. Baccarat.
bacchanal [-ka-t, m getier, hels levcn.
bacchanale
t. bacchantendans,woeste
dans; zwelgpartij;
Bacchusfeesteni
bacchanalian.
bacchante [-kat], f. priesteres van Bacchus;
(fig.) wulpse vrouw,. (arg.) knevel.
Bacchus [-kiis], m. Bacchus.
baccifere [baksi-], a. besdragend.
bacciforme [-ksi-], a. besvormig.
bathe, 1. dekzeil, huif; broeibak; N frainante,
sleepnet.
bachelette, 1.
deerntje, meisje.,
bachelier, m. iem. die geslaagd is voor t
„baccalaureat".
bather, v.tr. van een zeil (of huif) voorzien.
bachique [-fik], a. aan Bacchus gewijd;
Bacchus-; chanson
drinklied.
bachot, m. veerschuitje; (lam.) 't „baccalaureat"; passer son ,---,, eindexamen doen;
boite
drilschool.
bachoteur, m. veerman, schuitevoerder.
bachotte, f. viskaar.
bacile,
$ zievenkel.

bagage

bacille [-sill, m. bacil, (staaf)bacterie.
bacillifire [-sil-], a. bacillendraiend.
bacilliforme [-sil-], a. staafvormig.
bficlage, m. afsluiting; versperring; vastmering; 't afroffelen; 't afknoeien.
bâcle, f. deurboom.
Wier, v.tr. met een boom sluiten (poort);
versperren (haven); vastmeren (boot);
haastig afmaken, afroffelen; riviere
dichtgevroren rivier; l'affaire est bdcle'e,
de zaak is gezond.
bficleur, m. afroffelaar, scharrelaar.
bacove, f. $ banaan (W. Ind:).
bactericide, ,a. bacteriendodend.
bacteridie, f, korenbrandbacterie.
bacterie, f. bacterie, splij tzwam.
bacteriologie, f. leer der bacterien.
bacteriologiste, m. bacterioloog.
bacteriotherapie,' f. ziektebestrijding met
bacterien.
Bactriane, f. Bactrie.
bidaud, m. -e, f. gaper, lanterfanter, straatslijper, -ster; e•-,, a. kijkgraag.
badauder, v.intr. gapen, lanterfanten.
badauderie, I. gegaap, lanterfanterij.
Bade, f. Baden.
baderne, f. kt. serving; ouwe 'sok;
steranijs.
badiane, 1.
muurgeel; stopkalk; (pop.)
badigeon,
blanketsel; verfkwast.
badigeonnage, m. 't grijs of geel verven v. e.
muur.
badigeonner, v.tr. met muurgeel bestrijken;
stoppen (met kalk); kladschilderen; insmeren; aanstippen (bv. de keel); (pop.)
blanketten; (fig.)• verbloemen.,
badigeonneur, m. verver; stukadoor; kiadschilder.
badin, a. schertsend, schalks, snaaks;
grappenmaker.
badinage, m. scherts, grap; beuzeling, gekeuvel; kinderspel.
badine, f. dun wandelstokje, rottinkje.
badiner, v.intr. schertsen, gekscheren; beuzelen, keuvelen; fladderen, wapperen;
v.tr. de spot drijven met; on ne badine pas
avec l'amour, liefde is geen speelgoed.
badinerie, f. scherts, grap; beuzeling.
Badinguet, m. bijnaam van Napoleon III.
m. Badensér.
badois, a. Badens;
baffagne [-arja], f. plotseling opkomende,
kortstondige storm (Algerije).
baffe, baffre, f. (pop.) opduvel.
bafouer, v.tr. uitjouwen, (in 't gezicht) bespotten.
bafouillage, m. 't hakkelen; geklets.
bafouiller, v.intr. hakkelen; kletsen.
bake, f.,bafree, f. .(pop.) smulpartij.
!After, v.intr. (pop.) gulzig eten, schransen.
bafrerie, f. gulzigheid.
bilireur, in. (pop.) slokop.
bagage, m. reisgoed, bagage; legertros; pak;

bagarre

59

bezit, geschreven werken, opgedane kennis, wat men in zijn mars heeft, wat men
rneekrijgt;
z'n boeltje inpakken,
en biezen pakken;
ti main, handbagage.
bagarre, I. vechtpartij, opstootje, gedrang,
standje, herrie; se tirer de la
uitknijpen.
bagasse, I. uitgeperst suikerriet; slet;
interj. blikslagers !
bagatelle, f. wissewasje, snuisterij; kleinigheid (ook als prijsje, gedichtje, schetsje);
r minnehandel; onzin ! les de la
Porte, kunstjes voor een kermistent, als
F voorproef; (fig.) begin of bijzaken.
bagnard, m. galeiboef.
bagne, m. bagno (gevangenis voor dwangarbeiders); (arg.) atelier.
bagnole, f. (pop.) krot; karretje.
bagotler,
kruier (te Parijs).
bagot(t)er, v.intr. (arg.) lopen, sjouwen.
bagou(t), m. radheid van tong; geklets; avoir
du ~, kunnen kletsen.
bague, f. ring;
a cachet, zegelring; courir
la ~, ringsteken; jeu de 't ringrijden;
~ d'immatriculation, (genummerd) ringetje om de poot van 'n postduif.
baguenaude, f. linzeboon; beuzelarij.
baguenauder, v.intr. beuzelen, spelen, lanterbaguenauderie, I. beuzelarij.
[fanten.
baguenaudier, m. blazenstruik; beuzelaar,
lanterfanter; spel met ringen (waarbij
men deze in zekere orde aanrijgt).
baguet, v.tr. vastrijgen (voering); ringvormig insnijden (boom);
un oiseau, de
poot v. e. vogel van een ringetje voorzien.
baguette, I. stokje; ~s de tambour, trommelstokken;
de charbon, koolspits;
de
fusil, laadstok; ti divinatoire, wichelroede;
magique, toverroede;
de
laboratoire, glazen roerstaafje;
manger, eetstokje (Chinezen); mener qn.
la ter ,iem. op zijn wenken doen gehoorzamen; iem. achter de vodden zitten;
passer par, les ~,s, door de spitsroeden
baguier, m. ringendoosje.
[lopen.
bah !
och kom !
bahut [bail], in. koffer, kist met gewelfd
deksel; antiek buffet; gebogen muurkap;
bol tuinbed; (pop.) hok, school.
bahuter,
herrie .schoppen.
bahutier, m. koffermaker.
bal, bale [be], a. roodbruin (van paarden).
base [be], f. baai (golf); $ bezie, bes; deur-,
vensteropening; grap, misleiding.
Bales [bai], Baja (Ital.).
-baignade
J. 't baden.
baigner [-e136], v.tr. baden, in 't water dompelen; bevochtigen; bespoelen, stromen
langs; baigne de larmes, nat van tranen;
v.intr. gedompeld zijn (in), weken;
se ~, een bad nemen, zich baden..
baigneur [-erg-],
-euse, I. bader, baadster,
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badgast, zwem.mer, badmeester; badknecht, —vrouw; ~se, f. badmantel.
baignoire
f. badkuip; parterre loge.
bail [baj], m. (pl. des baux), pacht, huur;
pachtceel, huurceel; (fig.) contract. overeenkomst; prendre
pachten, huren.
d'incendie,
baffle [baj],. f. balie_(tobbe);
brandemmer.
bafflement [baj-], m (ge)gaap, geeuw.
,bailler [baje], v.tr. (oud) geven; la N belle
a qn., iem. iets wijsmaken, -op de moues
spelden.
baffler [bAj6], v.intr. gapen, geeuwen; zich
vervelen; openstaan, openliggen, niet
goed sluiten; comme une carte, geweldig gapen.
bailleur [baj der], m. -eresse, /. verhuurder,
-ster;
de fonds, geldschieter.
bailleur [baj der], in. -euse, f. gaper, gaapster, geeuwer, geeuwster.
bailli [baji],
baljuw, drost.
bailliage [baja3], m. baljuwschap.
bailliager, a. van den baljuw.
baillive, f. vrouw van een baljuw.
bailloir [bajwar],
vervelende plaats.
baillon [bajO], m. knevel; mondprop; doek
voor de mond; muilkorf die het bijten
belet; (fig.) middel om te doen zwijgen.
baillonnement, m. 't knevelen.
baillonner, v.tr. knevelen; een prop in de
mond stoppen; een doek voor de mond
binden; muilbanden; met een boom sluiten (poort); (fig.) 't zwijgen opleggen aan.
baillotte, /. tobbetje, scheepsvat.
bain, m. bad (ook als oplossing; reiniging);
badkuip; badplaats; (arg.) verantwoordelijkheid; envoyer au ~, lozen, wegbonjouren; ~s, badinrichting; de pieds,
voetbad; koffie, die op het schoteltje
overloopt; de siege, zitbad; turc,
dampbad met massage; c'est un '' qui
chauffe, daar komt een schip met zure
appelen aan; ordre du
Bathorde;
de mortier, mortellaag.
baint-marle,
(heet)waterbad.
balonnette, /. bajonet.
baloque, f. bajocco ( 1/2 stuiver van de
Kerkelijke Staat).
Bairam, m. Mohammedaans feest.
Bairout,
Beiroet.
baisemain, m. handkus; mss,groeten.
baisement, m. ' des pieds, voetkus (bij den
paus); voetwassing met voetkus (op Witte
Donderdag).
baiser, v.tr. kussen, zoenen; trekkebekken;
licht aanraken, strelen (van de wind);
je vous baise les mains, ik heb de eer
u te groeten; ik bedank er feestelijk
voor;
la poussiere devant qn., voor iem.
in 't stof kruipen;
m. kus, zoen; trekkebekkerij; lichte aanraking; streling;
Lamourette, schijnbare toenadering.

baiseur
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baiseur, m. -se, f. kussebek.
balsoter, v.tr. telkens kusjes geven aan.
baisse, f. daling, vermindering (van prijs);
't vallen (van water); jouer a la
op het
dalen der effecten speculeren.
Mime, a. neergelaten; gebogen; tete
blindelings; onverschrokken.
de téte, knik.
baissement, m.
baisser, v.tr. neerlaten, omlaag doen (ook
omlaag halen, -houden, -drukken, -schuiven, doen dalen, laten zakken), buigen
(hoofd), neerslaan (ogen); la main,
de teugel vieren; N le nez, vO6r zich
kijken; l'oreille, beteuterd staan;
pavillon, de vlag strijken; lager draaien
(lamp), lager stemmen (instrument), afslaan (de prijs, straf); lager maken, verlagen; toppen (plant); e%-, le ton, een toontje
lager zingen;
la voix, zachter spreken;
v.intr. lager worden, dalen, zakken;
verminderen, verzwakken; le vent baisse,
de wind gaat liggen; le malade baisse, de
zieke wordt minder; le jour baisse, de
avond valt; la vie baisse, 't leven wordt
goedkoper; je baisse, ik word oud; les
actions baissent, de aandelen dalen; ses
actions baissent, zijn invloed neemt af;
se ~, zich bukken.
baissier, m. $ speculant a la baisse, contramineur; zie haussier.
baissiire, f. drab, grondsop; kuil, waarin 't
regenwater zich verzamelt.
baisure, f. kruimzijde van een brood (door
't samenbakken met een ander).
bajoue, I. wangstuk; hangwang.
bajoyer, m. sluismuur.
bal, m. (pl. des ~s), danspartij, bal;
champetre, bal in de open lucht; ti blanc,
rose,
bal van jongelui onder elkaar;
musette,
bal van jonggetrouwden;
volksbal.
aan
balane, f. (pop.) wandeling; titre en
de wandel zijn.
balader (se ~), v.pr. wandelen; met z'n ziel
onder z'n arm lopen.
baladeur, -euse, m. & f. zwerver(-fster).
baladeuse, f. bijwagen, volgwagen; handkar.
baladin, m. -e, f. balletdanser, -es; hansworst, grappenmaker.
potsenmakerij; iets minderbaladinage,
waardigs.
balafre, f. snede, houw; litteken daarvan,
balafre, a. met een litteken in , 't gezicht.
balafrer, v.tr. een houw toebrengen aan.
balal [-lb], m. bezem; borstel (electr.); (pop.)
klabak; de laatste omnibus; faire neuf,
(in de beginne) ijverig zijn; it n'est rien
tel que neuf, nieuwe bezems vegen
schoon.
balance, I. weegschaal, balans; Weegschaal; onzekerheid, besluiteloosheid;
evenwicht; afsluiting van de reke-
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ningen, balans, saldo; ti romaine, unster;
in aanmerking komen; mettre
entrer en
het voor en tegen onderzoeken van;
en
als scheidsrechter
vergelijken; tenir la
e'gale, onpartijdig
optreden; tenir la
zijn; en ~, besluiteloos; twijfelachtig; la
des nations, 't staatkundig evenwicht;
du commerce, $ handelsbalans (evenwicht- of verschil tussen in- en uitvoer);
approximative, ruwe balans; de
verification, proefbalans; dresser la ~, faire
la ~, balans opmaken.
a. evenwichtig;
balance, m. wiegelpas;
(pop .) (goed of slecht) gebouwd.
riemen
en een zeil.
20
balancelle, f. boot met
balancement, m. geslinger, geschommel, gewaggel, gewiegel; aarzeling, weifeling,
afwisseling; evenwicht; (arg.) ondergaan
vonnis.
balancer, v.tr. heen en weer bewegen, schommelen, wiegelen, aan 't wankelen brengen;
in evenwicht houden; (fig.) twijfelachtig
maken (bv. overwinning); laten opwegen
tegen elkaar, overwegen, opwegen tegen;
(pop.) er tussen nemen; aan de dijk zetten;
gun compte, een rekening afsluiten, -doen
sluiten; v.intr. slingeren, schommelen,
waggelen, wankelen; (fig.) aarzelen, zweven, twijfelachtig zijn; se ~, zich heen
en weer bewegen, slingeren, schommelen,
waggelen, wiegelen, wippen; (fig.) tegen
elkaar opwegen, harmonieren.
balancier, m. slinger (van een klok); onrust
(van een horloge); beugel (van een kompas); zwengel (van een pomp); balans (van
een machine); balanceerstok (van een
koorddanser); balanceerkolfje (van een
insect); balansmaker.
balancine, f. kt, toppenant, gijntouw.
balancoire, f. wipplank; schommel; (pop.)
kletspraatje;
russe, toboggan.
bijlander (soort aak).
balandre, f.
balane, m. zeeeikel.
wilde granaatappel; gebalauste, f.
droogde granaatbloesem.
wilde granaatappelboom-.
balaustier, m.
balayage [46H, m. 't vegen.
balader [-lej-], v.tr. vegen, schoonvegen;
opvegen; slepen langs; (fig.) zuiveren; verdrijven, verjagen, uiteengaan; aan de
dijk zetten; le vent balaye les nuages, de
Wind jaagt de wolken voor zich uit.
balayeur [-léj-], m. straatveger, baanveger,
-euse, f. -veegster; veegmachine; strook
aan de binnenkant van een rok.
balayures [46j-3, t.pi. veegsel, vuilnis; strandvuil; uitvaagsel.
balbutie [-si], f. gestotter; kinderpraat.
balbutlement [-si-], m. 't stamelen.
balbutier [-sj6], v.intr. stamelen, stotteren;
74.0. stamelend uitspreken, uitstame[len.
balbutieur [-sjeer], m. stotternr.

balbuzard
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balbuzard, m. $t visarend.
bailer, v.intr. (oud) dansen.
balkon, m. balkon; galerij.
ballerine, 1. balletdanseres.
baldaquin, m. troonhemel, hemel van een ballet, m. toneeldans, ballet; corps de m.,,
ledikant, baldakijn; hemel (v. vliegtuig).

corps de ballet (stel dansers en danse-

Bale, I. Bazel.
ressen).
baleine, f. walvis; balein.
ballon, m. bal, voetbal; ballon (als luchtbalbaleine, a. van baleinen voorzien.
lon, fles, kap); bierglas; ronde bergtop;
baleineau, tn. jonge walvis.
(arg.) gevangenis; ,,, captif, kabelballon; ", pilote, loodsballon; r., sonde,
baleinier, m. walvisvaarder (schip en schipper) . [sloep.

baleinfire, f. smalle walvissloep; kapiteinsbalivre, f. onderlip; dikke lippen; uitstek,
uitstekende steen; voegnaad (van gips,
-gietij zer) .

balisage, m. betonning, 't zetten van bakens.
ballse, f. baken, boei; vrucht van de balisier.
baliser, v.tr. bakens zetten in, betonnen.
baliseur, m. bakenmeester.
balisier, m. $ Indisch bloemriet.
baliste, I. blijde (werptuig i. d. Oudheid &
Middeleeuwen); ;S:9 hoornvis.

balistlque, f. balistiek (leer van de baan en de
uitwerking van projectielen).

balivage, m. 't merken van de bomen, die
moeten blijven staan.

baliveau, m. boompje (dat niet geveld moet
worden); steigerpaal.

baliverne, f. kletspraatje, beuzelpraat.
baliverner, v.intr. kletspraatjes vertellen.
balkanique, a. van de Balkan; les ,---, s, de
Balk anstat en.

Balkans, in. pl. Balkan.
ballade, f. ballade (gedicht bestaande uit
drie strophen en een slotcouplet).

ballant, a. slingerend, slap hangend, zwaaiend; ,-..,, m. schommeling, gewiegel.

ballast [-last], m. ballast; zand- en grindbedekking op spoorwegen).

ballastage, m. 't ballasten.
ballaster, v.tr. ballasten, met ballast beballastier, m. zandtrein. [dekken.
ballastiire, f. ballastgroeve.
balle, f. bal, kaatsbal; geweerkogel; baal;
kaf, dop; (pop. )hoofd; halve pop, franc; ,./
de sureau, vlierpitballetje; a vows la "s, 't
is uw beurt; 't betreft u; juger la ,--/, kijk
hebben op de bal; inzien hoe een zaak
zich zal ontwikkelen; prendre la i. . .., au
bond, de bal opvangen; de gelegenheid
waarnemen; renvoyer la'-, de bal terugkaatsen; van repliek dienen; se renvoyer la
/.■,, elk.de schuld geven; enfant de la,---, , kind
opgeleid tot 't beroep van zijn vader (inz.
tot toneelspeler); /-•-, a feu, lichtkogel;
■-..., morte, matte kogel; ,--, perdue, afgedwaalde kogel; tirer it ,..i, met scherp
schieten; faire ,--,, samenballen; zich verenigen; inslaan; porter la "s, marskramer
zijn; scharrelen; de ,-■,, minderwaardig;
homme de ,,,, prul van een vent; marchandise de ,---,, bocht; fa fail ma e--i, dat is iets
voor mij, top !

onderzoekingsballon; ,....d d'essai, proefballon; poging om iets gewaar to worden;
lancer un,-- , d'essai, een balletje opgooien.
ballonnê, a. opgezet, gezwollen.
ballonnement, in. opzetting (van de buik).
ballonner, v.tr. doen opzwellen, -opzetten,
-opbollen; se ,--d, opzwellen, opzetten, opbollen.
compensatieballonnet, m. ballonnetje;
ballonnetje (in een luchtballon).
ballonnier, m. ballenmaker, -verkooper.
ballot, m. kleine baal, pak; (pop.) uilskuiken.
ballote [-CA], I. $ (stinkende) ballote.
ballottade, f. luchtsprong (van een paard).
ballottage, m. herstemming; étre en ,---i, in
herstemming komen.
ballotte, f. stemballetje.
ballottement, m. schommeling, slingering.
ballotter, v.tr. been en weer slingeren (of
-schudden); in herstemming brengen, herstemmen tussen; (arg.) geven, verklikken;
,---, qn., iem. voor de gek houden; ,---,, v.intr.
heen en weer slingeren (of -schudden).
balnêable, a. (geschikt) voor 't baden.
balnêaire, a. bad-; station "-d, badplaats.
balnéation, f. 't baden.
balnêatoire, a. door 't baden.
balnêothErapie, f. geneeswijze door baden.
balois, a. uit Bazel; 13 "-d, inwoner van B.
balourd, m. -e, f. domoor, botterik; '', a.
lomp, dom.
balourdise, f. lompheid, domme streek, stommiteit.
balsamier [-z6.-], m. $ balsemboom.
balsamine [-za.-], f. $ balsemine, springzaad.
balsamique [-za-], a. balsemachtig; welriekend, geurig.
balsamite [-z6.-], f. $ vrouwenmunt.
Balthasar, m. Balthazar; b,,,, tn. fuif.
Baltique, f. (of ',ter ",), Oostzee.
baluchon, m. (pop.) pakje; boeltje; preparer
son ,....d, z'n boeltje bij elkaar pakken.
balustrade, I. leuning, hek, balustrade.
balustre, m. pijler, zuiltje of spij1 (van een
leuning, -van een hek).
balustrer, v.tr. van een leuning voorzien.
balzan, a. cheval ,....,, paard met witte vlekken
boven de hoeven.
baizane, f. witte vlek boven de hoef.
bambin, m. kleuter, ventje, wicht.
bambochade, f. schilderij met landelijke- of
-koddige voorstelling; boerenjool, uitspatting, fuif.
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bamboche, I. grote ledepop; klein kcreltje,

gedrocht; uitspatting, fuif.

bambocher, v.intr. aan de zwier zijn.
zwierbol, fuifnummer, losbambocheur,

bol.

bambou, m. $ bamboes(riet); rotting; (arg.)

uitwijzing.

rinkelbom;
aan de rol zijn.
ban, m. bekendmaking (van een leenheer);
heirban, oproeping der leenmannen;
rechtsgebied; roffel, geschal, gelui, applaus; ban, verbanning; afkondiging, geboden (van een huwelijk); banus (Hongaars gouverneur); le et l'arrihre-ban,
alle strijdbare mannen; alle hens (aan dek);
de hele troep; ouvrir le ~, de ban openen (= roffel voor een plechtigheid);
rompre son •-•,, een (door de politie) aangewezen verblijfplaats verlaten; etre en
rupture de e•-,, een aangewezen verblijfplaats verlaten hebben; mettre au ~, in
de ban doen; au de l'opinion, door
een ieder veracht; au N de la socidtd, die
nergens wordt ontvangen; publication des
bamboula, f. negerdans;
faire let ~,

--s, ondertrouw,
banal, a. verplichtend (of beschikbaar) voor

ieder, gemeen (pl.:banaux),rnoulin~, four
gemene molen, -oven; alledaags, doodgewoon, plat, afgezaagd (pl.: banals).
banalement, adv. alledaags, doodgewoon.
banaliser, v.tr. alledaags maken.
banalitê, I. verplichtend gebruik, vrije beschikking; alledaagsheid; afgezaagd gezegde, gemeenplaats, niets bijzonders,
banane, I. $ banaan, pisang. [weerpraatje.
bananerie, f. pigangplantage.
bananier, m. $ banaanboom.
bane, m. bank (rustbank, schoolbank, werkbank, ens.); school (van vissen); laag
(van gesteenten); petit —d, voetbankje;
etre sur les ~s, schoolgaan; r%-, de quart,
bank voor den officier van de wacht; r%d
de nage, roeibank; N d'oeuvre, kerkvoogdenbank; r%., 4 tiger, trekbank; de glace,
drijfijs; r■., de sable, zandplaat.
bancable, a. verhandelbaar.
bancaire, a. bank-, van de banken.
iem. met obancal, a. o-benig;
benen; kromme sabel; pl. des ~s.
scheepskist.
bancasse, f.
bancelle, f. lange, smalle bank.
banche, /. mergellaag.
banco, a. invar., banco (gefingeerd, volgens
banknotering); faire ti, alleen tegen de
bank spelen.
bancocratie, f. overheersing v. d. beursbancroche, a. krombenig. [mannen.
bandage, tn. 't verbinden; 't spannen; ver, band, zwachtel; band (breukband, fietsband, ijzeren band om een wiel); .7., de
d' emergence,
rampagne, noodverband;
r-d,

bannir

snelverband; extdriettr, buitenband
(rijwiel); N pneumatique, luchtband
(voertuig).
bandagiste, m. breukbandmaker.
bande, f. strook, reep, band; kruisband,
biljartband, zijde van een schip; bende,
hoop gespuis; troep, (jam.) kliek;
onder
molletiêre, beenwindsel; sous
kruisband; par ~, over de band; jouer
avant, over de losse band spelen; Bonner
slagzijde maken, overhellen
de la
op een zijde
(schip); fnettre a la
leggen; ,■.# noire, vereniging van specua part, een afzonderlijk
lanten; faire
clubje vormen.
bandeau, m. hoofdband; gladde haarstrook
(aan weerszijden van het voorhoofd);
blinddoek; gladde lijst; gladde strook
(bovenaan een draperie); ' royal, diadeem; faire tomber le ~, de blinddoek
afrukken.
bandelette, /. strookje, reepje, bandje, lintje;
zwachteltje.
bander, v.tr. verbinden, zwachtelen (bv.
wond); spannen (bv. boog); de sluitsteen
plaatsen in (geweif); inspannen (z'n geest)
strepen; r‘.., les yeux a, blinddoeken;
v.intr. stijf staan; de band raken
(biljartbal).
bandereau, m. trompetsnoer, -koord.
banderille, f. banderilla, piek met lintjes.
banderole, ]-61:1, f. wimpel; vaantje; gordel,
geweerriem.
bandlire, I. front de ~, rij vaandels (of wapens) voor de troepen (of tenten); front
van de slagorde.
bandit [-di], m. rover, bandiet, schavilit.
banditisme, m. roverij; acte de ~, daad van
geweld, geweldpleging, aanranding.
band oir, tn. spanner (-rad, -stok, -veer).
bandouliire, f. bandelier, schouderriem; en
dwars over de rug.
$ Indische vijgeboom; strengbanian,
godsdienstig Hindoe.
bank-notet, f. (Engels) bankbiljet.
banlieue, f. gebied om de stad; omgeving,
buitenwijken van de stad; chemin de fer
ceintuurbaan.
de
bewoner van de omgeving
banlieusard,
v. Parijs.
banne, f. grote mand; kolenkar; dekkleed,
zeil (om waren to bedekken).
.
banneau, m. kleine mand.
banner,. v.tr. met een zeil dekken.
baanderheer..
banneret,
banneton, m. viskaar, bun; mandje waarin
het brood rijst.
bannette, f. tenen korfje, mandje.
m. balling.
banni,.a. verbannen;
banniire, f. vaan, vaandel, banier; (pop.)
loshangend zeil.
hemd; voile en
bannir, v.tr. verbannen; weren; afleggen;
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tout souci, alle zorg van zich werpen.
bannissable, a. verbannenswaardig.

verbanning, ballingschap.
bannissement,
bannisseur, m. verbanner.
Banque, I. bank (handelsbank of speelbank);

kermistent; (pop.) gezwets; faire la
wisselzaken drijven; als kermisgast opd'avances,
treden; (pop.) zwetsen;
d' dmission (of de
voorschotbank;
de decirculation), circulatiebank;
d'escompte, disconpot, depositobank;
hypotheicaire, hypotheekbank;
tobank;
incourante fondsen.
valeurs de
f.
banqueroute, bankbreuk, bankroet; faire
bankroet gaan; faire,---, to kort doen,
in de steek laten; frauduleuse, bedrieglijk bankroet; a publique, staatsbankroet.
banqueroutier, m. -iire,f. bankroetier (-ster).
banquet [-ke], m. feestmaal.
banqueter, v.intr. smullen, fuiven.
banquette [-ket], f. bank (zonder leuning);
bank (van spoorcoupe); voetpad, trott oir (op brug, langs water); imperiaal
(van een omnibus); banket (achter wal);
jouer devant les mss, voor 'n lege zaal
spelen.
banqueteur, m. smuller.
bankier; bankhouder;
6],
banquier (-kj
kabelj auwvisser.
banquise [-kiz], f. ijsbank. [ser.
banquiste [-kist], m. (pop.) kermisgast; zwetbaptême [batem], m. doop (ook van klok,
-schip, -opvarenden die voor 't eerst de
linie passeren); doopsel (bij R.K.);
du sang, marteldood; du feu, vuurdoop;
ti de Pair, luchtdoop.
baptiser [bati-], v.tr. dopen (kind, klok,
schip, passagiers); ,---, du lait, du yin,
water bij melk, wijn gieten.
baptismal [batis-], a. doop-; fonts Faux,
doopvont.
doopbaptistaire [batis-], a. registre
register;
m. doopceel.
baptiste [batist], m. doper; saint Jean
m. Baptist.
Johannes de Doper;
baptistire [batis-], m. doopkapel.
baguet [-ke], m. bakje, tobbetje.
baqueter, v.tr. uitscheppen; uithozen.
bar, m.
zeebaars; bar (kroeg).
baragouin, m. koeterwaals; brabbeltaal.
baragouinage, m. 't brabbelen, gebrabbel.
baragouiner, v.intr. brabbeltaal spreken;
v.tr. radbraken (taal).
baragouineur, m. -euse, f . brabbelaar, -ster.
baraque, f. barak (als kraam, ziekentent);
veldtent; hok, loods; krot, hut); foraine,
(arg.) niet slagen
kermiskraam; faire
in een plan.
baraquement, m. 't onderbrengen in barakken; barakkenkamp.
baraquer, v.tr. in barakken onderbrengen;

barbillon

of se in barakken legeren.
bedrog (van een scheepskapitein of schipper tegenover de reders, door
moedwillig toegebrachte schade).
barattage, m. 't karnen.
baratte, f. karn, karnton.
baratter, v.tr. karnen.
baratton, m. karnstok.
barbacane, I. schietgat.
barbacole, m. *N. schoolvos.
Barbade (la), f. Barbados.
barbare, a. barbaars, wreed, woest; ruw,
onbeschaafd, afstotend, kwetsend; m.
barbaar, wreedaard, woesteling; ongelikte beer.
barbaree, f. $ barbarakruid.
barbarement, adv. barbaars.
m. Berber.
barbaresque, a. Barbarijs;
barbarie, f. barbaarsheid, wreedheid; ruwBarbarije;
heid, onbeschaafdheid;
draaiorgel.
orgue de
barbarisme, m. grove taalfout.
barbe, f. baard (ook van een aar, -veer, -pen);
vezels (van een walvisbaard); sik (van
een bok); snor (van een kat); lel (van een
haan); franje (van een masker); tand (van
de schieter van een slot); schimmel (op
spijzen); ruige rand (van papier of metaal);
vieille oue sok; porter toute sa een
volle baard dragen; faire la barbe 4 qn.,
iem. scheren; (fig.) iem. de baas zijn; it a
de trois fours, hij is in geen drie
une
zich schedagen geschoren; se faire la
zich laten scheren;
ren; se faire faire la
4 la de qn., voor iemands neus; ten spijt
in zijn vuistje
van iem.; Tire dans sa
waarachtig; (pop.)
lachen; par ma
wat 'n lamme
la ! schei uit ! quelle
m. Barbarijs paard;
geschiedenis !
13,%a , f. Barbara.
'1 barbeel; $ korenbloem;
barbeau,
lichtblauw.
bleu
barbet-de-bout, f. $ boksbaard.
barbej--de-capucin, f, $ cichoreisla.
barbet-de-chivre, f. $ clematis.
warkruid.
barbet-de-moine, f.
barbe16, a. van weerhaken voorzien; fit de
fer
prikkeldraad.
barber, v.tr. (pop.) vervelen, lastig vallen.
barberot, m. (pop.) baardschrapper.
Barbarossa.
Barberousse,
barbet, m. poedel (hond); smokkelaar.
barbette, f. wijfjespoedel; lange bef (van
overnonnen); barbette; X batterie
op de
bankbatterij; coucher a la
grond slapen.
killen (van het zeil).
barbeyer, v.intr.
barbiche, f. sik.
jonge poedel.
barbichon,
barbier, m. barbier.
barbifier, v.tr. (pop.) scheren.
barbillon, m. kleine barbeel; baardvezel

v.intr.
baraterie, f.

barbon

64

een vis); lel (van een haan); weerhaakje.
barbon, tn. (lam.) ouwe man.
barbotage, m. geplas, geploeter; gehaspel;
zakkenrollerij; wartaal; geprevel; zemelbarbote, f. ,41 puitaal, kwabaal. [water.
barboter, v.intr. plassen, ploeteren (eenden);
niet vooruitkomen (van een schip);
haspelen; zakkenrollen, gappen; wartaal
spreken, zich vastpraten; zemelwater
drinken;
v.tr. prevelen.
barboteur, m. plasser; tamme eend.
barboteuse, slet.
barbotlire, I. eendenpoel.
barbotin, m. kettingschijf.
[werk.
barbotine, f. wormkruid; beschilderd aardebarbouillage, m. geklad, kladwerk; gekrabbel; gestamel, onzin.
barbouiller, v.tr. bekladden, besmeren, bemorsen; vermorsen, verknoeien; (uit)stamelen, door elk. haspelen; aaneenflansen (by . 'n artikel); (pop.) van streek
brengen; v.intr. knoeien, kladden,
haspelen; kladschilderen, krabbelen, brabbelen; se zich bemorsen; rare dingen
uithalen; betrekken (van de lucht); se ",
de grec et de latin, z'n hersens volproppen.
met Grieks en Latijn.
barbouilleur, m. kladschilder; morspot
krabbelaar; prulschrijver; brabbelaar.
barbouillls, m.
de couleurs, kleurgeklad.
barbu, a. gebaard.
barbue, I. ,41 griet (platvis).
barda ! (alr.) niks gedaan !
barcarolle, f. (Venetiaans) gondellied.
barcasse, f. (grote) schuit, barkas.
Barcelone, f. Barcelona.
barcelonnette, I. (hang)wieg.
bard, m. berrie, draagbaar.
barda, f. (arg.) uitrusting, bepakking v.
infanterist; (pop.) rotzooi.
bardage, m. vervoer per berrie.
bardane, I. $ klis, kliskruid.
barde, f. lang zadel; paardenharnas; dunne
spekreep;
in. bard, dichterzanger.
bardeau, m. dakspaan.
bard6e, f. berrievol; dunne spekreep.
barder, v.tr. op een berrie laden; per berrie
vervoeren; harnassen (paard); met spek
omwikkelen; (fig.) overdekken, overladen;
't zal er
barde de ler, gepantserd; Fa va
[spannen.
bardeur, m. berriedrager.
bandit, m. bardenzang, krijgszang.
bardot, in. lastdier; muilezel; mikpunt,
zondebok.
barige, tn. ongekeperde wollen stof.
boek (of lijst) met uitgewerkte
barime,
berekeningen; tabel, tarief.
platboomd
vaartuig; hooi-, houtbarge, f.
mijt; oeversnip, grutto.
aarzeling, getalm.
barguignage [-gi-],
barguigner [-gi-], v.intr. aarzelen, talmen,
dralen, weifelen.

barrer

barguigneur [-gi-], in. -euse, t. weifelaar,
baricaut, m. klein vaatje. [-ster.
baril [-ri], m. vaatje, tonnetje; sluittoestel
(aan een deur).
m. vaatje, tonnetje; oortrombarillet
melholte; pompbuis; trommel (van een
horlogeveer); cylinder (van een revolver).
barilleur [-ijeer], m. kuiper.
bonte mengeling van kleuren;
barlolage,
mengelmoes.
barlolê, a. bont; smakeloos, opzichtig.
barloler, v.tr. kakelbont beschilderen, smakeloos-, opzichtig maken.
barlong, a. onregelmatig vierhoekig; aan de
ene zijde langer dan aan de andere (van
[kleren).
Barnabe, m. Barnabas.
barnabite, m. Barnabiet (monnik).
barnache, barnacle, f. 3e rotgans.
baromitre, m. barometer, weerglas.
baromètrle, I. luchtdrukmeting.
baromEtrique, a. barometrisch; hauteur "a,
barometerstand.
omes.
baron, tn. baron, vrijheer; hauls
baronnage, m. baronaat.
baronne, f. barones.
baronnet, m. baronet (Eng. adellijke titel).
baronnie, f. baronie.
baroque, a. zonderling, onregelmatig, grillig,
dwaas, gek, bespottelijk.
baroscope, in. baroskoop.
barouf(le), m. (pop.) herrie, kabaal, de
poppers aan 't dansen.
a
barque, I. boot (bootje of pink); la
Caron, Charonsboot; bien conduire sa
zijn zaken goed besturen; ci la ! ik heb
mooie nesters !
barquee, f. bootlading.
barquerolle, f. kleine boot, roeiboot.
barquette, f. bootje; klein taartje.
barrage, m. afsluiting, versperring; tol; afdamming, stuwdam; dtablir un 'n cordon (van de politie) vormen, de toegangen
afzetten.
barre, f. staaf, stang; boom, balk; roerpen,
helmstok; balie, rechtbank; streep, maatstreep; schrap, doorhaling; d'attelage,
koppelstang; de l'or en e-■,, baar goud; (fig.)
goudmijn; verzekerde winst; vertrouwbaar persoon; N fixe, rekstok; Ns parallêles, brug (gymn. toestel); N d'un violon,
brug; d'appui, leuning (van een yenster); c'est une N de fer, hij is onbuigzaam;
ti de sable, zandplaat, baar (bij riviermonding); ti d'eau, vloedgolf die het
rivierwater tegenhoudt; jeu de ~s, overlopertje; ne faire que toucher maar
even aanwippen; avoir ~(s) stir qn., vat
hebben op iemand.
barreau, stang, tralie; sport (van een
stoel); balie; (fig.) vierschaar; beroep van
advocaat; advocatenorde.
barrer, v.tr. afsluiten, versperren; afzetten,
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(straat), afdammen (rivier), afbinden
(ader), door latierbomen scheiden (paarden); doorhalen, doorschrappen; een
streep zetten door ('n t), een kruis zetten
op (cheque); rue barre'e, afgesloten rijweg;
iem. dwars~ qn., ~ le chemin
bomen;
v.intr. sturen; se
v. pr. (pop.)
er van tussen gaan, 'm smeren.
barrette, f. baret; kardinaalshoed; staafje,
stiftje, speld; parler a la ~ de qn., iem.
een klap om de oren geven; iem. eens
flunk de waarheid zeggen.
stuurman.
barreur, m.
barricade, f. barrikade, straatversperring.
barricader, v.tr. versperren; se ~, zich verschansen achter barrikaden; zich in zijn
kamer (of huis) opsluiten.
barriire, I. afsluiting; hek, afrastering; slagboom; afsluitboom; poort (van een stad);
tolhek, tolboom; scheidsmuur; hinderpaal, kloof; mettre des ~s paal en perk
stellen aan; bal de ~, gemeen danshuis.
barriquaut
'cant), tn. ton, fust (200
250 1.).
barrique, f. okshoofd, fust.
barrir, v.intr. trompetteren (van een olifant).
barrissement, m. getrompet (v. olifant).
barrit, m. getrompet (v. olifant).
barroir,
zwikboor.
bars, m.
zeebaars.
bartavelle, f.
rode patrijs.
Barthelemy, m. Bartholomeus; la Saint- ~,
Bartholomeusnacht, Bloedbruiloft (24
baryte, f. bariumoxyde. [Aug. 1572).
baryton, m. f bariton (tussen tenor en bas).
baryum, m. barium.
bas, a. laag; gebogen (by. van hoofd), hangend (bv. van oren); zacht (niet luid); gemeen, verachtelijk, plat; en ' age, zeer
jong; alletnand, Nederduits; bout, ondereinde ; commerce, kleinhandel; de ~
Rage, van minder allooi; Latin, middeleeuws latijn; faire main ~se sur, in
beslag nemen, zich meester maken van;
over de kling jagen; se marche, onderste
trede; marie ~se, eb; messe ~se, stile
mis; ce '' monde, dit ondermaanse; les
, morceaux, het mindere vlees; au
mot, op z'n minstens; de ~se naissance, van geringe afkomst; l'oreille use,
met hangende pootjes; s'en alley la queue
~se, afdruipen; a prix, goedkoop;
Rhin, Nederrijn; sane ~se, benedenkamer;
gelagkamer; temps betrokken lucht;
vine ~se, benedenstad; a voix ~se, met
zachte stem, fluisterend; avoir la vue ~se,
adv. laag; zachtjes;
bijziende zijn;
omlaag; omver, onderste boven; a e%., les
acmes ! de wapens neer ! a f•-, les chapeaux !
hoeden of ! a N les mains ! handen thuis !
a N les traitres ! weg met de verraders !
de, van, uit; couler ~, zinken; en ~,
FRANS WOORDENBORIC

basse-cour

un arbrc,
beneden, uaar beneden; jeter
'n boom omverhalen, tegen de grond
gooien; le feu est bien 't vuur is bijna
uit; ici-~, hier op aarde; 14-~, daarginds;
le malade est bien ~, de zieke is er slecht
aan toe; parley ~, zacht spreken; saluer
bien ~ , diep groeten; boiter ~, erg hinken; voir plus
zie verder;
m.
't onderste gedeelte; 't gemene; kous; un
~ de laine, spaarduit;
de sport, sportkousen; au ~ de, onderaan.
bazalt.
basalte, tn.
basaltique, a. bazaltachtig.
basane, f. schapenleer, bezaan(leer); se faire.
trouer he ~ , zich laten doodschieten.
basane, a. door de zon verbrand, getaand,
gebruind, tanig.
basaner, v.tr. bruinen, tanen.
bas-bleut, m. blauwkous.
bas-catêt, m. zijbeuk.
basculaire, a. schommelend.
bascule, f. wip; brugbalans, weegtoestel;
(pop.) guillotine; chaise a ~, schommelstoel; cheval hobbelpaard; faire la ~,
wippen; jeu de ~, gedurige afwisseling;
systême de ~, halfslachtige politiek.
basculer, v.intr. wippen; omslaan, kantelen.
base, f. grondslag; voet, onderstel; grondvest, fundament; basis (als grondvlak;
grondlijn; grondgetal; stof die, met een
zuur verenigd, een zout vormt); grondnavale, vloottoon; hoofdbestanddecl;
basis;
d'operations, operatiebasis; a
de, houdend.
Bas-Empire, m. Oost-Romeinse rijk.
baser, v.tr. gronden, doen steunen; se ~ sur,
uitgaan van, berusten op.
bas-fondt, m. inzinking; ondiepte; les ~s de
la sociati, de onderste lagen der maatschappij.
lasteraar.
Basile, m. Basilius; b~,
basilic, m. $ bazielkruid; basiliscus (fabelachtige hagedis); koningshagedis.
basilique, f. gerechtszaal; hoofdkerk.
basin, tn. bombazijn, streepjesgoed.
basique, a. basisch (zout &).
basoche, f. (oudtijds) gilde van klerken bij
't parlement; (nu) de notarissen, deurwaarders en procureurs.
basochien, m. (f am.) student in de rechten;
lid v. d. basoche.
basquais, a. baskisch; B~, m. Baskier.
basque, a. Baskisch;
m. Baskier; tambour de ~, tamboerijn; f. panel, slip
basquine, I. wijde overrok. [(van een jas).
bas-relieft, m. id., half verheven beeldwerk.
basse, f. f basstem; baszanger; bassnaar,
lage toets; bas, violoncel; ondiepte, bank;
~ continue, eentonige baspartij (als begeleiding).
contrabas, lage bas.
basset-contre, f.
basset-court, f. erf; hoenderhof.
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batir

basso-fosse

basset-fosset, I. (tul de ") olideraardse batailion, tu. X bataljon; troop; en's serr6,
in gesloten gelederen.
bassement, adv, laag, gemeen. [kerker.
bassesse, f. laagheid, gemeenheid; geringe bitard, a. onecht, bastaard-; (fig.) halfslachafkomst, lage stand.

tig, oneigenlijk; Porte grote deur;

sucre "d, basterdsuiker; e'criture "de, midbasset, m. sht dashond, taks. [ton.
delschrift (tussen staand en lopend);
basset-taillet, f. f diepe bas; (oudtijds) barionecht kind, bastaard.
"d,
-e,
bassette, f. bassetspel (soort kaartspel).
bassin, bekken (ook als wasbekken, bátardeau, m. dam, waterkering.
scheerbekken, kolenbekken, holte van het bitardlire, f. boomkwekerij.
onechtheid, bastaardij.
onderlijf), kom (ook als vijver, meer), bitardise,
Batavier.
schaal (ook om te wegen of te collecteren), batave, a. Bataafs; 13,-•,,
dok (voor schepen); ,---, de garde-robe, batavique, a. Bataafs; larme "d, glastraan.
Nederlandse
spreekwijze.
d'un fleuve, stroomgebied batavisme,
ondersteek;
aartsdomoor.
van een rivier; ", de radoub, droogdok; IMO, a. gezadeld; eine
flottant, drijvend dok; a flot, dok bateau, m, boot, vaartuig, schuit; bak (van
toegankelijk bij hoog water; N de natation, zwembad; ", de chasse, verversings[kanaal.
bassinage, m. besproeiing.
bassine, I. koperen pan.
bassiner, v.tr. met een beddepan warmen;
besproeien, besprenkelen; betten, bevochtigen; (pop.) vervelen.
bassinet, m. bekkentje; stormhoed; kruitpan;
boterbloem; cracker dans le over de
brug komen (spel).
bassinoire, f. beddepan; knol (horloge);
(pop.) zeurkous.
bassiste, tn. jk violoncel-speler, basspeler.
basson, m. J' fagot; fagotspeler.
baste ! interj. genoeg ! basta ! wat zou dat?
m. basta (in 't omberspel); korfje;
plooi.
basterne, I. draagkoets (voor muild.).
landhuisje (in Z.-Er.).
bastide,
Bastille, f. burcht; Staatsgevangenis te Parijs
tot 1789; plein waar ze stond.
bastille, a. met omgekeerde kantelen.
bastingage, m. verschansing (van een schip).
bastingue, I. schanskleed (op 't schip).
bastinguer, v.tr. 't schanskleed spannen
over; se "d, zich verschansen.
bastion, m. X bastion, bolwerk.
bastionner, v.tr. van bastions voorzien.
bastonnade, f. stokslagen (straf); pak slaag.
bastringue, danspartij in een kroeg; danskroeg; faire du ', leven maken..
bas-ventret, tn. onderbuik.
bat [baj, m. (pak)zadel; chacun sait oft le ",
le blesse, ieder weet waar de schoen hem
wringt.
bataclan, m. (pop.) rompslomp, rommel.
bataille, f. slag, veldslag; gevecht, kloppartij;
range'e,
strijd; bataillespel (kaartspel);
navale, zeeslag;
geregelde .veldslag,
de fieurs,bloemencorso; en in slagorde;
(fig.) tartend, dreigend; chapeau en "d,
dwars op 't hoofd gezette hoed (als Napoleon; zie colonne); inettre en "d, opstellen.
batailler, v.intr. vechten, twisten, worstelen
(tegen wind of stroom).
batailleur, a. strijdlustig, twistziek;, in.
voorvechter, twistzoeker.

een rijtuig); schaaltje (voor hors-d' oeuvre);
de blanchisseuses,
(pop.) schoen;
drijvende wasinrichting; ti delesteur,
lesteur,
lichter;
d eau, tankschip;
ballastschuit; N plat, platboomde schuit!
a rames, roeiponti, zolderschuit;
boot; e■, de sauvetage, reddingboot;
vapeur, stoomschip ; N a voiles, zeilschip;
ledikant met gebogen zijden;
lit en
arriver en trois "dx, met een bespottelijke
drukte aankomen; (pop.) monter un
qn., iem. in de maling nemen; d'un autre
"s, van een ander slag; du dernier ,
nieuwst, ultra-modern.
bateaut-citernet, tn. tankschip.
bateauf-draguet, tn. baggervaartuig.
bateaut4colet, m. opleidingsschip.
bateauf-feut, tn. vuurschip.

bateaut-hirondellet, bateaut-mouchet, bateaut-omnibus, m. klein stoombootje voor
personenverkeer op de Seine.

bateaut-pharef, m. vuurschip.
loodsboot.
bateaut-pilotet,
bateaut-poste, m. mailboot.
batelage, m. 't laden en lossen (van schepen);
goochelaarsbedrijf.

batelke, I. schuitvol, schuitslading.
bateler, v.tr. in schuiten vervoeren;

v.intr.
goochelen.
bootje, schuitje.
batelet,
bateleur,
-euse, f. goochelaar, -ster,
potsenmaker, -maakster.
batelier, tn. -lire, f. schipper, schuitenvoerbatellerie, f. binnenscheepvaart. [der.
biter, v.tr. zadelen ('n lastdier).
alors!
bath, a. (pop.) mooi, fijn, emmes;
fijn zeg !
in. fijn engels postpapier.
dieptemeter (op zee).
bathymitre,
bathym Ude, f. dieptemeting.
m. houten geraamte; frame; aaneengeregen kledingstuk; rijgdraad; (fig.) op[zet.
gestoei.
batifolage,
batifoler, v.intr. stoeien, ravotten.
batifoleur, m. -euse, f. stoeier, stoeister.
bitiment, tn. gebouw; schip; bouwvak;
etre du "s, van 't vak zijn.
v.tr. bouwen, optrekken; in elk. zetten;
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in elk. rijgen; de hoedvorm geven aan
(vilt); ti en l'air of des chdteaux en
Espagne, luchtkastelen bouwen; un homme Bien bdti, flink gebouwd man; it est
ainsi bdti, zo is hij nu eenmaal; comme
te voila bdti ! wat zie je er gek uit !
batissable, a. te bouwen.
batiste, I. metselwerk; plomp gebouw; bouwvak; bouwziekte.
batisseur, m. bouwlustig mens; (fig.) ontwerper.
batiste, f. batist (fijn linnen).
baton, m. stok; staf; pijp (lak, drop); stuk
(krijt, cosmetiek); reep (chocolade); sport
(stoel); streepje (geschreven); stokslagen
gant, handschoenenrekker;
(straf);
de mesure,
ti de montagne, alpenstok;
dirigeerstok; N de vieillesse, steun in de
oude dag;
de vin, pijp (lang vat) wijn;
haut, met geweldmiddelen; mettre
le
des —'s daps les roues, een spaak in 't oriel
de zure appel doorsteken; sauter le
bijten; "s de perroquet, steile trap;
pastoral, herdersstaf, bisschopsstaf; smal
huis; a Ns rornpus, te hooi en te gras;
une conversation a
rompus, gesprek
waar geen touw aan vast te knopen is;
de Jacob, toverstokje; tour du
goocheltoer; wat aan de strijkstok blijft
hangen, slaatje dat men ergens nit heeft;
,--, de mare'clial, maarschalkstaf; vie de
royal,
de chaise, 'n losbandig leven; $
witte affodil.
$ gele affodil.
Mont-de-Jacob,
baton]-de-Saint-Jean,
$ perzikkruid.
$ gele violier.
batont-d'or,
dekenschap.
batonnat,
batonner, v.tr. stokslagen geven aan; doorhalen, doorschrappen; liniören.
batonnet, m. stokje; liniaaltje; pinker; staaf[ten.
diertje.
batonnier,m. deken van de orde der advocabâtonniste, M. stokvechter, batonnist.
batraciens, tn, pt. kikvorsachtigen.
battage, bewerking, als 't slaan, 't platslaan, 't kloppen, 't stampen, 't dorsen,
't karnen, 't heien; draagwijdte; (pop.)
gezwets.
battant, a. slaande; Porte tee,klapdeur;
ouvrir sa porte et deux mss ,z'n deur wagenwijd openzetten; tambour met slaande
trom; mener qn. tambour e•-j, iem. op de
hielen zitten; iem. op de stang rijden;
adv. tout neuf,
pluie tee ,slagregen;
fonkelnieuw; m. klepel (van een klok);
vleugel (van een deur); klap (van een
tafel); Mink (van een slot); klapspaan
(van een molen); vogelknip; wapperend
gedeelte (van een vlag); (pop.) hart, keelgat of tong.
beurre,
batte, f. k/opper, aardplakker;
karnstok; kuipershamer, houten sabel

battre

(van een hansworst), bat (in 't baispel).
battement, fn. 't slaan, geklop, gestamp, gebeuk, geklap; slaglijst (van een deur);
,1% triller; des mains, handgeklap;
ti d'ailes, geklapwiek; N du cceur, 't kloppen van het hart; un N de cceur, hartklopping;
du cil, geknip met het oog;
de tambour, geroffel.
batterie, I. kloppartij, vechtpartij; trommelslag; at triller; klinkklank (van woorden); batterij (van geschut, -Leidse
flessen), stel (hamers, stoornketels); heimachine; pandeksel (van een geweer);
ti de cuisine, keukengereedschap; slagwerk (van een orkest); mettre en opstellen; in werking stellen; dresser ses —s,
zijn maatregelen nemen; changer ses
andere maatregelen nemen.
batteur, tn. vechtersbaas; drijver (jacht);
en grange, dorser;
d'or, goudslager;
,--, de pave, straatslijper.
batteuse, f. dorsmachine.
battitures, f. pl. hamerslag (schilfers).
battoir,
klopper (van een wasvrouw); (sp.)
cricketbat; palet (bij 't kaatsen); (pop.)
hand.
battologie,
vervelende herhaling van
woorden.
battre, v.tr. slaan, verslaan (vijand); bewerken; slaan (by. trom), afslaan (vrucht),
platslaan (bladen v. e. boek), tot bladen
slaan (goud), mum slaan (vlees), kloppen (wasgoed), uitkloppen (tapijt), stampen (gips), aanstampen (aarde), dorsen
(koren), karnen (room), smeden (ijzer),
platstrijken (naad), klutsen (ei), schudden (kaart), heien (paal); door slaan
voortbrengen; slaan (kuitenflikker, maat);
tnonnaie, aanmunten; karnen (boter);
slaan tegen, -op, -in, -over, beuken, bespoelen (van water), teisteren (van een
storm), beschieten of bestrijken (van geschut); aflopen, doorkruisen;
l'air,
lean, vergeefse moeite doen;
comme
pldtre, afranselen; N 4 plate couture,
volkomen overwinnen; en breche, een
bres schieten in; afbreuk doen aan,
omverwerpen; N en ruine, platschieten;
onhoudbaar maken, vernietigen; le
dingue, (arg.) krankzinnigheid voorwenden; N le fer, het ijzer smeden;
schermen;
le ler quand it est chaud, het
ijzer smeden als het beet is; froid a qn.,
iem. koel behandelen; c'est une affaire que
vous battez a froid, 't is onbegonnen werk;
,---, la grosse caisse, de grote trom roeren;
veel ophef maken;
monnaie de, munt
slaan nit; ,---, le rappel, verzamelen slaan;
rammelen (van de maag); la gene'rale,
alarm slaan; ti la retraite, de aftocht slaan; ti la chamade, het rein
la chartot de overgave geven;
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ge, de aanval slaan; ", la breloque.
in het wild trommelen; raaskallen; ~ le
briquet, vuur slaan; de enkels tegen elk.
slaan; ~ la semelle, trappelen, met de
voeten stampen; ,---, pavilion, de vlag voeren; ,,, les oreilles ci qn., zeuren; ~ le pave;
straatslijpen; ,--a du pays, heel wat afreizen, -afpraten; ,-.., la campagne, op verkenning uitgaan, 't land afjagen; afdwalen; luchtkastelen bouwen, doorslaan;
ijlen; r•i les buissons, het wild opdrijven;
,--,, v.intr. slaan, kloppen (bv. van het
hart), klappen, klapperen (van een deur),
kletteren (van regen), klotsen (van water),
loshangen (van een hoefijzer); beuken,
dragen (van geschut), steken (van de zon);
~ des flancs, hijgen; ' du pied, stampvoeten; ,-•.# des mains, in de handen klappen; ,■, des ailes, klapwieken; ,-,, de l'aile,
ne ,--, que d'une wile, vleugellam zijn; er
naar aan toe zijn; e--, son plein, in voile
gang zijn, zijn hoogtepunt bereikt hebben;
,--, aux champs, geroerd worden (van de
trom); ,---, en retraite, de aftocht blazen,
zich terugtrekken, inbinden; se ,--a, v.pr.
vechten; te keer gaan (van wind en
golven); se '' en duel, duelleren; se ,---,
corps a corps, man tegen man vechten; se
i---, la poitrine, schuld bekennen; se ~ les
flancs, zijn zijden striemen; zich aftobbën,
se ~ et la perche, de vleugels tegen de
stang slaan; zich druk maken; (pop.) se
l'ceil de, geen haar geven om.
battu, a. geslagen; bewerkt; titre ,--, et content,
Oen tegenslag kalm opnemen; avoir les
oreilles yes de, genoeg hebben gehoord
van; lait e,, karnemelk; chemin ~, begane
weg, gebaande weg; suivre le chemin e■-,,
de oude sleur volgen; avoir les yeux ~s,
blauwe kringen om de ogen hebben;
i....i, tn. les ~s payent l'amende, de zwakste
betaalt het gelag.
battue, f. klop-, drijfjacht.
batture, f. lijm (als onderlaag van verguldsel); ondiepte.
bau, in. verdekbalk (pl. ~x).
bauche, f. grove mortel; (arg.) kaart.
baudet, tn. ezel, grauwtje; (zie haro).
Baudouin, tn. Boudewijn.
baudrier, tn. bandelier, schouderriem; sabelriem; le ,-, d'Orion, de gordel van Orion.
baudroie, f. :1 zeeduivel.
baudruche, I. goudvlies; en ,--,, vol wind.
bauge, I. leger (van een wild zwijn); eekhoornnest; vuil hok; grove mortel.
baume, in. balsem; troost; r•-, des..., kloosterbalsem.
baumier, m. $ balsemboom.
bauque, I. zeegras.
bavard, a. praatziek; ,---,, in. babbelaar;
(arg.) advocaat.
bavardage, in. gebabbel, kletspraatje.

beau
bavarder, v.intr. babbelen, kletsen, uit de
school klappen.

bavarois, a. Beiers; B,•,, in. Beier; ,,,e, I.
warme melk met capillaire stroop en een
theegeur.
bave, f. kwijl, zever; slijm (van slakken).
barer, v.intr. kwijlen; schuimen; ' sur, bevlekken, bekladden.
bavette, f. slabbetje, kwijldoekje; tablier a
~, schort met 'n hartje; tailler une ~,
een praatje maken, een boom opzetten.
baveuse, f. slijmvis.
baveux, a. kwijlend; omelette ",euse, halfgare
pannekoek; trait ,-•,, onzuivere streep.
Baviere, f. Beieren.
bavocher, v.tr. onzuiver afdrukken, -tekebavocheux, a. onzuiver. [nen.
bavochure, f. onzuivere afdruk, -tekening.
bavoir, m. befje, slabbetje.
bavolet, m. boerinnenmuts; sluier, lint aan
dameshoeden.
bavure, f. vormnaad (op gegoten voorwerpen), braam.
bayadire [baja.-], f. Indische danseres.
bayart [bajar], tn. draagbaar, berrie.
bayer [beje], v.intr. gapen, met open mond
staan kijken; ,----, aux corneilles, staan te
gapen, niets doen.
bayeur [M .], In. gaper, lanterfanter.
bazar, tn. markt (in 't Oosten); warenhuis,
bazaar; (pop.) zootje, rommel; ,...., de charite, fancy fair.
bazarder, v.tr. voor een prikje verkopen,
van de hand doen.
beant, a. gapend, open; verstomd.
bearnais, a. uit Beam; le B-', Hendrik IV.
beat [bee], a. gelukzalig; vreedzaam, voldaan; vroom; schijnheilig; ,-,, m. -e, f.
gelukzalige; schijnheilige.
beatification, f. zaligspreking.
beatifier, v.tr. zaligspreken.
beatifique, a. zaligmakend.
beatifies, f.pi. fijne vleessoorten in pastel;
voorwerpen v. devotie gemaakt in vrouwenklooster.
beatitude, f. gelukzaligheid; volmaakt geluk;
zaligspreking (van Jezus).
Beatrice, f. Beatrix.
beau (voor een klinker bel), belle, a. mooi,
schoon, fraai; goed; flink, groot; belle mer,
kalme zee; le bel air, de mooie manieren;
de grote lui; le ,-,, monde, de grote lui;
le bel dge, de jeugd; un bel age, een gevorderde leeftijd; un ~ jour, op zekere dag;
au ' milieu du chemin, zo maar midden
op de weg; it fait r•s, 't is mooi weer; it
fera ~ quand, er moet heel wat gebeuren
eer, men zal het nooit gedaan krijgen dat;
it ferait ,..%., voir que, 't zou wat moois zijn,
als; tout "..,, zacht wat ! (tegen een hond:)
koest ! it a ,■., parler, al praat hij nog zo,
of hij al praat, hij heeft goed praten; ens

Beauceron

69

conter de belles sur qn., niet veel goeds van
iem. vertellen; il en verra de belles, hij zal
nog wat beleven; en faire de belles, streken
uithalen; la donner (of la bailler) belle a qn.,
iem. iets wijsmaken; l' e'chapper belle, de
dans ontspringen; avoir ,•, jeu, goede
kaarten hebben; vrij spel hebben; donner
jeu a qn., iem. goede kaarten geven;
iem. de kans schoon geven; voir ,.., jeu,
er naar aan toe zijn, veel naars meemaken;
mon bel ami, beste vrind; ,---, diseur, iem.
die goed voordraagt; ,■• parleur. iem. die
aardig weet to praten; f•., joueur, iem. die
tegen verlies kan; #., danseur, uitstekend
danser; ,.%-, mangeur, groot eter; belle pear,
danige schrik; d belles dents, gretig; de
la belle facon, duchtig, op strenge wijze;
bel et bien, wel degelijk; zonder omhaal;
goed en wel; de plus belle, opnieuw,
nog meer, nog harder; il y a'' temps, 't is
heel lang geleden; ,%.,, in. 't schone, 't
mooie; fat, modegek; le temps se met au ,---,,
't wordt mooi weer; vieux -', oude gek;
faire le ,•,, opzitten (van een bond); belle,
1. schone, geliefde, beminde; beslissende
partij, vechtmanche; la .13,•., au bois dormant, de Schone Slaapster in 't Bos.
Beauceron, m. bewoner van Beauce.
beaucoup, adv. veel; ,-...., d'argent, veel geld;
il s' en faut de ,--,, het scheelt veel; j' ai ,---,
d faire, ik heb 't druk; de ,,,, verre, verreweg; a ,-,-, pres, op verre na; etre pour ,---,
dans, voor 'n groot deel verantwoordelijk
zijn voor, 'n grote rol spelen in.
beaut-fils, m. stiefzoon; schoonzoon.
beaut-friret, tn. schoonbroeder, zwager.
beaut-peret, m. schoonvader; stiefvader.
beaupre, m. ,I. boegspriet.
beauté, I. schoonheid, mooiheid; mooie
vrouw; finir en ,---,, mooi eindigen, -sterven.
beaux-arts, in. p/. schone kunsten.
beaux-parents, m.pi. schoonouders.
Me, m. baby, zuigeling, kindje; pop.
bkbete, a. (pop.) onnozel, kinderachtig.
bec, m. snavel; snuit (van een insect); (fig.)
bek (van een pen), tuit (van een kan),
mondstuk (van een instrument), pit (van
een lamp), hoorn (van een aanbeeld),
uitstek (van een brugpijler), landtong;
(pop.) mond; bekje (als bakkesje, kusje,
liefje); avoir'' et ongles, haar op de tanden
hebben; ,-..-, de gaz, gaspit, straatlantaarn;
,-,-, Auer, ,--, incandescent, gasgloeilamp;
fin ,--,, lekkerbek; avoir bon '', niet op
zijn mondje zijn gevallen; avoir le'' geld,
met de mond vol tanden staan; montrer a
qn. son /.•-, jaune, iem. laten zien hoe
onnozel hij is; tenir qn. le ,---, dans l'eau,
iem. met ijdele beloften paaien; titre le ,.-,
dans l'eau, maar afwachten wat er (voor
onaangenaams) komt; ,-, a r•i, vlak
tegenover elkaar.

beguine

becane, f . (pop.) kar (fiets).
Heard, in. V hoogmuil, zalm.
bêcarre, m. herstellingsteken (muz.).
bêcasse, f. snip; domme vrouw, uilskuiken.
becasseau, tn. 1 jonge snip; strandloper.
becassIne, f. It rietsnip, watersnip.
bect-cornut, m. horendrager; domoor.
bect-croiset, m. It kruisbek.
bect-d'fine [ID edan], in. schietbeitel.
bect-de-cane, in. kogeltang; deurknop, kruk
van een loopslot.

bect-de-corbin, m. ravenbek (werktuig);
canne a /d, stok met gebogen knop.

bect-de-lievre, in. hazenlip.
becfigue, m. 3t vijgeneter.
bechage, m. 't spitten.
béchamel, f. witte melksaus.
bechard, m. hak met twee punten.
beche, f. spade, schop.
becher, v.tr. omspitten; (pop.) ' qn. en
douce, iemand handig nemen.

becheur, m. spitter; (pop.) kwaadspreker;
Openbaar Ministerie.

bêchique, a. hoeststillend; ,--,, m. hoestmiddel.

bechoir, m. houweel met breed ijzer.
bect-jaunet, m. jonge vogel; zie bdjaune.
becot, m. (pop.) kusje, zoentje.
becoter, v.tr. (pop.) een kusje geven aan.
becquee, f. een snavel-vol; donner la ,%., a ses
petits, zijn jongen voederen.

becquet, m. neusie (van een schoen); strookje
papier; (pop.) zalm.

becquer, v.tr. pikken, schransen; se s- - • , , elk.
pikken; trekkebekken.

bedaine, I. dikke buik, buikje.
bedeau, m. kerkdienaar, koster.
bedeaude, a. tweekleurig, corneille ,--,, mantelkraai.

bedon, m. dikke buik; dikzak; (oud) trom.
bedonner, v.intr. een buikje hebben, -krij gen.
Bedouins, m.pl. Bedoeinen.
bee a. bouche ,■,, open mond; tonneau a
gueule ,....i, ton aan een zijde open; ,-,,, f.

beer, v.intr. zie bayer. [molensluis.
beffroi, m. klokketoren; alarmklok, poortklok; klokkestoel.

begalement, begayement, [-gejma]m. 't
stotteren, 't stamelen.
bêgayer [-geje], & v.tr intr. stotteren, stamebegonia, m. t begonia. [len.
bigu, a. aftands (paard).
bigue [beg], a. stotterend; ,-..), m. stotteraar, stamelaar.

begueule, a. preuts, nuffig; ,--/, f. nufje;
faire la ",, zich preuts aanstellen.

begueulerie, f. preutsheid, nuffigheid.
biguin [-0], m. begijnenmuts; kindermuts;
(pop.) liefde, voorliefde; laver le ,--, a qn.,
iem. de mantel uitvegen.
beguinage, m. begijnenhof.
beguine [-gin], f. begijn; kwezel.

beige
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oorlogswinst; solde en ",, batig saldo; au
beige [be3], a. in natuurkleur, beige; lame
,-.,, de, ten bate van; representation et ,-,,,
,-,, ongeverfde wol.
benefiet-voorstelling; 'i d'age, bevoegdbeigne [13613], f. (pop.) opstopper.
heid- of vrijstelling wegens leeftijd;
beignet [bei)6], in. poffertje, beignet; ~ aux
d'inventaire, voorrecht van boedelbeschrijpontmes, appelkoekje.
ving; croire qc. sous ,---, d'inventaire, jets
bilaune, m nestvogel: melkmuil, vlasbaard.
geloven onder voorbehoud; (zie cheval).
bel, -le, a. mooi; zie beau.
beneficiaire, m. erfgenaam onder voorrecht
belandre, f. bijlander; ziekenwagen.
van boedelbeschrijving; provenier; iem.
belement, m. geblaat.
voor wien een benefiet-voorstelling gegebelemnite, in. belemniet, dondersteen, duiyen wordt, beneficiant; begunstigde,
veiskegel.
bevoordeelde, bevoorrechte; nemer (van
baler, v.intr. blaten.
een wissel); ,--,, a. winstgevend.
bel-esprit, m. (pl. beaux-esprits), fraai verles
beaux-esprits
se
renbeneficial,
a. van een kerkelijk ambt.
nuft; geletterde;
conirent, u neemt mij de woorden uit de beneilcier, m. provenier; ,-,./ (de), v.intr. ge[mond.
nieten; voordeel trekken (uit), z'n voorbelette, f. itz wezel.
deel doen met, begunstigd worden (door);
beige, a. Belgisch; B~, in. belg.
,, (sur), winst hebben (van).
belgicisme, in. Belgische zegswijze.
benet [bane], a. onnozel, dom; ,.....,, tn.
Belgique, f. BP1gie.
domoor, uilskuiken.
Belgrade, I. Belgrado.
Benevent, Beneventum.
!Mier, in. ram; stormram; heiblok.
Mere f. belletje (van de belhamel); benévole, a. goedgunstig, welwillend; vrijwillig.
Belisaire, m. Belisarius. [klepelring.
Mitre, in. schooier; man van niPts, prul. benevolement, adv. met genoegen, volgaarne;
goedwillig.
[gali.
belladone, f. $ nachtschade, belladonna.
bellatre, a. popachtig mooi; ,----,, m. pronker, bengalais [be-], a. Bengaals; B~, m. BenBengale [be-], m. Bengalen; feux de ,-...i, Benfat.
gaals vuur.
belle-dame, 1. $ doodkruid; 1? schoenlap[per. bengali [be-], in. Bengaalse taal; $t rijstbellet-delour, I . $ winde.
vogeltje.
belle]'-de-nuit, f. $ nachtschone.
bellet-lillet, I. stiefdochter; schoondochter. benignement [benii3md], adv. goedaardig.
benignite [-niiii-], f. goedaardigheid.
belle-fleur, f. bellefleur.
bellement, adv. zachtjes, zacht wat ! netjes, benin, benigne, a. goedaardig, onnozel; weldadig; zacht; operation benigne, ongevaarparmantig.
lijke operatie.
bellet-meret, f. schoonmoeder; stiefmoeder.
benir, v.tr. zegenen, inzegenen; wijden, inbelles-lettres, f.pi. letteren, letterkunde.
bênissage, m. nietszeggende lof. [wijden.
bellet-sceurt, I . schoonzuster.
benisseur, m. allemansvriend.
belligerant, a. & m. oorlogvoerend(e).
belliqueux, -euse, a. krijgshaftig, oorlog- Unit, a. gewijd; eau #.--de, wijwater.
baffler [-tjé], m. wijwatervat.
zuchtig; strijdlustig, vechtlustig.
Benjamin [be3ame], m. Benjamin; troetelBellone, 1. Bellona, godin van de oorlog.
kind, lieveling.
bellot, a. snoezig; ~, m. schatje.
belluaire, m. dierenbevechter; dierentemmer. benjoin [be3we], m. benzoe (gomhars).
benne [ben], I. mand; kolenmand; bak (voor
belote, f. soort kaartspel.
de mijnwerkers).
belvder, belvedere, m. belvedere (mooi uitzicht; toren-, koepel met mooi uitzicht). benoit, a. heilig; schijnheilig, gemoedelijk;
13,%-, , m. Benedictus.
Belzêbuth, m. Beelzebub.
benoite, f. $ nagelkruid.
bêmol, m. J• mol.
bemoliser, v.tr. J' een halve toon verlagen, benzine [be-], I. benzine.
benzolque [be-], a. acide ~, benzoe-zuur.
van een molteken voorzien.
beotien [-sje], a. Boeotisch, bot, ongevoelig;
ben, adv. = bien.
B~, in. Bceotier; be...,, m. botterik.
benarde, f. & a. (une serruie ~), slot dat
men aan beide zijden opensluit.
bequée, f. snavel-vol; zie becque'e.
bequeter v.tr. pikken; zie becqueter.
binedicite, m. gebed voor de maaltijd.
benedictin, in. -e, f. Benedictijner monnik, bêquillard
' [-kijar], m. krukkeman.
monnikenwerk;
---,e,
f.
bequille [-kij], f. kruk; korte hark; deurknop;
-non; travail de ~,
parapluknop; stut (schip).
fijne likeur (der Benedictijnen).
benediction, I. zegening, inzegening; zegen, bequiller [-kije], v.intr. op krukken gaan;
genot; donner la ~ nuptiale, het huwelijk
, v.tr. stutten (schip).
bequillon [-kij- ], m. krukstok.
inzegenen.
benefice (pop. benef), in. voordeel, winst; ber [ber], m. slede (waarop een schip van de
voorrecht; prove, prebende; ' de guerre,
belling loopt); (oudtijds) wieg.
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schaapskooi; schoot der
bercail [-kajl,
Kerk; ramener au "a, weer op de goede
[weg brengen.
berce, I. $ bereklauw.
berceau, wieg; (fig.) kindsheid, begin of
bakermat; met loof overdekt pad, gewelf
van bladeren, prieel.
bercelonnette, f. wiegje.
bercement, in. gewieg, geschommel.
bercer, v.tr. wiegen, schommelen; in slaap
wiegen; paaien; se wiegelen; se "a de,
zich vleien met.
berceuse, f. wiegster; wiegeliedje; schommel[stoel.
beret, m. muts, baret.
bergamasque, f. italiaanse dans; Bed, m.
inwoner v. Bergamo.
B ergame, Bergamo (Ital.).
bergamote, f. bergamotpeer; bergamotbergamotolie.
citroen; essence de
bergamotier, m. $ bergamotcitroenboom.
berge, I. waterkant; opgehoogde kant; berm;
(arg.) jaar.
't gunstig
berger, in. herder; l'heure du
oogenblik voor minnenden.
bergire, f. herderin; opgevulde leuningstoel;
kwikstaart.
bergerette, f. herderinnetje; 3t kwikstaartje;
herderszang; honigwijn.
bergerie, f. schaapskooi; herdersdicht.
kwikstaartje.
bergeronnette, f.
beriberi, m. beriberi.
bêril
m. berilsteen.
berle, 1. $ watereppe.
Berlin, m. Berlijn.
berline, 1. koets (waarvan 't voorste en 't
achterste gedeelte symmetrisch zijn);
kolenwagen (in mijnen).
coupetje; rammelkast; ulevel.
berlingot,
m. Berlijner.
berlinois, a. Berlijns;
snuisterij; zie breloque.
berloque,
berlue, I. schemering voor de ogen; (arg.)
deken; avoir la "a, niet a oed zien; verkeerd oordelen; niet goedbwijs zijn.
berme, f. berm.
Bermudes (les ,--,), j.pi. Bermuda-eilanden.
bernable, a. belachelijk, bespottelijk.
bernache, bernacle, f. eendemossel;
rotgans.
Bernard, in. Bernardus, Barend; Saint-r%,,
[-non.
St. Bernard (berg, bond).
-e, f. Bernardijner monnik,
bernardin,
Bernardskreeft,
Bernard-l' (h)ermite,
hermietkreeft.
f. deken (om iem. te solBerne, f. Bern;
len of te jonassen); (fi a.) smaad, bespot6
halfstok, vlag
ting; pavilion en vlag
in sjouw (als teken van rouw of nood op
een schip).
bernement, m. 't sollen; spotternij.
berner, v.tr. sollen met (door den betrokkene
in een deken op te werp en); (fig.) bespot- ten; beetnemen.
fopper.
berneur,

bête
bernique,
mis ! maar jawel ! goeie
morgen !
berquinade, f. flauw verhaaltje.
berrichon, a. uit Berry; 13,--d, m. bewoner van
Berry.
Berthe, f. Bertha;
kanten kraag.
bertillonnage, m. de anthropometrie door
Bertillon toegepast.
Bertrand, in. Bertram.
berilsteen.
beryl [berill,
tot de
besace , f . bedelzak; etre re'duit a la
bedelstaf gebracht zijn.
besacier,
bedelzakdrager; bedelaar.
besaigre, a. zurig.
besaigue [-egiii, f. steekbijl; glazenmakershamer.
besant, m. bizantijn (gouden munt der 13e
eeuw).
besante, a.
met penningen erop.
besas, m. dubbel aas (dobbelspel).
beset, in. dubbel aas (in 't dobbelspel).
besi = bisigues.
besicles, f.pi. ouderwetse bril; fok; prenez
vos
kijk dan beter uit je doppen.
besigue, m. bezique (soort kaartspel).
besogne, f. werk, bezigheid; vuil-, grof-,
druk-, vervelend- of duister werk; belle "a,
knap stuk werk; ook wat moois; aller vite
en "a, voortvarend zijn, haast maken;
aimer faite, niet van werken houden;
plus de bruit que de ', veel geschreeuw,
maar weinig wol; abattre de la "a, veel
afwerken; etre bon a toutes les
voor
alles te vinden zijn.
besogner, v.intr. ploeteren.
besogneux, a. behoeftig.
besoin, behoefte, gebrek, nood, behoeftigheid; avoir de qc., iets nodig hebben;
avoir N de (+ verbe), (be)hoeven te...;
avoir le plus grand'' de, hoognodig hebben; faire
nodig zijn, ontbreken; pour
le de la cause, omdat het in zijn kraam
te pas komt; etre dans le
gebrek lijden;
au desnoods; adresse au "a, noodadres;
point n'est ‘-•-• de, 't is helemaal niet
nodig om.
besson, a. & m. -ne, f. tweeling.
bestiaire, m. dierenbevechter (bij de Rom.);
middeleeuws dierenboek.
bestial, a. -ement, adv. beestachtig.
bestialite, f. beestachtigheid.
bestiasse, f. domoor, stommerd.
bestiaux,
vee; marchand de "a, veek oop man.
bestiole, f. beestje, diertje.
bisy
besigue.
beta, m. domkop, uilskuiken.
groot vee (paarden,
bêtail, m. vee; gros
koeien, ezels);
klein vee (varkens,
geiten, schapen).
a comes,
bete, f. beest, dier; domkop;
fauves,
hoornvee;
a laine, wolvee;
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rood wild (herten); wade dieren; ,---is fe'roces, verscheurende dieren; ,---is de somme,
lastdieren; —s de trait, trekdieren; e--, a
bon Dieu, onze-lieve-heersbeestje; la
noire, iem. of iets waaraan men vreselijk 't land heeft; it n'y avait ni f--,,
ni gens, er was geen sterveling; chercher la petite ,--,, vitten; bonne ~, sukkel, lobbes; faire la ~, zich van de domme houden; een domme streek begaan;
i.---,, a. mi erabel, fataal; dom, dwaas;flauw,
vervelend; gek, onbeholpen; suf, draaierig; ,---, comme thou, of ' comme ses pieds,
aartsdom, oliedom; pas si ~ ! kun je begrijpen, 'k ben niet helemAal gek.
betel, m. t betel (kauwmiddel).
betement, adv. werktuiglijk, zo maar eens;
miserabel, rampzalig; dom, onnozel,
dwaas genoeg; flauw; gek.
Bethleem [-em], /. Bethlehem.
Bethsabh, I. Bathsaba, Bethsaba.
betise, I. werktuiglijkheid, blindheid; domheid, dwaasheid, stommiteit, flauwiteit;
iets onbeduidends, kleinigheid; dire des
,----ds, onzin uitkramen.
Moine, f. $ betonie
beton, m. beton (soort specie); e,./ arms,
gewapend beton; ,-, fretti, omwikkeld
beton; ~ dame, stampbeton.
betonnage, in. betonwerk.
bêtonner, v.tr. betonneren.
bette, f. $ beet, biet.
betterave, I. $ beetwortel; e,, d sucre, sulkerMuse, I. viston; haverkist. [biet.
beuglant, tn. tingeltangel.
beuglement, m. geloei, gebulk.
beugler, v.intr. loeien, bulken; geschreeuw,
brallen.
beurre, m. boter; (pop.) geld; ~ noir, bruin
gebraden boter; cell au ,,-, noir, blauw oog;
lait de ~, karnemelk; ~ vegetal, plantenboter; r%-, de cacao, cacaoboter; ,•-,
de coco, kokosvet; se vendre comme
du ,-,, wegvliegen; promettre plus de
", que de pain, meer beloven dan men
houden kan; c'est un ,,,, 't gaat heerlijk;
't is heerlijk; faire son ~, een fortuin verdienen; au prix dont est le ~, als men eens
nagaat hoe duur alles is; mettre du ~ dans
les dpinards, er bovenop komen; een burger goed doen; avoir du ~ dans ses
e'pinards, er goed bijzitten.
beurre, m. boterpeer.
beurrêe, I. boterham.
beurrer, v.tr. met boter besmeren.
beurrerie, f. boterfabriek.
beurrier, a. boter-; ,-,-,, tn. -lire, I. boterboer,
-in; ,--,, m. botervlootje.
beuverie, f. zuippartij.
bevue, f. vergissing, flater, blunder.
bey [be], m. bey (Turks landvoogd).
beylical [be-], a. van een bey.
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bezel, adv. (pop.) veel,
bêzoard, tn. bezoarsteen.
bi-, prefixe, tweemaal, dubbel.
blab, a. schuin, scheef; ,,,, m. schuinte,
scheefheid; middel, manier, oplossing;
kunstgreep, omweg, slinks middel, uitweg; manier van doen, aanwensel; schuine
strook, bies; en ~ of de ,--,, schuin, scheef;
van ter zijde; handig, langs een omweg,
met een draai; uit de hoogte.
biaisement, m. 't geren, 't schuin lopen;
omweg, geschipper, draaierij.
biaiser, v.intr. geren, schuin lopen; niet
recht door zee gaan, schipperen, draaien.
biaiseur, m. veinzer.
biarticulê, a. dubbelgeleed.
biaxe, a. tweeassig.
bibelot, tn. snuisterij.
bibelotage, tn. 't verzamelen van snuisterijen;
geknutsel. [knutselen.
bibeloter, v.intr. snuisterijen verzamelen;
bibeloteur, m. verzamelaar van snuisterijen.
bibelotier, m. koopman in snuisterijen;
marskramer.
biberon, in zuigfles; drinkebroer.
bibi, tn. ik, mij; lieveling.
bible, f. bijbel.
bibliographe. in. boekenkenner.
bibliographie, f. boekbeschrijving; literatuuropgave over een bepaald onderwerp.
bibliographique, a. bibliographisch.
bibliomane, m. overdreven liefhebber van
boeken, boekengek.
bibliomanie, I. overdreven liefhebberij voor
bibliophile, m. boekenliefhebber. [boeken.
bibliothêcaire, in. bibliothecaris.
bibliothkonomie, f. bibliotheekwetenschap.
bibliothique, f. boekerij, bibliotheek; boekenkast; boekenrekje; boekenserie; e■.,
tournante, draaibare boekenstander, boekenmolen; les ,---,s, 't bibliotheekwezen.
biblique, a. bijbels; societe ‘-.,,bijbelgenootschap.
bibus [-bus], m. niets; wissewasje; de •-•-,,
nietswaardig, onbeduidend.
bicarbonate, m. dubbelkoolzuurzout; ,,-, de
soude, zuiveringszout.
bicarré, a. in de vierde macht; equation ~e,
vierdemachtsvergelijking,
bidphale, a. tweehoofdig.
biceps [-seps], m. tweehoofdige armspier,
biceps; (fig.) kracht; avail' du ~, gespierd
zijn.
Bicetre, m. gekkenhuis bij Parijs; it est
dchappe de B,,,, hij is uit Meerenberg
biche, f. hinde; lieveling. [ontsnapt.
bicker, v.intr. (pop.) pa biche! zo gaat 't goed;
pa me biche, dat staat me aan, daar houd
ik van.
bichet, m. oude korenmaat (2o a 4o liter).
bichette, f. jonge hinde; schatje; totebel
(net).
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bichof, m. bisschop (warme wijn).
bichon, m. -ne, f. .az leeuwhondje, Malteser
hondje; snoesje.
bichonner, v.tr. krullen (haren); optooien,
[opsieren.
bicolore, a. tweekleurig.
biconcave, a. aan beide zijden holrond.
biconvexe, a. dubbel bolrond.
bicoque, f. kleine, slecht versterkte vesting;
krot, hut; hok, nest.
bicorne, a. met twee hoornen, -punten; '',
m. steek.
bicot, m. (scheldnaam) Arabier.
bicycle, m. ouderwetse tweewieler.
bicyclette, I. rijwiel, fiets; monter de,•, of faire
de la "-i, fietsen.
bicycliste, m. & I . wielrijder, -ster, fietser,
bident, m. gaffel; tandzaad. [fietsrijdster.
bidenté, a. tweetandig.
bidet [bide], m. hit, klein paard; bidet (zitbadje op poten).
bidoche, m. paard (van een draaimolen);
i, I. (pop.) vlees; beurs.
bidon, in. drinknap; veldfles (van blik); bus
of kan (van blik); melkbus, oliekan; (arg.)
vent van niks.
bief [bjef], m. kanaalpand (tussen 2 sluizen); schutshok; waterloop (van een
molen).
bielle, f. drijfstang (van een stoommachine).
bien, adv. goed; wel (ook als naar genoegen, gezond, zeker, immers, vermoedelijk,
ongeveer, weliswaar); mooi (als knap, behoorlijk, volkomen, netjes); zeer, veel;
zeer veel; "-, ne, van goede familie; rechtschapen; ,---, faire, naar plicht en geweten
handelen; "-, faire (de), er goed aan doen
(om); c'est "-i fait! mooi zo ! etre "-i en
cour, in de gunst staan; 'etre ' avec qn.,
iem. goed kennen, met iem. op goede
voet staan, met iem. goed kunnen opschieten; etre ,--, avec soi-meme, een goed
geweten hebben; je suis "-i, ik ben gezond,
ik voel me behaaglijk, ik heb 't naar mijn
zin, ik zit goed, ik zit er mooi mee; vous
voila "-i, dat komt er van; monsieur tres
,, knappe man, fatsoenlijk man, gedistingeerd man, welgesteld man; it est ,--,
dans ses affaires, zijn zaken staan er goed
voor, hij is in goede doen; c'est'' a vous,
't is mooi van u; cela West pas '', dat is
niet mooi; tant ,..., que mal, zo goed en zo
kwaad als 't gaat, zo zo; tout est "-, qui
finit "-i, eind goed, al goed; je veux ,---i,
graag; ik vind het best; c'est ,---, lui, zo
is hij precies; c'est bien lui? is hij het nu?
hij is het immers? c'est - pour vous, ik
doe (of laat) het voor u; it a "-, raison,
hij heeft groot gelijk; i--, de l'argent, zeer
veel geld; "-, que, conj. ofschoon, hoewel;
si ,-, que, zodat; si "-, oublid que, zo volkomen vergeten dat; si ,-, re'pard que, zo
netjes in orde gebracht dat; aussi ,...., que,

biez

evengoed als; -', m. 't goede, iets goeds,
weldaad; welzijn, welstand, heil, geluk of goed, bezitting, vermogen; du ,---i,
goed, goeds; ,,,s, goederen; grand "-i vous
fasse, wel bekome 't u; changement en -',
verandering ten goede; faire le ,---,, weldoen; faire du ,-.., c't qn., iem. goed doen;
un homme de "s, een rechtschapen-, fatsoenlijk man; aller a "--,, slagen, gelukken;
mener ei "-i, tot een goed einde brengcn;
vouloir du'' a qn., iem. goed gezind zijn;
prendre en e,,, goed opnemen; en tout
tout honneur, in alle eer en deugd; c'est
pour son r--,, 't is om zijn eigen bestwil,
't is in zijn eigen belang; avoir du "..,, lang
niet onbemiddeld zijn; ' au soleil, landerijen; ".., mal acquis ne profite point, slecht
verkregen goed gedijt niet; pe'rir corps et
"-is, met man en muis vergaan.
bien-ainiêt [bjenem6], a. & m. geliefd(e),
bemind(e).
bien-dire, m. welsprekendheid,welbespraaktheld.
bien-disant, a. welsprekend, welbespraakt.
bien-titre [bjenetr], m. welzijn, welstand,
welvaart; gevoel van welbehagen, zalig
gevoel.
bienfaisance [-fazds], f. weldadigheid, liefdadigheid; ' publique, armenzorg.
bienfaisant [-fail], a. weldadig, heilzaam;
mild, kwistig.
bienfait, m. weldaad; un "-i n'est jamais perdu, wie goed doet, goed ontmoet.
bienfaiteur, m. -trice, f. weldoener, -ster.
bien-fondê, m. gegrondheid, billijkheid.
bient-fonds, m. vast-, onroerend goed.
bienheureux, -euse, a. gelukzalig; ,-•,, m.pl.
de gelukzaligen.
bien-intentionnê, a. welgezind.
bien-juge, m. juistheid (van een vonnis).
biennal [bjenal], a. tweejarig; tweejaarlijks.
biensêance, I. welvoeglijkheid, fatsoen.
bienséant, a. welvoeglijk, betamelijk.
bientilt, adv. weldra; a "4 tot ziens! c'est
dit, dat is gauw gezegd.
bien-trouve, m. accoordbevinding.
bienveillance [-vej-], f. welwillendheid,
vriendelijkheid.
bieiniivkeillant [-vej-], a. welwillend, vriende-

bienvenir, v.intr. se faire ", (de), maken dat
men welkom is (bij), de gunst winnen
(van).
bienvenu, a. welkom; soyez le ".., (la ,■-ie),
wees welkom !
bienvenue, f. 't welkom, welkomstgroet;
souhaiter la f•-, ci, qn., iem. welkom heten;
payer sa -', een intreemaal geven.
Wire, f. bier; doodkist; petite "-i, dun bier;
ce n'est pas de la petite '', 't is geen kleinigheid; mettre en ,,,, kisten.
biez [bje], m. zie bief.
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biffage, m. 't doorstrepen.
biffe, f. doorhaalmerk.
bluer, v.tr. doorhalen, doorschrappen; vernietigen (vonnis, besluit).
billeton, in. (arg.) briefje.
biffetonner, v.intr. (arg.) corresponderen.
Min, tn. (pop.) voddenraper; infanterist.
bilide, a. tweespletig; gevorkt.
bifolie, a. tweebladig.
[van splitsing.
bifteck, m. biefstuk.
bifurcation, /. vork, gaffel; splitsing, punt
biturquè, a. gaffelvormig, gevorkt.
bifurquer, v.intr. of se ~, v.pr. zich gaffelvormig verdelen, zich splitsen; e,-, (dans),
een andere richting inslaan, overgaan
(tot, in); ,---,, v.tr. splitsen.
bigame, a. in dubbele echt levend; "s,
in. & f. bigamist, dubbel gehuwde.
bigamie, I. dubbele echt, bigamie.
[boom.
bigarade, I. bittere oranjeappel.
blgaradier, m. $ soort van oranje-appelbigarrè, a. bont, veelkleurig; (fig.) gemengd.
bigarreau, m. $ bonte Spaanse kers.
bigarreautier, m. $ bonte-Spaanse-kerseboom.
bigarrer, v.tr. bont verven, veelkleurig maken; bout maken.
bigarrure, I. bontheid, mengeling van kleuren; bonte verscheidenheid.
bige, m. wagen met twee paarden.
bigle, a. (oud) scheel; ,---,, m. brakhond.
bigler, v.intr. (oud) scheel zien.
bigne, m. (arg.) gevangenis.
bignole, f. (arg.) concierge.
bigorne, I. tweepuntig aambeeld, speerhaak;
~, tn. dieventaal. [schelp.
bigorneau, m. tweepuntig aambeeldje; kegelbigorner, v.tr. smeden op een speerhaak;
(arg.) vechten.
bigornette, f. (arg.) cocaine.
bigot, a. femelend, kwezelachtig, fijn; r•-,, tn.
femelaar; ~e, f. kwezel.
bigoterie, f. knevelbinder.
bigoterie, f. bigotisme, in. femelarij, kwezelarij, overdreven vroomheid.
bigoudi, m. friseerijzertje; papillot.
bigre, interi. sapperloot ! verduiveld !
bigrement, adv. verduiveld.
bigue, [big] f. kl, boksbeen (op een schip).
bihoreau, m. It nachtreiger.
bijou [-iju], m. (pl. -x), juweel, kleinood,
kostbaarheid; snoesje, dotje.
bijouterie [-ij-], f. handel in juwelen, -in
bijoutier [-ij-], m. juwelier. [kleinodien.
bijugue, a. dubbel gepaard.
bilabial, a. die met twee lippen wordt uit[gesproken.
bilablê, a. tweelippig.
bilan, m. $ balans(van een koopman); (fig.)
zich
failliet
deposer
son
~,
overzicht;
verklaren; ,---, flatte, ~ dord, geflatteerde
balans; adopter le ~, balans goedkeuren;
extrait du , .i, verkorte balans.

billon

bilateral, a. tweezijdig; wederzijds; contrat
,,, wederzijds verbindend contract.
bilboque, f. (arg.) concierge.
bilboquet, m. balvangertje; duikelaartje;
smoutwerk (klein drukwerk); verguldstaafje; cynisch zakenman. ,
bile, f. gal; (fig.) gramschap, toorn; echauffer
la ~ 4 qn., iem. boos maken; se faire de la
d (de), zich bezorgd maken, zich ongerust maken, zich (lets) aantrekken; diverser sa ~ sur, z'n gal uitspuwen tegen.
biliaire, a. de gal betreffend, gal-.
bilieux, a. galachtig; gemelijk, droefgeestig;
toornig, lichtgeraakt, opvliegend; fihre
P%-,se, galkoorts.
bilingue, a. tweetalig.
bilinguisme [-legism], m. 't tweetalenstelsel,
tweetaligheid.
bill, m. wet(sontwerp) in Engeland.
billard [bijar], m. biljart; biljartkamer, biljartzaal; ,-.-, anglais, Engels biljart (hellende plank met genummerde hokjes
waarin de teruglopende bal blijft staan);
(pop.) de'visser son ~, om zeep gaan.
billarder, v.intr. kromme voorpoten hebben; krom naar buiten staan (van voorpoten).
bille, f. biljartbal; knikker, stuiter; kogeltje;
blok (van hout, -metaal of -chocolade);
rolstok; pakstok; jotter aux ,---,s, knikkeren;
roulement ci, ~s, kogelbeweging; (pop.) ~
de billard, kale schedel.
billebarrer, v.tr. (pop.) bonte strepen zetten
op; bont maken.
billebaude, f. wanorde, verwarring; a la ~,
verward.
biller, v.tr. platrollen (deeg); toehalen
(baaltje); uitwringen (huid).
billet [bije], m. briefje; biljet, plaatsbewijs, kaartje, lot; #-,-, doux, minnebriefje;
e•-, de faire part, kennisgeving; ".-, de Banque, bankbiljet; "a de commerce, handelspapier; ' 4 ordre, promesse, accept; e■,,
circulaire, rondreisbiljet; ~ de circulation,
vrije reiskaart; ~ de faveur, vrijkaart;
~ de quai, perronkaartje; ,---, de logement, X inkwartieringsbiljet; ,---, blanc.
niet (in de loterij); je vous en donne
mon ~! dat geef ik u op een briefje, dat
verzeker ik u; Ah! le bon ", (qu'a La
Chdtre) ! veel beloven en weinig geven
doet de gekken in vreugde leven; prendre
un ,--, de parterre, op zijn neus vallen.
billeter, v.tr. etiketten plakken op; X van
inkwartieringsbiljetten voorzien.
biliette, f. talhout; 10 blokje; pijp drop;
tolbriefje.
billevesee [bil-], f. beuzelarij; gekkepraat,
kletspraatje; droombeeld.
billion [bilja], m. milliard, r000 millioen.
billon [bijb], m. kopergeld, pasmunt; vurenhouten balk; door de ploeg opgeworpen
aardrug.
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billonnage [bij-], m. 't snoeien (van een wijn- ' birman, a. Birmaans; ,---,, in. Birmaan.

stok); 't opploegen van aardruggen.
billonner, v.tr. snoeien (wijnstok); beploegen
zolat men aardruggen vormt (veld).
billot [bijO], m. blok, hakblok of halsblok (tot onthoofding); (fain.) dik boek,
turfje; Pen mettrais ma téte sir le ,--i, ik zou
er mijn hoofd onder durven verwedden.
bilobê, a. tweelobbig.
biloculaire, a. tweehokkig.
bimane, a. tweehandig.
bimbelot, in. stuk kinderspeelgoed; snuisterij.
bimbeloterie, f. speelgoedfabriek, -winkel;
fabriek van-, handel in snuisterijen.
~bimensuel, a. halfmaandelijks.
bimestriel, a. tweemaandelijks.
bimêtallique, a. van de dubbele munt., standaard.
blinetallisme, m. dubbele muntstandaard.
binthalliste, m. aanhanger van de dubbele
muntstandaard.
bimoteur, a. &in. tweemotorig (vliegtuig).
binage, m. tweede omwerking van de
grond; dubbele mis-lezing.
binaire, a. tweetallig, tweevoudig.
binard, m. blokwagen.
biner, v.tr. voor de tweede maal omwerken
(de grond); "-,, v.intr. twee missen op een
dag lezen.
binet, m. profijtertje, zuinigje.
binette, 1. hak (voor tuinwerk); tronie, bakbiniou, m. doedelzak der Bretagners. [kes.
binocle, m. lorgnet.
binoculaire, a. voor beide ogen.
bininne [-Om], m. tweeterm (algebra).
binot [-no], in. lichte ploeg.
biographe, m. levensbeschrijver.
blographie, /. levensbeschrijving.
blographique, a. biografisch (tot de levensbeschrijving behorend).
biologie, 1. biologic, levensleer.
biologique, a. biologisch.
biologiste, bioiogue, in. bioloog.
bion, m. loot.
bioxyde, tn. bioxyde (oxyde met dubbele
hoeveelheid zuurstof).
biparti, a. tweedelig.
bipelle, a. tweevoetig; ,%-,, in. tweevoetig dier.
biplace, m. & a.
machine met twee
plaat sen.
biplan, tn. tweedekker (vliegmachine).
bique, f. kr, geit.
biquet, in. At bokje; ,-/te, f. geitje.
biqueter, v.intr. jongen werpen (van geitEn).
biquier, in. geitenhoeder.
biquotidien, a. tweemaal per dag verschijbirbe, m. oue knul. [nend.
bilifringent, a. dubbelbrekend.
birime, f. galei met twee rijen roeiers aan
weerszijden.
biribi, m. Ital. dobbelspel; strafbataljon.
birloir, m. vensterknip.

Birmanie, 1. Birma.
bis [bis], adv. nog eens, tweemaal; ' [bi], a.
donkerbruin, pain ,---,, bruin brood.
bisaieul, m., -e, f. overgrootvader; -moeder.
bisaille, f. meel (voor bruin brood).
bisannualiti, I. tweejarigheid.
bisannuel, a. tweejarig.
bisbille [bisbij], 1. gekibbel, gekrakeel.
biscalen [biskaje], in. Biscayer, verdragende
snaphaan; grote schrootkogel.
biscornu, a. wonderlijk gevormd, wanstaltig;
vreemd, zonderling.
biscotin, in. beschuitje, cake.
biscotte, I. beschuit.
biscuit, m. beschuit; biscuit (soort koekje);
onverglaasd aardewerk; ,-.., de mer, schE epsbeschuit; ne pas s'embarquer sans ,■,,,
voorzorgen nemen.
biscuitê, a. dubbel gebakken.
biscuiterie, f. beschuitfabriek.
bise, f. Noord-Oostenwind; (fig.) de winter.
biseau, m. sehuine kant; schuin geslepen
rand; weke zijde (van brood); schuin
mondstuk; steekbeitel; tailler en ,--,,
schuin afslijpen.
biseautage, m. 't schuin afsnijden, -afknippen om vals te spelen.
biseauter, v.tr. schuin afslijpen; schuin afknippen om vals te spelen (spieelkaarten).
biser, v.tr. oververven; ,--", v.intr. grauw worden (van granen).

biset, m. lt grijze veldduif.
bisette, f. grijze garenkant; wilde eend.
bismuth [bismilt], in. bismuth.
bison, m. 261 bison, Amerikaanse buffel.
bisonne, f. grijs linnen voor voering.
bisontin, a. van Besancon.
bisquain, m. bereid schapevel met de wol.
bisque, f. kreeftensoep; vijftien punten voor
(in 't kaatsspel).
bisquer, v.intr. 't land hebben, zich ergeren,
de pest in hebben.
bissac [bisak], in. knapzak, reiszak.
bissecter, v.tr. middendoor delen.
bissecteur, -trice, a. in twee gelijke delen
verdelend; ,%-itrice, f. id., lijn die een hock
middendoor deelt.
bissection,f. verdeling in tweeen. [roepen na.
bisser, v.tr. bisseren, (doen) herhalen, bis
bissexe, bissexuê, bissexuel, a. tweeslachtig.
bissextil, a. anne'e ''e, schrikkeljaar.
bistorte, f. adderwortel.
bistouri, m. snijmes, operatiemes.
bistourner, v.tr. om-, verdraaien, buigen;
bistre, m. zwartbruin, roetzwart. [lubben.
bistrer, v.tr. zwartbruin-, roetzwart maken.
bistro, m. (pop.) kroeghouder; kroeg.
bisulque, a. tweehoevig.
bitord, m. schiemansgaren.
[beting leggen
bitte, f. beting.
bit ter [bite], v.intr. 't ankertouw om d
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bitter [-ter], tn. bitter (drank).
bitumage, in. asphaltering.
bitume, in. asphalt, aardpek , aardhars; (fig.)
de straat.

bitumer, bituminer, v.tr. asphalteren.
asphaltwerker.
bitumier,
bitumineux, a. asphaltachtig.
bivac, bivouac, in. b ivak, nachtleger in de
open lucht; feu de

wachtvuur.

bivalve, a. tweeschalig; tweevliezig.
bivaquer, bivouaquer, v.intr. bivakkeren,
in de open lucht kamperen.

bizarre, a. -ment, adv. grillig; wonderlijk,
vreemd, zonderling.
bizarrerie [-arri], f. grilligheid; wonderlijkheld, vreemdheid, zonderlingheid.
blackboulage [blakbuld3], m. 't deballoteren,
afwijzen.
blackbouler, v.tr. deballoteren; afwijzen;
etre blackboule, afvallen, zakken.
blafard, a. vaal, bleek.
blague, f. tabakszak; bluf, snoeverij; grap,
mop, bak; larie, brani, fopperij, aansteldans le coin, sans
a part,
lerij;
alle gekheid op een stokje; sans is 't
heus? faire des ,%-is a qn., 'n lolletje met
iem. uithalen.
blaguer, v.intr. bluffers, snoeven; grappen-,
gekheid maken, moppen tappen, moppig
qn., iem. voor de gek houden,
zijn;
iem. in de maling nemen.
blagueur, m. pocher, bluffer; grappenmaker,
zwetser.
blair, m. (pop.) neus, kokkerd.
das; scheerkwastje; stofblaireau,
[kwast (phot.).
Blaise, m. Blasius.
blamable, a. laakbaar, afkeurenswaardig.
blame, m. afkeuring, blaam; berisping.
blamer, v.tr. laken, afkeuren; berispen.
blanc, blanche, a. wit, blank; bleek, verkleurd; schoon, zuiver, onbeschreven,
onbedrukt, onbeschilderd, open; rein, onschuldig, zonder smet; van de koningsgezinde partij; (arg.) geld, metaal;
argent ~, zilvergeld; armes blanches,
blanke wapenen; bois vurenhout;
c'est ti bonnet et bonnet ~, 't is even
breed als lang, 't is lood om oud ijzer; cheveux mss, grijze haren; cordage "-d, ongeteerd touw; eau blanche, goulardwater,ge/e'e
nieuwzilver; race
blanche, rijp; metal
blanche, blanke ras; sauce blanche, botersaus; soleil verblindende zon; viande
blanche, kalfsvlees, kippevlees; faire des
yeux ~s, de ogen ten hemel heffen;
niet (in
schoon linnen; billet
linge
de loterij); bulletin blanco stembiljet;
donner
zonder
pop;
carte blanche,speelkaart
carte blanche a qn., iem. alle vrijheid geven,
bal voor oniem. volmacht geven; bal
gehuwden; coup e•-#, misworp, poedel;
een poedel maken, niet
faire chow

N

N

slagen; nuit blanche, slapeloze nacht; le
train ziekentrein (Lourdes); vers
—s, rijmloze verzen; voix blanche, heldere
(de son epee), verstem; (se) faire
trouwen op eigen kracht, hoog opgeven
van zijn macht; m. 't blanke; lets wits,
als witte kleur, witte verf, witte klederen,
witte goederen, wit vlees, witte saus,
witte wijn, doelwit (roos), onbeschreven
papier, open ruimte (op papier), blank
(bij spel), witgloeiend metaal, rijp, blanketsel, krijt, oude Fr. munt (-= 5 deniers);
d'albdtre, gipspoeder; ,•-• de baleine,
de
de ceruse, loodwit;
walschot;
d'eau, witte plomp;
chaux, kalkwater;
d'ceuf,
d'Espagne, Spaans krijt;
de l' veil, oogde zinc, zinkwit;
eiwit;
des yeux, iem.
wit; regarder qn. dans le
strak aankijken; rougir jusqu'au des
yeux, rood worden tot achter zijn oren;
se manger le N des yeux, hevig twisten;
les B "-is, de koningsgezinden; passer du
e■-, au noir, van 't ene uiterste in 't andere
vervallen; voir tout en ~, alles van de
goede zijde beschouwen, menen dat alles
goed zal gaan; vetir de "s, in 't wit klemagazijn van witte
den; maison de
goederen; mettre dans le "s, de roos raken;
op
den
man af, zoo maar
de but en
open laten; signer
dadelijk; hisser en
en
in blanco tekenen; mettre du noir
sur du schrijven; mettre du (zich)
blanketten, ook de keu krijten; poudrer a "s, wit poeieren; chauffer a
witgloeiend maken; (fig.) vreselijk
warm maken, opstoken; it a geld (a) ~,
't heeft gerijpt, 't heeft ruig gevroren;
saigner 't bloed aftappen; (fig.) het
vel over de oren halen; tirer a ~, met los
kruit schieten; rouler a zonder passagiers rijden; mettre qn. au ~, iem. ruineren.
blanct-bect, m. melkmuil.
bloedvink.
blanc-cul [-kill,
kleine witvis.
blanchaille, I.
blanchette, a. witachtig.
blanche, /. blanke vrouw; J halve noot;
handel in blanke slavinnen.
traite des
blanchement, adv. zindelijk, schoon.
blancherie, I. blekerij.
blanchet, tn. wit molton; filtreerdoek; wit
wollen doek, legger (van een drukpers).
blanchette, $ f. veldsla.
blancheur, f. witheid, blankheid, helderheid;
het wit, witte plek.
't wit maken, 't witten,
blanchiment,
't bleken.
blanchir, v.tr. wit maken, witten, pleisteren
(muur), bleken (bv. vias), grijs maken
(haren), opkoken (goud), vertinnen (lood),
uitdrijven (bladzijde), merken (boom);
wassen (linnengoed); bewassen (iem.),

ti
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bled [bled], m. binnenland (der woestijn),

(fig.) verontschuldigen, van schuld vrijpleiten (iem.); gladschaven (plank), gladvijlen (ijzer), afkoken (groenten); se'pulcre
blanchi, huichelaar, schijnheilige; donner
a '', in de was doen; celane fait que "-i,
dat helpt weinig; "-, ti la chaux, witten
(muur); etre blanchi, de was vrij hebben;
,-.,, v.intr. wit worden; grijs worden; le
jour blanchit, 't grauwt in 't oosten; se "-,,
zich verontschuldigen; zijn linnen (laten)
wassen.
blanchissage, m. 't wit maken, 't wassen,
bewassing, de was; wasloon; 't raffineren
(van suiker).
blanchisserie, f. wasinrichting; blekerij.
blanchisseur, flt. -euse, f. bleker, -ster; wasbaas, -vrouw; porter le deuil de sa 'se,
vuil linnen dragen; use de fin, fijnewasvrouw.
blanct-mangert, in. gelei (van room, gelatine en suiker).
blanc-poudrê, a. witgepoeierd.
blanct-seingt, in. blanco volmacht.
blandice, I. vleierij.
blanque, f. soort loterijspel; soort witte druif;
faire (of amener) "-i, een niet trekken.
blanquette, f. suikerpeer; soort witte wijn;
ragout van lams- of kalfsvlees met witte
saus; (arg.) geld, wasvrouw.
blasé, a. verstompt, beu, geblaseerd, die genoeg heeft van alles.
blaser, v.tr. (sur) verstompen, bederven
(maag); blaseren, over-verzadigen, beu
maken, ongevoelig maken (voor).
blason, in. wapen(schild); wapenkunde;
redorer son "-i, (als edelman) een rijk
burgermeisje trouwen.
blasonner, v.tr. 0 schilderen of beschrijven
(wapens).
blasphimateur [blAsfe-], in. -trice, f. godslasteraar, -ster.
blasphimatoire [blasfe-], a. godslasterlijk.
blaspheme [blasfe-], in. godslastering, vloek;
heiligschennis, lastertaal, hoon.
blasphemer [blasfe-], v.intr. godsiasteringen
uitspreken, vloeken; "-,, v.tr. onteren,
last eren, schenden, Konen;'— ce que l'on
ignore, met minachting spreken over alles
wat men niet kent.
blaste, in. kiem.
blatier [-tje], m. korenhandelaar.
blatte, f. kakkerlak; bakkerstor.
blauwe, f. voermanskiel.
blave, m. blavin, m. (arg.) zakdoek. ble, rn. graan, koren; graanveld, korenakker;
gros mss, tarwe en rogge; petits Ns, gerst,
haver, boekweit; ,---, noir of (---, sarrasin,
boekweit; ,----, de Turquie, Turkse tarwe,
mals, "-, de Guine'e, negerkoren; "-, de vache,
wilde weit; r---, en herbe, jong koren (te
velde); manger son "-, en herbe, zijn inkomsten vooruit verteren.
PRicK, Frans-Ned. woordenboel:

2('

dr.

't platte land, de weinig bewoonde
(woestijn-)streken.
blame, a. doodsbleek.
blemir, blemir, v.intr. doodsbleek worden.
blemissement, m. 't bleekworden, grauwen
(v. d. dag).
blende [-e-], f. natuurlijk zwavelzink.
blennie, 1. ,-1 slijmvis.
blepharite, f. ontsteking van de oogleden.
blase, a. die lispelt.
blisement, m. 't lispelen.
Wiser, v.intr. lispelen (s, z voor f, 3 zeggen).
blêsite, f. 't lispelen.
blessant, a. kwetsend, aanstoot gevend,
krenkend.
blesse, a. & ni. gewond(e), gekwetst(e).
blesser, v.tr. wonden, kwetsen; pijn doen,
zeer doen, bezeren; knellen (bv. van schoenen), hinderers; pijnlijk aandoen (bv.
ogen); (fig.) kwetsen, aanstoot geven aan,
kren ken.
blessure, f. wond, verwonding, kwetsuur;
(fig.) wond, krenking, smaad.
blet [ble], blette [blet], a. beurs, al te rijp.
blettir, v.intr. beurs worden.
blettissement, in. 't beurs worden.
bleu, a. blauw; verbluft of verbluffend; vin
"-i, minderwaardige wijn; livre "-,, blauwboek; bibliotheque "-,e, bibliotheek van
ridderromans en sprookjes; conte ,---,
sprookje; cordon "-i, blauw ordelint van
de orde van de H. Geest; ridder hiervan;
(fig.) knappe keukenmeid; ", clair, lichtblauw; "-, fonce, donkerblauw; peur ,-.,e,
hevige schrik, afschrik; colere "-ie, hevige
woede; "--,, m. blauw, blauwe kleur;
blauwe plek; groen, recruut, „big"; ".., de
Prusse, Pruisisch blauw; ,---, d'outremer,
ultramarijn; "-, de roi, koningsblauw; ,---,
en sachet, zakjesblauw; passer au ,---,, door
't blauwsel halen (linnengoed); (fig.)
spoorloos doen verdwijnen; n'y voir que
du ,--,, er niet wijs uit kunnen worden;
les Br.,-,s, de blauwen (soldaten der republiek tijdens de Revolutie); dans le ,--i,
in 't rijk der dromen; petit —, slecht rood
wijntje; stadstelegram; la grande "-de, zee;
faire passer qc. au ,---,, lets blauw blauw
[laten.
bleuAtre, a. blauwachtig.
ijsvogel; (pop.)
bleuet, m. $ korenbloem;
bankbiljet.
bleuir, v.tr. blauw maken; ,---i, v.intr. blauw
bleuissage, in. 't blauw maken. [worden.
bleuissement, m. 't blauw worden.
bleut-manteaut, as. At mantelmeeuw.
bleutage, m. 't blauwen.
bleute, a. blauwachtig; noir'', blauwzwart.
blindage, in. X pantsering, blindering.
blindê, a. (arg.) vet, dronken.
blinder, v.tr. X bomvrij maken; pantseren,
blinderen; balle blinde'e, mantelkogel; salle
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v.intr.
kluis; auto blinde'e, gepantserde bluffer [bldefe], v.tr. overbluffen;
bluffen.
auto.
blindes, t.pi. blindering, blinderingsbalken. bluffeur [bleefder], in. bluffer.
bloc [blOk], m. blok, klomp, hoop, stapel; blutage, m. 't builen.
geheel, samenhang, (van personen) aan- bluteau, m. meelbuil, stofbril.
eengesloten geheel, lieden die als een bluter, v.tr. builen (meel).
man optreden, eensgezinde partijen, bluterie, f. builkamer, -zolder.
coalitie, of (van zaken) massa, complex, blutoir, m. (meel)buil.
boa, m. reuzenslang, boa; bont (voor dames).
partij, alles bij elkaar; provoost, bak;
tot het vastloopt, tot het stuit; vast, pal, bobard, m. (arg.) praatje.
alien tege- bobeche, I. hoedje (van een kandelaar);
in de klem, machteloos; en
metalen- of glazen schijfje, waarop een
bij de
lijk of alles tegelijk; vendre en
kaars afdruipt; potsenmaker, pias.
hoop-, in massa-, voetstoots verkopen;
provoost hebben; fourrer qn. bobinage, m. 't opspoelen, 17k wikkeling.
etre au
bobine, f. klos (garen, zijde), spoel; inductieau ,---,, iem. opsluiten.
kios; papierrol; filmrol (v. fototdestel);
blocaille, f. stopsteen.
blocage,
(pop.) kop, bol.
blockhaus [blokes], blokhuis; commanbobineau, m. klosje.
dotoren.
block-system [blOksistem], m. bloksysteem. bobiner, v.tr. op een klos winden.
bobinette, f. houten klink.
blocnotes.
bloc-notes [-knot],
blocus [-kiis], rt. insluiting, blokkering, bobineur, m. spoelder.
blokkade; N continental, continentaal bobineuse, f. spoelster; X spoelmachine.
bobo, m. zeer, pijn (kindertaal).
stelsel.
blond, a. blond; biere tee, licht bier; des epis bobonne, f. (kind) meid; ma f-•i, wijfje.
de filasse, bocage, m. bosje.
goudgele korenaren;
bosnimf.
vlasblond, ,---, de Paris, melkboeren- bocager, a. nymphe
m. -e,f. blonde, blondine. bocal, m. (pl.: bocaux) wijde, glazen fles,
hondenhaar;
bokaal,
stopfles;
goudvissenkom;
glazen
blondasse, a. matblond.
bol met water ter verlichting bij kunstblonde, 1. zijden kant; licht bier.
werk; mondstuk.
blondin, a. &m. blond(e); (fig.) pronker, fat;
bobard, m. stampmolen.
f. blond meisje, blondine.
bocardage, m. 't ertsstampen.
blondinet, a. wat blond.
bocarder, v.tr. stampen (erts).
blondin, v.intr. blond worden, -zijn.
Bosjesman.
bochiman [13Ofima],
bloqui, m. stopstoot.
bloquer, v.tr. insluiten, blokkeren (bv. stad), bock, m. glas bier ('f ' liter); bierglas.
stoppen (biljartbal), (fig.) verlammen, Boice [1366s], Boetius.
tot werkloosheid doemen; vastzetten, Boers [beer], m.p/. Boeren (Zuid-Afrika).
vastleggen; stop zetten (be. machine); boéte, f. aas (om te vissen).
les freins, krachtig remmen; in porte- bceuf [beef, plur. bob], m. os, rund; ossevlees, rundvlees; (fig.) plompe kerel of
feuille houden (effecten), pal zetten
werkezel;
de Hier, zeekoe; N musque,
(iem.) of arrest geven aan (iem.); vullen,
muskusos;
sale, pekelvlees;
inz. -met stopsteen of -met omgekeerde
naturel, rundvlees zonder kruiden, e. d.;
letters; afsluiten (met het bloksysteem);
ti (1 la mode, gestoofd rundvlees; gras,
etre bloque par la neige of -par la glace,
karnavalsos, paasos; donner un (rut pour
ingesneeuwd zijn of vastgevroren zijn;
avoir
een spiering uitgooien om een
un malfaiteur, 'n boosdoener opsluiten.
kabeljauw te vangen; etre le
het kind
kuiltje
bloquette, I. kuiltje; jouer a la
- van de rekening zijn;
a. „reuzen",
knikkeren.
buitengewoon.
blot, m. (pop.) prijs, galling; fa fait mon
dat is net wat voor mij, -'n kolfje naar bog, m. soort kaartspel.
boghei [1)60], m. buggy.
mijn hand.
blottir (se), v. pr. neethurken, ineenduiken, bogie [bOji], I. rolwagen, truck.
ossenoog.
bogue, f. kastanjebolster;
wegschuilen.
blouse, f. biljartzakje; gietvorm; (boeren)- Boheme [boom], / Bohemen; f. zwervende
stammen;
de
wereld
van
arme kunkiel; blouse.
stenaars of -verlopen studenten.
qn.,
blouser, v.tr. stoppen (biljartbal);
Boheme, m. & f. Bohemer, Boheemse;
iem. beetnemen, -bedotten; se
m. & f. zigeuner, -in; vooral arm kunsteverlopen; zich vergissen.
naar of verlopen student; vie de
ongebluet, m. $ korenbloem.
regeld leven; maison de
huishouden
bluette, f. vonkje; geestige trek; geestig gevan Jan Steen;
a. ongeregeld; onbeschriftje.
schaafd, verward.
bluff [bleef], tn. bluf, opsnijerij.
blinde'e,
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Bohemien, m. -ne, f. Bohemer, Boheemse;
bt■d, -ne, f. zigeuner, -in, zwerver,
zwerfster; b"s, a. Boheems.
board = boyard.
boire, v.tr. drinken (ook by . la pluie); leegdrinken (by. glas), verdrinken, er door
brengen (geld); ,---, zijn zorgen
verdrinken; drinken op ([a] iemands gezondheid), opzuigen (dauw), verzwelgen
(water);'' un coup, water binnen krijgen;
inslikken (tranen); ce papier boit l'encre,
dit papier vloeit; met voile teugen inademen (lucht), opleven; f•-, la sante,
opfleuren; baden in (licht, geluk), gretig
opvangen (woorden), slikken (belediging),
genieten van (wraak, leven);
l'eau
du Lethe, vergeten;
ci, la source d'Hippocrene, zich aan de dichtkunst wijden;
au Styx, sterven;
a la grande
tasse, in de zee verdrinken; (fam.) un
bouillon, geld verliezen of "s du lait, in
zijn nopjes zijn (na een succes); ,--, dans,
drinken uit;
dans son verre, zelfstandig
zijn, zijn eigen karakter hebben, -dragen;
petits coups, ,--, a petites gorgees, slurpen, opslurpen;
a sa soil, zoveel drinken als men lust;
sec, pooien; wijn zonder water drinken;
comme un trou,
comme un Polonais, drinken als een tempeHer; aPrês
boven zijn theewater; in een
roes; chanson a
drinklied; it y a ci
et
4 manger, 't is dik en dun door elkaar; elk
wat will; 't heeft zijn voor en tegen; qui a
bu boira, gewoonte is een tweede natuur,
(sours;) een vos verliest wel zijn haren, maar
niet zijn streken; on ne saurait faire
dne quin' a pas soil, met onwillige honden is
het kwaad hazen vangen; qui fait la faute, la
bolt, wie zijn billen brandt, moet op de
blaren zitten; c'est la mer a 't is onbegonnen werk, 't is monnikenwerk; ce n'est
pas la mer 't is geen heksenwerk,
't is niet zo lastig; avoir toute honte bue,
alle schaamte afgelegd hebben; it a bu un
coup de trop, hij heeft to diep in 't glaasje
gekeken; le • , het drinken.
boil, m. bos; hout; houten voorwerp,'houten
gedeelte; ledikant de lit), romp (van
een schip, van een stoel), schacht (van een
lans), schijf, kegel, gewei (van een
hert); sous "s, onder de bomen, in 't
bos;
de justice, guillotine; schavot;
Unit, palmboompje;
de corde,
vaamhout; d de mai, meidoorn; le B'-,
het Bois de Boulogne; de houten;
homme de "s, onverschillig man; on n'est
pas de "s, de natuur spreekt een woordje
mee; ,---, de chauffage,
a broiler, brandhout; ti de construction, timmerhout; du
vent, levend hout; du "s mort, dor hout,
sprokkelhout; train de ', houtvlot;
flotte, vlothout; it est du
dont on fait

les ml/nistres, hij is geschikt voor minister;
etre du '' dont on fait les fl4tes, een
jabroer zijn, zeer inschikkelijk zijn; trouver
visage de voor een gesloten deur komen; faire visage de -, een zuur gezicht
zetten; faire fleche de tout "s, geen middel
versmaden; ne savoir de quel faire fliche,
ten einde raad zijn; on verra de quel a je
me chauffe, ik zal tonen wie ik ben; entre
le "s et r ecorce, it ne faut pas mettre le
doigt, steek je hand niet in een wespennest; mettre qn. dans ses
iem. in zijn
meubeltjes zetten. [mijnhout.
boisage, m. beschotwerk; beschothout;
boise, a. met houtgewas beplant, bosrijk;
bosstreek.
pays
boisement, m. bosaanplanting.
boiser, v.tr. met hout beplanten, bebossen;
met houtwerk beschieten, betimmeren,
stutten.
bolserie, I. houten beschot, lambrizering.
boiseur, m. mijnstutmaker.
's-Hertogenbosch.
Bois-le-Duc,
boisseau, m. schepel (korenmaat van ongeveer 12,5 liter); mettre la lumiere sous le
't licht onder de korenmaat zetten.
boisselage, 't meten v. droge waren.
boisserie, f. schepel-vol.
vervaardiger van korenmaten
boisseller,
en allerlei houten voorwerpen.
boissellerie, f. 't maken en verkopen van
houten vaatwerk.
boisson, f. drank; adonne a la
aan de
drank; pris de
dronken.
boite, f. drinkbaarheid; landwijn.
bone, f. doos, bus, kistje, trommeltje; ook
kast (van een machine); (pop.) hok, kast
(= school, kantoor, winkel, politiekamer,
ens.) of bek, wafel; d'artifice, donderbus; ,---, a balles, ti a mitraille, kartets;
de botanique, botaniseertrommel;
de
branchement,
centiaalschakelaar; ,---, a
charbon, kolenbak;
de compas, passerdoos;
de conserves, blikje;
de couleurs,
,---, de peinture, verfdoos; ti crdnienne,
hersenpan;
aux lettrcs, brievenbus;
de montre, horlogekast;
a musique,
speeldoos; tingeltangel;
norvegienne,
hooikist;
de nuit, nachtkroeg;
a
ordures, vuilnisbak;
a savon, zeepbakje;
de secours, verbandkist, hulpkist (op bruggen voor drenkelingen);
de vitesses, versnellingskast (auto); it faut
le mettre dans une "s, hij kan nergens
tegen; it a Pair de sortir d'une hij is in
de puntjes gekleed; dans les petites mss,
les bons onguents, klein maar dapper;
c'est la tnetne "s, dat komt uit dezelfde
boitement, m. 't mank gaan.
[koker.
bolter, v.intr. mank gaan, hinken.
boiterie, I. 't mank gaan.
bolteux, . kreupel, mank, hinkend; (fig,)
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gebrekkig, krom of traag; vers s, kreupel bombe, a. bol; gebocheld; verre "-i, stolp,
glazen klok; bol brilleglas, bolle lens.
vers (met ongelijke maat); table "-le,
waggelende tafel; comparaison ..'se, ver- bombement, m. welving, ronding, bolheid.
gelijking die mank gaat; ~, m. kreupele; bomber, v.tr. ronden, welven, bol maken;
,, v.intr. bol zijn, bol staan; zwellerr,
it ne faut pas clocher devant le "a, men moet
krom trekken.
niet spotten met gebreken.
boitier, m. I instrumentkistje; binnen- bombinateur, m. .ft. vuurpad.
kast (van een horloge); buslichter; Kamer- bombonne = bombonne.
bombyle, m. snuitvlieg.
lid, dat voor afwezige leden stemt.
bombyx, bombyce, tn.
I: zijdeworm.
bonnier, v.intr. licht mank gaan.
borne [born], m. giek (van een zeil).
boitte = bate.
boat-tout, m. drinkebroer; glas zonder voet, bomerie [bOrnri], f. bodemerij.
bon, a. goed (als goedig, goedhartig; eentuimelaar.
voudig, braaf; welwillend, hartelijk; bebol, m. grote pil, artsenijbak bowl, kom,
schaafd, fatsoenlijk; geschikt, bekwaam;
spijsvingerkom, schaal; ~ alimentaire,
degelijk, solide; aardig, vrolijk; gezond,
bolchEvic, m. bolsjewiek. [bal.
welvarend; kloek, stevig; blozend, fris;
bolchivisme, m. meerderheidspartij; cornnuttig, dienstig; gunstig, voordelig;
munistische partij.
heilzaam, voedzaam; gaaf, deugdelijk;
bolchêviste, m. aanhanger v. h. bolsjewisme.
ruim, vol; flunk, aanzienlijk; edit, waar;
bolduc [-diik], m. bindlint.
ernstig, duchtig; rechtvaardig, juist; lekbol6e, I. komvol; napje.
ker, aangenaam); '' homme, ~ne femme,
bolero, m. Spaanse dans; muziek daarbij;
manes Bens, goede man, goede vrouw, beste
bolero (hoed en kledingstuk).
lui, ook sukkel, gewoon vrouwtje, moederbolet, m. $ soort paddestoel.
tje of wijf, eenvoudige lui; un ~ payeur,
bolide, in. luchtsteen, meteoorsteen; iazend
prompte betaler; ~ comme le pain,
rijdende auto; passer en N, in razende
door en door goed; avoir Pair "a, er
vaart voorbijvliegen.
goedig uitzien; avoir ‘-,-, air, er knap
bolivar, in. bolivar (hoge hoed met brede
vous etes biers ,-..,, dank u vriendeuitzien;
rand).
lijk of wat is u nog onnozel, 't is wel een
Bolivie, f. Bolivia.
beetje dwaas van u; it est i---, lei, 't gaat
bolivien, a. Boliviaans; ~, m. Boliviaan.
hem uitstekend of of hoe geestig, die is
Bologne, I. Bologna.
raak of wat verbeeldt hij zich wel; elle
bollandiste, tn. Bollandist ( Jezulet, die het
est ~ne! en voile une one! neen maar,
leven der Heiligen beschrijft).
die is goed ! of da's kras; it m'en est
bombage, m. 't welven, 't bol maken.
arrive une one, er is me jets geks overbombance, I. smulpartij, brasserij; faire "-,,
komen, raad eens wat ik nu aan de hand
smullen, fuiven.
heb gehad; etre ~ a, dienen tot, geschikt
bombarde, I. donderbus; bombardeergaljoot;
zijn om; ~ 4 manger, eetbaar of lekker;
basbrommer.
beschieting,
bombarcela est "-, a dire, dat mag wel eens worden
bombardement, m.
gezegd of dat is allemaal gauw gezegd;
dering, bombardement.
, a tirer, afdrukken; tout lui est ', hij
bombarder, v.tr. (de) met bommen beschieis niet veeleisend, hij kijkt niet zo
ten, bombarderen; (arg.) roken; (fig.)
nauw; ce qui est ", a prendre est ~ a
overstelpen (met); on l'a bombarde direcgarder, hebben is hebben; comme ~
tear, men heeft hem tegen ieders vervous semble, zoals u wilt; a quoi ,-.,?
wachting (of men heeft hem maar evenwaartoe dient het, 't helpt toch niet,
tjes- , men heeft hem liefst-) tot directeur
waarom zou men; son compte est ~, son
benoemd.
affaire est ,,,ne, hij heeft wat hem toebombardier, m. bombardeerkever; bommenkomt of hij is voor de poes; la ~ne moitie,
werper.
meer dan de helft; une one heure, ruim
bombardon, in. bombardon (zwaarste kopeeen uur; ,--inombre de, heel wat; arriver ,---,
ren blaasinstrument).
premier, met glans winnen; ~, adv. goed;
bombasin, tn. bombazijn.
trouver "-,, goedvinden; sentir r-d, lekker
bombe, f. born; bolle fles; signaalbal; gare
ruiken; coetter ~, heel wat kosten; tenir
la ~! nu krijgen we het, neemt u in acht !
~,
stand houden, pal staan; it fait ,-.-d,
"-, incendiaire, brandbom; ~ glacie, ijs't is lekker weer; it fait "-, ici, 't is hier
pudding in de vorm van een born; r•-, a
lekker; it fait "--, se promener, 't is heerlijk
gaz lacrymogene, traanbom; ".., lumineuse,
weer om te wandelen; it ne fait pas ".-, la,
lichtkogel; (pop.) en e.---,, aan de zwier;
't is daar onaangenaam of -niet pluis; it
faire la ~, fuiven, aan de rol zijn; arriver
ne fait pas m-, sortir, 't is niet raadzaam uit
comme une "-,, ineens binnen komen
te gaan; pour (tout) de "-,, voor goed, in
vallen.
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werkelijk, in ernst;
ernst; tout de
interj. goed ! ha ! wel drommels ! toe
maar ! alweer wat ! nu nog mooier !
het goede, het voordeel; de goede mens;
bewijs, bon; it a du ,■), er zit wel jets goeds
in hem, hij heeft wel jets voor; it y a du
er zit wel jets goeds in, van die kant valt
de l'affaire, 't mooiste-,
het weer mee; le
mijn
't grappigste van de zaak; mon
poste,
postbewijs; ,---, de
waarde; ,--, de
du Tre'sor, schatkistpain, broodbon;
biljet; sur le Tre'sor, aanwijzing op de
schatkist; N a tirer, toestemming tot
afdrukken.
bonace, f. windstilte.
bonapartisme, m. partij, stelsel dat de Bonaparte's aanhangt.
.
bonapartiste, a. , bonapartistisch;
Bonapartist.
bonasse, a. goedig, sullig.
bonbon, in. suikergoed, lekkers (balletjes,
zuurtjes, enz.).
bonbonne, f. grote fles, kruik, bus of blikken kan .
bonbonniere [bObOnjer], f. bonbondoosje;
(fig.) gezellig huisje, keurig zaaltje.
Christus-peer.
bont-chrêtient,
bond, tn. sprong; d'un,•,, in eens; du premier
schuin tefaire
faux
onmiddellijk;
qn.) zijn
rugspringen (van een bal), (fig.)
woord niet houden, in de steek laten;
prendre la bane au de gelegenheid aangrijpen; je ne tis qu'un N chez moi, ik
vloog naar huis.
bonde, I. duiker (van een vijver), duikerklep;
spongat; spon, born (van een vat); deksel
(van een goot); ldcher la ti a ses larmes,
aan zijn tranen de vrije loop laten.
bonde, a. stampvol, boordevol.
bonder, v.tr. volstoppen, -laden.
bondieusard [M.:1j thzar], m. (pop.) femelaar,
kwezel.
bondieuserie [bOdj cbzri], f. (pop.) femelarij;
vrome beeldjes.
bondir, v.intr. (op)springen, terugstuiten;
huppelen;faire le cceur, walging wekken.
bondissement, m. 't opspringen, huppeling,
sprong.
bondon, tn. born, spon; rond kaasje.
bondonner, v.tr. met een spon sluiten.
bondonniere, f. sponboor.
wespendief (soort buizerd).
bondree, f.
$ yeldspinazie.
bon-henri,
bij geluk, gelukbonheur, m. geluk; par
kig; au petit —, op goed geluk; install?'
jouer de
primitief
ingericht;
au petit'-,
fortuinlijk zijn, het treffen, de dans ontspringen; ,--, du jour, kastje met spiegeldeur(en) van boven.
goedhartigheid, gemoedelijkbonhomie,
heid; onnozelheid, nalveteit.
bonhomme, m. (pl . des bonshommes), Joris

Goedbloed; ouwe man, ouwe heer; mannetje, man, vent; poppetje (tekening);
de neige, sneeuwpop; petit , jongetje,
ventje; petit P..) vit encore, Lotje leeft nog;
alter son petit de chemin, rustig voortgaan
of kalm zijn gigen weg volgen; faire son petit de chemin, het aardig ver brengen; le
poeslief
petit ,-- Klaas Vaak; faire le
zijn of zich onnozel houden; faux "a,
poeslief man; entrer dans la peau du
zich geheel indenken in zijn rol; Jacques
B—', de Franse boer; boerenkinkel;
a. goedig, goedmoedig; onnozel.
bona, m, batig saldo; voordeel, winst.
Boniface, m. Bonifacius.
bonification, f. verbetering, vooruitgang
des
(in zaken); vergoeding, uitkering;
interrets, rentevergoeding.
bonifier, v.tr. verbeteren (inz. landerijen),
beter worden.
vergoeden, uitkeren; se
toespraak (van een kwakz alboniment,
ver, enz.); faire son zijn waar aanprijzen, uitpakken, zottepraat uitkramen.
bonisseur, m. marktschreeuwer, praatjes[maker.
boniet (tonijnsoort).
bonite, f.
goeden dag, -morgen; donner le
bonjour,
groeten;
goedendag zeggen; dire
a monsieur X., de
even aanwippen;
groeten aan mijnheer X.; c'est simple com't is doodeenvoudig.
me
bonne, f. dienstbode;
(d'enfants), kindermeid;
4 tout faire, meid-alleen.
ankerboei.
bonneau,
tuinmelde.
bonnet-damet,
bonnet-mamant, f. grootma, oma (kindertaal).
bonnement, adv. eenvoudig, rondweg, tout
gewoonweg, doodeenvoudig.
bonnet, m. muts, kap; muts (maag der herkauwende dieren);
d'dne, ezelsoren;
a poil, berenmuts; ,--, de police, politiemuts;
grec, kalotje;
rouge, revolutionnair;
de coton of ,---, de nuit, slaap- muts; triste comme un P.., de nuit, ontzethoge ome,
tend vervelend; un gros
grote hans;
cane, doctorsmuts; prendre le
examen doen voor doctor;
uit zijn duim zuigen;
prendre sous son
it a mis son
de travers, hij is slecht gemutst, hij is met 't verkeerde been uit
twee
bed gestapt; deux tetes dans un
in
handen op een buik; parley a son
zichzelf spreken; avoir la tete pres
kort aangebonden zijn, opvliegend zijn;
Teter son par-dessus les moulins, zich
niet aan de mensen storen; dolle streken
uithalen; c'est
blanc et blanc
't is
lood om oud ijzer; opiner du
met de
anderen meegaan, een jabroer zijn.
bonneteau, een, twee, drie, klaveraas.
bonneter, v.intr. voor jabroer spelen; ja en
amen zeggen.
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bonneterie, f. handel in (mutsen, kousen en
andere) gebreide goederen, manufacturenwinkel.
bonneteur, m. oplichter, kwartjesvinder.
bonnetier, in. handelaar in wollen kledingstukken.
bonnette, f. lijzeil; bonnet, schouderweer
(ophoging van een verschansing tussen
2 schietsleuven).
bont-papat, m. grootpa, opa (kindertaal).
bonsolr, m. goeden avond; donner le "},
goedenavond zeggen; ,-,, la compagnie,
goeien avond samen; N!, kun je begrijpen ! dat nooit ! daar bedank ik voor !
'k heb er genoeg van ! ik denk er anders
over ! et alors i.■, I en dan is 't (grapje) uit.
bonte, I. goedheid, goedhartigheid; welwillendheid, gedienstigheid; deugdelijkheid;
rechtvaardigheid; ayez la "-i (de), wees
zo goed (om, te).
bonze, m. id., Chinees- of Japans priester;
hoge ome.
bonzerie, f. Boeddhistenklooster.
bookmaker [bukmekeer], in. bookmaker (bij
wedrennen).
boomerang [bumrd], werptuig der Australiers, terugkerend naar den werper).
Booz [boos], in. Boas.
boqueteau, in. bosje.
boqulllon [-kija], in. houthakker.
borain, a. uit de Borinage (Belgie).
borate, tn. boorzuurzout.
borax, tn. borax.
borborygme, m. rommeling, gerommel in de
ingewanden.
bond, m. boord; schip; rand, kant; oever,
kust; a ,-%-i, aan boord; monter a "..,, aan
boord gaan; par-dessus "a, over boord;
livre de ', scheepsjournaal; titre du ",
de qn., van iemands gevoelen- of -partij
zijn, op iemands standpunt staan;
tot de zijnen behoren; au ,•,, aan de
rand of aan de oever; rouge "-i, glas vol
wijn; ci pleins "-is, overvloedig; les sombres
"as, de onderwereld.
Borda, in. 4,, opleidingschip voor de zeemacht.
bornage, in. buitenhuid (van een schip); 't
ombocrden (van schoenen, -hoeden, enz.).
borde, f. boerenhoeve.
horde, tn. boordsel, galon.
bordee, f. laag, losbranding (van het geschut);
gang (bij 't laveren); passagieren; ldcher
une ', de volle laag geven; une ", d'injures, een vloed van scheldwoorden;
courir des "-is, laveren; courir une i--i, aan
de boemel zijn.
bordel, tn. bordeel.
bordelais, a. uit Bordeaux; B"-i, in. bewoner
van Bordeaux; streck bij Bordeaux.
bordellire, f. blei.
border, v.tr. (de), staan-, liggen-, lopen-,

varen Tangs, de rand bezet hebben van,
zich hebben geschaard langs; omboorden
(met), omzomen (met), afzetten (met),
omgeven (met), zetten langs, boordplanken aanbrengen op (schip), aanhalen
(zeil), instoppen (bed, kind), inhalen
(roeiriemen); bora de, met aan weerskanten...
bordereau, m. borderel, gedetailleerde opgave, staat.

borderie = borde.
bordier, a. aan de weg(rand) liggend;
,--s, m. pachter.

bordigue, I. visweer.
bordure, f. rand, zoom, omboordsel,
lijst, omlijsting (van een schilderij, van
een wapenschild), lijk (van een zeil), band
(van een trottoir); en "-i de, langs; en ,--",
bore, m. barium. [aangrenzend.
boreal, a. noordelijk; aurore tee, noorderBor6e, in. Boreas; b"-i, noordenwind. [licht.
borgne, a. eenogig; verminkt, onvolledig;
twijfelachtig, verdacht; fenetre,,i, venster,
dat wet licht doorlaat, maar geen uitzicht
heeft; sein "-i, boezem zonder tepel; ancre
,,, anker met een arm; cabaret "-i, gemene kroeg; compte "-i, onjuiste rekening;
changer son cheval ' contre un aveugle,
van de wal in de sloot geraken; "s, in.
"Jesse, f. eenogige, eenogige vrouw; clans
le royaume des aveugles, les "as sont rois,
in het land der blinden is eenoog koning.
borique, a. acide "-i, boorzuur.
boriqui, a. eau ,-■ie, boorwater.
bornage, in. afpaling, afbakening.
borne, f. grenssteen, grenspaal; hoekpaal,
meerpaal; grens, perk; titre plantd comme
une ', als een paal staan; /-%., milliaire,
N kilomdtrique, mijlpaal; "-, de virage,
verkeersschildpad; sans "-is, grenzenloos; mettre des -'s ci, grenzen- of paal en
perk stellen aan; passer-, soms depasser-,
franchir les "-is, sortir des "-is, te ver gaan,
de spuigaten uitlopen; reculer les "-is de,
de grenzen uitzetten van.
borne, a. begrensd, beperkt; (fig.) bekrompen , dom.
bonnet-fontainet, I. fontein aan de straat.
bornet-poste, f. brievenbus.
borner, v.tr. afpalen, begrenzen, beperken;
se ".i(ci), zich bepalen (tot), het laten (bij);
zich vergenoegen (met).
bornet-signal(-aux), /. brandschel.
bornoyer, v.tr. met een oog zien langs
' (-liniaal, -rij bomen).
borraginees, t.pi. $ bernagieplanten.
bort [bOr], in. boort (diamantafval).
borure, in. boride.
boscot [bOskO], in. (arg.) bultenaar, bultje.
Bosnie, f. Bosnie.
bosnlen, bosniaque, Bosnisch; B-', in.
{Bosnier.
Bosphore, m. Bosporus.
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boner, 7 . laarzen leveren aau; laarzen aaLibosquet, m. bosje, bubsage.
trekken; le chat botte, de gelaarsde kat;
bossage, tn. stenen uitstek; boogronding,
ca me botte, dat lijkt me, dat staat me
aan; se e-s, zijn laarzen aandoen.
mens; knobbel, uitwas; (fig.) aanleg, bottler, in. laarzenmaker.
bosje.
talent; buil; oneffenheid; pleistermodel, bottillon,
gip.;afgietsel, reliefwerk; stopper (ma- bottin, m. adresboek (van Parijs); N de'partemental, rijkstelefoongids;
du tile=
rine); grote ton (tout); se donner une
phone, telefoongids, -gids.
"s, het er van nemen of zich een aap
uitsteken, uitpuilen, bol- bottine, f. knooplaars, rijglaars.
lachen; faire
rond zijn; plein de
et de fosses, hobbe- botulique, a. poison t-s, worstvergif,
worstvergiftiging.
en relief; ronde
beeldhouw- botulisme,
lig; en
des langues, boubouille, f. (top.) ratjetoe.
werk in vol relief; avoir la
de taalknobbel habben, natuurlijke aan- boubouler, v.intr. oehoeen (uil).
des inathe- bouc [buk], bok; imissaire, zondenbok.
leg voor talen hebben; la
pimpernel.
boucage, m.
matiques, de wiskundeknobbel.
boucan, tn. rookvlees (bij de wilden);
reliefwerk, drijfwerk.
bosselage,
herrie, geraas, getier.
bosselë, a. bol, hobbelig; vol deuken; gedreven.
boucane, f. (Canadees) rook.
bosseler, v.tr. bol maken, hobbelig maken; boucaner, v.tr. roken (vlees); bruinen,
verbranden;
v.intr. op wilde buffels
deuken; metaaldrijven.
jagen.
bosselure, I. bolheid; deuk; gedreven werk.
buffeljager; vrijbuiter.
boucanler,
bootsman.
bosseman, m.
zeekraal.
bossette, I. knopje aan een paardebit; oog- boucard, -art, in.
klep.
boucassln, m: katoen voor voering.
boucaut, in. vat, ton (voor droge waar).
bossoir, m. kraanbalk, ankerbalk; davit.
-e, I. bultenaar, bouchage, m. 't stoppen; 't kurken, 't sluiten.
bossu, a. gebocheld;
gebochelde; rire comme un "d, zich een boucharde, f. steenhouwershamer; rol met
punten.
bochel lachen.
bossuê, a. hobbelig, gedeukt, vol deuken. bouche, f. mond; bek (van een dier); opehofbossuer, v.tr. hobbelig maken; deuken.
ning, monding, ingang; officier de
meester; etre (porn) sur sa
houden van
boston, m. boston (kaartspel of dans); faire
lekkerbek, fijnproelekker eten; fine
alle slagen maken.
ver; d
que veux-tu? naar hartelust,
bostonner, v.intr. spelen, dansen.
kostelijk; bonne
, lekkere smaak in de
schorskever.
bostryche [bOstrif],
vuile maag; laisser
mond; mauvaise
bot, -e [b6, bk.], a. misvormd; pied
voor 't laatst bewaren;
pour la bonne
horrelvoet.
rester sur la bonne e-s, eindigen na lets
planbotanique, a. plantkundig; jardin
aangenaams, een aangename indruk bef. plantkunde, botatentuin, hortus;
[nie.
eindigen
houden; rester sur la mauvaise
botaniser, v.intr. botaniseren.
na lets onaangenaams, een onaangename
botanlste, m. plantkundige, botanicus.
indruk
behouden;
faire
venir
l'eau
4 la
botte, f. bos, bundel; pak, bawl, partijtje;
doen watertanden; faire la petite '', kies(hoge) laars; koker; degenstoot, uitval;
keurig zijn, de neus optrekken; prendre
des mss, bosjes, zoveel men maar wil;
sur sa
of s'Oter les morceaux de la
une N de roses, 'n bouquetje, 'n bosje
mondeling;
bezuinigen op 't eten; de
rozen; N a revers, kaplaars; a re'cuyere,
cousue ! mondje dicht ! faire
rijlaars;
,---, close of
forte, vetlaars; en mss,geen cceur, een pruimemondje zetten,
la
laarsd en gespoord; i-ss de de sept lieues,
nuffig doen, erg lief doen; alter de f•-, en
zevenmijlslaarzen (in Klein Duimpje);
zich als een lopend vuurtje verspreiden;
propos de ,-ss, zonder aanleiding,
etre sur toutes les mss, op alle tongen zijn;
zo maar, zonder reden; avoir du loin
etre fort en
niet op zijn mondje gevaldans ses mss, er warmpjes in zitten; y
len zijn; it a toujours ce mot 4 la e■-,, dit
laisser ses mss, er het hachje bij inschiewoord is hem in de mond bestorven;
ten; graisser ses mss,zich gereedmaken (om
fermer la
qn., iem. de mond snoeren;
to vertrekken); lecher les —s de qn. voor
avoir le cceur sur la
zeer oprecht zijn;
iem. kruipen; comme Ines
in zeer geringe mate of op een zeer prullige manier;
la de'esse aux cent mss, de Faam; ce cheval
porter une ti d qn., iem. een hak zetten.
a la N tendre, -dure, dit paard is gea feu, vuur(voetbalsp.) schop.
voelig, -hard in de bek;
botte,
mond; ,---, de chaleur, warmterooster;
bottelage, m. 't binden tot bossen.
botteler, v.tr. tot bossen binden, opbossen.
d'air, luchtrooster;
d'incendie, brandkraan.
botteleur,
-euse, f. bossenbinder, -ster.
kromming.

Bosse, f. bult (van een dier), bochel (van een
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bouchi, a. dichtgestupt; but, stouipzinnig;
avoir l' esprit "a, slecht van begrip zijn.

bouche-bouteille(s), m. flessenkurkmachine.
bouchet-de-lavre, I . $ eierzwam.
bouchie, f. mondvol; hapje, bete; pasteitje;
ii n'en ferait qu'une N, 't is voor hem maar
een hapje; hij kan hem maken en breken;
hij zou het gemakkelijk klaarspelen;
mettre les r■is doubles, sloRken; dubbel
• zoveel werken; on aurait ca pour une "a de
pain, dat zou men voor 'n appel en 'n ei
kunnen krijgen.
bouchement, m. 't stoppen (van een muur).
boucher, v.tr. toestoppen, afsluiten, dichtmaken; stoppen (gat), verstoppen (buis),
kurken (fles), breeuwen (naad), dichtmetselen (venster), betimmeren, benemen
(gezicht), versperren (doorgang); en un
coin ci qn., iem. de mond snoeren; iem. tot
rede brengen; se r%., les yeux, zijn ogen
les oreilles, zijn oren toesluiten; se
stoppen; se ", le nez, zijn neus dicht[houden.
boucher, m. slager, (fig.) beul.
bouchire, f. slagersvrouw.
boucherie, f. slagerij (als slagerswinkel of
slachthuis); slachtbank, slachting, bloedbouche-trout, m. noodhulp. [bad.
bouchoir, tn. ijzeren ovendeur.
bouchon, tn. stop; kurk; dobber (van een
hengel); strowis, hooiprop; tak, krans
(als uithangbord van een herberg); herberg, kroeg; pak, bundel (inz. van wasgoed); rupsennest; spel, waarbij men gooit
naar een kurk met een geldstuk er op.
bouchonnement, m. 't afwrijven met een
strowis.
bouchonner, v.tr. met een strowis afwrijven (paard); tot een prop draaien
(linnengoed), in een bundel samenpakken,
ineenfrommelen; liefkozen.
bouchonnier, m. kurksnijder; handelaar in
kurken.
bouchot, m. visweer; mosselpark.
boucle, f. gesp; ring, meerring of stekel
(van een vis); ringvormig voorwerp, als
haarkrul, lus, (fig.) bocht, kronkeling,
looping the loop; "as d'oreilles, oorringen,
oorbellen.
bouclé, a. gegespt; geringd; achter slot,
geknipt; gekruld, krullend; souliers mss,
schoenen met gespen; raie "se, stekelrog.
boucler, v.tr. toegespen, (fig.) sluitend:maken
(begroting); van een ring voorzien (inz.
varken, beer, merrie), (fig.) afsluiten
(haven), achter de grendels zetten of
binden (iem.); de ringvorm geven aan,
krullen (haren), een knoop leggen in
(touw), (fig.) rondgaan (bv. laan); les
comptes, de boeken afsluiten; ti ses manes,
zijn koffers pakken; /a boucle, een
„looping" maken, -uitvoeren; N ses
patios, z'n schaatsen aanbinden;

bouffee

uitstaan (vau een muur); krullen (van haar); se zijn gordel toegespen; krullen (van haar); zich krullen zetten.
bouclette, f. ringetje; lokje, krulletje.
bouclier, m. schild; pantser; (fig.) bescherming; faire une levee de "-is, in verzet
komen, in opstand komen; faire qn. un
"a de son corps, iem. met zijn lijf dekken.
bouddhique, a. boeddhistisch.
boeddhisme, tn. boeddhisme.
bouddhlste, m. boeddhist.
contre), v.intr. pruilen, mokken;
bouder
passen (in 't dominospel);
contre son
venire, uit koppigheid niet eten, ook zich
cl to besogne,
iets voordeligs ontzeggen;
tegen het werk opzien; ne pas
zich niet
onbetuigd laten;
v.tr. pruilen tegen,
boos zijn op, niet aanzien, versmaden.
bouderie, f. pruilerij, gemok.
boudeur, m. -euse, f. pruiler, mokker, -ster;
a. pruilend, pruilerig, mokkend.
boudin, m. beuling, bloedworst; (fig.)
tabaksrol, pijpvormige haarkrul, kruitworst, spiraalveer, kussentje (om borden
aan boord) , of krans (van een zuil, -van
een wiel), (pop.) darm of dikke vinger;
s'en alley en eau de
op niets uitlopen,
in 't water vallen, mislukken, met 'n sisser
uitlopen.
boudine, f. kern of knopje in 't midden van
maanglas.
een glasschijf; verre
boudine, m. fat.
boudiniire, f. worsthorentje.
boudoir, m. boudoir, damessalonnetje.
boue, f. slijk, modder; bezinksel (by . van een
inktpot); "as mindrales, modderbaden;
lime de
lage ziel; fait de' "s et de crachat,
van minderwaardig materiaal; tire, de la
uit het niet te voorschijn roepen, uit
het stof verheffen; bdtir sur la iets
ondernemen dat tot mislukking is gedoemd; trainer dans la r, door het slijk
sleuren.
lumineuse,
botae, I. boei, baken, drijfton;
lichtboei;
de sauvetage, reddingboei.
boueur, m. vuilnisman.
boueux, a. modderig, slijkerig; drabbig (van
dranken); morsig, slordig, oneffen, onzuiver;
m. vuilnisman.
tn.
bouffant, a. opbollend, poffend, pof-;
pofmouw, dof.
bouffante, f. hoepelrok; hoepeltje; dameskraagje.
bouffarde, f. pijp.
bouffarder, v.intr. dampen.
bouffe, a. kluchtig, komisch; komiek
in de opera; les 13"-,s, Italiaanse opera
(te Parijs).
bouff6e, f. uitademing, oprisping; windvlaag,
ook overwaaiende klanken of -geuren;
(fig.) vlaag, bui;
de fumee, rookwolk,
soms trekje;
de chaleur, warmtegolf,
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aanwaaiende wartnte, opstijging van,
warmte naar 't hoofd.
bouffer, v.intr. zwellen, zich opblazen; opbollen, bol staan; (pop.) eten, schransen;
waaien; ~ un lapin, voor niets staan to
schilderen.
bouffette, f. kwastje, strikje.
bouffi, a. opgeblazen; opgezet, bol; gezwollen (ook van stijl).
bouffir, v.tr. opblazen; doen opzwellen; ,..-,,
v.intr. opzwellen.
bouffissure, f. opgeblazenheid; gezwollenheid (van stijl).
bouffon, m. kluchtspeler, potsenmaker; nar;
~, a. kluchtig, koddig, boertig, potsierlijk, platgrappig.
bouffonner, v.intr. platgrappig zijn.
bouffonnerie, f. klucht, grap.
bouganise, m. & I. kind v. Indiaan en
negerin.
bouge, tn. rommelkamer, vertrekje; hok,
krot; ronding, buik (van een ton, -van
een muur, -van een schip), bovenkorst
(van een brood).
bougeoir, m. handblaker.
bougeotte [bu3Ot], f. (tam.) reis- of verhuiskoorts; avoir la "s, geen rust hebben, niet
stil kunnen zitten.
bouger, v.intr. zich verroeren, bewegen; (fig.)
een teken van leven geven, inz. zich aangorden, in opstand komen; toi, to n' as pas
bouge, je bent 't ze]fde gebleven; je n'en ai
jamais bouge, ik ben er altijd gebleven
(land); "-,, v.tr. verplaatsen.
boughs [bugi], a. boeginees; .13~, tn.
Boeginees.
bougie, f. kaars (was- en stearine-); ,--, e'lectrique, koolspits; stel koolstiften; ontstekingskaars (motor), sonde; (arg.) gezicht, hoofd.
bougier, v.tr. met was bestrijken.
bougillon, tn. (f am.) „draaitol".
bougon, tn. -ne, f. brombeer, knorrepot;
~, a. knorrig.
bougonner, v.intr. knorren, pruttelen; e--s,
v.tr. beknorren.
bougran, m. stijf, grof linnen.
bougre, m. -sse, I. schoft, rekel of gemeen
wijf; un bon e•d, een beste kerel; •-•-i! interj.
verduiveld !
bougrement, adv. drommels veel, ontzettend.
bouit-bouit, m. tingeltangel, verdacht huis,
gemene kroeg.
bouif [bwif], tn. (avg.) schoenlapper.
bouillabaisse, f. Provencaalse vissoep; (pop.)
ratjetoe.
[opvliegend.
bouillant, a. kokend, ziedend; opbruisend,
bourne, I. plonsstok (van vissers); druivenkorf; (arg.) hoofd, gelaat.
bouiller, v.tr. plonzen (van vissers).
bouillerie, f. brandewijnstokerij.
bouilleur, tn. brandewijnstoker; kookbuis;

boule
,-.., de cru, grondeigenaar die voor eigen

gebruik zijn oogst distilleert.
bouilli, m. soepvlees, gekookt rundvlees.
bouillie, f. pap, brij; papierpap; faire de la ,-■./
pour les chats, vruchteloos werk doen;
en "-, , tot moes.
bouillir, v.intr. koken, zieden; gisten, opbruisen; faire ,--, de l'eau, water koken; la
téte me bout, mijn hoofd gloeit; ~ de colere,
zieden van toorn; cela fait ,---, la marmite,
daar moet de schoorsteen van roken.
bouillissage, m. 't koken van papierpap.
bouilloire, f. water-, theeketel.
bouillon, in. bobbel, luchtbel (op water),
ook luchtblaasje (bv. in glas); pof, dof
(van kleren); $ uitwas; opborreling,
opbruising, gulp, (fig.) opwelling, bevlieging; aftreksel, vleesnat, bouillon;
gaarkeuken, eethuis, restaurant; verliespost, klap; bouilli/r â gros -'s, hard koken;
cooler d gros ,--,s, gutsen; ,--, de culture,
kweekvloeistof; ,---# d'onze heures, giftdrank; ,-,-, pointu, lavement; boire un ,--,,
water inkrijgen (bij 't zwemmen); verdri-Iken, geld verliezen (bij speculeren),
op de fles gaan; 'n tegenvaller hebben;
des e---is, restanten.
bouillont-blanct, tn. 4 koningskaars.
bouillonnant, a. opborrelend, opbruisend;
ziedend (van toorn).
bouillonnement, m. opborreling.
boulllonner, v.intr. opborrelen, opbruisen,
gulpen; ,---, de colere, zieden van toorn;
i--,, v.tr. opdoffen, plooien, bouillonneren.
bouillotte, I. keteltje; waterstoof; soort
kaartspel.
bouillotter, v.intr. zacht koken; e---, dans son
jus, wegsmelten (v. d. hitte).
boujaron, m. oorlam; boezeroen.
boulage, m. 't koken (van linnengoed).
boulaie, f. berkenbos.
boulange, f. 't kneden, 't bakken.
boulanger, v.intr. kneden (deeg), bakken
(brood); ,--s, tn. -ere, f. bakker, bakkerin;
(pop.) de duivel; garcon ,,,, bakkersknecht.
boulangerie, I. bakkerij, bakkerswinkel,
bakkersbedrijf.
boulangisme, m. boulangisme, beweging
ten gunste van Gen. Boulanger.
boulant, tn. 3t kropduif.
boule, f. bal, bol, houten speelbal; (pop .)
knikker (hoofd), kluts, dikkerd, aardbol;
en ~, kogeirond, ineengedoken of bolvormig geknipt; ,--, deformante, ~ panorama, tuinspiegel; ,--, horaire, tijdbal; ,---,
de neige, sneeuwbal; faire la ,-,-, de neige,
steeds toenemen; i---, resineuse, vuurmaker; ~ noire, zwart stemballetje
(afwijzen); ~ blanche, wit stemballetje
(toelaten); ,...., rouge, rood stemballetje
(= vrij goed); jeu de ~s, balspel;
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tent pied a ,-...,, voet bij stuk houden; a
,--, vue, zonder overleg, onbesuisd, overhaastig; yeux en ".., de loco, uitpuilende
o o.en; de son, gezicht vol sproeten;
perdre la ,---,, niet goed
kommiesbrood;
b
meer bij 't hoofd zijn; ,--, d'eau chaude
warmwaterstoof; P,-,, m. meubel door
Boulle vervaardigd (1642-1732) .
bouleau, m. berk.
boulet-de-neige, f. $ sneeuwbal; (pop.)
nikker.
bouledogue, m. bulhond, buldog.
boulet-panoramat, f. tuinspiegel.
bouler, v.intr. de krop opzetteii of -opblazen
(van duiven); rijzen (van het broad);
(pop.) rabbelen (van een toneelspeler);
envoyer ,%.,, afschepen, zich afmaken van,
naar de pomp laten lopen; ci ,...., vue, op
de gis, globaal; ,--,, v.tr. over de grond
rollen.
boulet, tn. kanonskogel; koot (van een
paard); trainer le ', een blok aan 't been
hebben; op zware lasten zitten; een
moeitevol leven leiden; "-, rouge, gloeiende
kogel; (fig.) tirer ci Ns rouges, flink de
waarheid zeggen, in 't geheel niet ontzien; titre sur les e--,s, braaf zijn.
bouletê, a. overkoot, ontwricht.
boulette, f. balletje, vleesballetje; propje
papier; domme zet, flater.
bouleur, m. toneelspeler die rabbelt.
bouleux, a. onvermoeibaar; ,--,, m. werkpaard, (fig.) werkezel.
boulevard, m. bolwerk; boulevard (brede
straat met bomen beplant).
boulevarder, v.intr. langs de boulevards
slenteren.
boulevardier, a. van de boulevards; ,-..,, tn.
vast boulevardbezoeker; Parijs reporter.
boulevari, m. kabaal.
bouleversement, m. omkering, omverwerping, verwoesting; ingrijpende verandering, (soms) wanorde, rommel; verwarring, beroering, ontsteltenis.
bouleverser, v.tr. omkeren, omverwerpen,
overhoop halen, verwoesten; ingrijpende
veranderingen aanbrengen in, (soms) wanorde stichten in; in verwarring brengen,
helemaal van streek brengen, doen ontstellen, aangrijpen; j'en Itais bouleverse,
ik heb 't verschrikkelijk gevonden; dpoque
bouleversde, abnormale tijd.
boulier, tn. visnet; telraam.
boulimie, f. geeuwhonger.
boulimique, m. & f. lijder(-ster) aan geeuwhonger.
boulin, m. duivengat; steigergat (in een
muur); dwarsbalk (van een steiger).
bouline, f. boe(i)lijn; patte de ,---i, hanepoot;
aller a la ~, scherp bij de wind zeilen.
bouliner, v.tr. bij de wind zetten (zeil);
e•-,, v.intr. scherp bij de wind zeilen.

boulingrin, ,m. grasperk in een tuin.
boulingue, f. topzeil.
Boul' Mich', m. Boulevards St. Michel.
bouloir, m. kalkkloet; roerstok; plonsstok.
boulon, m. schroefbout of spijlbout; ,-%, rive,
klinkbout.

boulonner, v.tr. met bouten bevestigen.
boulonnerie, f. klinkboutenfabriek.
boulonniere, f. klinkgatenboor.
boulot, -otte, a. dik en vet; "-,, m. & f. dikkerd, dikkertje.

boulotter, v.intr. (pop.) een kalm gangetje
gaan, tamelijk wel gaan; eten, schransen;
,---,, v.tr. opmaken (geld), afdocn. (werk).
bourn ! interi. born ! dammen !
bouque, f. nauwe vaargeul.
bouquet, v.intr. faire ‘--, un renard, 'n vos
uit z'n hol verdrijven; faire i-■, qn., iem.
doen zwichten.
bouquet, in. ruiker, tuil; feestgeschenk,
gelegenheidsvers; 't neusje van de zalm,
(ook) sierlijke vorm; bos (bv. groenten),
trosje (bv. kersen), bundel (bv. vuurpijlen);
kruidige wijngeur, bouquet; slotstuk (van
vuurwerk); slot (van iets), toppunt, 't
mooiste van alles; ,--- de paille, bosje stro
(aan staart of manen van een paard dat
to koop is); ,---, d'arbres, groepje bomen,
bosje; voila le ".., de l'affaire, dat is de
kroon, op 't werk; reserver pour le ,---,, voor
't laatst bewaren.
bouquetier, m. bloemvaas.
bouquetiire, f. bloemenmeisje.
bouquetin, m. steenbok.
bouquin, m. oud boek; oude bok; rammelaar
(mannetjeshaas, -konijn); mondstuk (van
een pijp); mondzeer (bij wolvee); cornet
ci ,--,, alpenhoorn, jachthoorn.
bouquiner, v.intr. oude boeken raadplegen;
de boekenstalletjes aflopen, in de boekenstalletjes snuffelen.
bouquinerie, f. handel in oude boeken, antiquarische boekhandel,
bouquineur, m. liefhebber van oude boeken.
bouquiniste, m. handelaar in oude boeken,
antiquaar.
bouracan, m. barkan (grove wolstof).
bourbe, I. madder, slijk; bezinksel (in inkt).
bourbeux, a. modderig, slijkerig.
bourbier, m. modderpoel; netelige toestand,
. wespennest; schande.
bourbillon, m. etterprop van een gezwel.
bourbonien, a. Bourbons.
bourbon(n)isme, m. regeringsstelsel-, partij
der Bourbons.
bourbon(n)iste, tn. aanhanger der Bourbons.
,
bourcette, f. .$ veldsla.
bourdaine, f. 4. vuilboom, zwarte els.
bourdalou, m. hoedeband met gesp;waterpot.
bourde, f. leugen, uitvlucht, verzinsel; onzin, mop; stut; boom (op een schuit);

slechte soda.

bourder
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boursette

bourder, v.intr. (oud) leugens vertellen, bourrasque, f. windvlaag, rukwind; vlaag
onzin uitkramen.

(van toorn); aanval (van koorts); par

bij vlagen; "a de neige, sneeuwstorm.
bourdilier, v.tr. (arg.) verklikken.
bourne, I. stophaar, opvulsel; prop (van een
bourdillon, m. duighout.
geweer); $ wingerdbot; bloemknop; dons
bourdon, m. pelgrimsstaf; tournooilans;
brombas, -pijp, -toon (van een orgel,
-doedelzak, enz); g-snaar (van een viool);
grote torenklok; hommel; uitlating (bij
dar; avoir le
letterzetters); faux
(arg.) de pest in hebben.
bourdonnement,
gegons, gebrom;
d'oreilles, oorsuizingen.
brommen, gonzen;
v.intr.
&
v.tr.
bourdonner,
mompelen, neurien.
bourdonnet, m. wiek (in een wond).
bourg [bur], m. groot dorp, vlek.
bourgade, f. gehucht, dorpje.
bourgine, f. $ vuilboom.
bourgeois, m. -e, f. burger, -es; hospes,
hospita; baas, patroon; klant (van een
koetsier); en f•,, in politiek, in burger(kleding); petit —, burgerman; petite
burgerjuffrouw; la "..ie de'cidera, moeder
de vrouw moet 't maar uitmaken; ma
m'n hospita; ti ,a. burgerlijk; alledaags,
gemeen; cuisine tee,burgerpot; caution
goede borgtocht; milice tee ,burgerwach t.
bourgeolsement, adv. burgerlijk, eenvoudig,
.(sums) knusjes.
burgerij, burgerstand; droit
bourgeoisie,
de
burgerrecht.
bourgeon, m. $ knop (aan takken); puist
(in 't gezicht).
bourgeonnE, a. puistig, vol puisten.
bourgeonnement,
't uitbotten; 't puisten
krijgen.
bourgeonner, v.intr. uitbotten, knoppen
krijgen; puisten krijgen, vol puisten zijn.
bloedvink.
bourgeonnier,
bourgeron, m. boezeroen; kiel.
bourgmestre [burg-], m. burgemeester (i
Fr. mire).
m. BourBourgogne, f. Bourgondie;
gognewijn.
bourguignon, a. Bourgondisch;
Bourgondier.
bourguignotte, f. XVe eeuwse helm; moderne helm der Franse infanterie (casque
[Adrien).
bourle, f. fopperij.
bourlinguer, v.intr. tegen stroom en wind
varen; tegenspoed hebben.
bournous [burnus], m. boernoe, mantel
met kap, (inz.) van Arabieren.
bourrache, f. vismand; $ bernagie.
bourrag e, f. stoot, stomp, opstopper; scherp
antwoord, bitse uitval.
bourrage,
't opvullen; 't volstoppen;
vossen (voor examen); de crane, volstopperij met geleerdheid; 't opdringen
van ideeen.
bourras,
ruw linnen.

(van planten);
de lame, vlokwol;
de
soie, vlok-, floretzijde; (arg.) a la
to
laat.
bourreau,
beul, scherprechter; (fig.) beul,
wreedaard, lastig heer of die veel (van
iets) verslindt;
d'argent, doorbrenger,
verkwister; it est le ,---, de son corps, hij
ontziet zijn gezondheid niet; un
des
cceurs, 'n Don Juan.
bourne, f. rijsbos; takkebos (brandhout);
boerendans; opstopper.
bourrilement, m. kwelling, foltering.
bourreler, v.tr. kwellen, folteren, pijnigen.
bourrelet, m. rond kussentje, draagkussen;
valhoed; wrong (op hoed, helm of heup);
tochtkussen, tochtlat; opzwelling, ring.
bourrellerie, f. zadelmakerij.
bourrelier, m. zadelmaker.
bourder, v.tr. (de) opvullen (met), volstoppen (met), volproppen (met) (by . iem. met
latijn), stoppen ('n pijp), laden ('n mijn),
met een prop laden; stoten, stornpen, een
opstopper geven aan; uitschelden, ruw
bejegenen; de coups, een pak slaag
geven aan.
bourrette, f. ruwe zijde.
bourriche, f. mand (voor vis, vogels, wild,
enz.).
bourrichon, m. (pop.) kop; se monter le
zich opwinden, zich zelven een rad voor
de ogen draaien.
bourricot,
ezeltje; (arg.) verklikker.
bourrin, in. (arg.) paard.
bourrique, f. ezelin; knol; domoor, stoffel;
tourner en aldoor dommer worden,
versuffen; (faire) tourner qn. en ,--,, iem.
het land opjagen; etre soul comme une
stomdronken zijn.
bourriquet, m. jonge ezel.
bourroir, m. stamper.
scheerwol.
bourron,
bourru, a. ruw, oneffen; nors, bars, knorrig;
vin
most, ongegiste wijn; moine
boeman; P-a,
knorrepot, bullebak.
bourse, f. beurs (alle bet.); zakje (als haarzakje, kerkezakje; ook in anat. en plantk.);
visnet of konijnennet;
de commerce,
warenbeurs; P%-, des fonds publics, effectenbeurs;
des valeurs, beursberichten
(radio);
de travail, arbeidsbeurs; loger
le diable dans sa
geen cent op zak
hebben; sans ti Mier, met gesloten beurs;
avoir les cordons de la
de kas houden.
bourset-i-pasteur, bourse]-de-berger, f.
herderstasje.
bourseau, m. nokplaat.
boursette, I. $ veldsla.
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boursicaut, boursicot, m. beursje; spaarpenningen, spaarpotje.
boursicoter, v.intr. kleine zaken doen op de
beurs, in 't klein speculeren.
boursicotier, m. speculant in 't klein.
boursier, m. beurzenmaker; student die uit
een beurs studeert; $ beursman.
boursiller, v.intr. „potten"; z'n aandeel
betalen.
boursouflage, m. gezwollenheid (van stijl).
boursouflê, a. gezwollen (van stijl).
boursoufler, v.tr. doen opzwellen, opblazen;
[stijl).
se ~, zich uitzetten.
boursouflure, f. zwelling; gezwollenheid (van
bousculade, f. gedrang, geduw, drukte; het
omverwerpen, enz.; zie bousculer.
bouscule, a. overhoopliggend ('n terrein).
bousculer, v.tr. omverwerpen, onderste boven gooien; stoten, aanlopen tegen, op
zij duwen, van zijn plaats dringen, verdringen; ruw bejegenen, onheus behandelen, mishandelen; de aandacht vragen
van, in beslag nemen, een aanval doen
op; ontstellen, schokken, van streek
brengen; een uitbrander geven aan; (arg.)
overdrijven; se ,---,, v.pron. elkaar ver-

dringen.
bouse, f. koedrek, koemest.
bouser,, v.tr. met mest bedekken, -behandebousier, m. mestkever. [len.
bousillage, m. mengsel van leemkalk en
stro; broddel-, knoeiwerk; (arg.) tatouage.
bousiller, v.intr. met leemkalk en stro
bouwen; ', v.tr. verknoeien, verbroddelen.
bousilleur, m. -euse, f. knoeier, brekebeen.
bousin, m. slechte turf; zachte oppervlakte
van hardsteen; geraas, leven; gemene
kroeg.
bousingOt, m. matrozenhoed; volksmenner,
opruier.
boussole, f. kompas; leidsman, girls, richtsnoer; kluts.
boustifaille, t, (pop.) smulpartij; eten, eetwaren.
boustifailler, v.intr. (pop.) eten, schransen.
bout, m. einde, uiteinde, uiterste punt, top
(vinger), tipje (neus), punt (tong, stok),
lel (oor), tepel (borst), neus (schoen),
mondstuk (pijp), beslag (stok), knop
(degen), voorsteven (schip), afloop, verloop (tijdruimte); eindje, stukje, stompje;
Z3 maanvis; le haut e--,, het boveneinde,
de ereplaats; le bas N, het benedeneinde;
de table, versiering aan het einde ener
tafel; d'un ' 4 l'autre of de ~ en ~, van.
't begin tot 't einde; le ~ de ran, RK jaargetijde (van overledene); elever a ~ de
bras, in de hoogte steken; a tout ,---, de
champ, elk ogenblik, om een haverklap; le
bon ‘-%.,, het rechte eind, de goede manier;
on ne sait par quel ~ le prendre, men kan

bout
met hem niet overweg; par quelque P..,
qu'on prenne la chose, hoe men de zaak
ook aanlegt of -beziet; britler la chandelle
par les deux mss, op dwaze wijze verkwisten of te zwaar even; joindre les deux ~s,
rondkomen; toucher du ~ du doigt, met
de vingertoppen aanraken, met een enkel
woord aanroeren, nabij zijn; faire toucher
qc. du ~ du doigt, jets volkomen duidelijk
maken; avoir des yeux (of de l'esprit) au
,-,-, des doigts, pienter zijn, gewiektst zijn;
avoir qc. au ~ de ses doigts, iets kunnen
bereiken, als men maar werkt; avoir un
ouvrage au e%., des doigts, een werk zonder
moeite doen, zich tot een werk in staat
gevoelen; savoir sur le ~ du doigt, op zijn
duimpje kennen; avoir un mot sur le ".., de
la langue, een woord op de lippen hebben;
manger du ,,, des dents, kieskauwen, met
lange tanden eten; parler du'' des Uvres,
prevelen, op onverschillige toon spreken;
prier du e%-, des levres, een gebed prevelen;
accorder du '' des Uvres, node toestaan;
rire du ' des levies flauwtjes lachen,
lachen als een boer die
'
kiespijn heeft;
montrer le ~ de son nez, zich vertonen;
ne pas voir plus loin que le ‘-•-i de son nez,
niet verder zien dan zijn neus lang is;
cela nous Pend au ~ du nez, dat staat ons
te wachten; it montre le e-.., de l'oreille,
zijn bedoeling blijkt, de aap kijkt uit de
mouw; avoir qc. au ~ de sa plume, op het
punt staan iets te schrijven; venir au "..,
de la plume, van zelf uit de pen vloeien;
rester au' ~ de la plume, in de pen blijven;
jusqu'au ~ des ongles, geheel en al, door
en door, op en top; a ", portant, vlak bij,
(fig.) in 't gezicht, op de man af; e--, d i-%-,,
tegen elkaar, in elkaars verlengde, op een
rij, (soms fig.) bij elkaar; au ~ de l'aune
faut le drag, aan alles komt een eind;
avoir le vent de ~ of aller debout au vent,
tegenwind hebben; au ~ du monde, vet af,
afgelegen; c'est tout le ~ du monde, 't is
al veel, meer krijg je niet gedaan, je mag
al blij zijn; au ~ du fosse la culbute, het
einde zal de last dragen; au ~ de, aan
't einde van, na afloop van; nous ne sommes
pas au ~, 't wordt nog mooier, we zullen
nog meer beleven; etre au ' de ses e'cus,
geen geld meer hebben; etre au ~ de son
rouleau, uitgepraat zijn of ten einde raad
zijn; etre au ,%., de son Latin, ten einde raad
zijn; aller au '' de ses ide'es, zijn denkbeelden doorvoeren; aller au ~ de ses
protnesses, zijn beloften stipt nakomen;
aller jusqu'au'', tot het einde doorzetten;
aller jusqu'au ,--, de, tot zijn recht doen
komen of botvieren; venir a ,---, de, slagen
in (onderneming), verwezenlijken (plan),
opmaken (z'n geld), afkrijgen, klaarspelen (werk), breken (tegenstand), over-
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boutiquier, m. winkelier, kramer.
boutis, m. door een wild zwijn opgewoelde
boutisse, f. strekse steen. [plaats.
boutoir, m. veegmes (der hoefsmeden);

winnen, te boven komen ('n moeilijkheid), klein krijgen, de baas worden
(iem.), binnenspelen (spijs, drank); étre d
".-,, ten einde raad zijn, het geduld verliezen, doodop zijn; pousser qn. a "-,, iem.
hels maken; tot 't uiterste drijven; it est
a ,-■,, de ressources, hij weet geen raad meer;
it est a ".., de patience, zijn geduld loopt ten
einde; it est d ,--, de forces, hij is uitgeput;
pousser a ,--i, tot het uiterste drijven; avoir
vu le "-i des choses, heel wat meegemaakt
hebben, van niets meer staan te kijken,
zijn bekomst hebben; au #--, du compte, per
slot van rekening; des -'s de manche,
morsmouwen; ,%, d'homme, nietig ventje;
,-•, de lettre, woordje; "-i de chemin, eindweegs; ,-%-, de causerie, ,-,-, de causette, praatje; faire un "-i de toilette, zich wat opknappen.
boutade, f. grit, nuk; geestige uitval, grap;
hatelijkheid.
boutt-dehors, in. 4 spier (rondhout langs
boutt-de-Pan, in. zielmis. [een ra).
boute, f. lederen zak; tabaksvat; kaartendoos.
boute-charge, m. X (signaal) opzadelen.
boutie, f. schoormuur.
boute-en-train, in. vogel die de andere doet
zingen; iem. die de anderen aan de gang
maakt, -die de vrolijkheid aanbrengt,
lollige vent, grappenmaker. [maker.
boutefeu, m. lontstok; stokebrand, oproerbouteille [-têj], f. fles; ,-,,, de Leyde, R Leidse fles; mettre en mss, bottelen; avoir
de la "s, belegen zijn; aimer la "..,, van de
fles houden; (fig.) c'est la ,--, a l'encre, dat
is zo helder als koffiedik; porter les ,-,s,
op eieren lopen; avec des „si" on mettrait
Paris dans une "-d, als de lucht valt, zijn
alle mussen dood.
boutellier, m. schenker (aan het hof).
bouteillerle, /. flessenfabriek; flessenbergplaats; flessenhandel.
boute-loft, m. botteloef.
bouter, v.tr. (oud) zetten, leggen; opjagen
('t wild), schrapen (huid), opsteken (spelden); ,•,, v.intr. drabbig worden (van
wijn); "-, au large, uitvaren.
bouterolle, f. beslag (aan een degenschede);
kerf (aan een sleutelbaard).
boute-selle, m. X (signaal:) opzadelen.
bouticlard [-klar], in. visschuit.
boutique, I. winkel, kraam; werkplaats; gereedschap; mars (van een marskramer);
viskaar; (fig.) rommel, boel, santenkraam; ouvrir ,%.,, een winkel opzetten;
termer f--i, zijn taken aan kant doen; tenir
,, een zaak hebben; cela est de sa "..,, dat
heeft hij verzonnen, dat komt uit zijn
koker; politicien en ,---,, politieke tinnegieter; philosophe en "-i, philosoof van
heb-ik-jou-daar.

schaafijzers (der looiers); snuit (van een
wild zwijn); coup de ', steek, vinnige zet.
bouton, m. knop (als bloemknop, deurknop,
knop van een schermdegen, -van een
kanon, -van een schel, ens.); puist; knoop
(vooral aan kleren, ook aan een teugel,
soms in een kabel); 0°0 acquit; "-, de
rose, rozeknop; tournez le /d, s. v. p. !
binnen zonder kloppen ! ", d'appel, drukknopje; "-, de petite verole, pok; ,.., (a) pression, drukknoopje; "..is d'oreilles, oorknopjes; mettre le ,---i haut a qn., het iem.
moeilijk maken; serrer le'' a qn., iem. het
mes op de keel zetten.
boutont-commutateurt, m. 17, omschakelaarknop .
boutont-contactt, m. 17k contactknop.
boutont-d'or, m. $ boterbloem.
boutonnant, m. die dichtgeknoopt kan
worden.
boutonne, a. vol knoppen, puistig; toegeknoopt, (fig.) achterhoudend, dicht als
een pot; van een knop voorzien.
boutonner, v.tr. toeknopen; van een knop
voorzien; met de punt van een schermdegen raken; '', v.intr. uitbotten, knoppen krijgen; puisten krijgen; se ,---i, zijn
knopen vastmaken; zich niet uitlaten,
potdicht zijn.
boutonnerie, f. knopenmakerij, handel in
boutonneux, a. vol puisten. [knopen.
boutonnier, m. knopenmaker, -verkoper.
boutonniere, f. knoopsgat; insnijding; degenstoot.
bouts-rimes, m.p/. opgegeven eindrijmen;
bout-rime, in. gedicht met opgegeven
eindrijmen.
bouturage, m. stekplanting.
bouture, f. stek, loot.
bouturer, v.intr. stekken schieten; ,,,, v.tr.
door stekken vermenigvuldigen.
bouvard, m. jonge stier.
bouveau, bouvelet, m. jonge os.
bouverie, f. ossenstal.
bouvet, m. ploegschaaf.
bouvier, m. ossenhoeder, -drijver.
bouvilion, f. jonge os.
bouvreuil, in. 3t goud-, bloedvink.
bovides, m. p/. rundachtigen.
bovin, a. runder-; race ,•,e, rundergeslacht;
bites "'es, runderen.
box (pl. boxes), in. afdeling, afgeschoten
ruimte (voor een paard, voor een auto,
voor een tafel); le (--, des inculpes, ruimte
voor beschuldigden.
boxe, f. 't boksen.
boxer, v.intr. boksen, vuistvechten; ,--,, v.tr.
met de vuist bewerken.
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boxeur, m. bokser.
Russisch landheer.
boyard [bOjar],
darm; slang, holle buis; smalle
boyau,
gang, pijpenlade, X mijngang, loopgraaf;
breuk; aimer qn. comme
descente de
ses petits "-ix, iem. liefhebben als zijn oogde
darmsnaar; X
appel; corde
communication, verbindingsloopgraaf.
boyauderie, I. darmwasserij; darmsnarenfabriek.
boyaudier, m. darmsnarenmaker.
v.pron. zich 'n aap lachen.
boyauter (se
boycottage [bOj-], m. uitsluiting, boycot.
boycotter [136j-], v.tr. uitsluiten, boycotten,
dood verklaren.
boy-scout, m. padvinder.
brabangon, a. Brabants; Brabander; la Berne, f. 't Belgische volkslied.
bracelet, m. armband; i---montre, horlogearmband; ring (als versiersel); (arg.)
boei(en).
kortschildkever.
brachêlytre [6.keli-], m.
brachial [-kjal], a. tot de arm behorend;
muscle i•d, armspier.
brachyciphale[-ki-], a. & m. kortschedelig(e).
braconnage, m. wildstroperij.
braconner, v.intr. wild stropen, jagen op
verboden terrein.
braconnier, m. wildstroper.
bractée, I. $ schutblad.
bractéifire, a. schutbladdragend.
bramer, v.tr. (pop.) van de hand does (v.
oude rommel).
brad erie, I. uitverkoop v. oude rommel.
(N. Frank.).
luiaard.
bradype, m.
bradypepsie, I. trage spijsvertering.
Bragance, I. Braganza.
brague, f. luiertje; wijde broek; X broek
(v. affuit).
braguette, f. gulp (van een broek).
brahmane, brame, tn. Brahmaan (Hindoese priester).
brahmanique, a. bramaans.
brahmanisme, m. leer der Brahmanen.
bras, m. Kars; teer, pek; vogelknip.
braie, f. (oud) luier; broek; se tirer les "-is
nettes de, zonder kleerscheuren afkomen
van.
schreeuwer,
braillard, a. schreeuwend;
schreeuwleelijk.
braille, m. blindenschrift (van Braille).
braillement, m. geschreeuw.
brailler, v.intr. brullen, schreeuwen, een
keel opzetten, (sours) blaffen, hinniken,
huilen.
brailleur, m. -euse, f. schreeuwer.
braiment, m. gebalk (van een ezel).
braire, v.intr. balken (van een ezel).
braise, f. gloeiende kolen; houtskool, dove
kolen (brandstof); (pop.) geld, spie; titre
op bete kolen zitten., passer so
stir la
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luchtig over jets
qc. comme chat sur
heenlopen; chaud comme van een vurig
gesmoord
temperament; viande a la
vlees.
braiser, v.tr. smoren, stoven (op kolengloed).
braisette, houtskool, dove kolen.
braisier, m. houtskoolbak (van bakkers).
braisiire, f. doofpot; pan met vuurdeksel.
braisiller, v.intr. gloeien, flikkeren.
brame, m. = brahmane.
bramement, m. 't schreeuwen (v. e. hert).
bramer, v.intr. schreeuwen (van een hert).
bramin, bramine, m. Brahmaan.
bran, m. stront; grove zemelen; ' de scie,
zaagsel.
draagbaar; lamoen, boom,
brancard,
roulant, raderburrie (van een rijtuig);
brancard.
brancardier, m. ziekendrager; lamoenpaard.
branchage, m. de takken (van een boom);
gewei (van een hert).
branche, f. tak (ook van een gewei, van een
gdslacht, van dienst, van wetenschap, van
handel, industrie), vertakking (ook v. e.
ader, v. e. zenuw, van een genootschap),
arm (van een rivier, van een kandelaar),
ader (van een mijn), sectie (van een loopgraaf), rib (van een gewelf), been (van
een passer, van een stemvork), veer (van
een bril), blad (van een schaar), schacht
(van een sleutel, van een speld), afdeling
(bv. in een handelshuis), vak (van onderwijs); ti gourmande, waterloot; sauter de
en van de hak op de tak springers;
s'accrocher a toutes les "-is, alles aangrijpen
om zich boven water to houden; etre
een onzekere
comme l'oiseau Sur la
positie hebben; ' geen eigen thuis hebben;
oude vriend; moeder (tegen
ma vieille
zijn vrouw).
branchement, m. 't aanleggen van een
spruitleiding (water, gas); spruitleiding,
vertakking (van een buis); kruiswissel
(spoor).
brancher, v.intr. op een tak zitten; v.tr.
in takken verdelen, een vertakking maken
aan; une lampe sur un circuit, een lamp
op een lichtleiding aansluiten.
branchette, f. takje.
berenklauw.
branehet-ursinet,
branchial [-díjall, a. de kieuwen betreffend;
les arcs branchiaux, de kieuwbogen.
kieuwen.
branchies [-fi],
branchiopodes, m.pl. kieuwpotigen.
branchu, a. getakt, vol takken.
brandade, 1. stokvisgerecht (Z. Frankr.).
brande, I. $ heide, heidestruik.
in. Branbrandebourg, m. galon, tres;
denburg.
brandevin, tn. (oud) brandewijn.
't slingeren, 't schomme-brandillement,
len.

bran diller
brandiller, v.tr. & intr. heen en weer slinge-
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ik sta er van versteld;
dessus,,■, dessous
ren, schommelen; se e-d, schommelen.
arm in arm of vertrouwelijk; a
ouverts,
met open armen; rester, demeurer les
brandilloire, f. schommel.
croisds, werkloos toezien, zijn handen in de
brandir, v.tr. zwaaien (degen), drillen (werpa, de armen
spies); pennen ('n stuk hout).
schoot leggen; tendre les
uitsteken naar, te hulp komen, gui ontbrandon, strofakkel; brandend stuk hout,
strowis (als teken van beslaglegging op
halen, vergiffenis schenken aan, de huip inroepen van, vurig verlangen naar; les
veldvruchten); le ,---, de la discorde, de
twistappel, de fakkel der tweedracht.
manquent, er zijn handen tekort; manquer
brandonner, v.tr. een strowis plaatsen op
de
handen te kort komen (bv. de land ('n land, ten teken van beslaglegging op
bouw); vivre de ses
van handenarbeid
de oogst).
leven; a ,---,, door mensenkracht; a force de
waggelend,
schuddend,
knikkea.
door
mensenkracht.
branlant,
of met de sterke
bollend, losstaand, loszittend.
arm; charrette
handkar; moulin d
handmolen; avoir sur les
branle, m. waggeling, slingering, beweging;
opgescheept
(fig.) eerste stoot; rondedans; hangmat;
zitten met, te zorgen hebben voor, het
in beweging zijn, op gang zijn;
etre en
hoofd moeten bieden aan; se mettre sur les
in beweging
donne? le'' a, of mettre en
zich op de hals halen; zich tot vijand
zetten, aan de gang maken, op gang
maken; voila que cela me tombe sur les e■i,
helpen; mettre tout en ,---,, alles op haren en
nou wordt me dat (ook nog) opgelegd;
voordansen,
snaren zetten; mener le
saisir a
le corps, omvatten, (fig.)
krachtig aangrijpen; titre le
't voorbeeld geven.
droit de qn.,
iemands rechterhand zijn; d tour de
branle-bas, m. kooien op ! kooien of ! voorbereiding tot een zeegevecht; toebea
raccourcis, uit alle macht, flink, onde fer, ijzeren hand of plank
reidselen; opschudding, drukte, herrie.
genadig;
waggeling, schommeling,
(gymn.); et bout de ti, met uitgestrekte
branlement,
de tete, geknikkebol.
schudding;
arm; — de mer, zeeèngte.
branle-queue, m. 31. kwikstaartje.
't solderen.
brasage, brasement,
branler, v.tr. been en weer bewegen, schud- braser, v.tr. solderen.
la tete, het hoofd schud- brasero [-zer6], tn. vuurpot, open vuurtje.
den, slingeren;
den, knikkebollen;
v.intr. waggelen, brasier, in. kolengloed; vuurpoel; vuurpot;
wankelen, losstaan, loszitten, in verval
son corps est un
zijn lichaam gloeit
geraken; zich verroeren, zich aangorden,
hij heeft een
van koorts; sa tete est un
in opstand komen;
dans le manche, op
vurige verbeelding.
de schopstoel zitten, er slecht voorstaan. brasillement, m. 't lichten van de zee.
branloire, f. wip; hefboom; moerassige grond. brasiller, v.tr. roosteren;
v.intr. lichten
(van de zee).
braque, m. brak (jachthond); onbezonnen
mens, wildzang;
a. onbesuisd; etre
brasque, f. laagje klei met kool in een smeltniet goed „snik" zijn.
kroes.
braquemart, m. kort en breed zwaard.
brasquer, v.tr. daarmee besmeren.
m.
X
't
richten
(van
geschut).
braquement,
brassage, m. 't bierbrouwen; 't omroeren;
't brassen.
braquer, v.tr. X richten (by. kanon); poinles yeux sur qn., zijn blikken brassard, m. armstuk; band om de arm.
teren;
strak op iem. vestigen.
brasse, f. vadem (1,62 m); slag (bij 't zwemzwemmen met de
men); nager 4 la
bras, m. arm; werkkracht, arbeider, hand;
macht, kracht, invloed; overheid, gezag;
Spaanse slag.
dapperheid; vangarm (van een poliep), brass6e, f. arm-vol; slag (bij 't zwemmen).
schaar (van een kreeft), vin (van een wal- brasser, v.tr. brouwen (bier); omroeren,
vis); armvormige voorwerpen als armdooreenmengen (metalen); schudden
leuning (van een stoel), mouw (van een
(stromatras); plonzen in ('t water); geen
kledingstuk), rank (van een plant),
raad weten met ('t geld); brassen (de
lamoen (van een rijtuig), zwengel (van
raas); smeden (verraad); op touw zetten
een pomp), handvatsel (van een zaag,
(omwenteling); afroffelen ('n werk); tot
-riem, -draagbaar), bras (van een ra), arm
stand brengen (auwelijk); afdoen, be(van een gaskroon,-anker,-kruis, -hefboom,
konkelen ( taken).
veel of dik- brasserie, f. brouwerij; bierhuis.
-rivier, -zee); gros comme le
wijls, in ruime mate; avoir le
long, veel brasseur, m. -euse, f. bierbrouwer, • -ster;
zich
invloed hebben; faire les Brands
"7, d'affaires, iem. die veel zaken doet,
erg druk maken; faire les beaux
aan-veel en verschillende zaken aan de hand
stellerig zijn, nuffig doen; coupe? (of
heeft, -bekonkelt.
casser)
et jambes a, versteld doen staan brassiage, m. vademing.
of met lamheid slaan; les
m'en tombent, brassiere, f. (meest
lijfje, borstrok;
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draagriem; armlus; tenir en mss,als een
kind behandelen.
brassin,
brouwkuip, -ketel; brouwsel.
brassoir, m. roerstok.
brasure, f. soldeernaad.
braule, m. bijenluis.
bravache, m. snoever, grootspreker.
bravade, f. snoeverij, grootspraak; uitdaging, uittarting; overmoed.
brave, a. dapper, moedig; braaf, rechtschapen; (lam.) opgeschikt, netjes uitgedost;
homme dapper man; homme, braaf
man; '', m. dappere, dapper man; ",
trois polls, ijzervreter; faux
pocher;
mon ! kerel !
bravement, adv. dapper, flink.
braver, v.tr. tarten, trotseren, niet terugdeinzen voor, uitdagen.
braverie, f. pronk, opschik.
bravo, interj. goed zo ! bravo ! m. toejuiching (p1. des ,-%, ^ ); moordenaar (die
betaald wordt) (p1. des bravi).
bravourbravoure, f. dapperheid; air de
aria (muz.).
brayer, m. leren riem van een klokklepel;
breukband; vaandeldragersgordel; touwwerk (voor het ophijsen van materiaal);
v.tr. teren, harpuizen.
brayette, I. gulp (van een broek).
brayon, m. bunsingval.
de course,
break [bra], m. brik (rijtuig);
janplezier.
brebis, I. schaap, ooi; N du bon Dieu,
goeie vent; un repas de eten zonder
er bij te drinken; qui se fait ,--,, le Loup le
mange, al te goed is buurmans gek; a,---,
tondue Dieu mesure le vent, God geeft
kracht naar kruis.
briche, f. bres; gat, opening; schaarde; afbreuk, nadeel; battre en een bres schieten in; (fig.) aanvallen, de positie verzwakken van; faire une N a, duchtig aanspreken, een bres schieten in; etre toufours
sur la
altijd in het heetste van de
strijd zijn, altijd in touw zijn.
breche-dentt, m. I. & a. die een of meer
voortanden mist.
brechet, m. borstbeen (van een vogel).
brichetelle, f. krakeling.
bredi-breda, adv. overhaast, hals over kop.
bredissure, f. mondklem (ziekte).
bredouillage, in. gebrabbel.
bredouille, I. dubbele partij (in 't triktrakspel); a. revenir platzak van de
jacht komen; met de kous op de kop
thuis komen. ['t spreken).
bredouillement, m. gebrabbel, gerammel (in
bredouiller, v.intr. brabbelen, rammelen;
v.tr.
stamelen, onduidelijk uitspreken;
des sottises, zotteklap uitslaan.
bredouilleur,
-euse, f. brabbelaar, iem.
die onduidelijk spreekt.

ti

brevet

bref, m. pauselijke brief, breve; kalender der
R.K. geestelijken; vrijbrief; f•s, -eve, a.
kort; (soms) gebiedend; d'une voix breve,
kortaf; une breve, een korte noot (of lettergreep); adv. kortom, in een woord;
(ook) kortaf, bars, kort en bondig.
bréhaigne, a. gelt, onvruchtbaar (van dieren).
brelan, m. soort kaartspel; speelhuis;
d'as,
drie azen.
brelander, v.intr. steeds kaartspelen, steeds
in het speelhuis zitten.
brelandier,
-lire, f. speler, dobbelaar.
bretauder, v.intr. beuzelen.
brelle, f. klein houtvlot.
breloque, f. snuisterij; sieraad, hangertje
(aan een horlogeketting); battre la "s,
raaskallen, alles door elk. haspelen; sonner
la
inrukken blazen.
breloquet, m. ketting waaraan allerlei voorwerpen zijn bevestigd, charivari, tros.
brime, f. ,a1 brasem.
&erne, I. Bremen.
Basil [-zil], m. Brazilie;
braziliehout,
fernambuk.
bresillen, a. Braziliaans;
m. Braziliaan.
bresiller [-zij-], v.tr. met braziliehout (rood)
verven; verbrijzelen;
v.intr. verbrokkelen, uiteenbarsten.
bresillet [-zij-], m. gering braziliehout.
Bretagne, f. Bretagne (in Fr.); Grande-e,
Groot-Brittannie; parent a la mode de
iem. die men gelijkstelt met een bloedv erwant.
brêtailler, v.intr. altijd de degen in de hand
hebben; om elke kleinigheid van leer trekbrêtailleur, m. vechtersbaas. [ken.
bretauder, v.tr. ongelijk scheren (dier); kortoren (paard, hond).
bret eche, f. tin, versterkte bovenbouw; balkon, erker (van een raadhuis).
bretecher, v.tr. van tinnen voorzien; afroepen (van de pui).
bretelle, I. bretel, draagriem, hulpzeel; ", de
fusil, geweerriem.
breton, a. Bretons;
m. Bretagner.
bretonnant, a. die (waar men-) nog Keltisch
brette, f. lange degen, rapier. [spreekt.
bretteler, bretter, v.tr. tanden; met een getand werktuig bearbeiden, afbikken
(muur); arceren (een stuk zilversmeedwerk); bretter la terre, de klei ruw bewerken.
brettelure, bretture, f. tand (van een werktuig); arcering; bretture, ruwe bewerking
(van klei).
bretteur, m. vechtersbaas, voorvechter.
breuil, m. omheind bosje voor wild.
breuvage, m. drank, drinken.
breve, f. korte noot, -lettergreep; zie bref.
brevet, m. vergunningsbrief; akte, diploma;
duc
hertog met persoonlijke titel;
de capitaine, aanstelling tot kapitein;
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, de chevalier, benoeming tot ridder; ,-d'invention,,■, de perfectionnement, patent,
octrooi; ,-,.., de capacite, onderwijzersakte;
,--, superieur, hoofdakte; ,-%-, d'apprentissage, leercontract; acte en r•-i, bewijsstuk
waarvan geen afschrift wordt bewaard;
donner un ,-, d'impunite, straffeloosheid
waarborgen; donner un ,-•, de menteur à,
voor een leugenaar verklaren.
brevetable [breeftabl], a. waarop een patent
kan worden verleend. .
brevete [breefte], a. gediplomeerd; gepatenteerd.
,
breveter [breeftê], v.tr. diplomeren; patenteren.
brëvi- a. kort-.
brêviaire,
'
tn. brevier (getijboek van R.K.
geestelijken); (fig.) lievelingsschrijver.
brêvipenne, a. & m. kortvleugelige (vogel).
Briarke, m. Briareus (reus m. ioo armen).
bribe, f. homp brood; brokstuk; ,-.../s, kliekjes;
(fig.) mondjevol, handjevol, fragmenten,
onsamenhangende klanken.
brit [brik], tn. de ,, et de broc, te hooi en
te gras.
bric-h-brae, m. ondroest, ouwe rommel;
uitdrager; marchand de ,--,, uitdrager.
brick, m. brik (vaartuig).
bricole, f. slingerwerptuig; slingering (van
een schip); afstuit, opstuit, terugsprong
(inz. van een kaatsbal); 00 stoot over
de losse band; (fig.) omweg, bedrog,
slinkse streek of ervaring, practijk; bijzaak; knutselwerk, karweitje; riem, borstriem (van een paard), draagriem, riem
(van een rijtuigraam), klompriem; net of
strik (om wild of vis te vangen); c'est
de la ,....,, 't is knoeiwerk, prulwerk.
bricoler, v.intr. terugstuiten (van een bal);
o'„ over de losse band spelen; 't spoor
bijster raken (jacht); omwegen nemen,
slinkse streken uithalen; knutselen, zo
wat van alles doen.
bricoleur, in. knutselaar.
bricolier, m. bijpaard.
bride, f. toom, teugel; keelband (van een
hoed), riempje (van een klomp), trens,
lus (van een knoopsgat), beslagring (ter
bevestiging), samengedrukte lippen van
(of vezels in) een wond; (arg.) slot; horlogeketting; ci toute P.--, of a ,--, abattue, met
losse teugel, (fig.) in 't wilde weg, door
dik en dun; la ' sur le cou, tomeloos,
ongebreideld, in voile vrijheid; alley ,---, en
main, naast het paard lopen; (fig.) omzichtig te werk goan, allerlei voorzorgsmaatregelen nemen; ,--, ei veaux, onzin,
zotte klap; zie hocher, Lacher, laisser,
rendre, secouer, serrer, tenir, tourney.
brider, v.tr. optomen; bevestigen, vastbinden, aanhalen, knellen (van een kledingstuk), de paten vastbinden van (gevogel-
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te); beteugelen, breidelen, in toom houden;
,---, son cheval (of l'dne) par la queue,
't paard achter de wagen spannen, een
zaak verkeerd aanvatten; oison bride,
jonge gans met een dwarshoutje door de
bek; (fig.) uilskuiken; yeux brides, spleet°gen; plaie bride'e, wond met samengedrukte lippen; ,---, la be'casse, de lomperd
beetnemen.
bridge, m. bridge (spel); "-/-contrat, contractbridge.
bridgeur, m. bridgespeler.
bridon, m. trens, toom met gebroken bit.
brie, m. kaas uit Brie; ,-,, f. deegklopper;
brief, -live, a. (oudtijds) kort.
briêvement, adv. kort, beknopt.
briivetê, /. korte duur, kortheid, beknoptheid.
brif(i)e, /. (arg.) homp brood; 't vreten;
gulzigheid.
brii(Oer, v.intr. (arg.) opschrokken.
brif(1)eur, m. (arg.) schrokker.
brigade, I. X brigade (twee regimenten);
afdeling, troep; ploeg arbeiders.
brigadier, m. generaal-majoor; brigadier (bij
cavalerie of politie); meesterknecht.
brigand, m. struikrover; schurk, boef; ben[gel.
brigandage, m. roverij; knevelarij.
brigandeau, m. boefje.
brigander, v.intr. roven, plunderen.
brigandine, I. soort pantserhemd.
brigantin, m. ,/,. brigantijn (klein schip).
brigantine, f. 6 brigantijn (klein schip);
[bezaanz eil.
Brigitte, f. Brigitta.
brignole, /. gedroogde pruim.
brignol(et), m. (arg.) brood.
bridg e, f. kuiperij; partij, aanhang.
briguer, v.tr. door kuiperij trachten te verkrijgen; dingen naar, najagen; '', v.intr.
kuipen, intrigeren.
bridg eur, m. ' d'emplois, baantjesjager.
brillamment [-Lia], adv. schitterend.
briljant, a. schitterend, glansrijk; (fig.)
prachtig, luisterrijk; levendig, geestig;
uitmuntend, veelbelovend; ,-,-,, m. glans,
luister, schittering; geest, vernuft; briljant (diamant); glansvernis; faux ,---,, vals
vernuft, klatergoud, klinkklank.
brillantê, a. geslepen; (fig.) opgesmukt.
brillanter, v.tr. tot briljant slijpen; opsmukken (de stijl).
brillantine, f. glimmende voering; brillantine
(soort welriekend haarsmeersel); poetspoeder.
briller, v.intr. schitteren, glanzen, blinken,
tintelen; uitmunten, uitblinken, prijken.
brilloter, v.intr. flikkeren, een zwakke glans
geven.
brimade, f. ontgroening, plagerij.
brimbale, f. pompzwengel.
brimbalement, m. 't bengelen, 't slingeren
inz. 't luiden.
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brimbaler, v.tr. & intr. heen en weer bewegen,
bengelen, slingeren, luiden.

brimborion, in. snuisterij, beuzeling, strikjes
en kwikjes.

brimer, v.tr. ontgroenen, plagen, „baren".
brin, in. spruit, loot; sprietje, halmpje, (ook)
haartje, draadje, vezeltje, splintertje,
spijltje (van een waaier); beetje, weinigje,
greintje , ziertje, eindje, stukje; arbre
de "-,, boom met een kaarsrechte stam;
bois de ,---,, stamhout; un beau', d'homme,
een knappe man; faire un "-, de toilette,
zich wat - opknappen; un ,--, de causette,
een praatje.
brinde, f. toast; etre dans les rs (of clans
les brindezingues), dronken zijn, in de
lorum zijn.
Brindes, Brindisi (Ital.).
brindille, f. rijsje, takje, inz. vruchttwijgje.
bringue, f. knol; slons; une grande ,•-,, lange,
opgeschoten vrouwspersoon, 'n „bonebringuebee ., zie brimbaler. [staak".
brio, in. vuur, gloed.
brioche, I. tulband (gebak); fijn wittebroodje;
flater, domme streek.
brion, m. slemphout.
brique, f. baksteen, klinker; ,-.%., d'e'tain, blok
tin; P.-, de savon, stuk zeep; couleur (de)
,--,, steenrood.
briquet, m. vuurslag; sigarenaansteker;
kleine brak; korte sabel der infanterie;
battre le ,•-i, vuur slaan of met de enkels
tegen elk. slaan.
briquetage [brikt-], m. metselwerk van bakstenen; geschilderd baksteenwerk.
briquetê [brikte], a. als baksteen geschilderd;
baksteenkleurig.
briqueter [briktê], v.tr. als baksteen beschilderen; met klinkers bestraten.
briqueterie [briktri], f. steenbakkerij.
briquetier [briktj6], in. steenbakker.
briquette, f. briket.
bris, m. 't breken, 't verbreken, braak (bv.
van een deur) of verbreking (by. van een
zegel); ,-%, de bande, onderbreking van de
rolprent; assurance contre le ,---, des glaces,
glasverzekering; droit de e•-,, strandrecht.
brisant, m. blinde klip; golfbreker; branding
(in zee).
base, f. brie; koeltje; ,-%., carabine'e, stevige
wind.
brisk a. gebroken (ook van een dak, van
rijmen, van een stem); toeslaand (by. van
een passer, van luiken); op (van vermoeidheid); torte ,%.,e, vouwdeur, dubbele deur;
mors "-i, trensgebit; ligne tee, zigzaglijn;
livre et dos "-,, boek dat gemakkelijk openvalt.
brise-bise, m. ondergordijntje; tochtband,
tochtkleedje.
bris6es, I. pl. takken, die de jagers breken
om 't wild terug te vinden; afgehakte tak-
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ken (tot afbakening van de houthak);
aller sur les ,--s de qn., iemand in het vaarwater komen, iemands mededinger zijn;
revenir sur ses e.--,, op een zaak terugkomen.
base-glace, in. ijsbreker; pl. des P.,.
brise-jet, in. straalbreker; pi. des N.
brise-lames, m. golfbreker; pl. des 9%-,.
base-lunettes, in. $ ogentroost; pl. des "-,.
brisement, m. 't breken, (fig.) vernietiging of
Teed, verdriet; ,-,-, des flots, branding, golfslag.
brise-mottes, m. kluitenbreker; pt. des "-i.
brise-os, m. visarend; pi. des ,--i.
brise-pierre, m. It steenbreker; pt. des "../.
briser, v.tr. breken (ook: 't hart, de moed,
de krachten, de weerstand, de wily, verbrijzelen, vermorzelen, vernielen, te pletter slaan, knakken ('n plant), inslaan
('n ruit); ri les os a qn., iem. afranselen;
uitputten, radbraken (iem. v. vermoeienis); verbreken ('n zegel, boeien), afwerpen ('t juk), bederven (en toekomst), de
bodem inslaan aan (verwachtingen), fnuiken (de trots); kaarden (de wol), braken
(het vlas, de hennep), van een onderscheidingsteken voorzien ('n wapenschild); afbreken (de stem, een onderhoud), afbijten
('n periode), stuiten (vaart, 'n aanval); ,....,
le tympan a qn., iem. doof maken; brisons
la, laat ons daarvan afbreken, laten we
daar een speldje bij steken; se '', v.pr.
breken, aan gruizelementen vallen, gebroken worden, verbrijzeld worden (by.
van een schip), te pletter lopen, verbroken
worden; gevouwen kunnen worden (by.
van een tafel), toegeslagen kunnen worden, toevouwbaar zijn (by. van luiken);
afgebroken worden, plotseling ophouden,
stuiten; se la ,-•-,, (pop.) 'in smeren.
brise-raison, m. die zotteklap uitslaat; pl.
brise-tout, m. breekal; pt. des''. [des''.
briseur, m. breker, vernieler; .' d'images,
beeldenstormer.
brise-vent, m. windscherm (voor planten);
pl. des "-d.
brisis, in. hoek van een gebroken dak.
briska, tn. lichte open reiswagen.
brisoir, m. vlas-, hennepbraak.
brisquard, m. oudgediende.
brisque, f. aas- of tien in 't bezique-spel;
soort kaartspel; streep (op mouw); vieille
,--,, oudgediende.
bristol, m. Bristolpapier; naamkaartje.
brisure, f. breuk, barst, knak; vouw, beweegbare verbinding (by. van een luik);
onderscheidingsteken (van een wapen).
britannique, a. Brits.
brize, f. trilgras.
broc [br6], in. wijnkan; de brie et de '' [brbk],
te hooi en te gras; de ", en bouche, heet
[teiten.
uit de pan, zonder uitstel.
brocantage, m. schacherij, handel in rari-

brocante
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van alles en nog wat.

brocanter, v.tr. & intr. schacheren, in rariteiten handelen.
brocanteur, m. schacheraar, handelaar in
rariteiten; uitdrager.
brocard, m. schimpscheut, bijtende scherts;
hert van een jaar.
brocarder, v. tr. beschimpen, bespotten.
brocardeur, m. schimper, spotter.
brocart, m. brokaat (zijden stof met goud- of
-zilver geborduurd).
brocatelle, I. nabootsing van brokaat; brocatella-marmer.
brochage, m. 't innaaien van boeken, 't brocheren.
broche, I. braadspit; ijzeren- of houten pin,
als spil (van een spinnewiel, -van een
garenklos), ook spindel, breinaald, paknaald, stift (van een weverskam), els,
priem (bv. van een schoenmaker), zwikje
(van een vat), spiesgewei; (pop.) tand;
doekspeld, broche; schuifje (in 't haar);
slagtand (van een wild zwijn); faire un
tour de
zich even warmen; drag
double "s, zeer dicht laken.
brochee, f. 't aan 't spit gestoken vlees.
brocher, v.tr. stikken ('n stof — met goud of
zilver); innaaien (boek); afknoeien, haastig in elk. flansen; inslaan (nagels in
paardenhoef); aanreiken (dakpannen);
v.intr. uitbotten; brochant sue le tout,
(Z) over alles heen, (fig.) op de koop toe,
brochet, m.
snoek.
[(en) dan vooral
brocheter, v.tr. speten.
brocheton, m. snoekje.
brochette, f. klein braadspit, speetje; ijzerenof houten pinnetje; vleespin, stokje waarmee men jonge vogels voert, gouden
speldje (voor ridderorde); elever un enfant
a la "s, een kind vertroetelen.
brocheur,
-euse, f. innaaier, -ster; brocheerder, -ster.
hoefhamer.
brochoir,
brochure, f. brochure; 't innaaien (van boe[ken).
brocoli, m. Italiaanse bloemkool.
brodequin, rijglaars; toneellaars (in het
blijspel); rijkous; Spaanse laars (folterwerktuig); chausser le "s, de toneellaarzen
aantrekken, toneelspeler worden; blijspelen (gaan) schrijven.
broder, v.tr. borduren; opsmukken, opsieren
(by. verhaal); N au crochet, haken;
v.intr. borduren; doorslaan, overdrijven,
fantaseren; ti sue, uitwerken, uitspinnen, heendraaien om.
broderie, f. borduurwerk, borduursel;
entierement main, geheel uit de hand gemaakt borduurwerk; opsmuk, versierselen
(bij een verhaal).
brodeur, m. -euse, f. borduurder, -ster.
brodoir, m. zijdeklosje.

brouhaha
broie, f. vlas-, hennepbraak.
broiement, broiment,
't fijnstampen,
't fijnwrijven; 't verbrijzelen.

bromate, m. bromaat.
bromium.
brome,
broomzuur.
bromique, a. acide
bromure, m. bromide.
bronchade, f. (oud) struikeling.
bronche, luchtpijptak.
broncher, v.intr. struikelen; een Pout begaan,
haperen, dwalen; zich verroeren, een kik
geven; it n'y a si bon cheval qui ne bronche,
het beste paard struikelt wel eens; sans
met een stalen gezicht, kalm; onberispelijk, onbeweeglijk; ne pas e-s, zich
niet verroeren.
bronchial, bronchique, a. de luchtpijptak
betreffend.
bronchite, f. bronchitis (ontsteking van de
luchtpijptakken).
bronchotomie, f. luchtpijpsnede.
bronzage, m. 't bronzen.
bronze, m. brons; (fig.) de klokken, het geschut; bronzen beeld of -voorwerp, bronskleur; could en "s, uit brons gegoten; van
eeuwige duur; cceur de "s, stenen hart.
bronze, a. bronskleurig, gebronsd.
bronzer, v.tr. bronzen; verharden, stalen; se
gebronsd worden, een bronskleur aannemen; verharden.
't bronswerken.
bronzerie,

bronzier,
bronsgieter.
broquart,
eenjarige bok.
broquette, f. tapijtspijkertje.
brossage, m. 't borstelen.
brosse, I. borstel, schuier; borstel (varkens-

haar); verfkwast; a cheveux, haarborstel; ti a habits, kleerborstel; cheveux en
gelijk geknipt en rechtop staand haar.
brossee, I. streek (met borstel); pak slaag.
brosser, v.tr. (af)borstelen, schuieren; (vlug)
schilderen (schilderij); slaan, afrossen;
se ,--, le ventre, niets te eten krijgen; er
bekaaid afkomen; it peut se hij mag
er naar fluiten, -kijken; hij blijft er koud
van;
v.intr. door heggen en struiken
dringen.
brosserie, f. borstelmakerij; borstelhandel.
brosseur, m. oppasser van een officier.
brossier, m. borstelmaker; -verkoper.
brou, m. bolster (van noten); kleurstof daaruit om te beitsen; notenbrandewijn; traiter (of passer) au "a, beitsen.
brouaill es, f.pl. ingewanden.
soep; f•-, noir, zwarte soep (der
brouet,
Spartanen).
vervoer per kruiwagen.
brouettage,
kruiwagen; kruiwagenstraf.
brouette,
brouettee, f. kruiwagenvol.
brouetter, v.tr. kruien.
brouetteur, m. kruier.
brouhaha, m. rumoer, lawaai, geroezemoes.

brouillage

96

brine

brouillage, in. uitspreiding (van onkruid); browning, m. browningpistool.
steenlaag (tussen steenkoollagen).
broyage, m. 't fijnstampen.
brouillamini, m. mengelmoes; verwarring, broyer, v.tr. fijnstampen, fijnwrijven, verwanorde.

brouillard, m. mist, nevel; kladboek; it fait
du '', het mist; titre dans les ,,,s, aangeschoten zijn; ', a. papier —, vloeipapier;
filtreerpapier.
brouillasse, f. natte mist, motregen.
brouillasser, v.intr. misten.
[liggen.
brouille, f. oneenigheid; are en'', overhoop
brouilk, a. vermengd, verward; in onmin
levend; ceufs ,,,s, roereieren; teint e. i, vale
gelaatskleur; ciel e.,,, betrokken lucht;
lune ,---,e, benevelde maan; yeux mss, benevelde "ogen, vitre e. -,e, beslagen ruit;
r--, de sommeil, slaperig; ' avec la raison,
gek; ' avec le bon seas, dwaas, onverstandig; ,-., avec la virile, leugenachtig;
avec l'argent, die niet met geld weet
om to springen of die nooit bij kas is;
avoir le timbre ,,,, van Lotje getikt zijn.
brouillement, tn. verwarring.
brouiller, v.tr. vermengen, verwarren, inz.
troebel maken (bv. wijn), klutsen (eieren),
doen verbleken (gelaatskleur), verduisteren (hemel), bederven (weer), benevelen
(gezicht), verknoeien (papier), door elk.
halen (draden), verdraaien (slot), in de
war brengen (iem.), in de war sturen
(iets); onenig maken, in onmin brengen,
tweedracht zaaien tussen; .---, les cartes,
de boel in de war sturen; ,--d, v.intr.
broddelen, alles door elkaar haspelen;
se '', v.pron. zich vermengen, in de war
geraken, troebel worden, beslaan, betrekken, beneveld worden; een ongunstige
wending nemen; voila oit les cartes se
brouillent, daar wordt de zaak ingewikkelder; mislopen; onenig worden, ruzie
krijgen, de betrekkingen afbreken.
brouillerie, f. onenigheid, ruzie.
brouillon, -ne, a. twistmakend; esprit e.,,,
warhoofd; ,-,,, tn. brekespel, twiststoker;
warhoofd; eerste ontwerp, klad; kladpapier, kladboekje; cahier de ~s, kladschrift.
brouillonner, v.tr. in klad schrijven.
brouir, v.tr. verzengen.
brouissure, f. verzenging.
broussailles, f.pl. struikgewas, kreupelhout;
en #.•,, borstelig, verwilderd.
broussailleux, borstelig (wenkbrauwen).
broussard, m. woudloper; die in de wildernis
leeft.
brousse, f. wildernis, rimboe.
broussin, m. uitwas aan een boom, knoest.
brout, m. t jong loot, uitspruitsel.
brouter, v.tr. (af)grazen, afweiden, afknabbelen.
broutilles, f.p1. rijshout; prullen, vodden,
nesterijen.

malen, braken (vlas, hennep); verbrijze-,
len, vermorzelen, verpletteren; ,...-, du
noir, sombere gedachten koesteren.
broyeur, m. verfwrijver; hennepbraker;
de noir, kniesoor.
broyeuse, f. braakmachine.
bru, f. schoondochter.
bruant, m. $e. geelgors, geelvink.
brucelles, f. pl. veertangetje (van horlogemakers).
Bruges, f. Brugge.
brugeols, a. brugs; Be , , m. Bruggenaar.
brugnon, m. bloedperzik.
bruine, I. motregen.
bruit* a. door motregen beschadigd.
bruiner, v.imp. motregenen.
bruir, v.tr. doordampen.
bruire, v.intr. ruisen (zee), suizen, bruisen,
ritselen (bladeren), gonzen.
bruissement, m. geruis, gesuis, gebruis,
geritsel, gegons.
bruit, m. geluid, • lever', lawaai, geraas,
getier, geschreeuw (van mensen), gegons (van kinderen), geruis (van de
wind), gedruis (van de zee), geritsel (van
bladeren), gelui (van een klok), geschal
(van een trompet), gebulder (van een
kanon), gestommel (van stoelen), gekletter (van wapenen), geknetter (van vuur),
gerammel (van een keten), gerommel (van
de donder), geratel (van wielen), geroffel
(van een trom), gewoel (van de wereld);
herrie, ruzie; opschudding, oploop; drukte,
ophef; gerucht, tijding; mare, faam; e,,
sec, kort geluid, tik; e--, sourd, dof geluid,
gemompel; d petit'', in alle stilte, zonder
ophef; se retirer loin du e■, , zich uit 't gewoel der wereld terugtrekken; sans P,,,
geruisloos, in 't geheim; grand ,%.,, met
veel lawaai, met veel ophef; mener grand
autour, veel drukte maken over;
provoquer du "..,, stof opjagen (fig.); faire
du ,-%,, opzien baren; it n'est e,-, que de cela,
men spreekt over niets anders; beaucoup
de e--, et peu de besogne, veel geschreeuw
en weinig wol; plus de "a que de mal,
't lijkt erger dan 't is.
bruiteur, m. levenmaker.
brillable, a. verbrandenswaard, brandbaar.
brillage, in. 't afbranden (van planter*
brfilant, a. brandend, heet; vurig, gloeiend,
hartstochtelijk; question ,--,e, vraag van
de dag, belangrijke kwestie; ".., de colêre,
ziedend van toorn.
breilè, a. verbrand, gebrand, afgebrand, aangebrand; (pop.) verloren, aan lager wal,
die zijn krediet (of zijn kansen) heeft verspeeld; cerveau ~, téte ,---,e, heethoofd;
vin ,,w, warme wijn, bisschop; '', tn.

brille-amorce
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brandsmaak, brandlucht; fa sent le ,--,,
't ruikt branderig; 't ruikt naar de
mutsaard; de zaak loopt mis; l'affaire est
,---de, de kans is verkeken.
brute-amorce t, m. signaalpistool.
brfile-bout t, m. profijtertje.
brille-gueule, m. korte pijp, neuswarmertje.
brillement, m. 't verbranden.
brille-parfum t, m. wierookvat, schaaltje
om wierook te branden.
brille-pourpoint (a), loc. adv. op den man af;
dire qc. 4 qn. a t■i, iem. iets vlak in 't gezicht zeggen.
brfiler, v.tr. verbranden, branden (by.
iemands vingers; koffie), afbranden (by.
schuur), uitbranden (by . wrat), stoken
(kolen, wijn), branden op (de tong),
branden in (de keel), verzengen, verschroeien (planten, weefsels), verhitten
(grond, bloed), bederven (by . ogen, door
fel licht), beschadigen (bv. vruchten, door
vorst), laten aanbranden (bv. brood);
overslaan, voorbijgaan, verzuimen ('n
les), voorbijrijden (station), weggooien
(kaart); "s les signaux, geen acht slaan op
de seinen; e,, ses vaisseaux, zijn schepen
verbranden, zich de terugweg afsnijden;
se "-, a la chandelle, tegen de lamp lopen;
,■, la chandelle par les deux bouts, de boel
er doordraaien, er maar op los leven, zijn
gezondheid niet ontzien; ,---, du sucre, de
atmosfeer zuiveren, weer op streek zien te
komen; "-, de l'encens devant qn., iem. bewieroken; sans "-, une amorce, zonder een
schot te lossen; ,-.., ses derniires cartouches, zijn laatste patronen afschieten,
(fig.) al zijn kruit verschieten; ,-., la
cervelle d qn., iem. voor de kop schieten;
la fiêvre le brdle, hij heeft een gloeiende
koorts; ,---, le papier, met vuur schrijven;
', les planches, met vuur toneelspelen;
,---, le pave, er over vliegen; hard rijden;
,---, les elapes, met reuzenschreden vooruitgaan; ,---, la politesse a qn., iem. plotseling
in de steek laten, weggaan zonder te
groeten; ",, v.intr. branden, in brand
staan, gloeien; aanbranden; zich branden,
warm sijn (bij 't spel); branden van verlangen; ,,, ci petit feu, door ongeduld
verteerd worden; les pieds lui br2lent, hij
staat op hete kolen; le torchon brale, 't is
er hommeles; le tapis brale, u hebt nog
niet ingezet (bij 't spel).
brfilerie, I. branderij, stokerij.
brine-tout, m. profijtertje.
brilleur, m. -euse, f. brandstichter; brander,
j eneverstoker; gasbrander.
brfiloir, m. koffiebrander.
ballot, in. brander (vaartuig); heethoofd,
stokebrand, waaghals; brandewijn- of
rhum die men aansteekt. [voel (maag).
brillure, f. brandwond; ,---,s, branderig ge-

brumaille, f. lichte mist.
brumaire, m. nevelmaand (2e maand van de
Fr. republik. kalender, 23 Oct.--2I Nov.);
i8 ,..,, staatsgreep van Napoleon I.
brumal, a. winters.
brumasse, f. lichte mist.
brume, f. mist, dikke nevel (ins. op zee).
brumer, v.imp. misten.
brumeux, a. mistig, nevelachtig.
bruit, a. bruin; donker (by. van bier); e--,, m.
bruine kleur; bruinharig mens.

brunkre, a. bruinachtig.
brune, f. brunette; donker bier; avondschemering; sur (of a) la e,,, tegen 't vallen
van de avond.

Brunehaut, I. Brunhilde.
brunelle, f. brunel.
brunet, m. -te, f. bruinharige jongen; brunette.

brunir, v.tr. bruinmaken; donker maken;
le teint bruni, door de zon gebruinde
gelaatskleur; bruineren, polijsten (metaal); ,,,, v.intr. bruin worden; donker
worden.
brunissage, m. bruinering, polijsting.
brunisseur, m. -euse, f. bruineerder.
brunissoir, m. bruineersteen, -staal, polijstwerktuig.
brunissure, I. 't bruineren; bruineerglans.
Brunswick [bree- zvik], m. Brunswijk.
brusc, m. $ steekpalm.
brusque, a. kort aangebonden, ruw, driftig,
bits; plotseling, onverhoeds; scherp (van
een kromming).
brusquembille [briiskabij], f. soort kaartspel.
brusquement, adv. driftig, bits; plotseling,
onverhoeds.
brusquer, v.tr. ruw bejegenen, onheus behandelen, geweld aandoen, toesnauwen
of overrompelen; overhaasten, te veel
spoed zetten achter, een einde maken aan,
plotseling afmaken; ‘---, la situation, de
knoop doorhakken; ,---, les choses, te haastig te werk gaan; de zaak forceren.
brusquerie, f. barsheid, ruwheid, bitsheid.
brut [brut], a. dierlijk, onbeschaafd, lomp;
ruw, onbewerkt; bruto, onzuiver.
brutal, a. -ement, adv. dierlijk, beestachtig;
woest, lomp, onbeschoft; grincement ,--,
des /reins, 't harde gekners der remmen;
une mort ,,,e, plotselinge dood; force ,•-,e,
ruw geweld; couleur ,•,e, harde kleur;
d, m. onbeschoft mens, woesteling; (pop.)
,
le ,---,, het geschut, kanon; brood, (dikke)
rode wijn.
brutalises, v.tr. ruw bejegenen, mishandelen.
brutalitê, f. dierlijkheid, beestachtigheid;
woestheid, lompheid, onbeschoftheid;
ruwe bejegening.
brute, I. redeloos dier; (fig.) beest, woesteling, onmens, domkop.
Bruxelles [briisel], m. Brussel.
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bruxellois, a. Brussels; B'', -e, m. & f. buissaie, buissiire [bWi-], I. palmbosje.
Brusselaar, Brusselse.
buisson, m. struik, kreupelbosje, struikgewas; '' ardent, brandend braambos
bruyamment, adv. luidruchtig; termer ,,,,
dichtsmij ten.

bruyant, a. luidruchtig; woelig, rumoerig;
schel.

bruyire, f. t heidekruid; heide; coq de e•i,
korhoen; terre de r-s, plaggen.

bryon, in. t korstmos.
bryone, f. * heggerank.
buanderle, f washuis, wasserij.
buandier, tn. -lire, f. wasser, wasvrouw.
bubale, m. .tzt Kaaps hert, soort antilope.
bubon, m. pestbuil.
bubonique, a. peste ",' builenpest.
bubonocile, I. liesbreuk.
buccal, a. de mond betreffend, mond-.
buccin [biikse], m. hoornslak; kinkhoorn;
wulk; trompet.

buccinal [-ksi-], a. trompetvormig.
buccinateur [-ks-], m. hoornblazer; kaakbuccine [-ks-], f. trompet.
[spier.
bucentaure, m. bucentoro (schip van den
doge van Venetie).
Bucêphale, m. Bucephalus (paard van
Alexander); ros (ook ironisch).
!Ache, f. blok (brandhout); domoor; ratnasser une ,,,, tegen de vlakte gaan (by. met
fiets); (arg.) lucifer.
bficher, In. houtzolder, houtstapel, brandstapel; ,,,, v.tr. behakken; afrossen; blokken voor; erin pompen; ,---,, v.intr. blokken,
hard werken.
bilcheron, m. houthakker.
bilchette;f. blokje (ook van puzzle), spaanbficheur, tn. blokker, werkezel. [der.
bucollaste, in. herdersdichter.
bucolique, a. herderlijk; poême e...,, herdersdicht; Ns, t.pi. herderszangen.
Bucovine, f. Boekowina.
budget [biid3ê], tn. begroting, budget.
budgetaire [-iid36-], a. begrotings-, 't budget
betreffend; loi ,,, begrotingswet.
budgetivore [-iid3e-], a. & tn. aan de staatsruif etend (persoon).
huh, f. damp, wasem; carreau couvert de ",,
buer, v.intr. wasemen. [beslagen ruit.
buffet, m. buffet (als kast voor tafelgoed,
schenktafel, tapkast); wangstuk (van een
helm); ,■., d'orgue, orgelkast.
buffetier, m. -lire, f. buffethouder, -ster.
buffle, tn. buffel; 'buffelleer, lomperd.
buffleterle [bilfletri], f. soldaten-ledergoed.
buffletin, bufflon, m. jonge buffel.
bufflonne, f. wijfjesbuffel.
bugle, m. soort trompet.
bugle, f. t zenegroen.
buglosse, I. t ossetong.
bugrane, f. t prangwortel.
buire, I. metalen schenkkan.
buis [bWi], m. t buksboom; palmhout;
palmtakje; likhout.

(van Mozes); ,-•-, d'ecrevisses, in pyramidevorm opgediste kreeft; battre les ,--..,s,
't wild opjagen; trouver e,, creux, niet vinden wat men zoekt.
buissonner, v.intr. als struikgewas groeien;
schuilen in 't struikgewas.
buissonneux, a. vol struikgewas of -kreupelhout.
buissonnier, a. zich in 't kreupelbos ophoudend; faire l' icole ,-•siere, spijbelen.
bulbe, f. t & m. bloembol, bol; N, m. ronde
opzwelling; e■, de rail, oogbol; ' dentaire, tandkiem; e--, pileux, haarkiem; ,•-,
rachidien, verlengd merg.
bulbeux, a. bolvormig; plantese■deuses, bolgewassen.
bulbiculteur, in. bloembollenkweker.
bulbiculture, f. bloembollenteelt.
bulblfere, a. $ bollendragend.
bulbille, f. bolletje.
' , m. Boelgaar.
bulgare, a. Boelgaars; BBulgarie, f. Boelgarije.
bullaire, m. verzameling van pauselijke
bullen.
bulle, f. metalen balletje; zegel; oorkonde,
pauselijke bul; spijker met bewerkte
kop; waterbel, luchtbel; blaar; la ,--, d'or,
de gouden bul (van keizer Karel IV);
faire des ,---is de savon, zeepbellen blazen;
,--,, m. grof papier; (arg.) geld.
bulle, a. van de vereischte zegels voorzien.
bulletin, tn. briefje, biljet; bewijs, recut rapport, overzicht, bericht, verslag; ,--# (de
vote), stembriefje; e,-, de souscription, inschrijvingsbiljet; e--, de bagages, ,-,./ de consigne, bagagerecu; ,--, d'un e'colier, schoolrapport; ,---, mete'orologique, weerbericht;
e■, de sante, ' medical, ziektebulletin;
-, de commande, $ bestelbriefje; e.--, militaire, legerbericht; ,---, des lois, staatsblad.
bulletinier, bulletiniste, m. verslaggever.
bulbeux, a. vol bellen of -blaren.
buphtamie [biift-], f. 't uitpuilen v. d. ogen.
buplivre, m. t doorwas.
bupreste, m. prachtkever.
buraliste, m. & f. houder, -ster van een
tabaksdepot; ontvanger, -ster van zekere
,
gelden; loketbeambte.
burat [-rd], m. brat, pijlaken.
buratine, f. halfzijden brat.
bure, f. mijnschacht; wollen stof, baai;
monnikspij.
bureau, m. bureau (als schrijftafel, kantoor);
bureel; loket, kas; kantoorpersoneel;
dagelijks bestuur (ook voorzitter, vicevoorzitters en secretarissen van de
Kamer); afdeling (inz. van de Kamer);
‘---, ministre, id. (zonder opstand); ,---, a
volet, cYlinderbureau; ,-.., d'adresses, in-
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formatiebureau, levend nieuwsblad; ' de butte, f. steunmuur.
bienfaisance, armenzorg; ,--, de change, buter (contre), v.intr. steunen (tegen), stoten
(op), struikelen (over); ,--,, v.tr. tegenwerwisselkantoor; ,---, d'expe'dition, bestelkanken, de voet dwars zetten, onhandelbaar
toor; ,---, de location, bureau voor plaatsbespreking (schouwburg enz.); ,•, des lionmaken (qn.); steunen, schoren (qc.), se
,-,-, (a, contre), steunen (tegen); stuiten
gitudes, astronomisch instituut, verbon(op); zich blind staren (op), hardnekkig
den aan 't Parijse observatorium; ,---, de
perception, belastingkantoor; i---, de placevasthouden (aan), stijf staan (op); se "-,
went, verhuurkantoor; ' de poste, postles uns contre les autres, elk. tegenwerken.
kantoor; ,---, des postes, postkantoor; ,.., butin, m. buit; winst, voordeel.
des tdlegraphes, telegraafkantoor; ,--i de butinement, in. buitinzameling.
tabac, tabak- en sigarenwinkel (van de butiner, v.intr. zoeken wat van zijn gading
regering); payer ci ,-%-, ouvert, onmiddellijk
is, buit inzamelen, plunderen; r•d, v.tr.
uitbetalen; avoir un an de "-,, een jaar op
buit maken, verzamelen, honig inzameeen kantoor werkzaam zijn.
len op (bloemen), inzamelen (bloemenbureaucrate, m. bureaucraat (bekrompen butome, m. $ zwanebloem.
[sap).
ambtenaar, pennelikker).
butor, in. 3t roerdomp; lomperd, vlegel,
domoor.
bureaucratie, f. bureaucratie (ambtenarengedoe, ambtenaarssleur, ambtenaarswe- butorde, f. malloot, domme gans.
reld).
butorderie, f. lompheid, lompe streek.
bureaucratique, a. bureaucratisch.
buttage, m. aanaarding.
burette, I. flesje (voor olie of azijn); olie- butte, f. heuveltje, aardhoop, inz. kogelvanger; étre en ' ci, blootgesteld zijn aan,
kannetje, oliespuitje; ampul (R.K.);
buret (scheik.).
't mikpunt zijn van.
bureau, m. parelmoerschelp.
butter, v.tr. aanaarden, stutten; (arg.) ver[hond.
burgaudine, I. parelmoer.
moorden, doden; ,.....,, v.intr. struikelen
(van paarden).
burgo, in. bastaard van dashond en patrijsBurgondes, m.p/. oude Bourgondiers.
buttoir, m. aanaardploeg; stootjuk (spoorw.).
m.
burggraaf.
burgrave,
butyrate, m. boterzuurzout.
butyreux, a. boterachtig.
burgraviat, m. burggraafschap.
burin, m. graveerstift, -naald; graveerkunst. butyrine, f. botervet.
buriner, v.tr. graveren, etsen; griffen; (fig.) butyrique, a. acide '', boterzuur.
zwoegen, sloven.
buvable, a. drinkbaar.
burineur, in. graveur.
buvard, m. vloeiboek; vloeipapier; ,%.,, a.
papier ,..,, vloeipapier.
burlesque, a. -ment, adv. boertig, kluchtig,
koddig, potsierlijk.
buvard-tampon, m. vloeidrukker.
burnous [biirnus], m. boernoe (mantel met buvêe, f. hooithee.
kap der Algerijnen).
buverie, f. zuippartij.
bursal, a. edit ,-,,, uitvaardiging van een buvetier, in. waard, kastelein.
buitengewone belasting.
buvette, f. koffiekamer, buffet, ververbusard, m. $t buizerd, kuikendief.
singslokaal, drinkhal.
busk, m. korsetbalein; sluisdrempel; krom- buveur, m. -ease, f. drinker, -ster, drinkeming.
broer.
Buse, f. 3? buizerd; uilskuiken; kanaal, buis, buvoter, v.intr. lepperen, met kleine teugjes
schacht; on ne saurait faire d'une ' un
drinken.
e'pervier, wie dom is blijft het.
bysse, byssus, m. kostbaar lijnwaad (oudBushman [bufman], m.(pl.: -men), Bosjesheld); byssusklier, byssusdraden ( schelpman.
[dier).
Byzance, f. Byzantium.
[dier)
buson, m. 3? buizerd; (fig.) uil.
byzantin, a. Byzantijns.
busquê , a. gekromd; nez "-d haviksneus (van byzantinisme, m. ogendienst; muggen.zifIn
dianen ); pontes "-des,
, deuren die onder
terij.
een hoek sluiten (van een sluis).
busquer, v.tr. van baleinen voorzien; krommen.
buste, m. borstbeeld; bovenlijf, buste.
but [bii(t)], in. doe] (als oogmerk, doelwit); c, m. c (de letter); Rom. cijfer = loo; c. =
doelpunt; dans le ,---, de, met het doel om
centime, centigrade, centimetre, compte,
te; de "-, en blanc, zo maar, onverwachts;
centime, graad celsius, centimeter, reke", a "-,, gelijk op.
ning; c. c. = compte courant, rekening courant; m. c. = mon compte, mijn rekening;
bute, f. veegmes (van hoefsmeden).
butt, a. niet te spreken, onhandelbaar, eigenc. o. = compte ouvert, open rekening; c.-4-d.
wijs, koppig.
= c'est-d-dire, dat wil zeggen, (d.w.z.);
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Concf.
confe'rez, vergelijk; C. G. T.
fe'de'ration gene'rale du travail, arbeiderscompagnie, vennootbond; Cie.
schap (Co.); c. q. f. d. ce qu'il fallait
de'montrer, quod erat demonstrandum,
hetgeen moest worden bewezen; cpt.
comptant, contant; crt. courant, lopend;
cte.
comte, graaf.
ca, Pron. (lam. voor cela) dat; fa y est! ziezo !
zie verder cela,
interj.
et Li, hier en daar;
ca, adv. bier;
komaan ! toe ! ah N ! zeg eens ! neen
luister eens
maar ! nu nog mooier ! or
hier !
[kab],
m.
cab
(tweewielig
rijtuig).
cab
cabale, f. kabbalah (joodse zinnebeeldige
verklaring der gewijde boeken); geheimenisleer; samenspanning, kuiperij, konkelarij; kliek.
cabaler, v.intr. samenspannen, kuipen.
cabaleur, m. samenspanner, intrigant.
cabaliste, m. kabbalist (joodse schriftuitlegger naar de kabbalah).
cabalistique, a. kabbalistisch; geheimzinnig;
bezweringsformule.
farmule
caban, m. regenmantel met kap en mouwen;
soldatenmantel; matrozenregenjas.
cabane, I. hut; kooi, hok (voor dieren);
(arg.) gevangenis.
v.intr.
cabaner, v.intr. & tr. kenteren;
in hutten legeren.
cabanon, m. hutje; cel (van een gevangene
of -krankzinnige).
cabaret, tn. kroeg, herberg; theeblad, koffieblad; theetafel, koffietafel; theeservies,
koffieservies; likeurstel; $t vlasvink; $
mansoor; artistique, fijn café-chantant.
-lire, f. herbergier, -ster,
cabaretier,
kastelein, tapper.
Babas [-ba], m. vruchtenmand, inz. vijgenmand, -mat; tas (voor boodschappen);
(pop.) rammelkast; prullige hoed.
cabestan, m. kaapstander, gangspil.
moeraszwijn.
cablai, m.
cabillaud, m. ,d3 kabeljauw.
cabillot, in. knevel, karvielnagel.
cabine, f. kajuit, hut, kooi; hokje, kamertje;
brandvrij vertrek (i. e. bioscoop); badkoetsje, badhokje; tele'phonique,
spreekcel.
cabinet, m. kabinet (als vertrekje, zijkamer,
spreekkamer, werkkamer, studeerkamer,
kantoor, practijk, geheim vertrek, regering, museum, verzameling, privaat,
klokkekast, ladenkast); d'affaires,
zakencabinet (ministerie dat geen partij
vertegenwoordigt en alleen de lopende
zaken afdoet); • d'aisances, privaat;
de bains, badkamer; ti de consultations,
spreekkamer; N de ddbarras, rommel' kamer; ,---, de dentiste, tandheelkundige
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inrichting;
des estampes, prentenkabinet;
d'e'tude,
de travail, studeerkamer;
d'histoire naturelle, natuurhistorisch museum;
d'horloge, klokkekast;
de lecture, leeszaal, leesbibliotheek;
des me'dailles, muntenkabinet; noir,
vertrek waar men verdachte brieven
opent, censuur; d'orgue, orgelkast;
"-# de toilette, kleedkamer, toiletkamer;
de verdure, prieel;
„gelegenheid";W.C.,
kamergeleerde; question de
homme de
kwestie van vertrouwen (in de regering).
cablage, m. koorddraaien.
cable, m. kabel, ankertouw; kabellengte;
gordijnkoord;
d'affourche, tuiankerde remorque, sleeptouw;
soustouw;
telegraphique, telegraafkabel;
marin,
filer le ', de kabel vieren; (fig.) treuzelen.
cable, m. dik koord.
cibleau, ciblot, m. klein kabeltouw, tros.
câblet-chainet, m. kettingkabel.
abler, v.tr. vlechten (tot een kabel); overseinen, kabelen (over zee).
steen (daaraan bevescfibliire, f.
tigd als anker).
ciblogramme, m. kabeltelegram.
caboche, f. kop, bol, knikker; schoenspijker.
cabochon, m. bone edelsteen (gepolijst, maar
niet geslepen).
cabosse, f. buil; cacaoboon.
cabosser, v.tr. deuken.
(arg.) korporaal.
cabot,
sabotage, m. kustvaart.
caboter, v.intr. langs de kust varen.
kustvaarder (schipper of
caboteur,
schip).
kustvaarder
(schip).
cabotier, m.
cabotin, m. rondreizend toneelspeler, komediant, acteur.
cabotinage, m. komediantenleven, -manieren; minderwaardig toneelspel, dwaze
klucht; aanstellerij, huichelarij, kwakzalverij.
cabotiner, v.intr. rondreizen als toneelspeler; slecht toneelspelen; zich aanstellen
als een komediant.
caboulot, m. verdacht kroegje.
't steigeren.
cabrage, m.
sabre, f. krikkemik; hijstoestel.
se cabrer, V.PY. steigeren (ook ,1); zich verzetten, opstuiven.
cabri, m. geitje, bokje.
cabriole, f. bokkesprong; kuitenflikker.
cabrioler, v.intr. bokkesprongen maken.
cabriolet, m. sjees; hoge vrouwenmuts;
vrouwenhoed (van 't Leger des Hells),
soort auto; (oud) tweewielig voertuig;
leuningstoeltje; handboei; leest.
cabrioleur, m. luchtspringer.
cabrion, m. sluitklamp.
cabron, m. geitevel; bruineeriizer,
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cabus [-bid], a. chou e .i, sluitkool, kabuiskool.
caca, m. poep (kindertaal); faire e.,, poepen.
cacade, f. afgang; laffe terugtocht, bespottelijk figuur van iemand die terugkrabbelt
of -op zijn kop krijgt.
cacahuite, -ouette [kakawet], I. olienootje,
pinda.
cacao [kakA6], m. cacaoboon; cacao.
cacaoyer [kakdOj6], cacaotier, m. $ cacao[plantage.
boom.
cacaoyire [kakdOjer], cacaotiire, f. cacaocacaofabriek.
cacaoterie, I.
cacarder, v.intr. gaggelen (van ganzen).
cacatois [kakatees], m. It kakatoe.
cacatois [kakdtwa], m. It kakatoe; bovenbramsteng; bovenbramzeil.
cachalot, m. .es potvis, cachelot.
cache, f. schuilhoek; verborgen plaats; paalnet.
cache, a. verborgen; heimelijk (van handelingen), blind (van een klip); Tien de e,,,
geen geheimen.
cache-cache, m. jouer a ~, verstoppertje-,
schuilevinkje spelen.
cache-col, m. boordbeschermer.
cache-corset, m. korsetlijfje.
cachectique, a. kwaadsappig, vervallen.
cache-entrée, m. slotplaatje.
cachemire, in. kasjmir (soort wollen stof);
omslagdoek.
cachemirette, f. halfwollen stof.
cache-misêre, in. overjas-, mantel om versleten kleren te bedekken.
cache-nez, m. wollen- of zijden halsdoek,
bouffante.
cache-nuque, m. neklap (helm).
cache-oreille, m. oorklep.
cache-pot, rn. omhulsel van stof of papier
voor een bloempot.
cache-poussiire, m. stofjas, stofmantel.
cache-serrure, in. slotplaatje.
cachet, v.tr. verbergen, verborgen houden
(iem.), wegstoppen ('n voorwerp), bedekken (by . z'n benen), verhelen (de waarheid), geheim houden ('n bericht), benemen, staan in ('t licht); e%, son feu, zich
niet in de kaart laten kijken; ~ sa vie, een
teruggetrokken leven leiden; se ,.%,, zich
verbergen; se e•., de qn., iem. ontwijken,
zijn daden- of gevoelens voor iem. verborgen houden; se ~ de qc., iets niet willen weten, niet willen uitkomen voor i€ ts;
ne pas se ,., de qc., iets niet onder stoelen
of banken steken; se "-, qc., zich jets ontveinzen; va te e.s., zie dat je wegkomt !
cachet, m. zegel, lak; Stempel; kenmerk,
bijzonder karakter, het eigenaardige;
kaartje (voor lessen, -baden), lesgeld,
honorarium; ouwel (met geneesmiddel);
lettre de ~, gezegelde brief van den
Koning, bevel tot inhechtenisneming;
avoir du ,,,, lets eigenaardigs hebben,
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inz. fijn zijn, chic zijn, smaakvol zijn;
courir le ,,--, privaatlessen geven buitenshuis; x5 frs. le ,..,,, 15 fr. de les (aan huis).
cache-tampon, in. zakdoekje leggen, slofje
onder.
cacheter, v.tr. verzegelen, toelakken; cire a
,-,i, zegellak; pain a ,--,, ouwel.
cachette, f. schuilhoekje; en'', in 't geheim,
heimelijk, ter sluiks.
cachexie, f. kwaadsappigheid, verval van
krachten.
cachot, m. kerkerhol, gevangeniscel.
cachotter, v.tr. geheimzinnig doen met.
cachotterie, /. geheimzinnigheid.
cachottier, a. geheimzinnig, stiekem; '', m.
geheimzinnig mens, stiekemerd.
cachou, m. cachou, catechu (soort gom).
cacique, m. Indiaans stamhoofd, -vorst.
cacochyme [kdkOSim], a. zwak van gestel,
kwaadsappig; (fig.) grillig.
cacochymie [kakefimi], f. zwakheid van
gestel, kwaadsappigheid.
cacographie, f. gebrekkige spelling; foutief
opstel ter verbetering.
cacographique, a. fout gespeld.
cacolet, m. draagmand met kussens (op de
rug van muilezels); ziekendraagstoel
(terzijde van paard).
cacologie, f. verlteerde zegswijze.
cacophonie, f. wanklank, wangeluid.
cactades, cactêes, f.pi. $ cactusachtigen.
cattier, cactus [-Ws], m. $ cactus.
cactiforme, a. $ cactusachtig.
cactolde, a. $ cactusachtig.
cacuminal, a. van 't harde gehemelte.
cadastral, a. kadastraal (tot 't kadaster behorend).
cadastration, f. inschrijving in het kadaster.
cadastre, m. kadaster (register van al de
onroerende goederen in een land).
cadastrer, v.tr. kadastreren (in 't kadaster
brengen, kadastraal registreren).
cadavêreux, a. lijkachtig; lijkkleurig, doods[bleek.
cadavErique, a. lijk-.
cadavre, m. lijk; kreng.
cadeau, m. geschenk; faire e■., de qc. a qn.,
iem. iets geven, -schenken.
cadkliou, cadklis, interj. sakkerloot !
cadenas [ka.dna], m. hangslot; ~ a combinaisons, letterslot.
cadenasser, v.tr. met een hangslot sluiten.
cadence, 1. welluidende val van een zin, -een
vers of -een muzikale Satz; maat, toonval, rhythmus; en '', op de maat.
cadencer, v.tr. maat brengen in; pas cadence,
gewone pas.
cadine, f. galeislavenketen.
cadenette, f. haarvlecht (van soldaten).
cadet, m. -te, f. tweede kind, jongere broer
of -zuster (onmiddellijk na de oudste);
(soms) jongere broer, jongere zuster, of
jongste kind, -broer, -zuster; kerel; les mss,
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de jongste kinderen; kadetten; adelborsten; corps vrijwilligers van jonge edellieden; it est mon ~de quatre ans, hij is vier
jaar jonger dan ik; c' est le'' de roes soucis,
dat zal mijn zorg zijn, daar geef ik' geen
zier om; Cadet Roussel, Jan Hen; ,-%-,, a.
tweede, jonger, jongst.
[keu.
cadette, f. vloersteen; 0% halflange biljartcadetter, v.tr. met plavuizen bevloeren.
cadi, m. kadi (Turkse rechter).
cadis [kadi], tn. slechte soort serge.
cadmie, f. zinkoxyde, galmei, kalamijn.
cadmium [1ddmjean], tn. cadmium.
cadogan, in. haarvlecht, bevestigd met een
strik.
cadran, in. wijzerplaat; hartscheur; faire le
tour du i~,, een wijzertje rond slapen;
solaire, zonnewijzer; ,---, des longueurs
d' onde, golflengteschaal.
cadranure, f. hartscheur.
cadrat, m. quadraat (bij letterzetters).
cadratin, m. pasje (klein quadraat, bij letterzetters).
cadrature, f. wijzerwerk.
cadre, fn. lijst, raam, (fig.), omlijsting, omgeving; kooi (schip); X kader; frame
(fiets); schets, plan, bestek, opzet, inrichting; ‘-..., du tympan, beenrand van het
trommelvlies; figurer sur les ~s, deel
uitmaken van het leger; hors ~, overtollig; "., de mise au point, instelraam.
cadrer (avec), v.intr. passen (bij); overeenkomen (met), kloppen (met).
caduc, -uque, a. vervallen (als afgeleefd, gebrekkig, _verdord, bouwvallig, versleten,
ongeldig, nietig, waardeloos); mal ~,
vallende ziekte.
caducee, m. staf van Mercurius.
caducite, I. vervallenheid, afgeleefdheid,
bouwvalligheid, ongeldigheid.
meal [s616.1], a. van de blinde darm.
mecum [s6kOm], m. blinde darm.
Caen [ka], m. Caen.
caf (ook c. a. f. = coed assurance fret), cif.
cafard, m., -e, f. schijnheilige, huichelaar,
-ster; klikspaan; kakkerlak; loomheid,
tropenkolder; ,...,, a. schijnheilig, huichelachtig; avoir le ,---,, 't land hebben.
cafardage, m. zie cafarderie.
cafarder, v.intr. den schijnheilige spelen;
verklikken.
cafarderie, cafardise, I. schijnheiligheid, huichelarij; verklikkerij.
caf' coin', m. (arg.) = cafe concert.
café, m, koffie; koffiehuis; ,---, au lait, koffie
met melk; lichtbruin; ' noir, koffie zonder melk; ~s,. koffiesoorten.
cafêt-concern, m. café-chantant, tingeltangel.
café-came, fn. koffie Juest room.
cafEler, cagier, m. koffieboom; koffieplan[ter.
caNiire, /. koffieplantage.
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caNine, I. cafeine.
cafiisme, in. koffievergiftiging.
café-restaurant, m. koffiehuis en restauratie.

caf(e)tan, m. kaftan (Turks erekleed).
cafeterie, f. koffieplantage.
cafetier, m. -lire, f. koffiehuishouder, -ster.
cafetiire, f. koffiekan, -pot; (fam.) kop.
cafre, a. Kaffers-; C~, m. Kaffer.
Cairerie, f. Kafferland.
cage, I. kooi, hok; gevangenis; viskaar,

visweer, visnet; tralieraam; en ~,
gevangen, achter de tralies; ,...., d'ascenseur, liftkoker; f•-, de clocher, klokkestoel;
~ d'escalier, trappenhuis; '' d'extraction,
hijskooi; ~ d'horloge, klokkekast; ~de
'liaison, binnenruimte van een huis (tussen de vier buitenmuren); ,---., d'une
mitrailleuse, mantel van een m.; ,---, d'un
moulin, opstand van een molen; ~ thoracique, borstkas; la belle ~ ne nourrit pas
l'oiseau, om een huis te bewonen moet
men z'n maag niet te kort doen.
cagee, f. kooivol.
cageot, m. kooitje, wand.
cagerotte, f. tenen kaasvorm.
cagette, I. kooitje.
cagier, m. -lire, f. kooienmaker.
cagna, f. X schuilplaats (aan 't front).
cagnard, -e, a. lui, vadsig; ~, m. luiwammes.
cagnarder, v.intr. luieren, een lui leven leiden, vadsig in een hoek zitten.
cagnardise, I. luiheid, vadsigheid.
cagneux, -euse, a. krombenig, met x-benen.
cagnotte, f. pot (bij 't spel); manger la ,---,,
de pot verteren.
cagot, fn. -e, f. schijnheilige, femelaar, -ster,
kwezel; ,---,, a. schijnheilig.
cagotement, adv. schijnheilig. [femelarij.
cagoterie, f. cagotisme, m. schijnheiligheid,
cagoule, I. monniksmantel (met kap waarin
gaten voor de ogen).
vague, I. kaag (vrachtscheepje).
cagier, m. schrijfboek, schrift; katern papier;
vel druks; instructie; ,-•., de musique,
muziekboek; ~ des charges, voorwaarden
(bij verkoop, aanbesteding), bestek; "-is
, des bailliages, instructies voor de afgevaardigden der drie standen voor 1789;
Ns des dtats, ~s des dole'ances, klachtenboek, vertoog dat de Staten-Generaal
' den Koning aanboden; ,-..., des revendications, klachtenboek.
cahin-caha, adv. zo zo, niet te best, hortend_ en stotend; niet van harte; aller ~,
op z'n elf en dertigst gaan.
'cagot [kW, m. sells*, stoot; tegenspoed,
hinderpaal.
cahotage, cahotement [knot-], tn. gehots.
cahoter [10.6te], v.tr. schokken, hotsen;
(fig.) slingeren, teisteren, kwellen; chemin
cahotant, hobbelige weg; vie cahotde, veelbewogen leven.

cahoteux
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cajeput [kkipii], m. kajapoetolie.
cahoteux, a. hobbelig, hotsend.
cahute [kaiit], f. hut, stulpje.
cajoler [ka3616], v.intr. & intr. flikflooien,
flemen, liefkozen, ,vleien.
Bald [kaid], in. kaid (gouverneur in de Barbarijse Staten).
cajolerie [-36-], I. flikflooierij.
caleu, m. $ bijbolletje, klister (van een bloem- cajoleur [-36-], m. -euse, f. flikflooier, -ster.
bol).
cajute [ka3iit], I. kajuit; kooi.
caille [kaj], f. $t kwartel; roi des. ,-.#s, kwar- cal, m. (pl. des -s), eelt(knobbel); beenknob-

telkoning.

bel; $ knobbel.

caille, m. stremsel, geronnen melk.
calabrais, a. Calabrisch; C,---i, m. Calabrier.
caillebote f. k stopstuk.
Calabre, f. Calabrie.
caillebotis, m. rooster (op luik); .6. loopplank, calade, f. helling waarop men paarden laat

vloer (in loopgraaf).

caillebotte, I. kaaswrongel.
caillebotter, v.tr. laten stremmen, laten kloncallle-lalt, in. $ walstro. [teren.
caillement, m. stremming, stolling.
cailler, v.tr. stremmen, doen stollen; se ,-,,,

galopperen.

ealage, m. 't vastzetten, 't stutten, 't veer-

laten (van stengen en raas).

calaison, f. diepgang.
calambac, calambour(g), m. aloe-hout.
calame, m. schrijfriet (bij de Ouden).
stremmen, klonteren; ,,,, m. kwartelfluit. calament, m. steentijm.
cailletage, m. gekakel, gesnap.
calamine, f. zie cadmie.
cailleteau, m. 3e jonge kwartel.
calamistrer, v.tr. krullen, friseren.
cailleter, v.intr. snappen, babbelen, wauwe- calamite, I. witte mergel; versteend Het;

len.

soort pad.

caillette, I. lebmaag; $t stormvogel; kaas- calamite, I. ramp, onheil.
wrongel; babbelkous; lichtekooi.
calamiteux, a. rampspoedig, ellendig.
caillot, m. klonter; ,--, de sang, bloedprop, calandrage, m. 't glanzen, 't mangelen.
bloedstolseltje, stukje geronnen bloed. calandre, f. glansmachine; mangel; korencaillott-rosat, m. rozepeer.
worm; It ringleeuwerik.
caillou, m. (pl. des ,,,x) kei(steen); kiezel- calandrelle, f. 3t mistellijster.
(steen), vuursteen; kale knikker; ,-,,x calandrer, v.tr. glanzen, mangelen.
roulds, rolstenen; avoir le cceur dur comme calandreur, m. -euse, f. glanzer, -ster; manun ,--,,,

een stenen hart hebben.

gelvrouw.

callloutage, -te, m. keiwerk; begrinding; calanque, I. kreek, baai (Midd. Zee); wigje.
grotwerk van kiezel; soort aardewerk.
calao, m. 3t hoornsnavel.
caillouter, v.tr. begrinden.
calcaire [-ker], a. kalkachtig; "..,, m. kalkcaillouteur, m. keiwerker, grindwerker.
calcanEum [-Om], m. hielbeen. [steen.
caillouteux, -euse, a. vol keien of -kiezel. calcêdoine, I. chalcedoonsteen (soort agaat).
cailloutis, tn. geklopte steen, grind; grind- calaolaire, I. pantoffeltje.
weg.
Calchas [kAlkds], (Griekse waarzegger).
caiman, m. kaaiman (soort krokodil),
calcification, f. verkalking.
Cain [kg:e], in. Kain.
calcin, m. glasafval; ketelsteen.
Caiphe, m. Kajafas.
calcinable, a. verkalkbaar.
calque, m. Turkse galeisloep.
calcination, f. verkalking; gloeiing; verCaire (le) [ken], m. Kairo.
koling; verschroeiing; vertering.
caisse, f. kist; kas; bak (van rijtuigen, voor calciner, v.tr. verkalken; aan de gloeihitte

bloemen); kast (van een piano, -orgel,
-klok); trom, trommel; (arg.) borst; ,-•.,
d'dpargne, spaarbank; ,---9 de retraite,
pensioenfonds; ,---, de secours, ondersteuningsfonds; bondskas; ,---, du tympan,
trommelholte; grosse ,-..,, Turkse trom;
,battre la grosse e•-,, de grote trom roeren,
veel ophef maken, grote reclame maken;
veuiller passer a la ,--, ! aan de kas betalen !
caisserie, I. kistenmakerij.
caissetin, m. kistje.
caissier, m. kashouder, kassier.
caisson, m. munitiewagen; kist, proviandkist (van een rijtuig); toestel voor metselwerk onder water, caisson; vak (van een
plafond); (fam.) kop; se faire sauter le ',
zich voor de kop schieten.
caissonner, v.tr. in vakken verdelen,

blootstellen; verkolen; verschroeien; vex-teren.
calcite, in. calciumcarbonaat.
calcium [-Om], in. (scheik.) calcium.
calcul, m. berekening; rekenkunde; graveel,
nier-, blaas-, galsteen; faux e•-,, misrekening; "-, mental, hoofdrekenen; "-, infinitesimal, differentiaalrekening; ,-,, des
probabilites, waarschijnlijkheidsrekening.
calculable, a. berekenbaar.
calculateur, m. -trice, f. rekenaar, -ster;
,..,, a. berekenend.
calculer, v.tr. rekenen, berekenen, uitrekenen.
calculeux, a. graveelachtig; ,--,, in. steenlijder.
cale, f. ruim (van een schip); scheepshelling;
inham (aan kust); lood (aan het hengelsnoer); kielhaling; muts; boerinnetje; wig,

cale
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stut, houtje, steentje; fond de "-i, onderste
deel van het ruim; etre ci fond de '', op
zwart zaad zitten; ,-%., de construction,
stapel; f■-, flottante, drijfdok; ,---, seche,
droogdok; donner la e%., a, kielhalen.
Bale, a. (pop.) rijk; knap; etre "-, en histoire,
een bol in geschiedenis zijn; etre três "s,
goed bij zijn.
calebasse, f. kalebas; (pop.) knikker.
calebassier, m. $ kalebasboom.
caliche, f, kales (rijtuig).
cale con, m. onderbroek; ti de bain, zwemCalidonie, I. Caledonia.
[broek.
calidonien, a. Caledonisch; Cam, m. Caledonier.
califacteur, m. verwarmingstoestel.
califaction, f. verwarming.

calicot, m. katoen; bediende in een manufacturenwinkel, ellenridder.

calicule, f. $ bijkelk.
caller, tn. ruimgast.
califat, m. kalifaat, waardigheid van kalief.
calife, m. kalief (Mohamedaans vorst).
Californie, f. Californie.
californien, a. Californisch; Cam, m. Californi er.

califourchon (el ",), adv. schrijlings.
calin, m. theelood; braadpan op poten.
cillin, m. -e, f. vleier, -ster; ,,,, a. liefkozend,
vleiend, aanhalerig.

calinage, In. theekistje, doosje.
Miner, v.tr. liefkozen, vleien, aanhalen,
cfilinerie, f. liefkozing.
[vertroetelen.
calino, m. snuggere vent (ironisch).
caléidoscope = kaleidoscope.
calinotade, f. snuggere opmerking (ironisch).
calembour, tn. woordspeling.
caliorne, f. 4„, gijn.
calembourdier, -iste, m. moppentapper.
calleux, a. eeltachtig, vereelt; ongevoelig.
calembredaine, f. flauw praatje; uitvlucht. calligraphe, m. schoonschrijver.
calencar, m. gebatikte stof.
calligraphie, f. 't schoonschrijven.
calendaire, in. (doden)register.
calligraphique, a. calligraphisch, 't schooncalendes, f.pi. eerste dag van de maand (bij
schrijven betreffend.
de Rom.); renvoyer aux ", grecques, op callionyme, m.
spinvis.
de lange baan schuiven, (met St. Jutmis, callisthenie, f. rhythmische gymnastiek.
als de kalveren op het ijs dansen !)
callisthenique, a. ook de rhythmische gymcalendrier, tn. kalender, tijdrekening; ", . a
nastiek.
effeuiller, scheurkalender; ".., grdgorien, cailitriche, m. $ sterrekroos.
Gregoriaanse kalender; ".., Julien, Juliaan- callositê, f. vereelting, eeltplek.
se kalender.
callune, f. $ struikheide.
calenture, f. hete koorts (tropen).
calmant,a. & m.bedarend-, pijnstillend (middel); (fig.) troostend, troost.
cale-piedt, in. voethaak, toe-clip (fiets).
calmar, in. inktvis.
calepin, m. aantekenboekje.
cater, v.tr. neerlaten (by . 'n ra, 'n net); vast- calme, tn. kalmte, stilte, rust, gerustheid, be zetten, neerzetten, vastheid geven aan,
rijk maken, knap maken, afknippen; ",
la voile, het zeil strijken; se "d, neergelaten
worden; vastgezet worden, stoppen, zijn
gemak nemen, een gezeten burger worden,
rijk worden, knap worden; se' "-, les joues,
schransen; ,--,, v.intr. diep liggen (schip).
cal(e)ter, v.intr. inrukken.
calfat, m. kalfateraar; breeuwijzer.
calfatage, tn. 't kalfateren.
calfater, v.tr. kalfateren, breeuwen.
calfeutrage, tn. 't dichtstoppen (van reten).
calfeutrer, v.tr. dichtstoppen ('n barst,
'n spleet); kalfateren; se "-i, zich opsluiten
(in een warme kamer blijven, met niemand , omgang hebben).
calibrage, tn. 't bepalen of geven van
't kaliber.
calibre, tn. kaliber (middellijn van een
kogel, van een geweerloop); kaliberpasser,
-meter, model; (fig.) soort, slag, gehalte;
(arg.) revolver; balle de "-i, kogel van het
vereiste kaliber.
calibrer, v.tr. 't kaliber bepalen van; 't vereiste kaliber geven aan.
calice, in. miskelk; lijdenskelk; drinkbeker;
bloemkelk.

daardheid, vreedzaamheid; ' plat, volkomen windstilte; ,--, de l'esprit, gemoedsrust; ,■-,, a. kalm, stil, rustig, gerust, bedaard, vreedzaam.
calmement, adv. kalm.
calmer, v.tr. kalmeren, stillen, gerust stellen, doen bedaren; se 1",, , kalmeren, zich
geruststellen, bedaren.
calomel, tn. calomel, zoete kwik.
calomniateur [kalOmn-], m. -trice, f. lasteraar, -ster.
calomnie [-lOmni], f. laster, lastering, lastertaal.
calomnier [-lOmn-], v.tr. belasteren; ,-,i,
v.intr. lasteren.
calomnieusement [-lOmn-], adv. lasterlijk.
calomnieux [-lOmn-], a. lasterlijk, vals.
caloriciti, f. vermogen om warmte te ontwikkelen.
calorie, f. calorie (warmte-eenheid = warmte
die nodig is om 1 liter water I° C. warmer te maken).
calorifire, a. warmtegeleidend; ,,,, in. verwarmingstoestel, centrale verwarming;
grote kachel; f--, a feu continu, vulkachel.
calorifiant, a. verwarmend.
calorification, I. warmteontwikkeling.
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calorifique, a. verwarmend, warmte voort- cambrer, v.tr. (boogvormig) krommen; welbrengend.

yen; se ,,, 'n hoge borst zetten.

calorifuge, a. warmteverlies belemmerend.
calorimitre, in. warmtemeter.
calorimetrie, f. warmtemeetkunst.
calorique, m. warmte.
calot, m. bodem van een shako; alikas; lei-

cambresine, f. kamerdoek.
cambreur, m. leerbuiger.
cambrillon, m. hielstuk.
cambriolage, m. inbraak.
cambriole, f. inbrekerswereld.
steen; (pop.) oog.
cambrioler, v.tr. inbreken bij of -in.
calotin, m. paap (scheldnaam voor priesters, cambrioleur, in. inbreker.
-voor Katholieken).
cambrous(s)e, f. buiten (niet in de grote
calotte, f. kalotje, muts, kardinaalsmuts,
stad), 't veld.
waardigheid van kardinaal; geestelijkheid, cambrure, f. kromming, welving.
papendom; kap (van een molen, -op een cambuse, /. kombuis, bottelarij; (pop.)
bijenkorf, -van ijs op een berg); oorveeg;
P.,, des cieux, hemelgewelf; — du crane,
kruin; ,--, grecque, fez; ,,, sphe'rique, bolsegment.
calotter, v.tr. een oorveeg geven aan; (avg.)
stelen.
calottin, m. zie calotin.
caloyer, tn. Griekse monnik (v. d. orde v. d.
H. Basilius).
calquage, m. 't natrekken, 't calqueren.
calque, m. doorgetrokken tekening; (fig.)
slaafse navolging.
calquer, v.tr. doortekenen, natrekken, calqueren; (fig.) slaafs navolgen.
calquoir, m. calqueerstift.
calumet, m. Indiaanse vredespijp.
talus [-His], in. zie cal.
calvados, m. ciderbrandewijn.
Calvaire, m. Calvarienberg, Golgotha; cam,
kruisheuvel; gravir son ,,, zijn lijdensweg
calville [-vil], m. rammelappel. [gaan.
Calvin, m. Calvijn.
calvinisme, tn. calvinisme.
calviniste, m. calvinist.
calvitie [-si], f. kaalhoofdigheid.
camaieu, m. tweekleurige camee; eenkleurige
schildering (in verschillende tonen); eentonige schildering.
carnal', m. malien hals- en schouderbedekking; priestermanteltje; bisschopsmanteltje; vrouwenmanteltje; iemkerskap; paardenkap.
camarade, m. & f. kameraad, makker, vriend,
-in; ,...., de classe, klasgenoot; ,-,, d'e'cole,
schoolmakker; ,---, de promotion, makker
van 't zelfde jaar, promotiegenoot.
camaraderie, f. kameraadschap.
camard, a. platneuzig; ,-,d, m. platneus;
,,,e, f. de dood, magere Hein.
camarilla [-lila], 1. hofkliek.
camarine, f. $ kraaiheide.
camaro, m. kameraad.
cambium [-dm], in. $ teeltweefsel.
Cambodge [-Od.3], m. Kambodja.
cambouis, m. verdikt wagensmeer; le ,-,, des
autos, vet van de smeerolie door de auto's
op straat achtergelaten.
Cambral, in. Kamerijk; ci■d, in. kamerdoek;
valse kant.

kroeg, hok; huis, kamer.

cambusier, m. bottelier.
came, f. X kam (van een kamrad).
camee, m. camee (steen in relief gesneden).
cameleon, m. kameleon; weerhaan; ,-•,, a.
dubbelhartig, ongestadig.

cameleopard, in. la kameelpardel, giraffe.
camelia, m. $ camelia.
cameline, I. $ huttentut, vlasdotter.
camelopard, m. zie cameleopard.
Camelot, m. kamelot (wollen stof); straatventer; marktschreeuwer; les ,--ds du roy,
de koningsgezinden (vergelijk: Oranjeklanten).
camelote, f. prulwerk; bocht, slechte waar.
cameloter, v.tr. knoeien, slecht maken;
venten.
camembert [-ma-], m. camembert (soort
kaas).
camerier, m. kamerheer van den paus.
cameriste, f. kamenier.
camerlinguat, m. waardigheid v. kardinaalkamerling.
camerlingue, m. kardinaal-kamerling (waarnemend paus, voorzitter van de apostolische Kamer).
Cameroun, m. Kameroen.
Camille [-ij], m. & f. Camillus, Camilla.
camion, m. vrachtwagen, vrachtauto, sleperswagen; verfpot; fijne speld; kaardebolletje; klompje; ,---automobile, vrachtauto.
camionnage, in. vervoer per sleperswagen,
slepersdienst, goederenvervoer, besteldienst; vracht, sleeploon.
camionner, v.tr. vervoeren per sleperswagen, slepen.
camionneur, m. vrachtrijder, sleper.
camisard, m. Calvinist in de Cevennes (17e
eeuw).
camisole, f. borstrok; jakje; -' de force,
dwangbuis.
camomille [-mij], f. ¶ kamille.
camouflage, camouflement, m. (pop.) verkleding, vermomming, verdekte opstelling.
camoufler, v.tr. (pop.) verkleden, vermommen, verdekt opstellen.
camouflet, m. rook, in iemands gezicht ge-

camourlot
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canasson
*campeur [kapeer], m. kamperend tourist.
camphre, m. kamfer.
camphre, a. kamferhoudend; alcool,■,, kam-

blazen; (fig.) beschimping, hoon, slag in 't
camourlot, m. tegelstopverf. [gezicht.
camp, m. legerplaats, kamp; kampplaats,
strijdperk; t.--, de concentration, vluchtkamp; concentratiekamp, strafkamp; ,--,
de manoeuvres, oefeningskamp; ,-,-, retranchi, stelling; ,..---, volant, vliegend legertje;
zigeunerkamp; trekvogel, zwerver; titre en
,-..., volant, geen vaste woonplaats hebben;
ergens tijdelijk vertoeven; Eicher le "-<, er
van doorgaan, 'm smeren; l'alarme est au
i.•,, Holland is in last.
campagnard, m. -e, f. landbewoner, buitenman; ,---,, a. landelijk, boers; gentilhomme
i•-, , landedelman.
campagne, f. veld, land; platteland, buiten;
veldtocht, tocht (by. naar Egypte); seizoen (by. van een schouwburg, van een
badplaats), werkseizoen (bv. in 't bouwvak), campagne (bv. aan suikerfabrieken),
tijd (bv. oogst-), tijdperk (bv. verkiezings-);
en pleine", , in 't open veld, echt buiten;
,, landhuis; air de la "a, buitenmaison de "
lucht; vivre a la "-,, buiten wonen; artillerie de ,--a, veldartillerie; arme'e de i--i,
veldleger; armee en ",, leger te velde; en
rase ,--a, op 't vlakke veld; entrer en "a,
se mettre en "a, te velde trekken, er op
uitgaan, pogingen in 't werk stellen;
mettre qn. en "a, iem. ergens voorspannen;
,---, de presse, perscampagne; mener une "a
contre, 'n campagne voeren tegen; ,--,
scientifique, wetenschappelijke onderneming, reeks onderzoekingen.
Campagne, I. la ".., romaine, de Campagna.
campagnol, m. veldrat.
campane, I. klokvormige franje (als versiersel); Corinthisch kapiteel; zeepziedersketel; kniebooggezwel.
campanelle, f. $ winde.
Campanie, f. Campania.
campanile, 1. open klokketorentje.
campanule, f. $ klokje.
campanula, a. klokvormig.
campeche, m. (bois de "a) campechehout,
chateau-"a, slechte wijn.
campement, m. 't legeren, 't kamperen;
kamp.
camper, v.intr. legeren; zich ophouden, tijdelijk vertoeven; kamperen; ii, v.tr. doen
legeren; zetten, neerzetten, opstellen
(by . soldaten), stevig drukken, parmantig zetten (by . hoed), toebrengen (oorveeg), levendig voorstellen ('n personage);
"a lit qn., iem. in de steek laten; r•-, qc.
sur le dos de qn., iem. met lets opschepen;
se "a, pal gaan staan, zich in postuur
zetten, op zijn gemak gaan zitten; titre
campe, (vast, pal, parmantig) staan,
(gemakkelijk, ongegeneerd) zitten, steunen, een plaats innemen; (pop.) ge,sc„hochte ziin...

ferspiritus.

camphrie, I. $ kamferplant.
camphrer, v.tr. kamferen.
camphrier, m. t kamferboom.
*camping [lape], m. het kamperen (als
sport); faire du "a, buiten kamperen.

campos [kAp6], m. verlof, vacantie, vrijaf.
camus [-mu], a. platneuzig; stom; "a, in.
platneus;

'e, f. de dood; magere Hein.

Canada, tn. Canada.
canadien, a. Canadees; Cam, m. Canadees.
canaille, f. janhagel, schorremorrie; schurk,
ploert, gemene vent; bonne '', goeie
schooier; ,--,, a. gemeen, ploertig.
canaillerie, f. gemene-, ploertige streek.
canal, m. goot, buis, pijp; kanaal, vaart,
gracht, ook zeeengte; kanaal (bij Bier, of
plant); tussenkomst, bemiddeling; i.--,
d'adduction, aanvoerkanaal; "--, d'ae'rage,
luchtkoker; ", de derivation, afwateringskanaal; #-■, d'un moulin, molenvliet; e%,
auditif, gehoorbuis; ,---, digestif, spijsverteringskanaal; "..., sanguin, bloedvat.
canalicule, m. groefje, gleufje.
canalicule, a. gegroefd.
canalisable, a. kanaliseerbaar.
canalisation, I. kanalisering; kanalencom,
plex; leiding;'- souterraine, ondergrondse
leiding; i---, adrienne, bovengrondse leiding;
les ,---,s, buisleiding.
canaliser, v.tr. kanaliseren; van kanalen
voorzien; (fig.) (in goede banen) leiden,
(in een bepaalde richting) sturen, in de
rij houden.
canapé, tn. rustbank, canapé; ,,, d'anchois,
sneetje brood met ansjovis.
canaque, a. Kanaaks; C-', in. Kanaak
(bewoner v. d. Zuidzee-eilanden).
canard, m. eend; verzinsel, vals bericht;
valse noot; klontje suiker (in drank);
luchtkoker; soort net; ' mdle, wogerd; ,---,
arlequin, kraageend; ,%, appelant, lokeend;
trempe comme un "a, zoo nat als een kat;
plonger comme un ', duiken als een eend;
(fig.) handig weten te ontkomen; ,•,, a.
bois "a, drijfhout; chien '', waterhond;
vaisseaue,,, schip, dat van voren diep ligt.
canardeau, m. It jonge eend.
canarder, v.tr. uit een verdekte opstelling be schieten; ,%,, v.intr. snateren (valse,
schelle geluiden laten horen).
canardier, m. eendenjager; verspreider van
valse berichten.
canardiire, f. hut voor de eendenjacht
eendenvijver, eendenkooi; eendenroer.
canari, ni. kanarievogel.
Canaries (Iles), t.pi. Canarische eilanden.
canasse, m. zie canastre.
Canassint, nt. knol (paard).

canastre
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canif, m. pennemes, zakmes.
canastre, m. kanaster (tabakskorf).
cancan, m. cancan (onzedelijke dans); canin, a. honden-; race //e, hOndenras; faim
geeuwhonger; dent r-se of ''e, f.
achterklap, praatjes, ge lets.
hoektand.
cancaner, v.intr. de cancan, dansen; kwaadcaniveau, m. uitgeholde steen, gootje tot
spreken, kletsen.
waterafloop; geul; kanaal, onderaardse
cancanler, m. -lire, I. kwaadspreker,
-spreekster;

a. kwaadsprekend.

geleiding (inz. electrische).

tannage, m. 't vlechten van rieten zittingen,
cancel, m. koor; zegelkamer.
cannaie, f. rietbos.
cancelarlat, m. kanselierschap.
cannamelle, f. $ suikerriet.
cancellation, 1. 't doorhalen, vernietigen.
cancer [-sir], m. s Kreeft; kanker; kan- canne, I. riet, rotting; stok, wandelstok,

schermstok, stok van een tamboermajoor; blaaspijp; oude maat (1,8 m.);
epee, degenstok;
a sucre, $ suikerriet;
plombee, ploertendooder; ti a peche,
hengelstok; ti a vent, windroer; (pop.)
drommel; uilskuiken, luiwammes, sukkel
casser sa om zeep gaan; mettre les ,■,s,
(op school).
'm smeren.
cancrelat, m. kakkerlak.
canne, a. rieten (stoel).
canalabre, m. kroonkandelaar.
canneur, f. reinheid, onschuld, argeloosheid, canneler, v.tr. uithollen, groeven.
oprechtheid; onnozelheid, onbevangen- cannelier, m. $ kaneelboom.
en bdtons,
cannelle, f. kaneel; tapkraan;
heid.
pijpkaneel.
candi, a. gezuiverd, gekristalliseerd; sucre
cannelure, f groef, sleuf, rib.
kandijsuiker.
of
candidat, m. candidaat; gegadigde, lief- canner, v.tr. matten (een rieten zitting maken in).
hebber (voor betrekking).
candidature, 1. candidaatschap, candidatuur. cannetille, f. kantielje (gedraaid zilver- of
gouddraad); verzilverd koperdraad.
candide, a. -ment, adv. rein, onschuldig,
cannette, f. lontpijp; weversklos; tapkraan;
argeloos, oprecht; onnozel, onbevangen.
bierkan; bierfles.
Candle, f. Kandia, Kreta.
candir, v.intr. kristalliseren (van sulker); canneur, m. stoelenmatter.
menseneter, kannibaal; oncannibale,
se "a, kristalliseren (van suiker).
mens; "a, a. mensenetend; wreed.
candisation, I. kristallisering, 't inleggen van
cannibalisme, m. 't menseneten; onmensevruchten in suiker.
duiken; cannier, m. stokkenmaker. [lijkheid.
cane, f. eend (wijfje); faire la
zich uit de voeten maken; marcher comme canoe [kanu], canoe [kanOe], m. & f. kano.
canefice, I. cassia. [une waggelen. canon, tn. kanon, vuurmond, stuk geschut;
geschut; loop (van een vuurwapen); pijp
canéficier, m. $ cassiaboom.
(van een sleutel), buis (van een spuit,
canelles, j.pi. (arg.) boeien.
-van een gieter), mondstuk (van een gebit)
canepetiere, fI. $t dwergtrapgans.
schacht (van een schrijfpen); broekspijp,
canephore, Pf. korfdraagster (bij de Grieken).
kanten manchet aan een korte broek
canepin, m. dun schapen- of -geitenleer.
(17e eeuw); wijnmaat ('/ 8 liter), glaasje;
bang
zijn,
inbinden;
caner, v.intr. (pop.)
middenvoetsbeen (van een paard); canon
e'cole, spijbelen.
v.tr. bang zijn voor;
(als kerkelijke regels, voorschriften van
caneter, v.intr. waggelen; snateren.
een concilie, kloosterregels, eerste deel
caneton, m. jonge eend (woerd).
van de mis, lijst der erkende heiligen, lijst
canette, f. jonge eend (wijfje); kan (voor
der erkende bijbelboeken, kettingzang),
bier, enz.); bierfles.
(fig.) vaste vorm; formule (sterrekundigecanevas, m. canevas, soort grof linnen; straof -tot bepaling van de datum van het
mien; (fig.) schets, ontwerp, gegeven, punPaasfeest); kanon (drukletter); rayd,
ten (van een opstel).
kanon met getrokken loop; lisse, kanon
canevette, f. flessenkist.
met gladde loop;
4 tir rapide, snelcanezou, tn. japonlijf zonder mouwen.
vuurkanon; '' de douze, twaalfponder;
cangue, I. schandbord.
to hulp snellen (afgaande
marcher au
caniche, m. & f. .2t1 poedel.
a. droit
kerkeop kanongebulder);
canichon, tn. poedeltje; eendekuiken.
lijk recht.
caniculaire, a. van de hondsdagen; fours
de
canons
betreffend,
volgens
verschrikke- canonial, a.
hondsdagen; temperature
de canons; de kanunniken betreffend.
lijke hitte.
canonicat, m. domheerschap.
hondsster.
canicule, f. hondsdagen;
canonicIti, f. canoniciteit (overeenkomstigcanidês, m.pl. a hondachtigen.
held met de kerkregelen).
canlire, I. zeehondennet.
kergezwel.

m. kankercancereux, a. kankerachtig;
[lij der.
canche, f . $ smele.
m.
zeekrab;
gierigaard,
vrek;
arme
cancre,

canonique
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canonique, a. -ment, adv. canonick (overeen- canule, f. buisje (aan het eind van een spuit);
komstig de kerkregelen); dge "hi, 4o jaar.
houten kraan; (pop.) vervelende vent.
canonisation, f. heiligverklaring.
canuler, v.tr. (pop.) vervelen.
canut, m. -use, f. zijdewever, -weefster.
canoniser, v.tr. heilig verkiaren.
canoniste, m. kenner van het kerkelijk recht. caouane [kawan]; f. grote schildpad.
canonnag e, f. kanonvuur, -gebulder.
caoutchouc [kautfu], m. gomelastiek, rubber; overschoen; regenjas; wielband; i--,
canonnage, m. bediening van het geschut
(inz. ter zee).

pneumatique, luchtband; eponge en "s,

gummispons; 'etre dans les ,---ds, in de
canoniser, v.tr. beschieten (met kanonnen).
rubber zijn.
canonnerie, I. geschutgieterij.
canonnier, m. kanonnier; maitre '', kon- caoutchouter, v.tr. met rubber bekleden;
stabel; aide '', konstabelsmaat; "d-conducteur, stukrijder.

canonniire, f. proppenschieter, klakkebus;
kanonneerboot.
carrot, m. kano; roeibootje; ,.■, automobile,
motorbootje; ,-, de sauvetage, reddingsloep; partie de "-,, roeipartijtje.
canotage, m. 't roeien, roeisport; une partie
de "-,, roeitochtje.
canoter, v.intr. (gaan) roeien.
canotier, m. roeier; matelot(hoed).
cantal, m. soort kaas van Auvergne; pl.
des mss.
cantaloup [-lu], m. kantaloep (soort meloen).
cantate, I. zangdicht, cantate.
cantatille, I. kleine cantate.
cantatrice, I. beroemde zangeres.
cantharide, I. (mouche ,%,) Spaanse vlieg.
cantiline, f. eentonig gezang; sentimenteel
lied.
cantine, /. cantine (waar verversingen verkocht worden in kazernes, ens.); likeurkist; "•-, d'officier, officierskist; ,---, medicale, verbandkist.
cantinier, m. -lire, I. cantinehouder, -ster;
X marketenter, -ster.
cantique, m. lofzang, kerklied; gezang; le
C,•-, des "Js, Hooglied (van Salomo).
canton, m. kanton (als deel van een arrondissement in Frankrijk, deel van Zwitserland, gedeelte van een bos of weg);
streek; kwartier (wapenk.).
cantonade, m. ruimte van het toneel achter
de schermen; parler ti la ,--,, spreken tot
iem. die achter de schermen is.
cantonal, a. 't kanton betreffend, van een
kanton.
cantonnement, m. 't afzonderen, 't opsluiten
binnen bepaalde grenzen; inlegering, inkwartiering; kantonnement, kwartier;
ruimte, beperkt gebied.
cantonner, v.tr. afzonderen, opsluiten binnen
bepaalde grenzen; kantonneren, inlegeren, inkwartieren; aan de hoeken versieren; titre cantonne dans son esprit de
clocher, opgesloten zijn in zijn bekrompen
ideeen; se ",, zich afzonderen, zich beperken; ,--,, v.intr. legeren, ingekwartierd zijn.
cantonnier, m. wegwerker.
cantonniire, f. hoekbeslag; draperie.
Canterbury, m. Canterbury.

roue wee, wiel met een gummiband.

caoutchoutler, m. $ rubberboom; rubberwerker; ,----,, a. societe caouchoutiere, rubbermaatschappij .
cap [kap], m. hoofd; boeg (van een schip);
kop (van een rol goed); kaap, voorgebergte; de pied en ,■-,, van top tot teen;
".., a ,,,, onder vier ogen, recht tegenover
elkaar; mettre le r•-, sur, de koers richten
naar, de steven wenden naar; ,-., de boussole, kompaskoers; doubler un "-, , een kaap
omzeilen; avoir double le "-, de la cinquantaine, over de vijftig zijn; Le Cam, Kaapstad' of Kaapkolonie; ,---, de Bonne-Espe'rance, Kaap de Goede Hoop; Iles du
Vert, Kaapverdische eilanden.
capable (de), a. vatbaar (voor); bekwaam
(voor, tot), geschikt (voor), in staat (tot);
bevoegd (tot); ,,, de-tout, tot alles in staat;
d'un ton i----,, op verwaande toon.
capacitaire, m. bevoegde; examenkiezer.
capacitê, f. inhoud, omvang, vermogen;
bekwaamheid, geschiktheid; bevoegdheid;
stemgerechtigde; mesure de ,,,, inhoudsmaat; ' d'achat, koopkracht; i--, de
calorique, warmtecapaciteit; brevet de '',
onderwijzersakte.
caparacon, m. paardendek, schabrak.
caparaconner, v.tr. met een schabrak dekken; se "-,, zich opdirken.
cape, I. kapmantel; kap; dekblad (van een
sigaar); schoverzeil; n'avoir que la ".0 et
l'epde, arm, maar van goede afkomst zijn;
roman de ", et d'epe'e, ridderroman; sous
,, heimelijk; rire sous "s, in zijn vuistje
lachen; mettre a la "s, bijleggen (van een
schip).
capier, -eyer, v.intr. bijleggen (van een
schip).
capelage, m. 't aanbrengen van 't want.
capelet, m. kniegezwel (paard).
capeline, f. kapmanteltje; kapje; hoofdver[band.
capendu, m. aagtappel.
Capêtiens [-sje], m.pl. Capetingers.
capharnaiim [-dm], m. rommelkamer, warboel.
capillaire [-ler], a. haarfijn; haar-; tube '',
haarbuis; attraction ".-i, capillariteit; ,---,, m.
$ venushaar.
capillaritê [416.-], I. haaifijnheid; capillariteit
(aantrekkingskracht der haarbuisjes).

capilotade
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capilotade, /. soort van hache, en ,--..i, fijn,
kapot, stuk.
capiston, m. (lam.) kaptein.
capitaine, m. veldheer; kapitein; hoofdman;
de cavalerie, ritmeester; ,•., de frigate,
kapitein-luitenant ter zee; ,-..., de vaisseau,
kapitein ter zee; ",-, de pavilion, vlagkapitein; ,..,-, au long cours, kapitein op de
grote vaart; ,-,, de port, havenmeester.
capitainerie, I. ambt van opperjagermeester
(vOOr 1789).
capital, a. voornaamste, hoofd-; ville ,---,e,
hoofdstad; lettre ,•-,e, hoofdletter; crime , - • -,,
halsmisdaad; peine "-,e, doodstraf; c'est
,/, dat is van 't grootste gewicht; ,...a,
m. (pl. des Faux), hoofdzaak; hoofdsom;
kapitaal, vermogen; '' de roulement,
''-actions, ,---, social, aandelenkapitaal; ,..,
commercial, bedrijfskapitaal.
capitale, I. hoofdstad; hoofdletter.
capitalisable, a. kapitaliseerbaar.
capitalisation, f. kapitaalvorming.
capitaliser, v.tr. tot kapitaal maken; '-,
v.intr. kapitaal vormen, sparen.
capitalisme, m macht van het kapitaal.
capitaliste, tn. kapitalist.
capitan, m. pochhans, zwetser; ,-,---pacha,
Turks admiraal.
capitation, f. hoofdgeld (belasting).
capitê, a. $ in de vorm van een hoofdje.
captieux, a. koppig (van dranken); pittig
(personen; vrouw).
Capitole, in. Kapitool (te Rome).
Capitolin, a. Mont ‘-,, Mons Capitolinus;
Jupiter ‘-.-i, Jupiter Capitolinus.
capiton, m. vlokzijde; vakje van een opgevulde stoel.
capitonnage, m. 't capitonneren, 't opvullen.
capitonner, v.tr. capitonneren (met vlokzijde
opvullen), watteren; banquette capitonnie,
van kussens voorziene bank; se ",, zich
warm kleden.
capitoul, m. magistraat in Toulouse.
capitoulat, m. waardigheid v. capitoul.
capitulaire, a. tot een geestelijk kapittel behorend; salle ,-•,, kapittelzaal; lettre ,--,,
versierde hoofdletter; ",, m. verordening
der Frankische koningen.
capitulairement, adv. kapittelsgewijze.
capitulant, tn. & a. stemgerechtigd(e) in 't
kapittel. [overgeeft.
capitulard, m. scheldwoord voor wie zich
capitulation, f. overeenkomst (inz. met den
sultan); overgave; verdrag van overgave;
schikking. [ $ hoofdje.
capitule, m. kapitteltje in het getijboek;
capituler, v.intr. onderhandelen; zich overgeven; een schikking maken; ti avec sa
conscience, zijn geweten in slaap sussen.
capoc, m. kapok.
capon, m. lafaard, bangerd; verklikker, klikspaan; kattakel (van een anker).

capture

caponner, v.intr. laf zijn; klikken; ,---i, v.tr.
katten ('t anker).
caponniere, I. X schietkuil (tot grachtsbestrijking van forten).
capoquier, m. kapokboom.
caporal, m. korporaal; edelman (op Corsica);
le petit ,-...s, Napoleon I; du ,-..,, betere soort
caporaliser, v.tr. drillers. [rooktabak.
caporalisme, m. regeringsstelsel waarbij de
militairen de grootste invloed hebben.
capot, m. kap (op een schip, op een souffleurshok, op een motor); kapot, beest (in
't kaartspel); faire,,,, omslaan, kapseizen;
beest maken, geheel verslaan.
capote, f. kapotjas; grote mantel (met kap);
kapothoed; kap (van een rijtuig).
capoter, v.intr. omslaan, kapseizen (van een
schip), ,t over de kop gaan (ook van
'n auto).
Capoue, I. Capua.
Cappadoce, I. Cappadocie.
cApre, I. kapper (vrucht).
Caprêe, f. Capri (eil.).
capricant, a. onregelmatig (van de pols).
caprice, m. gril, kuur, nuk, luim, bevlieging;
luimige inval; voorbij gaand verliefdheidj e;
luimig muziekstuk.
capricieux, a. -eusement, adv. grillig, luimig;
eigenzinnig; veranderlijk.
Capricorne, m. 10 Steenbok; c,•,, boktor:
aprier, m.
kapperstruik.
caprifiguier, m. t wilde vijgeboom.
caprin, a. geiten-.
capripide, a. met bokspoten.
caprisant, a. onregelmatig (van de pols)
cap(e)ron, m. grote aardbei.
capselle, I. $ tasjeskruid.
capsulaire, a. $ zaaddoosvormig; fruit -',
doosvrucht; ligament ,,,, kapselband.
capsule, I. doosvrucht; gewrichtsband, vlies;
indampingsschaal; slaghoedje; capsule
(fles of geneesmiddel).
capsuler, v.tr. van hoedje voorzien.
capsulerie, f. fabriek van slaghoedjes.
captage, m. 't opvangen (van een bron).
captateur, m. die door list een erfenis weet
te krijgen.
captation, f. listige verkrijging van een
erfenis.
captatoire, a. door list verkregen; listig.
capter, v.tr. door list verkrijgen, inpalmen
(inz. erfenis); opvangen (by . 'n bron).
captieusement [-sjob-], adv. listig, bedrieglijk.
captieux [-sjcb], a. listig, bedrieglijk, misleidend; question reuse, strikvraag.
captif, - ye, a. gevangen; geboeid; (fig.) gebonden;
ball on ,--i, kabelballon; ,----,, in.
[palmen.
gevangene.
captiver, v.tr. boeien, innemen; winnen, incaptivite, f. gevangenschap, slavernij.
capture, f. gevangenneming; beslaglegging;
vangst, buit, prijs, 't vangen.

capturer
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capturer, v.tr. gevangen nemen, aanhouden; caracole, f. zwenking (van een paard);
buit maken; in beslag nemen.

escalier en

wenteltrap.

caracoler, v.intr. zwenken, draaien, rondcapuce, m. monnikskap.
springen.
capuche, f. kap, kaper.
capuchon, m. kap (van een mantel, -van een caractire, m. letter, drukletter; aard, kenmonnikspij, -van een schoorsteen).

capuchonnê, a. kapvormig.
capuchonner, v.tr. met 'n kap bedekken.
capucin, m. -ine, I. Kapucijnermonnik, -non;

,-%ds de carte, rij overeind gezette kaarten,
die men laat vallen door de achterste om
te werpen; tomber comme des "-,s de carte,
over elk, tuimelen, ineenstorten.
capucinade, f. platte zedepreek; femelarij.
capucine, f. $ Oost-Ind. kers; aarden pan.
capuciniere, I. Kapucijnerklooster; hoop
monniken of -kwezels.
capulet, m. vrouwenkap (in de Pyreneen).
Cap-Vert (lies du), f.pl. Kaap-Verdische
eilanden.
caquage, in. 't haringkaken.
caque, I. harington, kaak; talkkuip; kruitvaatje; wassmeltoven; la sent toujours
le hareng, iemands afkomst verraadt zich
als
altijd; comme des harengs en
haring in een ton.
caquer, v.tr. kaken (haring), in tonnen
pakken (kruit, talk).
gekakel; gebabbel; kwaadsprekecaquet,
qn., iem. de mond
rij; rabattre le
snoeren; avoir du ,--,, veel praats hebben;
niet op zijn mondje
avoir le N bien
de l'accouche'e, kletsgevallen zijn; les
praatjes;
bon bec, klapekster.
caquetage [kakt-], m. gekakel; gebabbel.
caqueter [kdkt-:,1, v.intr. kakelen; babbelen;
kwaadspreken.
caqueterie [kakêtri], f. gekakel; gesnap.
caqueteur [kakt-], m. -euse, f. babbelaar,
-ster.
caqueur, m. -euse, f. haringkaker, -kaakster.
caquIllier, m. $ zeeraket.
m. tramwagen; autobus.
car, conj. want;
carabe, in. loopkever.
carabe, m. barnsteen.
carabin, m. lichte miter (onder Hendrik IV);
iem. die bij vlagen optreedt of -meedoet,
prul, inz. onbenullig speler; student in
de medicijnen; tirer en 'n duit in 't
zakje doen.
carabinage, fn. 't trekken v. e. geweerloop.
carabine, I. buks, karabijn,
carabink a. buitengewoon, hevig, stevig,
flinke uitontzettend; reprimande
zeer stijve koelte.
brander; brise
v.tr.
carabiner, v.intr. vreesachtig spelen;
trekken (geweerloop).
arriver
comme
les
carablnier, m. karabinier;
Ns d'Offenbach, te laat komen.
de boze fee.
Carabosse, f. la fee
caracal, tn. n steppenlynx.
caraco, m. jakje.

merk; waardigheid, titel, volmacht; uitdrukking, het eigenaardige; karakter,
inborst, gemoed; fondeur en mss, lettergieter; avoir un ,--, grave, van ernstige
benin, avoir bon
aard zijn; avoir un
karaktergoedaardig zijn; danse de
dans; avoir du
een man van karakter
zijn, vastberaden zijn; manquer de
karakterloos zijn; sortir de son zich
zelven niet gelijk blijven, buiten zichzelven geraken.
caracterisation, f. kenschetsing.
caracthisk a. sterk uitkomend, opvallend,
duidelijk.
caractkiser, v.tr. kenschetsen, kenmerken.
caractéristique, a. kenmerkend, eigenaardig,
karakteristiek; f. kenteken, kenmerk,
kenmerkende eigenschap; ti d'un togarithme, wijzer van een logarithme.
carafe, f. karaf, kraf; frappee, karaf water
met ijs.
carafon, m. kleine karaf; kalkoentje (wijn);
koelvat; (arg.) hoofd, karakter, sufferd.
f.pi. Kleine Antillen.
Caralbes, (ales
carambolage,
c.° carambole ('t raken van
meer dan een bal met de gespeelde bal).
carambole, f. :0 de rode bal.
caramboler, v.intr..° 0 een carambole maken.
caramel, m. ulevel, hopje (van gebrande
suiker).
caramêllser, v.tr. branden (suiker); gebrande
suiker doen bij (by . room).
bastaardmakreel.
carangue, I.
carapace, f. schild, schaal (van een dier).
kraak
(Portugees vaartuig);
caraque, f.
kraakporselein; cacao
a. porcelaine
Caracas-cacao.
,41‘ steenkarper.
carassin,
carat, in. karaat (1/24 fijn goud of 2 decigram);
een gek in folio.
un sot 4 vingt-quatre
caravane, f. karavaan; optocht; the de
beste thee, over land uit China aangevoerd.
caravanier, m. kameeldrijver van een karavaan.
caravansirail, m. karavanenherberg; groot
logement.
caravelle, f. karveel (Turks- of Portugees
schip).
carbatine, f. verse huid.
carbet, in. hut, afdak.
carbonarisme, m. beginselen, organisatie der
carbonari.
carbonaro, lid van
carbonaro, m. (pl.
een geheim genootschap in Italie.
carbonatation, f. zuivering door koolzuur;
omzetting in koolzuur.
carbonate, m. koolzuurzout.

carbonater
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carbonater, v.tr. zuiveren door koolzuur, cardite, f. hartsontsteking.
omzetten in-.
cardon, tn. $ kardoen.
carduad, a. $ distelachtig; les ,--,s, de
carbone, in. koolstof.
distelachtigen.
carbone, a. koolstof bevattend.
carbonifire, a. koolhoudend.
careme, m. vasten, vastentijd; verzameling
carbonique, a. acide ,-%.,, koolzuur.
van vastenpreken; amouteux de e■,, verlegen, droge vrijer; figure de e,-,, mager gecarbonisation, I. verkoling.
zicht; arriver comme mane en ,--i, juist
carbonises, v.tr. doen verkolen; se e,,, verkolen.

van pas komen.

carbonnade, f. karbonade (vlees).
car emet-prenantt, m. de drie laatste dagen
carburant, m. X brandstof, benzine, olie;
voor de vasten; vastenavond; vastentitre a bout de ,-•,, zonder benzine zijn.
avondgek, gemaskerd en verkleed persoon.
e%., , m. carburateur, vergasser.
carênage, in. scheepshelling; kieling; 't kalcarburation, /. carburatie, toevoeging van
fateren; bassin de ,-,, droogdok.
koolstof.
carence, f. afwezigheid-, schaarste- of waarcarbure, m. carbide, koolstofverbinding.
deloosheid van roerend goed, 't in gebreke blijven.
carbure, a. = carbone.
carburer, v.tr. vergassen.
carine, f. romp van een schip onder de watercarburier, in. carbiedfabrikant.
lijn; kieling; mettre un navire en ,--", een
carcailler, v.intr. slaan (van kwartels).
schip op de helling zetten.
carcajou [-3u], m..11 das uit Labrador.
canner, v.tr. kielen (een schip).
cancan, m. halsbeugel om iem. aan de caressant, a. liefkozend, strelend, vleiend,
schandpaal to zetten; knol.
aanhalig.
carcasse, f. geraamte, rif; romp; karkas caresse, f. liefkozing, streling.
(ijzerdraad met garen omwoeld, geraamte caresser, v.tr. liefkozen, strelen, vleien, aanvan een brandkogel).
halen, aaien (by . kat, de fles), strijken
carcel, m. carcellamp.
langs (z'n baard); kabbelen langs, vloeien
carcinomateux, a. kankerachtig.
over (oever), voeden (hoop), koesteren
carcinome, in. kanker.
(plan), verzorgen (werk), likken (by.
cardage, in. 't kaarden (van wol, enz).
schilderij); ,--, les e'paules a qn., iem. afcardamine, f. $ water-, veld-, weidekers.
ranselen; ,---, une chimere, mooie plannen
cardamome [mom], m. $ paradijskorrels.
maken, luchtkastelen bouwen; e--, une
cardan, in. of suspension a la C‘ ,.■,, cardanusillusion, 'n illusie hebben.
ring.
caret, m. karetschildpad; haspel; fit de ",,,
carde, f. $ eetbare steel van artisjokken, carex, m. $ zegge. [kabelgaren.
-preien, enz.; kop van de kaardendistel; cargaison, f. lading.
card6e, f. kaardevol. [kaarde. cargo-boat [kdrgObOt], m. vrachtboot.
carder, v.tr. kaarden (wol); (avg.) krabben. cargue, I. geilijn; gording.
cardire, f. kaardendistel.
carguer, v.tr. geien en gorden (zeilen).
carderie, f. kaarderij.
cars, m. kerry.
cardeur, m. -euse, f. wolkaarder, -ster.
cariatide, f. vrouwenbeeld (als schoorzuil
cardia, in. maagmond.
dienend).
cardiace, a. hartvormig.
caribou, m. Az. rendier (uit Canada).
cardialgie, /. maagpijn, maagkramp.
caricatural, a. gek, overdreven, fantastisch,
cardiaque, a. hart-; hartsterkend; van de
karikatuurachtig.
maagmond; affection ,-•,, hartkwaal; e■-,, m. caricature, I. karikatuur (als spotprent, behartlijder.
lachelijke voorstelling of -navolging, gecardinal, a. voornaamst, hoofd-; hombre ,-%.,,
drocht, gek gekleed mens).
hoofdtelwoord; les points e•daux, de vier caricatures, v.tr. tot een karikatuur maken,
hoofdwindstreken; r-d, tn. kardinaal (als
bespottelijk voorstellen of -navolgen.
prelaat, Amerikaanse vogel, vlinder, caricaturiste, m. karikatuurtekenaar.
cardinalat, m. kardinaalschap. [schelpdier). caricoide, a. $ vijgachtig, -vormig.
cardinale, I . $ rode lobelia &.
carte, f. P%-, des os, beencaries, beeneter;
cardinalice, a. kardinaals-.
,---, dentaire, tandcaries, wolf in de tanden,
cardio-, hart-.
't holworden der tanden; . des arbres,
cardiographe, m. r hartslagregistrator.
vervuring; ' des ce'reales, brand in 't
cardiologue, m. r specialist voor hartkoren.
ziekten.
carter, v.tr. aansteken, wegvreten, vervuren;
cardiopathe, m. r hartlijder.
dent caride, slechte tand; se ,,,, bederven;
cardiopathie, f. r hartziekte.
brandig worden (van koren).
cardiovasculaire, a. r van de hartvaten. carieux, a. cariesachtig.

carburateur, -trice, a. koolstof toevoegend;

carillon
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carolus, m. oude kopermunt.
kel; spektakel, herrie; boite a—, speeldoos, Caron, m. Charon (veerman der onderwe-

carillon, m. klokkenspel; hard gebel, gerinmuziekdoos; sonner en ,--,, vrolijk beieren.

caronade, f. kort scheepskanon. [reld).

caroncule, f. vlezig uitwas; ,,, lacrymale,
carillonnage, m. gelui, gebel, geklingel.
traanheuvel.
carillonnê, a. fete ,--, e, hoog feest (dat ingecarotide, f. of artere e-,,, halsslagader.
luid wordt).
carillonner, v.intr. 't klokkenspel bespelen; carotidien, a. van de halsslagader.
carotique, a. slaapzuchtig, -ziek.
hard bellen; spektakel maken.
carottage, m. (arg.) oplichterij, bedrog.
carillonneur, m. klokkenspeler.
carotte, I. $ wortel, peen; tabakskarot; afCarinthie, f. Karinthie.
zetterij, aftroggelarij; cheveux ~, peencarlin, m. mopshond, mops; carlino (Ital.
haar; tire,' une ~ a qn., iem. iets wijscarline, f. $ driedistel. [munt).
maken om hem of to zetten; tirer une'',
tegenkiel;
zaadhout,
kolsem;
carlingue, I.

cockpit, romp (v. vliegmastspoor,
tuig); (arg.) „kist".
carliste, m. Carlist (aanhanger van Don
Carlos).
Carlovingiens, m.p/. Karolingers.
carmagnole, f. lied-, dans uit de Fr. revolutie
(1789); jacobijnenwambuis.
carme, m. Karmelieter monnik; dubbel vier
(triktrakspel); ~ dechausse, barrevoeter.
carmeline, 1. tweede soort vigognewol.
carmelite, f. Karmelieter-non; ,..,, a. licht[bruin.
carmin, m. & a. karmijn (rood).
carminatif, a. & m. windverdrijvend (mid[del).
carmine, a. karmijnrood.
carminer, v.tr. roodkleuren.
carnage, m. kreng; bloedbad, slachting;
scene de '', moordtoneel; avide de ~,
bloeddorstig.
carnassier, a. vleesetend; bloeddorstig; hebzuchtig; i---,, m. vleesetend dier; woesteling; roofzuchtig mens.
carnassiere, f. weitas; scheurkies.
carnation, f. vleeskleur.
carnaval, m. (p1. des ~s), vastenavond, carnaval.
carnavalesque, a. vastenavond-, van het
carnaval.
carne, f. hoek (van een steen, -tafel, ens.);
kreng; rot vlees, taai vlees, „zoolleer".
came, a. vleeskleurig (van bloemen); alimentation "-de, vleesvoeding.
carpeau, in. trekbuis (oven).
carneler, v.tr. randen, kartelen (munten).
carnelle, f. kartelrand (munt).
carnet, tn. aantekenboekje, zakboekje; e.-#
de bal, balboekje; ,---, de cheques, cheque-.
boekje; e•-, d'echantillons, monster-, staalboek; ,-.., de visite, visiteboekje; ~ d'ordonnances, receptenboekje (dokter); ,-.., de
notes, notitieboekj e.
carnier, tn. weitas.
carnification, f. vleeswording.
carnifier (se –s), v.pr. tot vlees worden.
Carniole, f. Krain.
carnivore, a. vleesetend.
carnositê, f. wild vlees (in wonden).
carogne, f. kreng, karonje.
Caroline, f. Carolina.
Carolingiens, m.pl. Karolingers.

zijn dienst verzuimen onder een of ander
voorwendsel.
carotter, v.intr. karig, kleingeestig spelen;
zijn dienst verzuimen onder een of ander
voorwendsel; e•s, v.tr. beetnemen, aftroggelen.
carotteur, m. -euse, f. carottier, m. -lire, I.
kleingeestige speler, speelster; lijntrekker,
-ster; aftroggelaar, -ster.
caroube, f. $ St.- Jansbrood.
caroubier, m. St.- Jansbroodboom.
carpe, in. handwortel; #.--,, f. W karper; bcgiller
comme une ,....}, happen als een vis op
't droge; des yeux de ,-.,, schelvisogen;
muet comme une ,.,, stom als een vis;
taire la ~, zich onwel gevoelen, doen alsof
men flauw valt.
carpeau, m. W karpertje.
carpelle, I. vruchtblad.
carpette, f. karpet.
carnier, m. karpervijver.
carpillon, m. zeer kleine karper.
carpologie, f. vruchtenleer.
carquois, m. pijlkoker.
carrare, m. Carrarisch marmer.
carrassin, m. ZI baardloze karper.
carre, f. hoek, rand, bodem van een hoed,
neus van een Schoen, schouderstuk.
carre [kare], a. vierkant; hombre '', kwadraatgetal; racine ~e, vierkantswortel;
bonnet ~, doctorsmuts; ~ d'dpaules,
breedgeschouderd; tete ",e, heldere kop;
stijfkop; mot homme ,,, par la base, man
uit een stuk; e'criture ~e, Hebreeuws
schrift; trait '', loodlijn; et trait ",, vierkant getuigd; pantie ,---de, partijtje met z'n
vieren (2 heren, 2 dames); re'ponse ~e,
beslist antwoord; ~, in. vierkant; kwadraat, 2e macht; vierkant oppervlak,
vierkant stuk, vierkante opstelling; tuinbed; ,-, d'essai, proefveld; vak (schaakbord), trapportaal, longroom (officiersvertrek aan boord), cane (soldaten),
totebel; "., de mouton, ribbestuk (van een
schaap); ,■., de lard, dobbelsteentje spek;
de cuir, stuk leder voor een paar schoenen; ~ long, rechthoek; dlever au ~, in
't kwadraat verheffen; se former en ,..... i ,
cane vormen.

carreau
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carreau, m. vierkant, ruit; ruiten (in 't
kaartspel); vloersteen, plavuis, tegel; opgezetheid van 't lijf (bij kinderen); stenen
vloer, grond; glasruit, ook raampje, oogglas; vierkant kussen, ook kantwerkerskussen, speldenkussen (op naaidoos);
totebel; voorwerp met vier zijden, als
vierkante pijl, grove vierkante vijl; persijzer (van kleermakers), verticale plaat
(van een strijkkachel); itoffe et ''x, geruit3 stof; se garder d e■, , een achterdeurtje
openhouden, een slag om de arm houden,
de noodige voorzorgen nemen; ntettre le
cceur sur le ,-,/, overgeven; "-ix de reduction, herleidingsruitjes (bij 't tekenen);
coucher sur le ,%.,,, op de grond slapen of
-gooien; rester sur le "-i, op de plaats dood
blijven; ,--, de la halle, uitstalplaats; les
celestes "-ix, de bliksemschichten van
Jupiter; le Grand "-,, 't Hof v. Assizen.
carrêe, I. vierkant zeil, singel (van bed);
(arg.) kamer; leisteen.
carrefour, m. viersprong, kruispunt; publier
par les mss, uitbazuinen; ,--, des ecrases,
druk kruispunt.
carrelage, in. bevloering; tegelvloer.
carreler, v.tr. met tegels bevloeren; lappen
(schoen).
carrelet, m. totebel; vogelnet; zeefje; W
schol; vierkante vijl; rijgnaald; driekante degen; vierkante liniaal.
carrelette, f. gladvijl.
carreleur, m. vloerlegger; reizend schoencarrelier, m. tegelbakker. [lapper.
carrelure, f. verzoling.
carrement, adv. vierkant, zonder omwegen,
rechtuit.
carter, v.tr. vierkant maken; in 't kwadraat
brengen; in een carr y opstellen; e--, un
cercle, een vierkant bepalen ter grootte
van een cirkel; se ,---,, een hoge borst opzetten, een verwaande houding aannemen; op zijn gemak gaan zitten.
carrick, m. koetsiersjas met meerdere kragen
over elkaar.
carrier, in. eigenaar van een steengroeve;
arbeider in een steengroeve.
carriire, f. steengroeve; renbaan, strijdperk,
loopbaan, beroep, int. de diplomatie; weg;
loop, tit; levensloop; donner ".., a, vrij
spel geven-, de vrije loop laten aan; se
donner ,..,, eens recht genieten, zich niet
onbetuigd laten; se donner ,---, aux depens
de qn., met iem. de draak steken; ouvrir
la ', voorgaan; faire "-,, snel vooruitkomen; officier de -', beroepsofficier.
carriole, I. licht rijtuigje.
carrossable, a. berijdbaar; route "-i, rijweg.
carrosse, m. koets; roef; router'., paard en
rijtuig houden.
carross6e, f. koets-vol.
carrosser, v.tr. rijden (in een rijtuig).
FRANS WOORDENBOEK.
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carrosserie, f. rijtuigmakerij; carrosserie,
wagenwerk, koetswerk (v. e. auto).
carrossier, tn. rijtuigmaker, rijtuigfabrikant;
koetspaard.
carrousel [karuzel], m. ringrijden, ringsteken; tournooiveld; draaimolen.
carrure, f. schouderbreedte.
carry [kari], m. kerrie.
cartable, m. tekenboek; schooltas.
cartayer [karteje], v.intr. half-spoor rijden.
carte, f. kaart; ,,, (de restaurant), spijskaart;
manger a la ,■,, eten tegen betaling per
portie; ,--, et jouer, speelkaart; ,---, ge'ographique, landkaart; ,---, postale, briefkaart;
— postale illustre'e, prentbriefkaart; r%,
photographique, portret in visiteformaat;
e--, de visite, naamkaartje; ,---, d'identite,
identiteitskaart; ' d'e'lecteur, kiezerskaart; ' de charbon, brandstoffenkaart;
,•-, d'ichantillons, monster-, staalkaart; ,-...,
de chOmage, werklozenkaart; f•-, de pain,
broodkaart; i. , des vies, wijnkaart; ,--,
a payer, rekening, gelag; e.%-, blanche,
kaart zonder pop, (fig.) volmacht; donner
,-,-, blanche et qn., iemand de vrije hand
laten; fausse ,./, slechte kaart; /.%./ fausse,
valse kaart; jouer aux Ns, kaartspelen;
jouer /-■,s sur table, met open kaart spelen;
,---, muette, blinde kaart;'' parlante, kaart
met namen; ,-., marine, zeekaart;
routiere, wegenkaart; etre en ', ingeschreven zijn bij de politie.
cartet-adresset, f. adreskaart.
cartet-correspondance, I. correspondentiekaart.
cartel, m. uitdaging (tot een duel); uitwisselingsverdrag; overeenkomst tussen producenten of -tussen politieke partijen;
kast van een wandpendule; wandidok,
cartet-lettret, f. postblad.
[-pendule.
cartelle, f. fijn meubelhout; zwalp (onder
molenstenen).
cartelliste, m. aanhanger der kartelpartij
in de Kamer.
cartet-mandatt, f. postwisselformulier.
carter [-ter], m. kettingkast.
carterie, f. kaartenfabriek.
carthianisme, m. wijsbegeerte van Cartesius.
cartesien, a. van Cartesius; ,-,,, m. aanhanger van Cartesius.
cartet-t616grammet, f. briefkaart die wordt
verzonden door een pneumatische buis.
Carthage, f. Carthago.
carthaginois, a. Carthaags; C,.., , in. Carthager.
carthame, tn. $ saffloer, wilde saffra an;
verversdistel.
cattier, m. maker-, verkoper van speelkaarcartilage, m. kraakbeen.
[ten.
cartilagineux, a. kraakbeenachtig.
cartisane, f. stukje karton voor kantwerk.
cartographe, m. kaarttekenaar.
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cartographic, f. 't kaarttekenen.
cartographier, v.tr. in kaart brengen.
cartomancie, I. 't kaartleggen.
cartomancien, m. -ne, f. kaartlegger, -legster.
carton, m. bordpapier, karton; stuk bordpapier, als lottokaart; kartonnen voorwerp, als staalboek, map, portefeuille,
hoedendoos; verbeterblad (van drukkers);
ruwe schets (van een schilderij); de e.,-,,
bordpapieren; minderwaardig; homme de
e-,, figurant, stroman; e, bitume, e•-,
goudronnd, asphaltpapier; ~ ondule, golfkarton; ,■, d'e'colier, schooltas; ,--, a
dessin, tekenportefeuille; e--, de tir, kartonnen schietschijf; rester dans les e.--,s,
blijven liggen, niet bekend gemaakt worden, niet in het licht gegeven worden.
cartonnage, m. 't innaaien in karton, kartonwerk; kartonnen band.
cartonnê, a. met kartonnen band ingenaaid.
cartonner, v.tr. in kartonnen band naaien
(boek); ~, v.intr. gokken.
cartonnerie, f. bordpapierfabriek.
cartonnier, m. bordpapiermaker, -verkoper;
kast met bordpapieren laden.
carton-paille, m. strokarton.
carton-pate, tn. papier-mâché.
carton-pierre, m. kleikarton.
carton-toile, m. linnenkarton.
cartouche, f. patroon (van een geweer, enz.);
pas, verlofbrief; ~ a balle, scherpe patroon; ,---, a Blanc, losse patroon; tirer a e.,
sur, erg hatelijk doen tegen; "-, d'artificier, kardoes; ‘---, jaune, rood paspoort;
~, m. gebeeldhouwde inscriptieplaat met
loofwerk; bordpapieren schild (bij versieringen) .
gartoucherie, f. patroonfabriek.
cartouchier, m. -iire, f. patroontas.
cartulaire, tn. archief (van een kerk, enz.),
oorkondenboek.
Carus [-riffs], m. slaapziekte.
carvelle, f. karvielnagel.
carvi, m. karwij $ .

caryatide = cariatide.
cas, m. geval; toestand, omstandigheden;
voorval, feit; naamval; achting, waarde;
(pop.) gevoeg, achterste; ~ fortuit, toeval;
,..., de conscience, gewetensvraag, -zaak;
,-.., pendable, halsmisdaad; ".., royal, vergrijp, dat alleen in naam des Konings kon
worden berecht; ~ reserve, zonde, die een
biechtvader niet kan vergeven dan na
zijn superieuren te hebben geraadpleegd;
de guerre, casus belli, reden tot oorlog;
un en-~, een maal, dat gereed wordt gehouden; un en-tout-N, een paraplu die als
parasol dienst kan doen; en tout e...,, dans
tous les e•.,, in elk geval; en #■., de, in geval
van; au e--, que (met subj.), en e--, que (met
subj.), au ' oil (met cond.), in geval dat,
voor 't geval dat; le,..., dcheant, als P t geval

casernement

zich voordoet; posons le ~ que, gesteld
eens dat; mon e..., est embarrassant, ik sta
voor een moeilijk geval; 'etre dans un
mauvais e,,, in een lastige positie verkeren, in een lelijk parket zijn; se mettre
dans un mauvais ,-•.,, zich lastige zaken
aantrekken, zich moeilijkheden op de
hats halen, er in loopen; c'est le ,--.0 de mon
ami, dat is het geval met mijn vriend, zo
gaat het mijn vriend; titre dans le e•., de, in
de gelegenheid zijn om, in staat zijn om,
bij machte zijn om; mettre qn. dans le e--, de,
iem. noodzaken om; c'est le ,---, d'agir, er
dient nu gehandeld te worden; c'est le e--,
de le dire, men kan het hier met recht zeggen; c'est le e..., ou jamais, nu of nooit;
ceci aggrave le ,---,, dit maakt de zaak
erger; selon le ~, (al) naar omstandigheden;'' direct, directe naamval (nomin.,
accus.); e,, oblique, indirecte naamval;
faire ' de, veel op hebben met, op prijs
stellen; ne faire aucun ' de, geen aandacht schenken aan, nets geven om.
casanier, a. hokvast, huiszittend, zelden
uitgaand; mener une vie'-are, veel thuis
zitten, een huismus zijn; humeur Mere,
hokvastheid.
casaque, f. mantel; musketiersjas, livreijas, reisjas; damesmantel; zijden buis van
een jockey; tourney ,---,, op de vlucht slaan;
van partij veranderen.
casaquin, m. korte overjas; vrouwenjak;
tomber a qn. sur le e--, , donner a qn. sur lee... i ,
iem. op zijn baadje geven.
cascade, I. waterval; sprong, plotselinge
overgang; mop, gekheid; par ,,,s, grillig,
niet geleidelijk; des —s d'e'clats de rice,
aanhoudende lachbuien.
cascader, v.intr. sprongen maken; moppen
tappen, allerlei gekheden toevoegen (inz.
aan een rol).
cascadeur, m. grillig persoon; geestig toneelspeler.
cascatelle, f. kleine waterval.
case, I. negerhut; vak, afdeling; veld,
ruit (van een speelbord), kastje (yan een
schoolbank), afgeschoten ruimte, hokie
(bv,. op een kantoor), muurvlakte (voor
[reclame).
cageux, a. kaasachtig.
casEiforme, a. kaasvormig.
casêine, f. kaasstof.
casemate [-anti -], f. X kazemat, bomvrij
gewelf; provoost, cachot.
casemater, v.tr. van kazematten voorzien.
caser, v.tr. in vakken- of in zijn vak plaatsen,
opbergen; een baantje-, een betrekking bezorgen aan, uithuwelijken; le voila case,
nu is hij geborgen; se e■, , plaats nemen;
een betrekking, een plekje vinden.
caserne, f. kazerne; it a deux ans de ~, hij
is twee jaar soldaat geweest.
casernement, in, kazernering.
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casse-tete
caserner, v.tr. in kazernes huisvesten; op casse-cul [-kith in. val op z'n achterste.
een kostschool doen; ,,i, v.intr. in kazer- casse-fil, m. draadsterktemeter; ,---, elec-

caserner

ne(s) liggen.

trique, draadbreukmelder.

casernet, m. logboek.
casse-fonte, m. inrichting-, machine om
gietijzer te breken.
casernier, a. kazerneachtig; ,-./, In. kazernewachter.
casse-gouttes, m. druppelring (om een fles).
casse-gueule [kasgeel), m. brandewijn.
casêum [kdzeOm], m. = caseine.
easier, m. kastje met vakken, doos met vak- casse-lunettes, m. $ ogentroost.
ken, briefbestek; ,-, a monnaie, geld- cassement, m. 't breken; ,-, de tete, hoofdbakje; ,-..., judiciaire, strafregister; ,--, a

breken, oorverdovend lawaai.

bouteilles, flessenrek.
casse-mottes, tn. kluitenbreker.
casilleux [kazij ob j , a. broos.
casse-museau, m. slag, stomp in 't gezicht;
sneeuwbal (gebak).
casimir, m. kasjmir (fijn laken); (fam.) vest.
casino, m. societeit, casino, kurhaus.
casse-noisettes, casse-noix, m. notenkraker.
caso, m. (arg.) casuarispluim; X leerling casse-pierret, f. bikhamer; steenbreker;
der militaire school van Saint-Cyr.

$ steenbreek.

casoar, m. $? casuaris.
casse-poitrine, m. slechte brandewijn.
casser, v.tr. breken, stuk maken, stuk slaan,
Caspienne (mer ‘--,), f. Kaspische zee.
kraken ('n noot), inslaan (ruit), wisselen
casque, m. helm; uitwas (op een vogelkop);
,--i re'cepteur, koptelefoon; P---, (colonial),
('n geldstuk), bederven (stem); verzwakhelmhoed; — a Pointe, Pickelhaube; ,---, a
ken, knakken, ondermijnen; vernietigen
(vonnis), ongeldig verklaren (testament);
meche, slaapmuts; cheveux en ,--s, hoog
opgemaakt haar; avoir son ,,,, aangeontslaan, afzetten, afdanken; ,---, avec
les dents, stuk bijten, doorbijten; qui
schoten zijn; avoir son ,.•-, de pompier,
casse les verres les paye, wie zijn billen
een kater hebben.
brandt moet op de blaren zitten;
casque, a. gehelmd.
le cou a, de hals breken van; ,, les
casquer, v.intr. (pop.) opdokken.
vitres, niets ontzien; ,---, une emit' te, een
casquet, m. tuinhark.
stukje eten; schaften; n'en ' que d'une
casquette, f. pet; titre e•d, aangeschoten zijn.
dent, maar heel weinig eten van iets; cela
casquettier, m. pettenmaker, pettenkoopcassable, a. breekbaar. [man.
m'a casse bras et jambes, ik ben er kapot
van, dit heeft mij verbijsterd; ,....., la gueule
cassade, f. leugentje; uitvlucht.
a qn., iem. op zijn gezicht geven; ‘-, les os d
cassage, in. 't breken.
qn., iem.wat op zijn ribbenkast geven; ,-, sa
Cassandre, m. (fig.) belachelijk grijsaard;
pipe, om zeep gaan; ,---, du sucre sur qn.,
i---, , 1. Cassandra; (fig.) ongeluksprofetes.
iem. doorhalen; ,----, la tete 4 qn., iem. de
cassant, a. broos, breekbaar; knappend (van
peren); stijf, hoekig (van plooien); scherp,
hersens inslaan, iem. heel wat te doen
geven, iem. suf maken; ce vin casse la tete,
ruw, bits, uit de hoogte.
die wijn is koppig; cela la lui casse, daar
cassation, f. vernietiging (van een vonnis),
hof
van
staat
hij van te kijken; cela casse tout,
cassatie, degradatie; cour de '',
cassatie; se pourvoir en ,■-,, in cassatie
daar gaat niets boven; cela ne casse Tien,
gaan.
[brood.
't betekent maar weinig; 4 tout e%.,, oorverdovend, geweldig, overstelpend; ,--,
cassade, I. meel van maniokwortel; maniokqn. aux gages, iem. uit zijn betrekking
casse, f. 't breken, breuk,` 't gebrokene,
ontslaan; ,%,, v.intr. breken; tout casse,
breekschade; ontslag; letterkast; smeltniets is onvergankelijk; se i. ,, breken,
kroes; scheppan; (arg.) inbraak; $ cassia;
stuk gaan; se ,-■., le cou of ,•-, les reins,
payer la ,---i, betalen wat men breekt;
zijn nek breken; ten onder gaan, van zijn
faire une'-.•., impressionnante, veel breken;
haut de ,---i, bovenkas; bas de ,...,, onderkas;
voetstuk vallen; se ‘-%, le nez, met zijn neus
ergens tegen aan lopen, op zijn gezicht
"--, a rot, braadpan.
vallen; zich teleurgesteld zien; se e•-, le nez
casse, a. gebroken; zwak, gebrekkig, afgea la Porte de qn., iem. niet thuis vinden;
leefd; stuk; col N, omgeslagen boord;
se ,.,-, la tete a, zich afsloven om, zich
jambes yes, knikkende knieen; voix ,-,e,
't hoofd breken met; se e•., la tete contra les
zwak en schor stemgeluid.
mars, met zijn hoofd tegen de muur
casseau, in. halve letterkast.
lopen, wanhopig zijn, geen raad meer
casse-bouteillet, m. flessenbreker.
[weten.
casse-cou, m gevaarlijke trap, -plaats; casserie, f. brekerij.
uitroep ter waarschuwing bij 't blinde- casserole, I. stoof-, braadpan; (pop.) verklikker, politiespion.
mannetje spelen (opgepast !); waaghals;
crier ,,,, wijzen op een dreigend gevaar. casserolke, /. stoofpan-vol.
casse-crofite, m. schafttijd; schafthuis, casse-tete, m. knots; stok met loden knop,
ploertendoder; hoofdbrekend werk; verschaftuur.

cassetin
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moeiend geraas, lawaai; koppige wijn;
chinois, legkaart; (fig.) puzzle, onoplosbaar raadsel; c'est un veritable chinois,
't is 'n heksentoer om dat te vinden.
du
vakje van een letterkast;
cassetin,
diable, hel (letterkast).
cassette, I. kistje; privaatkas van een vorst.
casseur, m. -euse, f. breker, breekster;
d'assiettes, lawaaischopper; de pierres,
steenklopper; (arg.) inbreker.
casside, I. schildpadtorretje.
cassie, I. $ mimosa.
cassier, m. $ kassiaboom; bok (letterkast).
Cassin (Mont), in. Monte Cassino.
cassine, I. landhuisje; krot.
Cassiopie, f. Kassiopeia.
cassis [-sis], m. zwarte bes; (zwarte) bessen op brandewijn; f%./ [-si], m. gootje,
[gleuf.
cassithite, I. tinsteen.
cassolette, I. reukvat, wierookvat; reulicloos;
damastbloem.
gebroken suiker; gebroken cacao;
casson,
glassplinters.
blanche,
cassonade, I. bruine suiker;
bastaardsuiker.
cassoulet, m. ragout van witte bonen; pannetje daarvoor.
cassure, f. breuk; plooi (in goed), vouw;
scheur (in ijs).
castagnettes, f.pl. duimkleppers, castagnetten.
castanêades, f.pi. kastanjeachtigen.
caste, I. kaste, klasse (bij de oude Egyptenaren en Indiers).
castel, m. kasteel (oud).
castillan, a. Castiliaans; Cam,m. Castiliaan.
krakeel, kibbelarij.
Castille, I. Castilie;
castine, I. vloeispaath.
castor, m. bever; kastoor; kastoren hoed.
castorkum [-Om], m. bevergeil.
castorine, I. beverstof (soort wollen stof).
castramêtation, f. X legeringskunst.
castrat [-a], m. ontmande, castraat.
castration, f. ontmanning, castratie.
castrer, v.tr. kastreren, lubben.
casualitê, f. toevalligheid.
casuarine, I. casuarisboom.
casuel, a. toevallig, onzeker; charge "sle,
naamniet erfelijk ambt; de'sinence
valsuitgang; In. verval, toevallige inkomsten, veranderlijke inkomsten, buit enkansj e .
casueliement, adv. toevallig.
casuiste, casuist (godgeleerde, die moeilijke gewetensvragen oplost); muggenzifter.
casuistique, I. casuistiek (kunst om gewetensvragen op te lossen); muggenzifterij, haarkloverij.
catabolisme, m. verwording.
catachrese
I. oneigenlijk gebruik

catechisme

van cm woord (by. cheval ferre' d'argent; et cheval sur un dne); une vieille e•s,
(pop.) 'n lelijke oude tang.
cataclysme, m. grote overstroming (fig.)
gehele omkeer, ontzettende ramp.
catacombes, I. pl catacomben, onderaardse gewelven (dienend tot begraafplaats).
catacoustique, leer van de terugkaatsing
van het geluid.
catadioptrique, f. leer van de straalbreking
en terugkaatsing van het licht.
catad(o)upe, I. waterval.
catafalque, m. katafalk (stellage, waarop de
lijkkist rust, -die een lijkkist voorstelt,
in de , R.K. kerk).
cataire, f. $ kattenkruid.
catalan, a. Catalonisch; Cam, tn. CatalOnier.
catalaunien, catalaunique, a. Champs mss,
Catalaunische Velden.
catalectes, m. pl. bloemlezing.
catalectique, a. onvolledig (vers).
catalepsie, f. katalepsie, zinvang (soort van
beroerte).
m. zieke,
catalectique, a. kataleptisch;
die aan katalepsie lijdt.
Catalogne, I. Catalonia.
catalogue, m. catalogus.
cataloguer, v.tr. een catAlogus maken van,
catalogiseren.
catalpa, m. trompetboom.
catalyse, f. id., chemische reactie, in zekere
stoffen veroorzaakt door de aanwezigheid
van een andere stof.
catalyseur, m. die catalyse veroorzaakt,
catalysator.
catalytique, a. van catalyse, catalytisch.
Catane, f. Catania.
cataplasme, m. papomslag, pap; (fig.) troost,
pleister op de wond.
cataplexie, f. verstijving.
catapulte, f. katapult, krijgswerptuig.
catapultueux, a. dol, overdonderend.
cataracte, f. (grote) waterval; staar (op 't
oog); les ,■/.9 du ciel, de sluizen des hemels;
de staar lichten.
abaisser la
cataracts, a. met een staar (op 't oog).
catarrhal, a. catarrhaal.
catarrhe, m. catarrhe (slijmvliesontsteking,
zinking); zware verkoudheid.
catarrheux, a. catarrhachtig.
catastase, f. derde gedeelte van een treurspel, waarin de spanning 't hevigst is.
catastrophe, f. ramp, groot ongeluk; treurige
ontknoping.
catastrophique, a. rampspoedig.
catechise [-fez], f. godsdienstonderwijs door
vragen en antwoorden.
catêchite [Jet], m. godsdienstleraar.
catechêtique [-fetik], a. van de catechismus.
catechiser [-fizê], v.tr. godsdienstonderwijs
geven aan; (fig.) de les lezen, vermanen.
catéchisme [-fism], m catechisatie, gods-

catëchiste

Catulle, m.
Caucase, m. KAukasus.
Caucasie, f. Kaukasie.
Catullus.

causer
caucasien, caucasique, a. Kaukasisch; C"-,
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dienstonderwijs; catechismus (R.K. vragenboekje); (fig.) vermaning; handboek,
leiddraad; savoir son "s, weten waar
Abram de mosterd haalt, het klappen
van de zweep kennen.
catêchiste [-fist], m. catechiseermeester,
godsdienstleraar.
catichumenat [-kiimenA], in. tijd waarin
men catechisant is.
catechumine [-ku-], m. & f. catechisant.
categorie, f. categorie, denkvorm, begrip van
de aard en de eigenschappen van het
bestaande; afdeling, klasse, orde, soort.
categorique, a. -ment, adv. categorisch, volstrekt, onvoorwaardelijk; afdoend, beslist,
duidelijk, stellig; impe'ratil "s, 't dwingend gebod in ons.
catgut [katgiit], m. darmdraad om wonden
te naaien, hechtdraad.
cathartique, a. & in. purgerend, bloedzuiverend (middel).
cathedral, a. v. d. bisschopszetel.
cathedrale, f. hoofdkerk, domkerk.
catheretique, a. zwak bijtend; m. -middel.
Catherine [katrin], f. Katharina, Kaatje,
Trijntje.
catheter [katetêr], m. blaaspeiler.
catheteriser, v.tr. catheteriseren (met een
blaaspeiler onderzoeken).
cathode [katOd], f. 1-<, negatieve pool.
cathodique, a. van de cathode.
catholiciser, v.tr. katholiek maken.
catholicisme, in. Katholieke godsdienst.
catholicite, f. rechtgelovigheid, zuiverheid
in de leer; de katholieke wereld.
catholicon, m. algemeen geneesmiddel.
catholique, a -ment, adv. katholiek; algemeen; zuiver op de graat, in de haak;
Sa Majestd "s, de koning van Spanje;
,/, m. katholiek(e); cela n'est pas ‘-,,, daar
is een luchtje aan, dat is niet bij rechtuit.
catholisation, f. 't katholiek maken.
cati, m. glans, glanzing (van stoffen). [ &).
catilinaire, I. heftige redevoering (v. Cicero
catillac, catillard [-tij-], m. soort grote
winterpeer, stoofpeer.
catimini (en eg), loc. adv. ter sluiks,heimelijk.
catin, f. publieke vrouw, slet, lichtekooi;
,-•-,, m. bekken voor gesmolten metaal.
catir, v.tr. persen, glanzen ('n stof); brengen
(op) (goud).
catissage, m. glanzing (van stoffen).
catisseur, in. lakenglanzer, -perser.
catissoir, m. verguldersmes.
catogan, m. vlecht bevestigd met een strik.
Caton, m. Cato (Romein).
catoptrique, I. leer van de terugkaatsing
van het licht.
Cattegat [-ga], m. Kattegat.

m. Kaukasier.
nachtmerrie.
cauchemar,
cauchemarder, v.tr. (pop.) erg vervelen.
cauchois, a. uit het land van Caux.
caudal, a. staart-.
caudataire, m. sleepdrager (van den paus).
cause, a. gestaart, gesteeld.
caudines, zie fourche.
caudrette, t. gebbe (net); grande "s, kreefm.

tennet.

caulescent [kO1-], a. $ gestengeld.
cauli- [kOli-], (in samenstellingen), stengel-.
caulicole [kOli-], f. ... slingertak(ken).
caulicule [kOli-] , f. $ stengeltje.
caulinaire, a. $ aan de stengel groeiend.
cauris [kOri], m. schelpje (als munt gebru ikt).

causal [kOsal], a. oorzakelijk, causaal; redegevend .

causalite [kó-], f. oorzakelijkheid.
causant [kó-], a. veroorzakend; praatziek.
causatif [10-], a. oorzaak aanduidend, redegevend.

causation [10-], I. veroorzaking.
cause [kOz], f. oorzaak, aanleiding, reden;
rechtzaak, geding; zaak, partij, belang;
la bonne e--i, de goede zaak; la "s supreme, God; ---, premiere, grondoorzaak;
,-■, finale, doeloorzaak; ff.--, occasionnelle, onmiddellijke aanleiding; a — de, wegens, uit
hoofde van, ter wille van; ci,--s que, omdat;
pour "s de dices, wegens sterfgeval; pour
"s de santd, om gezondheidsredenen; et
pour'', en niet zonder reden, en terecht;
a ces mss, op grond daarvan, gelet daarop;
avocat sans ,,,, advocaat zonder zaken;
caebre, sensatieproces, opzienbarende
zaak; ,---, criminelle, strafzaak; . civile,
burgerlijke zaak; plaider la "s de qn.,
iemands zaak bepleiten, voor iemand in
de bres springen; avoir gain de "s, 't pleit
winnen, zijn zin krijgen, in 't gelijk gesteld
worden; etre en '', bij een zaak betrokken zijn, op het spel staan; vous n'etes
pas en ', 't gaat niet over u; mettre en ,■-, ,
er bij betrekken; etre hors de ', buiten
de zaak staan, met de zaak niets te maken
hebben, onbesproken blijven; cela est hors
de'', dat is buiten kV; mettre hors de ',
ontslaan van rechtsvervolging; buiten
kwestie stellen, onbesproken laten; en
l'aat de la "s, zo de zaak staat; en tout
itat de "i, hoe het ook zij, hoe men de
zaak ook beschouwt; en connaissance de
"-i, met kennis van zaken; ,,, publique,
algemeen belang; faire ,----, commune, gemene zaak maken; prendre fait et'' pour,
het opnemen voor.
causer, v.tr. veroorzaken, aanleiding geven
tot, bezorgen; spreken over; "-, politique,
over politiek praten; '', v.intr. praten,

causerie

holle
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gentleman, knappe verschijning; N serkeuvelen; zijn mond voorbij praten, uit
vant, man van de wereld, die een dame
de school klappen, de zaak eens bespreseal, met niemand omvereert; faire
ken, onderhandelingen voeren; de la
gaan; a. voor ruiters; los, ongepluie et du beau temps, over koetjes en
dwongen, pittig; vrijpostig, ongegeneerd;
de choses et d'autres,
kalfjes praten;
ei /a cavaliere, schrijlings; vrijpostig, onpraten over van alles en nog wat, gezellig
perspective Mere,
gegeneerd; plan
praten;
pour ne rien dire, mallepraat
vue plan, gezicht & in vogelvlucht.
uitslaan; faire e qn., iem. uithoren.
causerie, I. gepraat, gebabbel; praatje, ge- cavaliirement, adv. vrijpostig, ongegeneerd.
keuvel, gesprek; (eenvoudige) voordracht. cavatine, 1. aria zonder herhaling.
een praatje cave, f. kelder, wijnkelder; likeurstel;
causette, I. gekeuvel; faire la
inzet, inleg (bij 't spel); avoir cinq anne'es
avec
maken; faire un bout (un brin) de
vijf jaar (in de kelder) hebben gede
qn., 'n praatje met iem. maken.
legen; aller de la au grenier, zigzagscauseur, m. -euse, f. prater, praatster; kleine
wijze schrijven; van 't ene uiterste in
a. spraakcanapé voor 2 personen;
't andere vallen; van de hak op de tak
zaam.
a. hol; joues mss, holle wanspringers,
causse, m. kalkachtige hoogvlakte.
diepliggend oog; veine
gen; cell
causticiti, I. inbijtende kracht; (fig.) bijtende
maanjaar van 353 daholader; annde
spot, bitsheid.
gen.
caustique, a. -meet, adv. bijtend, invreten.d,
caveau, m. kleine kelder; grafkelder; kelder
bijtmiddel.
bits, scherp;
(café); kluis.
cautile, I. slimheid, geslepenheid; absolution
absolutie-, vergiffenis met voor- caved, a. met zwarte kop.
cavecon [-vsei], m. neuspranger (voor paarbehoud.
cauteleux, a. -eusement, adv. slim, listig, cavée, f. holle weg. [den).
saver, v.tr. uithollen; e•-, le corps, het lichaam
sluw.
voorover buigen; v. intr. graven; incautire, m. bijt-, brandmiddel, schroeiijzer;
zetten (bij 't spel); N au plus fort, de
fistel, dracht; c'est un sur une jambe de
hoogste inzet doen, de zaken tot 't uiterbois, 't is boter aan de galg gesmeerd; -'n
hol worden, invallen;
ste drijven; se
wassen neus.
de cent sous, 5 francs zetten.
se
cauterisation, f. uitbranding, toeschroeiing.
caverne, f. hol, spelonk; (fig.) rovershol;
cautêriser v.tr. uitbranden, toeschroeien.
holte (long); ours des e-ds, holenbeer.
caution,' f. borgtocht; waarborg, borg;
pour, borg spreken caverneux, a. vol holen of -gaten; voix
donner
fournir
hol
rale
stem,
grafstem;
bouronder
borgtocht;
voor; sous
spongerochel (bij longkwalen); corps
geoise, solide borg, etre sujet niet te
zig lichaam.
vertrouwen zijn, aan twijfel onderhevig
zijn; etre N de, se porter N pour, borg cavernicole [-VA], a. in holen levend.
cavet, m. hollijstje, holle richel.
blijven voor, instaan voor.
borgstelling; waarborg- cavette, I. splitpen.
cautionnement,
caviar, m. kaviaar (ingezouten steurkuit);
som.
zwart maken.
zwarte vlek, passer au
cautionner, v.tr. borg blijven voor, waarcavicornes, m.pl. holhoomigen.
borgen, „dekken".
eavage, m. kelderhuur; berging in een kelder. cavin, m. laagte, holle weg.
cavalcade ,f. optocht te paard, ruitertroep. caviste, m. kelderknecht.
cavitê, f. holte, holligheid.
cavalcades, v.intr. (uit)rijden).
cayenne [lidjan], I. matrozenkazerne; mahofstalmeester.
cavalcadour,
trozenkookhuis, zeemanshuis; gibier de
cavale, I. merrie; (arg.) ontsnapping, vlucht.
galgenaas.
v. pr. de plaat
cavaler, v. intr. of se
ce, c', pron. subst. dit, dat; het; ea Rd long,
poetsen, 'm smeren.
daarop;
het heeft lang geduurd; sur
cavalerie, I. paardenvolk, ruiterij; de paarfaisant, zodoende; pour N faire,
den van een onderneming; grosse
daartoe; me semble, dunkt me, naar
de ligne,
zware ruiterij (kurassiers);
't mij voorkomt; c'est-cl-dire (c.-d-d.),
gevechtsruiterij (dragonders);
dat wil zeggen (d.w.z.); et en wel; ce qui
lichte ruiterij (jagers, huzaren).
(sujet), ce que (compl. enz.), wat, hetgeen;
cavalier, m. miter; cavalerist; paard (bij
j'ignore ti que cela durera, ik weet niet
schaakspel); heer, edelman; koningsgehoe lang het zal duren; qu'il a travaille !
zinde (in Eng. 17e eeuw); cavalier, heer,
wat heeft hij gewerkt ! it ne salt •-•., que
danser; man van de wereld, deftig heer,
c'est que de travailler, hij weet niet wat het
gentleman; groot formaat drukpapier;
que c'est
zeggen wil te werken; voild
kat , heuveltje (als vestingwerk); aardhoop;
accompli, echte mijnheer, • que d'exagerer dat komt er van als men
beau

ce
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talon, i---, de jute, broeksband, roksband;
overdrijft ! it est fciche de ,--, que j'ai fait,
mur de #.--i, ringmuur; chemin de ter de'',
hij is boos om hetgeen ik heb gedaan; it
ceintuurbaan (om een stad); it ne vous va
est fliche de # que j'ai fait cela, hij is boos
pas a la ,--,, hij haa]t het niet bij u; se
omdat ik zo' gehandeld heb; de /,-, qu'il
serrer la ,--, d'un cyan, op 'n houtje bijten.
a fait, j'ai conclu qu'il m'en veut, uit hetgeen hij heeft gedaan, heb ik opgemaakt, ceinturelle, I. zwichtband.
dat hij boos op mij is; de ,--, qu'il a fait cela, ceinturer, v.tr. omgorden, een riem omdoen;
in bedwang houden (menigte); (sport)
j'ai conclu qu'il m'en veut, uit het feit
om 't middel vatten (bokser).
dat hij zo gehandeld heeft, heb ik opceinturier, m. gordelmaker, -verkoper.
gemaakt dat hij boos op mij is.
ce, pron. adj. m. cet, (m. voor klinker of ceinturon, m. koppel, degenriem.
stomme h.), cette, f. ces, pl. deze, die; dit, ceintur(onn)ier, m. gordelmaker, -handelaar.
dat; cet encrier-ci et cette encre-la, dee cela, pron. dat; c'est ,.•,, juist, zo is 't, precies, prachtig; zie zo; avec ",, daarmede;
inktpot en die inkt; cette question ! wat
daarbij; met dat al; avec' - , I och kom ! je
een vraag ! ces messieurs sort pri gs d'enkan molt weten ! dat zal je tegenvallen !
trer, willen de heren maar binnenkomen?
avec '-? anders niets? comme '', zó,
un de ces jours, dezer dagen; ces derniers
zo zo; des idles comme ,--,, dergelijke
jours, de laatste dagen; ce soir, van avond.
ideeen; pour e--, , daarom; daartoe; wat
dans, adv. bier in huis; le maitre de ,..,, de
dat aangaat; comment ,-%s? hoe zo? oil —?
heer des huizes, gastheer.
waar? waarheen? pourquoi ,-,,? waarom?
ceci, pron. dit.
n'est-ce que ,-..i? is 't anders niet? pas de
Cecile, f. Cecilia.
".-,, dat niet, daarvan ben ik niet gediend;
dcitê, I. blindheid.
ce n'est pas plus difficile que '', 't is niet
dcographe, m. schrijver van blindenschrift.
zo erg moeilijk; er is dus niets aan; it y
dcographie, f. blindenschrift.
a un, an de ,--,, 't is nu een jaar geleden.
cêdant, a. afstanddoend; '', m. -e, f. die
dladon, m. (lam.) smachtend minnaar; zeeafstand doet; endossant.
groen.
ceder, v.tr. (a) afstaan (aan), afstand doen
pelser.
van; van de hand doen, overdoen ('n cêlan, m.
zaak); ale pas a qn. iem. de voorrang C616béen, in. bewoner van Celebes.
laten, iemands meerderheid erkennen, Celebes [seleb], m. Celebes.
plaatsmaken voor iem., 't veld ruimen celebrant, m. mislezend priester.
voor iem.; ,---, le terrain a qn., iem. het celebration, f. viering; 't opdragen (van de
mis); voltrekking (van een huwelijk).
veld ruimen; le ,-...., a qn., voor iem. onder
doen; commerce a ,..,, handelszaak ter dlibre, a. beroemd, vermaard; trop ,,,,, berucht.
overname aangeboden; e.%-i, v.intr. (met
avoir) zwichten, bezwijken, wijken, toe- dlêbrer, v.tr. vieren, plechtig herdenken;
opdragen (de mis), voltrekken ('n huwegeven.
lijk); roemen, prijzen.
ddille f-dij], 'f. cedille, teken onder de c (c)
om de klank s aan to duiden v<5(ir a, o, u. dlèbritê, f. beroemdheid; elle eut son heure
de ,---, , eens was zij beroemd.
cêdrat, m. cedraat, citroen; ,---, confit, sukade.
celer, v.tr. verhelen, verzwijgen, verbergen;
ddratier, m. muskus-citroenboom.
se faire ,---,, niet thuis geven.
cidre, m. $ ceder; cederhout.
célèrette, f. kinderfiets.
ddrie, / . cederhars.
ddule, f. schuldbekentenis; ceel; briefje; cêleri, m. $ selderie; ".,-rave, knolselderie.
dlêrhnitre, m. snelheidsmeter.
bevelschrift.
dgêtiste, m. lid van de C.G.T. (Confedera- dlêrite, f. spoed, haast, snelheid.
Mesta, m. J' celesta.
tion Generale du Travail).
ceindre, v.tr. (de), omgorden, omringen (met); celeste, a. hemels, goddelijk, heerlijk, verrukkelijk; bleu ,-•,, hemelsblauw; flamomkransen; e%, le diadême, ,-, la couronne,
beaux -.s, sterren; corps',, , hemellichaam;
gekroond worden, de kroon aanvaarden;
voette '', uitspansel; la troupe '', de
se,-., de, zich omgorden met; ceint de son
Olympische goden; voix ,---,, engelenstem;
dcharpe, met zijn sjerp om.
sour ,•,, non van de orde van Mariaceintes, t.pl. berghouten.
Boodschap; le C,■,, Empire, het Hemelceintrage, m. 't gorden, versterken (v. e.
se Rijk (China); ,-.i, m. Chinees.
slechtgebouwd schip).
ceintrer, v.tr. omgorden ('n schip); krom- dlestin, m. -e, f. Celestijner monnik, -non.
dliaque, a. buik-.
men, een boogvorm geven aan.
ceinture, 1. gordel, riem, band, ceintuur; dlibat, m. ongehuwde staat, celibaat.
limns, omheining; middel; ,--, de natation, dlibataire, m. vrijgezel, ongehuwde.
zwemgordel; ,-.., de sauvetage, redding- celle, pron. f. zie celui; aprês ,---, la! nee maar,
die is goed ! dat doet de deur dicht !
gordel; P., ventrilre, buikriem; ,--, de pan-
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cellérier, m. -lire, f. keldermeester, -es, (in
kloosters).

cellier, m. provisiekamer, -kast; wijnkelder.
cellulaire, a. celvormig, uit cellen bestaande,
cellulair; tissu ,-..,, celweefsel; prison ~,
cellulaire gevangenis; voiture '', gevangenwagen.
cellule, f. cel, kamertje, vakje, hokje.
celluleux, a. met cellen, celvormig.
celluloid [-Mid], m. celluloid; liege en ~,
gummiboorden en manchetten.
cellulose, I. celstof; ~nitrique, schietkatoen.
dlosie, f. $ hanekam.
Celse, m. Celsus (Rom. geneesheer).
celte, a. Keltisch; C~, m. Kelt.
celtique, a. Keltisch; ,--,, m. Keltische taal.
celtisant, m. kenner; beoefenaar van het
Keltisch.
celui, pron. m. celle, f. ceux, m. p1., celles,
f. pl. degene; die; celui-ci, celui-lci, deze,
gene; it fait ,---, qui ne comprend pas, hij
houdt zich van den domme.
cembalo, m. accoordcither, clavecimbel.
cement, m. cementpoeder.
cementation, I. cementering.
cémentatoire, m. van de cementering.
cementer, v.tr. cementeren (de metalen).
cênacle, m. avondmaalszaal; (letterkundige)
kring, -bent; le ~ romantique, kring om
Nodier (later Hugo) heen.
cendre, f. (dikwijls N.) as; stoffelijk overschot; gewijde as; ' bleue, bergblauw;
~ verte, berggroen; ~ de plomb, fijne
jachthagel; couver sous les Ns, smeulen;
dreigen uit te barsten; mettre (of reduire)
en ~s, in de as leggen; mercredi des
C,--is, Aswoensdag.
cendre, a. askleurig, -grauw; blond ,--,,
asblond.
cendrëe, f. loodschuim; mussenhagel.
cendrer, v.tr. askleurig maken, met as vermengen.
cendreux, a. met as bedekt, bestoven.
cendrier, m. asbak, aslade; asbakje.
cendrure, f. asvlekken.
Cendrillon, I. Assepoester; une ~, 'n askat
(vieze meid).
eine, f. Avondmaal; Sainte-C,%,, Heilig
Avondmaal.
cenelle, f. $ bezie (van hulst of -hagedoorn).
cenobite, m. kloosterling; vivre en ,--,,, ' in
afzondering levén.
cênobitique, a. tot 't kloosterleven behodnobitisme, m. kloosterleven. [rend.
cénotaphe, tn. (ledig) praalgraf; monument.
ceps [sas], m. belastingbedrag; '' electoral,
belastingbedrag vereist om kiezer te zijn;
volkstelling en schatting van het vermogen bij de Romeinen.
cense [sas], f. (oud) pachthoeve.
tense [sase], a. gehouden, geacht, geschat;
nul n'est ,-%., ignorer la loi, ieder wordt

centieme

geacht de wet te kennen; vous etes
l'avoir fait, gij wordt voor den dader
aangezien.
censêment [sasema], adv. (top.) om zo te
zeggen; quasi.
censuur [sasder], m. censor (te Rome); zedenmeester; kunstrechter, beoordelaar; recensent; censor (beoordelaar van boeken
en brieven); commissaris (van een bank);
surveillant (in een lycee).
censier, a. cijnsontvangend.
censitaire [sasiter], m. kiesgerechtigde door
de belastingaanslag, belastingkiezer.
censive, f. cijns, cijnsgoed.
censorial [sasOrj6.1], a. wat de censuur betreft.
censurable [sasiirabl], a. laakbaar, berispelijk.
censure [sasiir], a. censorschap; censuur (als
toezicht op hetgeen gepubliceerd wordt
of beoordeling-, afkeuring-, uitSluiting-,
verbod uitgesproken door een vergadering, ins. kerkelijke veroordeling); berisping, afkeurend oordeel.
censurer [sasiir6], v.tr. de censuur uitspreken
over, verbieden (by. 'n boek), een disciplinaire straf uitspreken over (qn.); berispen, laken, afkeuren, aan de kaak
stellen.
cent [sa, maar sat ans, deux saz ansi, honderd; veel; trois ~s, 300; trois ' six, 306;
cinq pour ~, vijf percent; du cinq pour ,-,-,,
vijfpercents; le cinq pour ~, de vijf percent obligation; en un mot comme en ',
om kort te gaan, hoe het ook zij ; faire du
e..., c's l'heure, honderd km rijden in 't uur;
faire les ~ pas, op en neer lopen, drentelen; faire les ' coups, dwaze streken uithalen; etre aux ,-,., coups, geen
raad meer weten; mettre aux ,-,-, coups,
radeloos maken; je vous le donne en ~, ik
zet het je in tienen; je raadt 't nooit;
,--,, m. honderdtal; faire un ,-, de piquet,
een partijtje (van zoo punten) piketten;
gagner des mule et des ,--,s, geld verdienen
als water; '' [sent], m. cent.
centaine, f. honderdtal; zoo-jarige leeftijd;
draadje om een streng; par ~s, bij honderden.
centaure, tn. paardmens, centaur.
centaurée, f. $ duizendguldenkruid; ~ bleue,
korenbloem.
centenaire, a. honderdjarig; ~, m. honderdjarige; eeuwfeest.
centenier, in. hoofdman over honderd.
centenille, f. $ dwergbloem.
centennal [satenal], a. honderdjarig.
centesimal, a. honderddelig.
Cent-Gardes, m. pl. lijfwacht van Napoleon
HI; un Cent-Garde, soldaat dier lijfwacht.
centiare [satjar], m. z m 2., centiare.
centiime, a. & m. honderdste (deel).

centigrade
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centigrade, a. in ioo Braden verdeeld; ther- cependant, Adv. intussen; echter, evenwel.
mometre e•-,, thermometer van Celsius; cephalalgie, f. hoofdpijn.
,•,, m. graad Celsius.
ciphalique, a. 't hoofd betreffend; remêcle,■,,
centigramme, m. centigram.
middel tegen hoofdpijn.
centilitre, in. centiliter.
cephalopode, m. koppotige.
centime, m. centime, honderdste deel van cephaloptere, m. hoornrog; kuifvliegenvogeltje.
een franc (ongev. een halve cent); -'s
additionnels, opcenten.
cephalo-rachidien, a. hersen-ruggegraats-.
centimetre, m. centimeter.
cephalothorax, m. kopborststuk.
centinode, I. $ duizendknoop.
céraiste [serest], m. $ hoombloem.
ceramique, a. pottenbakkers-; ,--,, f. pottencentinode, a. honderdpotig.
Cent-Jours, m. pl. (C) Honderd dagen (laatbakkerskunst; plateelwerk.
ste regeringsperiode van Napoleon, zo cêramiste, m. pottenbakker.
Maart-8 Juli 1815).
ceramite, f. pottenbakkersklei.
centon, m. mengelmoes van verzen; lappen- céramo-cristal, in. glassteen.
deken.
ceraste, m. horenslang.
centrage, m. bepaling van het middelpunt. drat, m. waszalf; brandzalf.
central, a. centraal; l'Afrique /0e, Midden- Cerbire, m. Cerberus (de helhond); (fig.)
Afrika; point r■i, middelpunt; bureau e■d,
norse portier; strenge bewaker.
hoofdkantoor; feu ,--,, kerrivuur, maison cerce, f. houten rand (van een zeef, -van een
molensteen).
'e, strafgevangenis.
cerceau, m. hoepel, slagpen; jouer au ,--,,
centralisateur, -trice, a. centraliserend.
hoepelen; avoir les jambes en ,---,, kromme
centralisation, I. centralisatie, samentrekbenen hebben.
king in een punt (by . van troepen, -van
de Staatsmacht).
cerclage, m. 't omleggen van hoepels.
centraliser, v.tr. centraliseren, in een mid- cercle, m. cirkel; kring; grondgebied, kreits;
delpunt samentrekken, -verenigen.
societeit, club, gezelschap, receptie; gebied, omvang, sfeer; ring, band, hoepel
centre, m. middelpunt, brandpunt, midden,
(van een vat);'' gradud, verdeelde cirkel;
centrum (van een leger, -in de Kamer,
,--, magique, toverkring; tourney en ,--,,
-van het zenuwstelsel of als verenigingspunt); brandpunt (van e6n lens); hoofdronddraaien; -'s litteraires, letterkundige
kringen; faire ,-,-, (autour de), in een kring
zetel; middenspeler (sport); e-.-, de granite,
gaan staan, -zitten; zich scharen (om);
zwaartepunt; etre dans son e•-d, in zijn eleen ,--,, kringsgewijze; ,---0 de peines, lijdensment zijn; Brands Ns, grote centra; "-,
weg; ,--, de suspension, ,51 hangring;
droit, "-, gauche, rechterzijde-, linkerzijde
tourner dans le mérne ,--0 , in een kringetje
van het Centrum; ' mondial, wereldronddraaien;'.-.-, vicieux, redenering in een
centrum; ,-/-eicole, vliegschool.
kringetje; yin en mss, wijn op fust; ,-•-,
centrer, v.tr. 't middelpunt bepalen van.
r dpe'titeur, hoekmeter.
centrier, in. lid van het Centrum.
centrifuge, a. centrifugaal, middelpuntvlie- cercler, v.tr. hoepels leggen om; voitures
cerclefres de fer, rijtuigen met ijzeren
dend.
hoepels.
centripite, a. centripetaal, middelpuntzoekend.
cercleux, in. societeitsbezoeker.
centriste, in. aanhanger der centrumpartij. cerclier, m. hoepelmaker.
Cent-Suisses, tn.pi. Zwitserse lijfwacht der cercopitheque, m. .. meerkat, langstaartaap.
Franse koningen; un Cent-Suisse, soldaat
dier lijfwacht.
cercueil [-kdej], m. doodkist.
centumvir [sEtenn-], m. ID honderdman cereale, I. graangewas.
cerébelleux, a. de kleine hersenen betreffend.
(te Rome).
centumvirat [se- tOmvira], m. centumviraat. cerebral, a. hersen- (tot de hersenen behorend); e%.,, m. iem. die hoofdwerk doet.
centuple, a. honderdvoudig; ,-,, m. honderdcentupler, v.tr. verhonderdvoudigen. [voud. cerebro-spinal, a. van hersenen en ruggemerg; meningite tee, nekkramp.
centurie, f. II) centurie (afdeling van honderd
burgers of -van honderd soldaten, in 't ceremonial, m. ceremonieel (gebruiken bij
plechtigheden); plichtplegingen; etre fort
oude Rome).
[derd.
sur le e-%d, de regels der wellevendheid
centurion, in. centurio; hoofdman over honallure, m. bot-, draaiworm.
verstaan; zeer op de vormen gesteld zijn;
etre entoure d'un certain ,--,, met zekere
cep [sep], m. $ wijnstok; ankerstok; ploegplechtigheid plaats hebben.
*age, m. soort van wijnstok.
[hout.
cipe, m. $ een soort eetbare paddenstoel.
dremonie, I. plechtigheid; plichtpleging;
habit de ,--,, staatsiekleed, feestgewaad;
tepee, f. bosje uitlopers aan een boomstam,
jong hout.
visite de e-•,, beleefdheidsbezoek; maitre
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cevadille
druleen, a. blauw(achtig).
cêrumen [-men], m. oorsmeer.
drumineux, a. v. h. oorsmeer; follicules

des ~s, ceremoniemeester; sans'', zonder
omslag, zonder complimenten, familiaar;
faire des ~s, complimenten maken; zwarigheden maken.
cêrêmoniel, a. bestaande uit plechtigheden.
cêrêmonieux, a. vormelijk, overdreven beleefd; gedwongen, stijf.
Ceres [-res], f. godin van de landbouw.
cerf [serf], m. dst hert.
cerfeuil, m. $ kervel.
cerff-volantt (servo-], m. vlieger (speelgoed);
vliegend hert (insect).
cerifire, a. was voortbrengend.
cerisaie [sarize], I. kersenboomgaard.
derise, f. kers; des rubans ~, kersrode linten;
(arg.) tegenspoed.
cerisette, f. gedroogde kers; kerspruim.
cerisier, m. kerseboom; kersehout.
cerne,
kring (om de maan, -de ogen, -een
wond); jaarring in 't hout.
cerne, a. des yeux ~s, blauwe kringen om
de ogen. [bakvisje.
cerneau, in. pit van een onrijpe foot; (fig.)
cerner, v.tr. een kring maken om; omsingelen, insluiten (bv. 'n vesting), aandringen
op ('n machtig man), omringen; des collines qui cement une vallee, heuvels die 'n
dal omringen; een kring snijden in of de
aarde uitgraven rondom ('n boom), ontbolsteren ('n noot); yeux cernes, ogen met
blauwe kringen.
céron in. = suron.
cêroplastique, f. 't boetseren in was.
certain, a zeker, gewis, vast, ontwijfelbaar;
zeker (=-- onbepaald, voor het zelfst.naamwoord); une nouvelle ~e, een zekere (d. i.
vertrouwbare) tijding; ~es gens, sommige
mensen;
m. 't zekere; pre /dyer le ~
l'incertain, 't wisse voor 't onwisse nemen;
~s, sommigen.
certainement, adv. zeker, ongetwijfeld.
certes, adv. zeker; voorwaar.
certificat, m. getuigschrift, bewijs, verklaring;
de depot,
d'aptitude, hulpakte;
bewijs van afgifte;
de domicile, bewijs
van woonplaats;
de vie, attestatie de
vita; d'etudes, getuigschrift .dat men
met vrucht de lagere school heeft afgelopen; passer son ~ d'etudes, examen
doen ter verkrijging van dat getuigschrift;
d'indigence,~ de de'faut, bewijs
van onvermogen;
de jaugeage, meetbrief;
d'origine, bewijs van herkomst;
provisoire, recepis; de bonne vie et
mceurs, bewijs van goed zedelijk gedrag.
certificateur, m. die een getuigschrift afgeeft.
certificatif, a. tot staving, als bewijsstuk.
certification, f. schriftelijke verklaring, waarmerking.
certifier, v.tr. verklaren, verzekeren.
certitude, f. zekerheid; acquirir la
de
zekerheid krijgen.

N

~ses, oorsmeerselkliertjes.

ceruse, f. (ook blanc de ~), loodwit.
ceruserie, f. loodwitfabriek.
cerusier, m. loodwitwerker.
cérusite, I. natuurlijk loodwit.
cervaison, f. hertentijd.
cerveau, m. hersenen, brein; bon ~, heldere

N

kop;
bread, heethoofd;
creux, dromer; faible, zwakhoofd; avoir le ~ feld
(of trouble, blesse), half gek zijn, van Lotje
getikt zijn; rhume de ~, neusverkoudcervelas
m. cervelaatworst.
[heid.
cervelet, m. kleine hersenen.
cervelle, f. hersenen, brein; brdler la ~ rc qn.,
iem. voor de kop schieten; de jeunes ~s,
kinderen; une tete sans ~, uilskuiken,
loshoofd; e•., de lihre, ondoordacht persoon; ti de palmier, palmmerg.
cervical, a. nek-, hals-; vertèbres ~es, halswervels.
cervidès, m. pi. hertachtigen.
cervin, a. hertachtig; Mont-C~ Matterhorn.
cervoise, I. soort bier (der Ouden).
ces, (pron.) zie ce.
Cesar, m. Cmsar, keizer (inz. van Rome of
Cesark, f. Cesarea. [-van Oostenrijk).
césarien, a. keizerlijk; operation ~ne, keizersnede.
cêsarisme, m. stelsel van alleenheerschappij.
cespiteux, m. in een dichte bos.
cessant, a. ophoudend, stakend.
cessation, I. 't ophouden, staking, stilstand;
~ de commerce, ophetfing der zaak.
cesse, f, rust; sans ~, voortdurend, onophoudelijk.
cesser, v.intr. ophouden; faire ~, een einde
maken aan, stopzetten; toute affaire cessante, met stopzetting van alle werkzaamheden; v.tr. staken, ophouden met.
cessibilitê, f. vervreemdbaarheid.
cessible, a. vervreemdbaar.
cession, f. afstand; overdracht.
cessionnaire, m. persoon aan wien lets afgestaan wordt.
c'est-i-dire (c.-imd.), loc. adv. dat wil zeggen
(d.w.z.), met andere woorden.
ceste,
strijdhandschoen (bij de Ouden);
vrouwengordel.
cestoide, a. lintvormig.
césure, f. cxsuur, rust in de versmaat.
cet, pron. zie ce.
Mack, a. na tot 't walvisgeslacht behorend;
m. walvisachtig dier.
cêtêrac, m. $ miltkruid.
Moine, f. cetonia (soort kever).
cette, pron. zie ce.
Cettignê [-irk-], tn. Cettinje.
Ceux, pron. zie celui.
cévadille
f. sabadilkruid.
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Civenol, bewoner van de Cevennen.
in. Ceylon.
Ceylan
chabanais, m. (lam.) mot, ruzie, heibel,
hommeles.
chabler, v.tr. voorttrekken ('n boot); op.
hijsen ('n last); afslaan (noten).
omgewaaid boshout; een merk
Chablis,
witte Bourgogne-wijn.
chaboisseau, m. a zeedonderpad.
Chabot, m. ,1 post; rivierdonderpad.
chabotte, f aanbeeldblok
chabraque, f. schabrak, paardedek.
jakhals.
chacal, m. (pl. des
chacon(n)e, f (oude) dans.
chacun, pron. ieder; iedereen; un een
iegelijk; a P.., le sien, ieder 't zijne; c't
selon ses ceuvres, ieder wordt beloond naar
zijn werken.
m.
chafouin, a. mager, schraal; sluw;
sluwerd.
chafourer, v.tr. toetakelen.
chagrin, m. verdriet, leed, droefheid; sagrijnleer; peau de ', ezelshuid; a. verdrietig, wrevelig.
chagrinant, a. verdrietig, bedroevend.
chagriner, v.tr. verdriet aandoen, bedroeven;
tot sagrijnleder maken; korrelen (by.
zich bedroeven.
papier); se
chagrinier, m. sagrijnwerker.
chah, m. sjah.
chahut [fail], m. (pop.) lawaai, spektakel;
onbehoorlijke dans.
v.intr. herrie schoppen,
chahuter
kabaal maken; de chahut dansen; v.tr.
in de war schoppen, donderen, wegdonderen, uiteendonderen; etre chahute, heen
en weer slingeren (schip).
chahuteur, m. herrieschopper.
chaff, chais [le], m. wijnkelder.
chaille [fa,j], f. puin; kalkkies.
landmeting met de ketting;
chalnage,
muurankers.
chaine, I. keten, ketting; schering, ketting;
sleepboot met sleep; rij, reeks; a,aneenschakeling, samenhang; ketting, band,
d'arpenteur, meetkluister, slavernij;
d'attelage, koppelketting;
ketting;
de montagnes, bergde dunes, duinenrij;
keten; e%--, de montre, horlogeketting;
d'un port, havenketting; i de touage,
sleepketting; faire elkaar iets doorgeven; opleggen bij 't schaatsenrijden;
charger de mss, in de boeien slaan; trainer
la
een galeislaaf zijn.
chainer, v.tr. meten met de ketting.
chainetier, m. kettingmaker.
chainette, f. kettinkje; kinketting; kettinglijn (wick.); point de kettingsteek.
chaineur, m. kettingdrager bij 't landmeten.
kettingmaker.
chainier, chainiste,
chainon, m. schakel, schalm; bijketen (gebergte).

chamade

chair, I. vlees; vruchtvlees; (het) naakt;
etre de
ook maar een mens zijn; etre
biers en
goed in zijn vlees zitten;
", a canon, kanonnenvlees; en et en
os, in levende lijve; N de poule, kippevel;
n' etre ni ti ni poisson, niet weten wat
men wil, tweeslachtig zijn; hacher menu
comme
et pate, fijnhakken; in de pan
hakken; des bas couleur
vleeskleurige
kousen;
m. railkussen.
chaise, f . kansel, preekstoel; leerstoel, katheder; eloquence de la kanselwelsprekendheid; s apostolique, Heilige Stoel; monter
en
de kansel beklimmen.
chaise, f. stoel; sjees (rijtuig); molenstoel;
klokkestoel;
porteurs, draagstoel; e-,
longue, sofa, rustbank;
pliante, vouwstoel;
perce'e, stilletje;
de pont, dekstoel; ti de poste, postsjees.
chaiset-litt, f. ligstoel.
chaisier, m. stoelenmaker; stoelenzetter.
chaland, m. klant; platte schuit, aak, rijn[aak.
chalandise, f . klandizie.
chalaze
f . hanetree (in ei); kiemvlek.
chalcographe [kalkO-], m. plaatsnijder,
graveur.
chalcographie [k6.1k6-], m. plaatsnijkunst;
prentenkabinet.
chaldaique [10,1-], a. Chaldeeuws.
f . Chaldea.
Chaldie
ChaldEen [UWE], m. Chaldeeer.
chide, m. omslagdoek, sjaal.
chalet, m. kaashut; Zwitsers landhuis;
villatje; de ne'cessitd, openbaar privaat.
chaleur, I. warmte, hitte; hevigheid, drift,
vuur, ijver, geestdrift, gloed; les grandes
Ns, de hete zomerdagen; Ns de tete,
gloeierigheid in 't hoofd;
de sang, opwellingen van drift; en
heet, bronstig,
ritsig, tochtig, loops, krols.
chaleureusement, adv. warm, vurig, hartelijk.
chaleureux, a. warm, vurig, hartelijk.
chAlier, m. sjaalmaker.
chalet [fall], m. ledikant.
chaloir, v.intr. (oud) peu (of it ne) en chant,
't kan me weinig schelen.
Chalon, m. sleepnet.
chaloupe, f sloep; barkas.
chaloupe, a. wiegelend; valse
apasjendans.
chalumeau, strobalm, rietje; blaaspijpje;
zuurstoflasapparaat; steekvlam; herdersfluit, schalmei; lijmroede.
chalet
m. sleepnet, zaknet, treil.
chaluter, v.intr. vissen met een trawlnet.
chalutier, m. trawler; treiler.
chalybê [kali-], a. staalb9vattend; ijzerhoudend.
Cham [kam], m. Charn..
chamade, I. tromsignaal, ten teken dat men
wil onderhandelen; battre la'', zich over-
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geven; bakzeil halen; hevig kloppen
(ader).
chamailler [-Aje] (se -.), v.pr. twisten,
kibbelen; met elkaar ruzièn; vechten.
chamailles, t.pi. gekibbel, geharrewar.
chamaillis [-aji], m. twist; gevecht.
chamarras, m. $ watergamander.
chamarrer, v.tr. (de) opschikken, overdekken
(met galons, ordetekenen &).
chamarrure, f. opschik, opgedirktheid.
chambard, chambardement, m. omverwer•
ping, beroering, revolutie; leven, gedonder..
chambarder, v.tr. omverwerpen, breken met;
vemielen, kort en klein slaan, onderste
boven zetten.
chambardeur, m. lawaaischopper.
chambellan, m. kamerheer.
chambellanie, f. kamerheerschap.
chambertin, m. fijne rode Bourgognewijn.
chambourin, in. zand dat als grondstof dient
voor kristalglas; kristalglas.
chambranle, m. lijst, kozijn (aan schoorsteenmantels, -vensters, -deuren, enz.).
chambre, f. kamer (ook van een vorst, van
een gerechtshof en van een vuurwapen);
e---, (a air), binnenband (fiets); ,---, d'amis,
logeerkamer; ".., a coucher, slaapkamer; ,---,
a feu, kamer met een stookplaats; ".., froide, koelkamer; ‘---, garnie, gemeubileerde
kamer; en ~, thuis (niet in de werkplaats
of niet metterdaad); industrie en "-,, huisvlijt; garder la ,-,0, zijn kamer houden; i--..,
de chauffe, machinekamer; gentilhomme de
la ",, kamerheer; ~ des deputes, Tweede
Kamer; f.,-, haute, Hogerhuis; ,...., basse,
Lagerhuis; ~ du conseil, raadkamer;
des vacations, vacantiekamer; ,•., ardente,
gerechtshof, dat gewoonlijk tot de brandstapel veroordeelde; ,-•., de commerce, Kamer van Koophandel en Fabrieken; ~
d' explosion, knalpot (motor); ,-., obscure,
donkere kamer; '' refrige'rante, koelkamer; ,,., de mine, holte (van een mijn);
,-•., de vapeur, stoomkamer; ", de resonance, klankkast.
chambree, f. soldatenkamer, chambree; gezamenlijke toeschouwers; it y avait une
belle ,--,, de zaal was goed bezet; homme de
,-..,, kamerwacht.
chambrelan, m. werkman, die thuis werkt.
chambrer, v.tr. in een kamer opsluiten,
kameren; op temperatuur brengen, chambreren (wijn); uithollen; ,....,, v.intr. samen
in een kamer woven.
chambrette, f. kamertje.
chambrier, m. intendant v. d. hofhouding.
chambriere, f. kamermeisje, dienstbode; dresseerzweep; gaffelsteun.
chameau, m. kameel; scheepskameel; lammeling, pestvent; slet, kreng.
chamelee, I. kameelvracht.

Chanaan

chamelier, m. kameeldrijver.
chamelle, I. sAz. wijfjeskameel, kameelkoe.
chamelon, m. kamelenjong.
chamois, m. .az. gems; gemsleer, zeemleer;
lichtgeel.

chamoiser, v.tr. tot zeemleer bereiden.
chamoiserie, f. zeemtouwerij.
chamoiseur, m. zeemtouwer.
champ, m. veld, akker, land; homme des
~s, landbouwer; travail des ,--is, veldarbeid; vie des ~s, landleven; prendre la
clef des mss, het hazenpad kiezen; a travers
~5, dwars door 't veld; battre aux ~s,
een mars slaan als eerbewijs of -tot oprukken; titre aux ~s, buiten zijn; driftig
worden; verstrooid zijn; ongerust zijn;
d'aviation, vliegkamp, vliegterrein;
d' atterrissage, landingsterrein; ".., de
bataille, slagveld; ,---, clos, kampplaats,
tournooiveld; se battre en "-, clos, duelleren; laisser le ,---, libre cr, qn., iem. vrij
spel laten; ,,, de courses, renbaan; parier
pour le "-,, tegen een bepaald paard wedden;'- de foire, marktterrein; kermisveld;
i-,-, d'honneur, veld van eer; ‘.•., d'une lunette, ,---, d'une midaille, veld van een verrekijker, -van een penning; ,---, de manoeuvres,
exercitieterrein; ,-.., de tir, schietbaan;
vuursector; schootsveld; Ns azurds, uitspansel; les Cis Elyse'es, de Elyzese velden (verblijfplaats der gelukzaligen);
visuel, veld (v. e. kijker); etre a bout de ,--s,
geen raad meer weten; prendre du -', een
aanloop nemen; de P•d, op de (smalle)
kant; sur-le---,, dadelijk; a tout bout de "--i,
telkens, elk ogenblik.
Champagne, f. Champagne; fine c,....,, fijne
cognac; ~, m. champagne; ,--, frappe,
champagne in ijs.
champagniser, v.tr. als champagne bereiden,
mousserend maken.
champart, m. korentiende.
champenois, a. uit Champagne; C,--.,, m. bewoner van Champagne.
champetre, a. landelijk; bespottelijk; bal ~,
openluchtbal; vie', landleven; garde ,,,,
veldwachter.
champi(s), m. -isse, f. (oud) vondeling(e).
champignon, m. t paddenstoel; dief aan de
pit van een kaars; vleesuitwas, wild vices;
pruikenstander, hoedenstander; pousser
comme un #, groeien als kool.
champignonniere, f. mestbed voor paddenstoelkweking.
champion, m. kampvechter; kampioen;
voorvechter.
champlonnat, m. kampioenschap.
champl ever, v.tr. groeven ('n metalen plaat).
champlure, f. vorstschade.
champoreau, m. koffie met melk en rhum;
allegaartje.
Chanaan [kanda], in. Kanalin.
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chananêen [U .], a. kananietisch; C"-,, m.
handel, -koers; gagner au ~, bij de ruil
Kananiet.
winnen; lettre de ~, wissel; premiere de'',
chancard, m. geluksvogel, boffer.
seconde de"-,, seule de "a , prima-, secunda-,
chance, f. kans; geluk, bof; it y a des ,%.,.9
enige wissel; agent de ,,,, makelaar in

pour que, de mogelijkheid bestaat dat; tenter la ~, courir sa ~, een kansje wagen;
c'est une "s que..., 't is 'n geluk dat...;
avec r■is de succes, met kans op slagen;
fen veux courir la ,-,,, ik wil 't wagen;
bonne "-, ! veel succes !; avoir de la "a, geluk hebben, boffen, 't treffen; it n'a pas
de ~, 't gaat hem niet voor de wind,
't loopt hem tegen, hij heeft pech; quelle
"-i! wat 'n bof ! la ~ ne l'a pas favorise,
't geluk heeft hem niet gediend; une
heureuse "-,, 'n buitenkansje; X' de tir,
trefkans.
chancelant, a. waggelend, wankel, wankelend; besluiteloos.
chanceler, v.intr. waggelen, wankelen; besluiteloos zijn, aarzelen.
chancelier, in. kanselier; grand e■-,, minister
van justitie; ,---, de l'Empire, RijkskanseHer; ~ de l'Echiquier, minister van financien (Engeland).
chanceliire, I. vrouw van een kanselier;
voetenzak.
chancellement, m. waggeling, wankeling.
chancellerie, f. kanselarij.
chanceux, a. wisselvallig, onzeker, twijfelachtig; fortuinlijk.
chancir, v.intr. beschimmelen.
chancissure, f. schimmel.
chancre, in. kanker; $ brand (ziekte van
chancreux, a. kankerachtig. [bomen).
chand, m. (------ marchand); "--, d'habits!
klerekoop !
chandail [-daj], m. (sport)trui; jumper.
Chandeleur, f. Maria-lichtmis (2 Februari),
Vrouwendag.
chandelier, m. kandelaar; stut (in kandelaarsvorm); kaarsenmaker; care sur le "-,,
een aanzienlijke plaats bekleden.
chandelle, f. (vet)kaars; balkstut; (pop.)
fles; drup (aan neus); klabak; "-dromaine,
Romeinse kaars (soort vuurwerk);
de glace, ijskegel; a la ~, bij kaarslicht;
le jeu ne vaut pas la ', bet sop is de kool
niet waard; e'conomie de bouts de "-,, misplaatste zuinigheid, krenterigheid op
kleine dingen; j'ai vu trente-six -'s, het
vuur sprong mij uit de ogen; devoir une
fameuse (fiere) ,.., et qn., iem. wel mogen
danken.
chandellerie, f. kaarsenfabriek.
chanfrein, m. voorhoofd (van een paard);
voorhoofdsplaat (harnas); bles (witte
plek); vederbos, pluim; schuin afgestoken
kant (van een steen).
chanfreiner, v.tr. schuin bijwerken, afkanten
('n steen).
change, in. ruil, wisseling, ruiling; $ wissel-

effecten; prendre le '', het spoor bijster
worden; donner le "a a, op een dwaalspoor
brengen, bedriegen; 'n vermoeden van
zich afschuiven.
changeable, a. veranderbaar.
changeant, a. veranderlijk, wisselend; itoffe
-'e, stof met weerschijn.
changement, m. verandering, wisseling; ~
a vue, plotselinge ommekeer; verandering
van toneel met open gordijn; sans "-,,
ongewijzigd, onveranderd; ~ de vitesse,
versnelling (auto, ens.).
changer, v.tr. wisselen, omwisselen, verwisselen, ruilen; veranderen, verzetten (stoelen), verschonen ('n kind), omleggen
(roerpen), een andere wending geven aan
('t gesprek); nous changerons le caissier,
wij zullen een nieuwen kashouder aanstellen, wij zullen den kashouder door
een anderen vervangen; ,..i une valise de
main, een kotfertje in de andere hand
nemen; cela me change, dat maakt mij
anders; dat maakt een geheel andere
indruk op mij; dat is weer eens wat
anders, dat verschaft mij wat afleiding;
nous avons change tout cela, tegenwoordig
gaat dat geheel anders; ~, v.intr. geld
wisselen; veranderen, omslaan (weder);
"-i en mieux, ten goede veranderen; !--,
de vdtements, andere kleren aantrekken;
, de linge, schoon goed aantrekken; ,---,
de me'decin, een anderen dokter nemen;
e"..1 de logis, verhuizen; ,--, de voiture,
de train, overstappen; i.,-, de couleur, verbleken, van kleur verschieten; '' de note,
een andere toon aanslaan; ' d'air, er
eens uitgaan; "-i d'avis, zich bedenken;
,---, de face, een ander aanzien krijgen; il
n'y a rien de change, alles is bij 't oude
gebleven; se "-,,v.pron. (zich) veranderen,
andere kleren-, schoon goed aantrekken.
changeur, m. $ geldwisselaar, wisselagent.
chanlatte, m. hoekspar; waterbord.
chanoine, m. kanunnik, domheer.
chanoinesse, f. stiftsdame.
chanoinie, f. domheerschap.
chanson, f. lied; i■., d boire, drinklied; "-is !
praatjes! gekheid! ,..." de geste, Frans
middeleeuws heldendicht; c'est une autre
~! dat is nog wat anders !
chansonner, v.tr. een spotliedje maken op.
chansonnette, f. liedje, deuntje.
chansonnier, m. -lire, f. liedjesdichter; licderenboek.
chant, m, gezang, zang; gedicht, lied; gepiep,
gekraai, gesjirp; smalle kant; socie'te de ~,
liedertafel; ' de guerre, krijgslied; ,---, du
coq, hanengekraai; ,---, do cygne, zwanen-
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zang; poser une brique de
een steen op chaparder, v.tr. stropen, stelen.
de smalle leant plaatsen.
chape, f. koorkap; helm (van een distilleerafdreiging, geldafpersing.
chantage,
kolf); deksel, kap, dop, overtrek; disputer
de la
l' eveque, om 's keizers baard
chantant, a. zingend; gemakkelijk om to
zingen, zangerig; dreunerig.
[laken.
twisten.
chanteau, tn. homp brood; afgesneden stuk chapeau, m. hoed; kardinaalshoed; kaplaken (toelage voor een scheepskapitein);
chantecler, m. kantekleer (de haan).
bovendeel, deksel, kap, kop, schedel
chantepleure, I. wijntrechter; wijnkuip; gieter met lange tuit; gat voor waterlozing
(vogel), hoedje (paddestoel), schoorsteenin een muur.
kap, korst (pastei), boogje (muziek), mijnader bij de oppervlakte; ti a trois comes,
chanter, v.tr. & intr. zingen, kwelen (vogel), kraaien (haan), sjirpen (krekel),
steek, driekante hoed;
chinois, schelleboom;
zangerig zijn (viool), ruisen (bron), pied'e'crou, wortel; mettre son
de
zijn
hoed
op
een
oor
zetten, nitpen (deur), razen (water), suizen (gas),
travers,
dagend optreden; wrier
knapperen (boter), loeien (misthoorn); bebas, onderzingen, verkondigen;
en parlant, dreudanig spreken;
bas ! hoed of ! un
mou, souple, 'n slappe hoed; avoir le
nerig spreken; ti toujours la mime chan(arg.) slecht bekend staan, verdacht zijn.
son, altijd hetzelfde liedje zingen; je lui
ferai
une autre gamme, ik zal hem eens chapeaut-casquet, m. helmhoed.
mores leren; c'est comme s'il chantait, ze chapeau-claque, m. samenklapbare hoed.
laten hem maar praten, er wordt niet chapeau-lucarne, m. hallelujahoed.
naar hem geluisterd; que vient-il nous
3t rode vlasvink.
chapeaut-roux,
wat vertelt hij daar? chantez-nous pa! laat chapeauter (se "-,), v.pron. zijn hoeden koeens horen! qu'est-ce qu'il chante, ce li-pen; zijn hoed opzetten; maison chapeauvre? wat staat er zo al in dit boek? waartee d'ardoises, huis met leien gedekt.
qn., iem. tot chapet-chutet, I. buitenkansje.
over handelt dit boek?
bekentenis brengen; iem. laten afdokken, chapelain, m. kapelaan; aalmoezenier.
iem. geld afpersen;
victoire, koning chapeler, v.tr. (af)raspen.
kraaien, victorie kraaien.
chapelet, m. rozenkrans, paternoster; snoer,
rist, lange rij; jacobsladder (van baggerchanterelle, f. lokvogel; quintsnaar, e-snaar;
zingglas; dooierzwam; zwei; appuyer sur
molen); (arg.) handboeien; defiler son
la
telkens met lets op de proppen
alles zeggen wat men op 't hart heeft;
komen.
zijn hart uitstorten;
d'injures, reeks
chanteur, m. -euse, f. zanger, -es; geldafscheldwoorden.
handig af- chapelier, m. -lire, f. hoedenmaker, -maakperser, -afdreiger; maitre
perser; Maitres
Meistersinger;
ster; hoedenverkoper, -ster; -iere, f.
zangvogels.
hoedenkoffer.
a. oiseaux
chantier, m. steunblok; stelling (vaatgestel, Chapelle, f. kapel (kerkje of korps muzikanten); groepje vereerders;
zaagstelling, ens.), stapel (schip); houtardente,
stapel; opslagplaats, houttuin; werf, werk,
rouwkapel; maitre de
kapelmeester.
(de construction), chapellenie, f. kapelaansprebende, kape(open) werkplaats;
op
scheepstimmerwerf; mettre sur le
laanschap.
stapel zetten, beginnen; avoir sur le
chapellerie, I. hoedenwinkel (van herenonder handen hebben.
hoeden); hoedenfabriek; hoedenhandel.
chantignole, f. klamp, waarop de dakstoel- chapelure, f. geraspte korst (van brood, -kaas
enz.), geraspte beschuit, paneermeel,
balken rusten; 'proeftegel.
beschuitkruimels.
chantonner,, v.tr. & intr. neurien.
't uithollen, 't uitsnijden. chaperon, m. kapje, kaproen; geleider, -ster
chantournage,
chantournê, m. uitgesneden hoofdplank (le- - (van een jonge dame); kap (van een
muur, -van een valk, enz.); le petit Ce--,
dikant).
rouge; Roodkapje.
chantourner, -v.tr. uithollen, uitsnijden.
valk);
chaperonner, v.tr. de kap opzetten
chantre,, m. voorzanger; zanger, dichter.
met een kap dekken (muur); begeleiden,
chantrerie, f. -voorzangersambt.
chaperonneren ('n jonge dame).
hennep.
chanvre,
chanvreux,_ a. hennepachtig.
chapier, m. koormantelmaker; kast voor
koorklederen.
chanvrier, m. hennepbouwer, hennepwerker.
chapiteau, m. kapiteel; kroonwerk; kap (van
chanvrin, m. hennepnetel.
meubels,
-van een molen, ens.).
chaos,
baaierd,
warklomp;
{kW,
m.
chaos
verwarring, warboel.
chapitral, a. wat 'n kapittel betreft.
chaotique {kdO- .1, a. verward, wanordelijk; chapitre, m. hoofdstuk, kapittel; onderwerp
van een gesprek, punt, chapiter; domverward dooreenliggende
rockers
[rotsen.
ghapard, m. stroper.
kapittel; vergadering; nous sommes sur le
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,...., de, we hebben het over, het betreft chardon, m. $ distel; ijzeren punten op een
thans; ils ne sont pas d'accord sur le
de la religion, op het stuk van godsdienst
zijn ze het oneens; sur ce ~, daarover,
op dat gebied; avoir voix au ~, stem in
het kapittel hebben.
chapitrer, v.tr. berispen, kapittelen, 'n
standje geven.
chapon, m. kapoen; met knoflook bestreken
korst brood; wijngaardloot, stekje.
chaponneau, m. jonge kapoen.
chaponner, v.tr. kapoenen, snijden (een
haan).
chaponniire, f. braadpan voor kapoenen.
chapoter, v.tr. behouwen (hout).
chaque, pron. adj. ieder, elk; ~ heure,
om 't uur.
char, m. (zege)kar, strijdwagen; praalwagen;
kar; e•., du soleil, zonnewagen; '' funebre,
lijkkoets; ~ ci banes, janplezier, kiereboe;
toeristenauto; ' d'assaut, X tank, gevechtswagen; ~ de combat, X tank, gevechtsw agen.
charabia, m. Auvergner dialect; koeterwaals.
charade, f. lettergreepraadsel; ~ en action,
raadsel, voorgesteld door personen (by.
Pa na Ma = Panama).
charangon, m. korenworm, kalander, snuit[tast.
kever.
charangonnê, a. door korenwormen aangecharbon, m. kool, kolen; $ brand (in 't koren);
miltvuur; pestbuil; mondzeer (van schapen); en '', verkoold; /-., de bois, houtskool;
,-.) de Pierre, glanskool; ~ de terre, steenkool; ~ animal, ,---, d'os, beenderkool;
titre sur des ~s ardents, op hete kolen
staan; faire le plein de ,--,, bunkeren.
charbonnage, m. kolenmijn, ontginning
daarvan.
charbonnée, f. geroosterde runder- of -varkensrib; kolenlaag; schets van een tekening.
charbonner, v.tr. doen verkolen; met houtskool tekenen; zwart maken; '', v.intr.
& se ,-.,, verkolen.
charbonnerie, f. kolenpakhuis; genootschap
der Carbonari. [pestbuilachtig.
charbonneux, a. koolachtig; miltvuurachtig;
charbonnier, m. -lire, f. kolenbrander, -ster;
steenkolenhandelaar; kolenhok; kolenschip; foi du ~, blind geloof; '' est maitre
chez lui, ieder is baas in zijn eigen huis.
charbonniire, f. kolenbrandersoven; 3t koolcharbouille, f. $ brand (in 't koren). [mees.
charbouiller, v.tr. door brand aantasten.
charcuter, v.tr. in stukken snijden; onhandig
doorsnijden; onhandig opereren (villen).
charcuterie, f. spekslagerij; spekslagerswaren.
charcutier, m. -iere, f. spekslager, -svrouw;
onhandig chirurg.

muur; ,...., ti foulon, kaardedistel; bite et
manger du ",, zo dom als een ezel.
chardonneret, m. $t distelvink, putter.
chardonnet, m. deurstijl.
chardonnette, f. $ wilde artisjok; 6
stouwblok .
Charenton, in. (fig.) gekkenhuis (naar een
gesticht bij Parijs).
charge, f. last, lading (schip, vuurwapen,
Leidse fles), vracht (kar), dracht (slagen), vulling (haard), belasting (vloer);
(fig.) opdracht, taak of ambt, waardigheid
of last, verplichting, bezwaar of belasting
of aanklacht, beschuldiging, bezwarende
feiten, hetgeen pleit tegen iem. of overdrijving, paskwil; 't laden (schip, geweer);
stormaanval, bestorming; en ~, met reizigers, met lading, bevracht, in functie;
navire de ,-,, vrachtschip; avoir'-•, d'ames,
voor anderen verantwoordelijk zijn; avoir
la '' de, tot z'n last hebben; femme
de ~, huishoudster; etre et ' ci, tot
last zijn aan, ten laste komen van; d ,-,, de,
op voorwaarde van, onder berling van;
a ~ de revanche, et la ,--, d'autant, onder
de belofte, een gelijke dienst to zullen
bewijzen; tot wederdienst bereid; te'moin
ci ,,,, getuige a charge; faire la ,---, de qn.,
iem. bespottelijk maken door hem na to
bootsen; revenir et la ,-,,, een nieuwe aanval- of -poging doen, telkens weer aandringen.
chargé (de), a. geladen, beladen, belast (met);
overladen (met), vol, gebukt (onder);
overdreven; ciel e-,, betrokken lucht; lettre
~e, aangetekende brief (met geldswaarde); langue ,--de, beslagen tong; papier de
tenture e-s, druk behang; semaine ,--,e,
drukke, bezette week; programme ~,
goed gevuld programma; yin ,-,-,, troebele
wijn; yeux ~s, gezwollen ogen; ' d'ans,
bejaard; etre ,-•, de famille, 'n groot gezin
hebben; ~, m. ,---, d'affaires, zaakgelastigde; r,, de COUY S , buitengewoon hoogleraar;
~ de conferences, lector; ' de procuration,
procuratiehouder.
chargement, m. 't laden; lading, scheepslading, vracht , vraehtje; aantekening
(van een brief); 'etre en ‘-•, / in lading liggen;
frais de ,-•,, ladingskosten.
charger, v.tr. laden (schip, vuurwapen,
Leidse fles); beladen (lastdier, kar), bevrachten (schip), laten aantekenen ('n
brief), van wol voorzien (spinrokken),
van garen voorzien ('n weversklos), vullen
(fornuis), stoppen (pijp), beaarden (groentenbed), verfstoffen doen in (verfkuip),
indopen (penseel, pen), bedrukken (postzegels); opladen, inladen (koopwaren),
innemen (reizigers, kolen); bezwaren
(maag, erfenis, z'n geweten), overladen
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(met) (iem. met werk), overstelpen (met)
(iem. met scheldwoorden), slaan (in)
(boeien), gebukt doen gaan (onder) (belastingen), belasten (iem. met iets), opdragen (iets aan iem.); getuigen tegen,
beschuldigen (van), to laste leggen (iets
aan iem.); zwartmaken (iem.); overdrijven, aandikken (iets; de beschrijving van
iets), hoog opvoeren (rekening); aanvallen, chargeren; ", qn. de coups, iem.
afranselen; se ,,,,, troebel worden (urine),
beslaan (tong), betrekken (lucht); se ,•-,
de, zich belasten met, op zich nemen,
voor zijn rekening nemen.
chargette, 1. X ladingmeter.
chargeur, m. scheepsbevrachter, cargadoor;
sjouwerman; 4 geschutlader; X patroonhouder (voor 4 of 5 patronen).
chariot, m. wagen; loopwagen (voor kinderen); wagentje, slede (machine); ' d
bascule, kipkar; e•-, 4 munitions, munitiewagen; le grand et le petit C~, de grote
en de kleine Beer (sterrenbeelden).
charitable, a. -ment, adv.liefderijk, liefdadig;
vriendelijk, welwillend.
charitk f. naastenliefde, liefdadigheid; liefdewerk, aalmoes; bazar de ~, fancy-fair;
dame de e.,s, armbezoekster; sceur de ',
liefdezuster, pleegzuster; demander la '',
bedelen; la '', s'il vows plait ! een aalmoes,
asjeblieft ! . bien ordonnie commence par
soi-meme, ieder is zichzelf 't naast, 't hemd
is nader dan de rok.
charivari, in. ketelmuziek; verward geraas,
lawaai; krakeel, standje.
charivaresque, -ique, a. wat de ketelmuziek
betreft.
charivariser, v.tr. op ketelmuziek onthalen;
e. i, v.intr. lawaai maken.
charlatan, m. kwakzalver, marktschreeuwer,
charlataner, v.tr. bedriegen. {opsnijder.
charlatanerie, f. kwakzalverij, marktschreeuwerij, opsnijderij.
charlatanesque, a. kwakzalverachtig.
charlatanisme, m. kwakzalverij.
Charlemagne, m., Karel de Grote; faire ~,
uitscheiden met spelen als men gewonnen heeft, de aap binnen hebben.
Charles, m. Karel; ,-.., cinq, Karel V (koning
van Frankrijk); ~ Quint, Karel V (keizer
van Duitsland); ,-%-, le Te'me'raire, Karel de
Stoute; ,---, le Chauve, Karel de Kale.
Chariot, m. Kareltje; de beul; c~, 3t wuip;
zeeleeuwerik.
Charlotte, f. Charlotte, Lot; c~, appelmoestaart; ,■, russe, slagroom met biscuits.
charmant, a. bekoorlijk, lief, innemend,
alleraardigst; notre ,■., confrere, onze geachte kollega.
charme, m. betovering; bekoring; tovermiddel, talisman; I. hagebeuk; hagebeukenhout; ~s, bekoorlijkheid, schoonheid;
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jeter un ,-,, sur, beheksen; se laisser
prendre au ~, zich laten bekoren; rompre
le ~, de betovering verbreken; se porter
comme un ~, zo gezond zijn als een vis.
charmer, v.tr. betoveren, bezweren ('n slang);
bekoren, verrukken, aangenaam zijn,
opvrolijken; verdrijven (de verveling),
lenigen (leed); je suis charme, ik vind het
heerlijk of aangenaam (kennismaken);
les loisirs, de tijd korten.
charmeur, m. -euse, f. tovenaar; heks; die
betovert, -bekoort; ,---, de serpents, slangenbezweerder; ~, a. betoverend, bekoorlijk.
charmille, -mole, f. bosje-, prieeltje- of laantje van hagebeuken.
charnel, a. -lement, adv. vleselijk, zinnelijk.
charnier, m. vleeskast, -kuip; knekelhuis
charniere, I. scharnier; slotband (mossel).
charnu, a. vlezig.
charnure, f. vlees(delen).
charognard [ja.-], m. krengenslachter; aasvogel.
charogne [JO.-], f. kreng, aas.
Charon [k6.-], m. Charon (schipper i. d.
onderwereld).
charpentage, m. timmerwerk.
charpente, f. timmerwerk, getimmerte; (fig.)
samenstel, bouw, opzet; bois de ,-%.,, timmerhout; la ,,, du corps, 't beendergestel.
charpenter, v.tr. timmeren, bewerken; onhandig snijden in, kerven; (fig.) in elkaar
zetten, bouwen.
charpenterie, f. timmerkunst, timmerwerk;
houtwerf; timmerwinkel.
charpentier, m. timmerman; speksnijder (op
de walvisvangst).
charpentlire, f. timmermansvrouw; ekster.
charpi, m. kuipersblok.
charpie, I. pluksel; wiek; viande en ‘--i, tot
vezels verkookt vlees.
charree, f. loogas.
charret6e, f. karrevracht, voer.
charretier, m. -lire, I. karreman, -vrouw,
voerman; it n'y a si bon ~ qui ne verse,
't beste paard struikelt wel eens; jurer
comme un ,■,, vloeken als een ketter; ~, a.
Porte ~iere, karrepoort; voie ~iêre,wijdte
tussen de karwielen.
charrette, f. tweewielige kar; ~ d bras, handkar; ~ d'enfant, sportkar; ,%., anglaise,
poneywagen (met twee banken rug aan
rug); sportkar (zelfde model).
charriage, m. vervoer met karren, vervoer
per as, voerloon.
charrier, v.tr. met een kar vervoeren; meevoeren, wegspoelen; la riviere charrie des
glacons, de rivier kruit; ~, m. loogdoek.
charrol, m. vervoer met karren, -per as;
charron, m. wagenmaker. [voerloon.
charronnage, m. 't wagenmaken, wagenmakerswerk; bois de ~, wagenschot.
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charronnerie, f. wagenmakerij.
chasse-diable, M. $ St.-Janskruid.
charroyer, v.tr. per as vervoeren.
chasselas [-la], m. $ soort fijne witte druif.
charrue, f. ploeg; tirer la ,./, het zwaar heb- chasse-maree, m. vissersschuit; viskar.
ben; mettre la'' devant les bceufs, het paard chasse-mouches, m. vliegenklap, -net.
achter de wagen spanners.
chasse-neige, m. sneeuwploeg (aan een locomotief); sneeuwstorm.
charte, f. charter, handvest; grondwet; Ecole
des C,•-is, inrichting voor de studie van chasse-pierres, m. steenopruimer (aan een
handschriften.

locomotief), baanschuiver.

chasse-Pointe, tn. doorslag, drevel.
chertepartij.
chassepot, m. X oud Fr. achterlaadgeweer.
chartil [-ti], m. oogstwagen; wagenschuur. chasser, v.tr. jagen (op), vervolgen, drijven
(in een richting); wegjagen, verjagen,
chartisme, m. beweging om nieuwe grond-

chartet-partiet, I. scheepsvrachtbrief,

wettelijke rechten te krijgen.

chartiste, m. voorstander daarvan; leerling
der Ecole des Chartes.

chartographe, m. oorkondenkenner.
chartre, I. (oud.) kerker; tenir en - privee,
eigenmachtig opsluiten.

chartreuse, I. karthuizerklooster; eenzaam
landhuis; soort likeur; karthuizernon.

chartreux, m. karthuizermonnik; ,-•,, a.
blauwgrijs; chat ,■,, blauwachtig grijze
kater.
chartrier, tn. charterkamer; oorkondenverzameling.
Charybde [1a-1, m. Charybdis (maalstroom
bij Messina); tomber de ,■,, en Scylla, van
de regen in de drop komen, van de wal
in de sloot raken.
chas [fa], tn. oog van een naald; stijfselpap.
chasse, t. jacht; jachtstoet; geschoten wild;
jachtveld; lichtheid (rijtuig), vlucht (wiel);
uitlozing, doorspoeling, spuiing; slag (bij
't kaatsen); speelruimte (werktuig); lade
(weefgetouw); doorslag, dril; drijfhamer;
(pop.) standje, uitbrander, vervolging;
oog; ..--, au cerf, hertenjacht; ,--i a courre,
jacht met honden, lange jacht; r%, au tir,
jacht met 't geweer, korte jacht; ,--, prive'e,
,--, gardde, eigen jacht; donner la ,---, ci,
jacht maken op, vervolgen, nazetten;
prendre , i, de vlucht nemen; 4). piece
de '', kanon op de voorplecht; /--, d'eau,
spoelinrichting; # morte, vergeefse poging; qui va et la ,-..i, perd sa place, wie opstaat is zijn plaatsje kwijt, opgestaan is
plaats vergaan.
chasse, I. reliquieenkast; montuur (van ee a
bril, enz.); beugel (van een weegschaal).
chasse, m. zekere danspas.
chasse-avant, m. meesterknecht.
chasse-bondieu, m. drijfhout.
chasse-bosse, m. $ wederik, weegbree.
chasse-brouillard, m. pierenverschrikkertje
chasse-chien, chasse-coquin, m. hondenslager, koster.
chasse-cousin, in. onbuigzame stootdegen;
slechte wijn, bocht.
chasset-croiset, m. beweging naar rechts en.
links (bij 't dansen); (fig.) kruising, plaatsverwisseling; heen- en weergeloop, snelle
opeenvolging, druk verkeer, dolle jacht.
FRANS WOORDENROBK.

verdrijven; indrijven, uitdrijven (spijker),
wegslaan (bal), laten doorspoelen (water), naderen (land); r---, le mauvais air,
spuien, de lucht verversen; un clou
chasse rautre, zo verdringt 't een 't ander
(de een de ander); ,-,, v.intr. jagen, op
de jacht gaan; jagen, komen aandrijven
(wolken); goed lopen (rijtuig); uitlopen
(drukletters); le navire chasse sur ses
ancres, 't schip is in drift; le vent chasse du
nord, de wind blaast uit 't noorden; bon
chien chasse de race, de appel valt niet
ver van de boom; ,--, sur les tares de qn.,
onder iemands duiven schieten.
chasserage, m. steenkruid.
chasseresse, I. jageres; f•d, a. Diane ,•,, de
jachtgodin Diana.
chasse-rivetf, m. drevel.
chasse-rouet, m. schutpaal.
chasseur, m. -euse, f. jager, -es; lichte infanterist of -cavalerist; groom (hotelbediende
voor b000lschappen); ,---,,, a. jagend; navire
,--,, jager (schip); ,---, de totes, koppensnellen.
chassie, I. dracht van de ogen, slaap.
chassieux, a. leepogig; ,-.,, m. leepoog.
chassis [-si], m. lijst, raam, invatting; vormchassis; ,---, d'atraam (drukker); a &
terrissage, rijwerk; krat (voor fiets);
,---, de jardinage, glasraam op broeibakken;
,--, dormant, vast raam.
chassis-presset, m. drukraam (phot.).
chassoir, in. drevel, drijfhout.
chaste, a. -ment, adv. kuis, rein, onschuldig.
chastetê, I. kuisheid, reinheid, eerbaarheid.
chasuble, I. kazuifel (miskleed).
chasublerie, I. het voor de kerkdienst nodige
goed; vervaardiging van-, handel in
kerksieraden.
chasublier, in. kazuifelmaker, -verkoper.
chat, m. kat; dreg; ,---, musque, civetkat; ,---,
fourr es, rechter, advocaat; ,—, dchauder
craint 1' eau froide, een ezel stoot zich geen
twee maal aan dezelfde steen; avoir
d'autres ,--is 4 fouetter, wel wat anders te
doen hebben; mon ,■,, m'n liefste, snoes;
acheter ,---, en poche, een kat in de zak
kopen; appeler un — un f•-,, het kind bij
zijn naam noemen; donner sa langue au ,■,,
niet meer willen raden; it n'y a pas de quoi:
9
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fouetter un 't is de moeite uiet waard
om er van te spreken; avoir un dans la
gorge, schor-, hees zijn; d bone bon rat,
leer om leer, er is altijd baas boven baas;
quand le ,--, est parti, les souris dansent,
als er geen toezicht is doet ieder wat hij
krabbelen;
verkiest; dcrire comme un
niaigre, zich voortcourir comme un
haasten, zich haastig uit de voeten maken;
dveiller le qui dort, slapende honden
wakker maken; la nuit, toes les e•-,s sont
gris, bij avond zijn alle katten grauw;
er is geen sterveling; jeu
n'y a pas un
du ~, krijgertje;
perche, voetje van
neuf queues, kt, kat met
de grond;
negen staarten.
de
(tamme) kastanje;
chitaigne, f.
d'eau, watercheval, wilde kastanje;
de terre,
du Bresil, paranoot;
noot;
aardnoot.
chtltaIgneraie, f. kastanjebos.
chataignier, m. $ (tamme) kastanjeboom.
chitain, a. kastanjebruin.
chatt-brilkt, tn. steenachtige peer.
chatt-cerviert, in. .st lynx.
château, m. kasteel, slot; ti arriere, achterkasteel; fort, burcht; d'eau,
waterreservoir voor fonteinen; grote
fontein te Parijs; watertoren; ,--, de cartes,
kaartenhuis; Nx en Espagne, luchtkastelen; ti la Pompe, pompwater; N Campeche, slechte wijn.
chateaubriant, in. gebraden rundvlees met
gebakken aardappelen.
chitelain in. slotvoogd, kasteelbewoner;
f•,e, f. burchtvrouw; ketting (voor sleutels, -schaar, ens.).
chatelet, m. kasteeltje; le Grand Cam, vroeger
gerechtshof te Parijs; le Petit Cam, vroegere gevangenis te Parijs.
chAtellenie, f. gebied van een slotvoogd.
chatt-huantt [AU], nt. katuil.
chatter, v.tr. kastijden, tuchtigen, straffen;
beschaven, kuisen (stij1); qui aime bien,
chdtie bien, die zijn kinderen liefheeft,
kastijdt ze.
chatiire, f. kattegat (in een deur); katteval;
ki;kgaatje, luchtgat; achterdcurtje.
kastijding, tuchtiging, straf.
chAtiment,
glinstering, weerschijn (van
chatoiement,
een stof, ens.).
chat-noiresque, a. in de trant van 't Parijse
cabaret „Le Chat Noir".
chaton, m. katje; kas (van een steen); (in een
kas gevatte) edelsteen; ringplaatje; $ katje
(bloeiwijze).
chatonner, v.tr. zetten, kassen.
chatouille [-tuj], .y kleine lamprei.
kitteling; strechatouillement [-tujmd],
ling.
chatouiller [-tuj6], v.tr. kittelen; strelen.
chatoulileux [-tujo5], a. gevoelig voor kitte-
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len; kittelorig, lichtgeraakt; netelig, teer.
chatoyant, a. met weerschijn.
chatoyer, v.intr. weerschijn hebben.
panterkat, tijgerkat.
chatt-pardt,
ontmand(e).
chatte, a. &
chatter, v.tr. lubben, snijden, castreren; (fig.)
besnoeien, verminken; une ruche,
enkele raten uit een bijenkorf wegnemen.
chfitreur, in. dierensnijder.
chfitrure, f. ontmanning, snijding.
m'n schatje,
chatte, f. wijfjeskat; ma
-poesje.
chatt6e, f. nest vol jonge katten.
chattemite, f. kruiper, vleier, huichelaar
(vooral in faire la ~).
chatter, v.intr. jongen (van katten).
chatterie, f. snoepgoed; poeslievigheid.
tijgerkat.
chatt-tigret,
geitenchauchet-branchet, hefboom;
melker.
chaud, a. warm (ook van gevoelens, kleuren,
ens.), beet; vurig, hartstochtelijk; bezield,
gloeiend; driftig, oplopend; hevig, fel;
tete e•de, driftkop, heethoofd; tomber de
mal, van de regen in de drop
fievre en
komen; kom, vlug pleurer a yes
larmes, hete tranen schreien; a neapporta la nouvelle toute tee, hij bracht mij
adv. warm;
't nieuws kersvers;
warm opdienen; se tenir ~, op
servir
tn. warmte, hitte;
zijn hoede zijn;
het is
't warm hebben; it fait
avoir
wat is 't warm !
warm; qu'il fait
het ging er heet toe;
it y faisait
quand, er moet heel wat gebeuit fera
ni froid,
ren voordat; cela ne fait ni
dat is om 't even; et froid, verkoudheid;
souffler le
et le froid, uit twee monden
praten.
chaude, f. vuur, gloeiing, ovengloed.
chaudeau, m. kandeel.
chaudement, adv. warm, heet, vurig.
chauderet, in. goudslagersvorm.
wildschotel (koud opgechaudt-froldt,
diend met een mayonnaise of -gelei).
chaudiire, I. grote kookketel; N a vapeur,
stoomketel; N a lessive, wasketel.
chaudron, m. kookketel (met hengsel); oude
piano, rammelkast.
chaudronnke, f. ketel-vol.
chaudronnerie, f. koperslagerswerk; koperslagerij, ketelmakerij.
koperslager, ketelchaudronnier, m.
maker.
chauffage, tn. 't stoken, verwarming; bois de
brandhout; r•-, et eclairage, vuur en
licht.
chauffard, m. woest rijder, -chauffeur.
chauffe, I. verwarming, verhitting; chambre
stookplaats (op een schip ens.);
de
verwarmingsoppervlak;
surface de
gloeiend maken.
donner une
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chauffe-assiettet, in. bordenwarmer.
chauffe-baint, in. geiser (van een bad).
chauffe-chemise, in. vuurmand.
chauffe-liege, m. vuurmand.
chauffe-litt, m. beddepan, beddewarmer.
chauffe-pieds, m. (water)stoof, voetenzak.
chauffer, v.tr. verwarmen ('n kamer), stoken
(oven); de romp schoonbranden (van
schip), opstomen (leerlingen); warm aanbevelen, reclame maken voor (candidaat,
boek); opjagen (opbod); ,-,, une affaire,
iets flink aanpakken, er spoed achter
zetten, er achter heenzitten; r-, qn.,
iemand aanzetten, -warm maken; ,---,
a blanc, witgloeiend stoken, -maken;
"-,,v.intr.warm worden ; verwarmen,warmte geven; warm lopen (as); een auto
hebben of -besturen; onder stoom zijn of
-liggen; faire "-i, verwarmen; onder stoom
brengen; cela chauffe, 't gaat er warm toe
of er is haast bij; le four chauffe pour
vows, er staat je iets te wachten; se'',
zich warmen; je lui ferai voir de quel bois
je me chauffe, ik zal hem tonen met
wien hij te doen heeft.
chaufferette, I. stoof.
chaufferie, f. smidse (voor staafijzer); stookplaats (in een fabriek, enz.).
chauffeur, m. stoker; &I chauffeur.
chauffeuse, f. gemakkelijke, lage leuningstoel; vrouwelijke chauffeur.
chauffoir, m. vertrek waar men zich warmen
kan; warme doek (voor zieken); drilschool.
chauffure, /. 't bladderen (v. ijzer, v. staal).
chaufour, m. kalkoven.
chaufournier, in. kalkbrander.
chaulage, in. 't kalken (van koren); 't bestrijken met kalk (van bomen).
chauler, v.tr. kalken (koren); met kalk bestrijken (stammen van bomen); bemesten
met kalk (landerijen); bespuiten met
kalkwater (druiven).
chaumage, m. 't afsnijden- of uitrukken van
de stoppels.
chaume, in. stoppel; stoppelveld; riet, dakstro; rietendak; boerenhut.
chaumer, v.tr. de stoppels afsnijden van
('n veld); in brand steken (bomen).
chaumet, m. stoppelsikkel.
chaumiire, f. hut (met Het bedekt), stulp.
chaumine, I. hutje.
chausse, I. schouderlap van de professoren;
filtreerzak; buis, trechter (van een privaat); ,,,s, brook (van het middel tot de
voeten); tirer ses "-is, zich uit de voeten
maken; étre apres les "-is de qn., iem. op
de hielen zitten; courir comme si l'on
avait le feu aux ,---is, hollen als 'n razende.
chaussie, I. kade; straatweg ('t midden der
straat voor de rijtuigen bestemd); pouts
et "-,s, waterstaat.

chef

chausse-pieds, m. schoenhoorn.
chausser, v.tr. aantrekken, dragen (laarien,
kousen); schoeien, schoenen aandoen
aan, schoenen maken voor, schoenen
leveren aan (iem.); zitten-, passen aan
(iem.); opzetten, dragen (bril); aanaarden
(plant); cela me chausse, dat lijkt mij,
dat staat mij aan; P.,, v.intr.'' a 6 points,
schoenen dragen van nr. 6; se "-i, zijn
schoenen- of kousen aantrekken; schoenenof kousen kopen; se ", d'une ide'e, stijf
vasthouden aan een denkbeeld.
chaussetier, m. kousenmaker, -koopman.
chausse-trapet, f. voetangel; vossenval.
chaussette, 1. sok.
chausson, m. slof, sok (ook over de schoen);
schermschoen, gymnastiekschoen; boksen
met de voeten; inlegzool van vilt; appelbol, appeltaartje, appelflap.
chaussure, f. schoeisel, schoenwerk; trouver
,---, a son pied, zijn gading vinden; ".., ci
tous pieds, allemansgading.
chauve, a. kaal, kaalhoofdig.
chauvet-souris, I. -ft vleermuis.
Chauvin, tn. & a. chauvinist(isch), overdreven bewonderaar (van het vaderland).
chauvinisme, m. overdreven vaderlandsliefde.
chauviniste, m. & a. belachelijk patriot(isch).
chauvir, v.intr. de oren opsteken (van paarden, -ezels, enz.).
chaux, f. kalk; ,---, vine, ongebluste kalk; ,---,
e'teinte, gebluste kalk; laic de "--i, kalkwater,
kalkmelk; passer a la "-i, witten; étre
bdti et ", et 4 sable, een ijzeren gestel
hebben.
chaviri, a. schuinhangend (luchtschip).
chavirer, v.intr. omslaan (van schepen);
(fig.) te gronde gaan; van streek geraken.
chebec, m. kttsoort driemaster (Middell. zee).
chechia, f. rode muts (van de zouaven, enz.)
chef [ fM], m. (oudt. = tete, hoofd); hoofd,
aanvoerder, chef; punt (van beschuldiging); ,---, d'atelier, meesterknecht; P.-, de
bataillon, majoor; ,---, de brigands, roverhoofdman; ,----, de bureau, afdelingschef;
de cabinet, kabinetschef; i•-, du cabinet,
voorzitter van de ministerraad; ".., de
corps, korpscommandant; ,-, de cuisine,
eerste kok; ,-■, de division, referendaris;
,---, d'e'cole, schoolhoofd; ,-,, d'escadrons,
majoor (caval.); ‘..,, d'etat-major, chef van
de staf; e---, de famille, gezinshoofd;
de file, vleugelman, guide; voorman; raddraaier; f.,-, de gare, stationschef; ,----, du jury, presiaent der gezworenen; "-i-me'canicien, eerste machinist; ,--,
d'orchestre, dirigent; ,...., de parti, partijleider; ,-..., de train, hoofdconducteur; 4-%,
de tribu, opperhoofd van een stain; general
en -', opperbevelhebber; inge'nieur en "-i,
hoofdingenieur; au premier "-i, au dernier
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,,,, in de hoogste mate; du "-, de, uit hoofde
van, op grond van, van de zijde van; de
son ,",, op eigen gezag.
chef]'-d'oeuvre [fêcleevr], in. proefstuk;
meesterstuk; ook wat moois.
chefferie, f. district (van de genie).
theft-lieut [fef-], m. hoofdplaats.
chegros, m. pikdraad.
sheik [fa], m. sjeik, Arabisch stamhoofd.
cheiroptires [kejr-], mpl..ft handvleugeligen
(vleermuizen c.d.).
chelem [Rem], tn. slem (in 't whistspel,
-bridgespel).
chelidoine [ke-], f. $ stinkende gouwe; zwaluwsteen.
cheloniens [ke-], m. pl. schildpadachtigen.
chemin, m. weg, pad; loper (in gang), loopplank; ' battu, druk bezochte weg; oude
sleur; ,■., de la Croix, kruisweg (van Christus); ,%., de'tourne, omweg; le "-, des e'cohers, de langste weg; ,--, de fer, spoorweg;
en '' de fer, per spoor; de "a de fer, sporens; ,-,, de halage, jaagpad; ,..,-, de ronde,
rondeweg; e•-, rural, landweg; ,•., de SaintJacques, melkweg; e-, de table, tafelloper;
"-, de traverse, zijweg; '' vicinal, dorpsweg; en "-, of e---, faisant, onderweg; rester
en ,---,, blijven steken; revenir sur son "-,,
op z'n schreden terugkeren; aller le droit
,--,, recht door zee gaan; faire du "-,, vooruitkomen, 't ver brengen, ingang vinden;
(fig.) faire son'', vooruitkomen, carriere
maken; voleur de grands "as, straatrover;
ne pas y aller par quatre ",s, recht op 't
doel afgaan, korte wetten maken.
chemineau, m. wegwerker, grondwerker;
landloper, zwerveling.
cheminee, f. schoorsteen, -mantel; haard;
lampeglas; uiteinde van een orgelpijp;
nauwe rotsspleet, -bergkloof; sous (le manteau de) la .', in 't geheim, onder de roos,
sub rosa.
cheminement, tn. 't voortgaan; 't langzamerhand insluiten van een vesting.
cheminer, v.intr. voortgaan, wandelen; zich
voortbewegen; l'affaire chemine bien, de
zaak vordert goed.
cheminot, m. spoorwegman, -beambte,
-arbeider.
chemise, f. hemd; omslag, overtrek; grote
portefeuille; mortellaag; strobedekking;
,., ardente, zwavelhemd; ,--, de jour, overhemd; ,-,./ de mailles, pantserhemd; -'s
noires, fascisten; pommes de terre en N,
met de schil gekookte aardappelen; mettre
qn. en ', iem. tot op het hemd uitkleden;
changer de qc. comme de'', erg wispelturig
zijn; it donnerait sa N! hij zou alles
weggeven !
.
chemisette, f. hemdenwinkel.
chemisette, f. halfhemdje, chemisette; front.
chemisier, m. hemdenmaker.

chenaie, I. eikenbosje, -laan.
chenal, m. vaargeul, kil; waterloop, dakgoot.
chenapan, m. deugniet, spitsboef.
chene, m. $ eik; eikenhout; en '', eiken;
pomme de "-,, galappel.

cheneau, in. jonge eik.
cheneau, m. liggende dakgoot.
chenet-liege, m. $ kurkeik.
chenet, m. haardijzer.
cheneteau, m. jonge eik.
chene vert, m. steeneik.
cheneviire f. hennepakker.
chinevis [-vi], m. $ hennepzaad.
chinevotte, f. hennepstok.
chinevotter, v.intr. zwakke loten schieten.
chervil [-ni], m. hondenhok.
chenille [-nij], f. rups; rupsketting (-wiel)
v. tanks, auto's, tractors; chenille (belegsel op kleren); zeer lelijk mens; petite"-, !
lelijke spin !
chenille, a. "., de gris, met een grijs streepje.
chenillire [-nijer], f. rupsennest.
chenillette [-nijêt], f. $ rupsenkruid.
chenillon [-nijei], m. smeerpoes, lelijkerd,
vuilpoes.
chênopode, m. $ ganzevoet.
chenu, a. wit, grijs van ouderdom; besneeuwd; ontbladerd; uitstekend, voortreffelijk, puik, fijn; ,---,, m. c' est du "a,
het is van 't allerbeste.
cheptel [fetel], m. veepacht; veestapel.
chequard, m. iem. die met cheques omkoopbaar is.
cheque, m. cheque (order van betaling); ",
postal, postcheque; les "as et virements
postaux, postcheque en girodienst; ,--, au
porteur, cheque aan toonder; dmettre-,
fournir-,tirer un ", sur, 'n cheque afgeven
op; encaisser-, recouvrer-, toucher un N,
'n cheque innen; "abarrd, crossed-check;
, de virement, postgirobiljet.
cher, a. duur, kostbaar; lief, dierbaar,
waard; "a, adv. duur; corder ",, veel
kosten; duur komen te staan; seta ne vaut
pas "a, 't is niet veel bijzonders.
cherche, f. niets, nul.
cherche, a. gezocht, niet natuurlijk.
cherche-fiche, m. slotenmakerspriem.
cherche-fortune, m. gelukzoeker.
cherche-fuite, m. lekzoeker.
cherche-pointe, m. slotenmakerspriem.
chercher, v.tr. zoeken; opzoeken; (af)halen;
opslaan, nazien (in 'n boek); ' et, trachten te; envoyer "-,, laten halen; "-, dans
sa tote, zich bezinnen op; ,-%., la petite bete,
vitten; ,3/4, midi 4 quatorze heures, spijkers
op laag water zoeken; se'', zich zoeken,
elk. zoeken; zijn weg zoeken.
chercheur, in. -euse, I. zoeker, zoekster;
,---i, a. onderzoekend.
chore, f. onthaal; kbst, tafel, maaltijd; faire
bonne "a, lekker eten en drinken, goede
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sier maken; it nest
que d' app e'tit, honger
is de beste kok.
clférement, adv. teder, hartelijk; vendre
sa vie, zijn leven duur verkopen.
chèri, a. dierbaar, geliefd;
m. -e, f. liefste,
cherif, m. sjerif, Arabisch vorst.
[schat.
chêrifien, a. van een sjerif.
chèrir, v.tr. liefhebben, beminnen; in ere
houden (iemands gedachtenis).
chërissable, a. beminnenswaardig.
cherrer, v.intr. (arg.) opsnijden, kletsen.
Chersonise [ker-], f. Chersonesus (schiere iland).
cherte, f. duurte;
de la vie, duurte, dure
tijden.
chêrubin, m. cherubijn, engeltje.
Chêrusque,
Cherusker.
chervis [fervi],
$ suikerwortel, karwijzaad.
chêtif, a. nietig, zwak, mager; armzalig;
enfant
bleekneusje.
chetivement, adv. armoedig, schraal.
chitivetê, -ite, f. zwakheid.
chkodon [ke-], m. :‘1 klipvis.
chevage, m. 't hol maken (van glas).
chevalne, -ine, m. snotvis.
cheval, m. paard; ruiter; bok (gymn.);
paardekracht; et bascule, hobbelpaard;
de bataille, strijdros; (fig.) stokpaardje;
Blanc, schimmel; chevaux de boil, draaimolen; du Cap, quagga; gnoe;
de course, renpaard; N entier, hengst;
fondu, bok-sta-vast (spel); ,---, de frise,
Spaanse ruiter;
de halage, jaagpaard;
hongre, ruin;
de labour, ploegpaard;
ti marin, zeepaard;
monte, paard onder den man; petits chevaux, soort
roulette;
de race, raspaard; ,---, de relai,
vers paard;
de renfort, bijpaard;
de r etour , recidivist;
de riviere, nijlpaard;
de sang, volbloedpaard; ,-•-r de selle,
rijpaard; ti de trait, trekpaard; fievre de
hevige koorts; me'decine de ,--,, paardenmiddel; machine de 30o chevaux
(-vapeur), machine van 30o paardekrachten; a te paard; schrijlings; scherp,
ongemakkelijk, die op poten staat;
sur, op beide oevers van; streng op, die
niet laat spotten met, die vasthoudt aan;
monter a f■d, te paard stijgen; paardrijden
(= de rijkunst beoefenen); monter un
op een paard zitten; monter sur ses Brands
chevaux, op zijn achterste poten gaan
staan; it n' est si bon ti qui ne bronche, het
beste paard struikelt wel eens; troquer son
ti borgne contre un aveugle, van de regen
in de drop komen; c' est un vrai 't is 'n
echte werkezel; les chevaux courent
les benefices et les tines les attrapent, de
pa arden die de haver verdienen krijgen
ze niet; cela ne se trouve pas dans le pas
dat is ver te zoeken; a
donne
d'un

cheveu

on y e regarde pas la bride, men moet geen
gegeven paard in de bek zien; qui aura
de beaux chevaux si ce West le roi? wie
't breed heeft, laat 't breed hangen.
chevalement, m. schoorbalk, stut.
chevaler, v.tr. stutten, schoren.
chevaleresque, a. -ment, adv. ridderliik.
chevalerie, f. ridderschap, ridderstand, ridderwezen; roman de
ridderroman;
ordre de ,---,, ridderorde.
chevalet, m. pijnbank; schraag, stut; werkbank, stelling; schildersezel; kam (van
een viool); geweerrek; messenlegger.
chevalier, m. ridder; waterloper; ruitervis;
r■i de Malte, Maltezer;
die Temple,
Tempelier;
de l' ordre Teutonique, ridder
der Duitse orde;
de la Triste Figure,
ridder van de Droevige Figuur; ,--, errant,
dolend ridder; se faire le
de qn., het
voor iem. opnemen; le
d'une dame, hij
die de kleuren ener dame draagt;
de
l'aune, ridder van de el;
de l' arc, boogschutter; d'industrie, gelukzoeker,
flessentrekker, oplichter; ,--, du lustre,
gehuurd toejuicher (in een schouwburg).
chevaliire, f. (bague a la
zegelring.
chevaline, a. bete f•i, paard; boucherie
paardenslagerij; race
paardenras.
cheval-vapeur, m. (pl. chevaux-vapeur;
dikw. alleen chevaux), paardekracht (van
machines).
chevance, f. oud. have, bezit.
chevauch6e, f. rit; inspectierit.
chevauchement, m. 't rijden.
chevaucher (soms met sur), v.intr. paardrijden; schrijlings zitten; gedeeltelijk op
elk. liggen (by. dakpannen), elkaar kruisen, over elkaar groeien, krom staan (bv.
van tanden), golven (by . van regels);
v.tr. berijden; schrijlings zitten op; et
chevauchons, adv. schrijlings.
chevau-16gert, m. licht gewapend miter.
3t steenuil.
chevéche, f. grande
chevecier, m. kerkopzichter.
chevele, a. met haren van een andere kleur
(wapenk.); met worteltjes.
chevelu, a. langharig; behaard; met wortelharen; cuir
hoofdhuid; rois mss, Merovingers;
m. wortelvezel.
chevelure, f. hoofdhaar, haardos; scalp;
staart (van een komeet); loof, gezamenlijke ranken.
chever, v.tr. uithollen (by . 'n horlogeglas).
chevet, m. hoofdeind; peluw; kap van het
koor; epee de
stokpaardje; livre de
lievelingsboek.
chevetre, m. halster; steekbalk.
cheveu, in. haar (van het hoofd);
blancs,
grijs haar;
gris, grijzend haar; it y a
un
er hapert jets; avoir mal aux ''x,
katterig zijn; tire par les
met de
haren er bij gesleept; cela vous fait dresser
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les sir la téte, daarvan rijzen je de
haren to berge; en ,--,x, blootshoofds (van
vrouwen), met loshangend haar, ongekapt; se prendre aux max ,elkaar in 't haar
vliegen, bakkeleien met; aangrijpen (de
gelegenheid); fendre un e■-, en quatre, haarkloven, spitsvondig- of kleingeestig zijn;
e--dx d'ange, snippers (in koek); e•dx de
Venus, $ Venushaar; it s' en est fallu de
't heeft maar 'n haar
re'paisseur d'un
gescheeld.
chevillage [-vija3], m. vastpinning; pinwerk.
cheville [-vij], f. pin, bout, spil; vleeshaak;
schroef van een viool; enkel (van de voet);
stopwoord (in verzen); ouvriere, wagenbout; spil waarop alles draait; autant de
trous, autant de ,---,s, hij weet overal raad
op; it ne nous va pas a la hij kan niet
in uw schaduw staan.
cheviller [-ij6], v.tr. vastpinnen; stevig verbinden; stopwoorden invoegen in; it a
lame cheville'e au corps, hij kan niet dood
chevillette [-ijêt], f. pinnetje.
chevillier [-vije], m. schroefstuk (van een
viool); paard dat v66r 't lamoenpaard
is gespannen.
chevillon m. rugspijl (stoel).
chevillot [-vijO], tn. t, karvielnagel.
cheviote, f. cheviot (laken).
chivre, f. geit; bok, krikkemik; rijtuigwip; dubbele ladder; g Capella; manager la
et le chou, 't beide partijen
naar de zin willen maken; o,) la est
attachee, it faut qu'elle broute, men moet
roeien met de riemen die men heeft;
opstuiven.
prendre la
chevreau, m. geitje; geitenleer.
chivrefeuille, m. $ kamperfoelie, geitenblad.
chivre-piedf, a. met bokspoten.
chevrette, I. geitenstal.
chevrette, f. kleine geit; reegeit; drievoet;
klein haardijzer.
reebok; (arg.) verchevreuil [-eej], m.
klikker, aanbrenger.
chevrier, m. -lire, f. geitenhoeder, -hoedster.
chevriliard [Ajar], tn. .sz jonge reebok.
keper; schuine
chevron, m. dakspar;
mouwstreep (der militairen); schuine
dienstjaren
mijnader; avoir des
hebben.
chevronni, a. gekeperd; met mouwstrepen.
chevronner, v.tr. met sparren beleggen; van
mouwstrepen voorzien.
muskusdier.
chevrotain,
chevrotant, a. bevend, trillend, beverig.
m.
't
trillen, 't beven (van
chevrotement,
de stem).
chevroter, v.intr. jongen (geit); met bevende
stem zingen of -praten.
chevrotin, m. geitenleer; reekalf; muskusdier.
chevrotine, f. Nagel (voor de jacht).
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chez, prep. bij (ten huize van, in het dorp
van, in het land van, in de werken van);
moi, bij mij thuis; naar huis; ", nous,
thuis; bij ons; naar huis; avoir soi,
een thuis hebben; aimer son-soi, huiselijk zijn; je viens de lui, ik kom bij hem
vandaan; alley ,---, son voisin, naar ('t huis
van) zijn buurman gaan; enveryai ti lui,
ik zal hem een boodschap sturen.
chialer, v.intr. (pop.) een keel opzetten,
blèren, grienen.
chiaoux [Pau], m. paleisbeambte (van den
sultan).
chiasme [kj-J, m. kruiswijsstelling (bv. a
taut manger pour vivre et non pas vivre
kruising (oogzenuwen).
pour manger);
chiasse [Sias], I. insecten-, vliegendrek;
metaalschuim, slakken.
chibouque [fibuk], f., chibouk, m. Turkse
PiiPchic [fik], m. slag, vaardigheid, handigheid;
losheid, zwier; sierlijkheid, goede smaak,
voornaamheid; faire de zonder model
maken, zo maar maken, uit 't hoofd
dat is een
maken; ce chapeau a du
a. keurig, fijn,
keurige-, fijne hoed;
elegant, chic, gedistingeerd; prachtig,
kranig; etre três
avec qn., erg aardig
voor iem. zijn.
chicane, f. advocatenstreek; vitterij, muggenzifterij, haarkloverij, spitsvondigheid,
gezochte tegenwerping; advocatenbent.
chicaner, v.ty. 't (iem.) lastig maken; met
beuzelarijen plagen; bevitten; le terrain,
de grond voet voor voet betwisten;
v.intr. vitten, dwarsdrijven; pingelen.
chicanerie, f. advocaterij; haarkloverij,
spitsvondigheid; gepingel.
chicaneur, m. -euse, f. pleitzieke; vitter,
haarklover, dwarsdrijver.
chicanier, a. pleitziek; vitterig, bedilziek,
pietluttig.
chicard, m. vastenavondsgek (met grote
kaplaarzen, kolossak helmpluim &), fijne
meneer; Pd, a. (pop.) piekfijn.
chiche, a. karig, schraal; gierig, schriel;
krenterig; pois e■d, grauwe erwt.
chichement, adv. karig, schraal, gierig.
chicherie, f. krenterigheid.
chichi, m. (pop.) drukte, omslag, poeha;
bedrog, vleierij; pas de e•-is! geen kouwe
drukte ! geen komplimenten !
chicon, in. $ sla, Roomse latuw.
chicorh, f. $ chicorei; -'-endive, andijvie; e■-, de Bruxelles, Brussels lof;
--café, suikerij, koffiestroop.
chicot [-k6], m. tronk, stomp, stuk tand;
(arg.) tandentrekker.
chicoter, v.intr. kibbelen, muggenziften.
chicotin, m. kolokwintsap; amen comme
zo bitter als gal.
chie-en-lit, chienlit [JAW, rn, die zijn bed
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bevuilt; vastenavondgek, carnavalsgast
duidende dingen praten;
d'enfant,
(met 'n malle vermomming); et la kijk
aardige dreumes; ti, a. schraal.
eens wat een malle vent ! -wat een dwaze chiffonnage,
't kreuken.
vertoning!
chiffonnê, a. gekreukt, verfrommeld; mine
chien, m. hond; hondevlees; haan van een
~e, onregelmatig, maar aardig gezicht.
geweer; soort dreg; mijnwagentje;
chiffonner, v.tr. kreuken, verfrommelen;
d'attache, ketd'arrit, staande hond;
(fig.) hinderen, krenken, dwars zitten;
la muse, aan rijmelarij doen; ongerust
tinghond; N de berger, jachthond;
des
maken;
se ~, ruzie met elkaar maken;
de
chasse,
wasbeer;
e•-,
jachthond;
bois,
v.intr. voddenrapen; zich met strikjes
couchant, staande hond; faire le
en lintjes bezighouden.
couchant, laag vleien; e%-, courant, hond
voor de lange jacht; ti d'eau, waterzwijn; chiffonnier, m. -iere, f. voddenraper, -raapster;
m. ladekast, chiffonniere.
N de garde, waakhond;
reu;
chiffrage, m. 't becijferen; 't voorzien van
marin, zeehond; e•i-rat, ichneumon;
een naamcijfer.
savant, gedresseerde hond;
volant,
kalong; ti de chritien, Christenhond; chiffre, m. cijfer; totaal, bedrag; geheimschrift; naamcijfer, monogram; N d'afcheveux a la
poney-haar; en de fusil,
faires, omzet;
indite, $ indexcijfer;
krom, gebogen; it a du hij heeft een
titre brouille avec les
zeker cachet; er zit iets in hem, er zit fut
niet kunnen
rekenen.
in; faire du ~, werk verrichten dat reeds
is betaald; entre
et loop, tussen licht chiffrer, v.intr. cijferen;
v.tr. becijferen,
in cijfers schrijven; in geheimschrift omen donker; un temps de
of un e•., de
zetten; nummeren; se
temps, hondenweer; un de métier, 'n
oplopen, in de
papieren lopen; se N par, bedragen, lopen
hondenbaantje; je lui garde un de ma
in; teleciramme chiffre', cijfertelegram.
chienne, ik heb nog een appeltje met hem
b
m. portzegel.
to schillen; jeter aux ~s, wegwerpen; chiffret-taxet,
vivre comme et chat, leven als kat en chiffreur, m. cijferaar.
hond; titre repo comme un N dans un jeu chignolle, /. (arg.) rammelkast (auto).
de quilles, ontvangen worden als een aap chignon, in. van achteren opgestoken haar,
wrong, toet; se cre'per le e • -,, elkaar in
in de porseleinkast; se regarder comme
't haar vliegen (vrouwen).
deux
de faience, voor stommetje spelen; c'est le
de Jean de Nivelle, hij loopt Chile [fili], m. Chili.
chiliade [ki-], f. duizendtal verzen.
weg als men hem nodig heeft; un
regarde bien un e'véque, ik kan mijn chiliasme [ki-], m. leer van het duizendjarig
rijk van Christus.
ogen niet in mijn zak steken;
qui aboie ne mord pas, blaffende hon- chiliaste [ki-], m. iem. die in 't i000-jarig
rijk gelooft.
den bijten niet;
hargneux a toujours
l'oreille de'chirde, ruziemakers krijgen dik- chilien [fit-] a. Chileens; C~, m. Chileen.
wijls op hun kop; bon chasse de race, chimire I. chimera, fabelachtig gedrocht,
draak; hersenschim.
de appel valt niet ver van de boom;
jeter sa langue aux ~5, 't opgeven (niet chimêrique, a. hersenschimmig, ingebeeld.
kunnen raden); it n' est chasse que de vieux chimie, I. scheikunde, chemie.
mss, alleen met mensen van ervaring kan chimiothirapeute, m. iem. die geneest door
chem. stoffen.
men wat uitrichten; c'est Saint-Roth et
son , ze zijn onafscheidelijk; N sanitaire, chimiothêrapie, I. geneeswijze door chem.
stoffen.
Rodekruishond; ~, a. vrekkig, gierig,
honds, hard; kwaad, mis.
chimiothérapique, a. van de geneeswijze
door chem. stoffen.
chiendent, m. hondsgras; ti fossile, asbest;
marin, wier; brosse en ,--,,schuurborstel; chimique, a. -ment, adv. scheikundig, chemisch; produits mss, chemicalien; allumetlast, toer; voila le daar zit hem de
tes '-s, lucifers; crayon
inktpotlood.
kneep.
chimisme, m. scheikundige werking; miswolfshond.
chient-loupt,
bruik van chem. geneesmiddelen.
chienne, f. teef.
chimiste, m. scheikundige, chemicus.
chienn6e, f. nest jonge honden.
chimpanzé, m. .ts1 chimpanse.
chienner, v.intr. jongen (van honden).
chier, v.intr. (pop.) schijten;
dans ses bas, chinage, m. 't chineren, 't viammen (van
stoffen).
in angst zitten.
chiffe, f. vod, lomp; voddenrapersgild; chinche, m. a Braziliaans stinkdier.
zwakkeling.
chinchilla, m. At chinchilla (Amerikaanse
wolhaas; bont daarvan).
chiffon, m. vod, lor, lomp, lap; de papier,
vodje papier; mss,strikjes en lintjes; Chine, f. China; c~,
Chinees porselein,
causer 's, over kleren-, mode-, onbeChinees papier.

chiner
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chiner, v.tr. chineren, vlammen (v. stoffen); chiromancien [kirO-], m. -ne, f. waarzegger,
(pop.) bespotten; ,---i, v.intr. werken; schacheren.
[afkammer.
chineur, m. vlammenwever; uitdrager; (arg.)
chinois, a. Chinees; Cam, m. Chinees; ce■d,
tn. kleine in likeur ingemaakte oranjeappel.
chinoiserie, f. Chinees voorwerp; (fig.)
kleingeestig gedoe, dwaze formaliteit.
chinure, f. gevlamde stof.
Chio [kici], m. Chios (eil.).
chiot [fib], m. kleuter, klein ding.
chiourme, f. troep galeiboeven.
chipage, tn. 't snel looien.
chipeau, in. $t snatereend.
chiper, v.tr. kapen, gappen; snel looien.
chiperie, f. kaperij.
chipette, f. (pop.) pa ne vaut pas ~, dat is
geen snars waard.
chipeur, m. -euse, f. gapper, gapster.
chipie, I. feeks, kat, helleveeg.
chipolata, m. & f. ragout van worst en uien.
chipolln, m. vernisverf.
chipotage, m. getreuzel; gekieskauw; gepingel; geharrewar, gekibbel.
chipoter, v.intr. teuten, treuzelen; kieskauwen; knibbelen, pingelen (bij 't kopen);
harrewarren; ,■,, v.tr. betasten; dwars
in de maag zitten, bevreemden.
chipoteur, m. -euse, f. pingelaar(ster).
chipotier, ni. -lire, f. treuzelaar; knibbelaar;
kieskauwer, -kauwster.
chique, I. pruim tabak; zandvlo; cela ne
vaut pas une ~, dat is geen snars waard;
couper la ,-.., is qn., iem. in de rede vallen;
iem. de mond snoeren; poser sa ~, zijn
mond houden.
chique, tn. werk dat men uit de moues heeft
geschud, lets dat is gemaakt zonder
model, los, uit 't hoofd geschilderd; (arg.)
geveinsd.
chiquenaude, f. knip (voor de neus).
chiquer, v.tr. pruimen (tabak); (pop.) eten,
pruimen; veinzen, simuleren.
chiquet, in. beetje, stukje; /-•, a ,,,, bij
beetjes.
chiqueter, v.tr. in stukjes verdelen; uittanden (rand v. e. stof); kaarden (wol);
met vlekjes of strepen beschilderen;
strepen maken om (aarden pot).
chiqueur [fikeer], tn. (tabaks)pruimer; iem.
die zonder model werkt, flodderaar; (arg.)
veinzer.
chiragre [kird-], I. handjicht; ,-■,,, m. & f.
lijder(es) aan handjicht.
chirographaire [kirO-], a. onderhands, niet
preferent.
chirographe [kir6-], m. handschrift; eigenhandig getekend stuk.
chirologie [kirO-], f. vingerspraak.
chiromancie [kir6-], f. waarzeggerij uit de
lijnen der hand.

-ster, uit de lijnen der hand.

chirurgical [firiir-], a. heelkundig, chirurgisc h .

chirurgie, f. heelkunde, chirurgie; salle de,■,,
opera tieza al.

chirurgien, m. heelmeester, chirurg(ijn).
chitine [ki-], I. chitine (stof waaruit het
pantser van insecten ontstaat).

chiure, f. vliegendrek.
chlamyde jkla-], f. chlamys (mantel der
Grieken).

chlorage [k16-], m. 't bleken met chloorkalk.
chloral [k16-], tn. chloral (slaapmiddel).
chloranthie [k1O-], f. groenbloeien; verandering van bloemdelen in bladeren.

chlorate [k16-], in. chloorzuurzout.
chiore [klOr], m. chloor; passer au ~, door
de chloor halen.

chloreux [k16-], a. acide ~, chlorigzuur.
chlorhydrate [k1O-], m. zoutzuurzout.
chlorhydrique [k1O-], a. acide ~, zoutzuur.
chloride [k1O-], m. zoutzuurzout.
chlorique [k16-], a. acide ', chloorzuur.
chlorite [kl.6-], m. chlorigzuurzout.
chloroforme [k1O-], m. chloroform.
chloroform(is)er [k16-], v.tr. onder chloroform brengen.

chlorophylle [k16-], f. $ bladgroen.
chlorose [k16-], f. bleekzucht.
chiorotique [k1O-], a. bleekzuchtig.
chlorure [k1O-], m. chloorverbinding, chloride; "., de sodium, keukenzou t

choc, tn. stoot, botsing, schok; 't samentreffen (legers); 't klinken (glazen); ,--, en
retour, terugslag.
chocard, m. 3e steenkraai.
chocolat, m. chocolade; ,-•, au lait, melkchocolade; ,-.,, a. chocoladekleurig.
chocolaterie, f. chocoladefabriek.
chocolatier, in. -lire, f. chocoladefabrikant,
-verkoper, -ster.
chocolatiire, f. chocoladekan, -ketel; flikjesdoos.
choeur [keer], tn. koor; en i.■,, in koor, te
samen; enfant de '', koorknaap.
choir, v.intr. oud: vallen; se laisser ~, zich
laten vallen.
choisi, a. uitgelezen, uitgezocht.
choisir, v.tr. kiezen, uitkiezen, uitzoeken.
choix, m. keus; keur; au ",, naar keuze;
c'est au "s, men kan uitzoeken; de ,,,, nitgelezen, prima kwaliteit; mettre ses vetements de ,....,, z'n beste kleren aandoen;
avoir l'embarras du ,--,, te veel keus hebben, niet weten wat men kiezen zal; ", de
poe'sies, bloemlezing van gedichten; avoir
le ,■.i, de keus hebben; avoir du ,---,, keus
hebben.
cholêdoque [kb-], a. canal ~, galbuis.
cholera [k6-], m. cholera.
cholerine [10-], f. buikloop, cholerine.
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137

cholêrique jkO-1, a. choleradchtig; ,-%-,, m.
choleralij der.

chatnable, a. te vieren; jour i-i, feestdag,
rustdag.

chamage, m. rusttijd; 't stilstaan van de
arbeid; werkeloosheid; en "-i, werkeloos.

chattier, v.tr. vieren; vereren; un saint qu'on
ne chOme pas, een heilige, dien men niet
viert, -die niet meetelt; r■i, v.intr. niet
werken; lediglopen; stilstaan, rusten
(van zaken); renteloos liggen (van geld); ,--,
de, gebrek hebben aan.
chameur, m. werkloze.
chope, f. glas bier, bierglas (ongev. 1 /2 1.).
choper, v.tr. (pop.) gappen.
Chopin [lOpE], in. diefstal.
chopine, f. pint (ongev. 1 /2 1.).
chopiner, v.intr. pooien, pimpelen.
chopper, v.intr. struikelen.
choquant, a. stuitend, aanstotelijk; hinderlijk.
choquer, v.tr. stoten tegen; aanstoot geven
aan, ergeren, beledigen, kwetsen; hinderen ; in strijd zijn met;'' les verres, klinken;
se i•-i, tegen elk. stoten; samentreffen;
se i-%.0 contre, zich stoten tegen (of -aan);
se ,■.i de, aanstoot nemen aan.
choral [1(6-], a. tot 't koor behorend; socidtd
'-e, zangvereniging; ,-,, in. pl.( des "-is),
koraal(gezang).
chorêe [1(6-], m. choraeus (trochaeus) versvoet-soort; "--, f. St.-Vitusdans.
chorigr [kO-] , m. koorbestuurder (bij de
Grieken).
chorègraphe [kO-], m. die balletten maakt.
chorègraphle [kO-], f. balletkunst, kunst om
balletten te maken; danskunst.
chorêgraphique [kb-], a. van de danskunst.
chorêveque [kO-], m. hulpbisschop.
chorlon [kO-], m. ader-, vaatvlies.
choriste [kb-], in. koorzanger, korist.
chorographie [1(6-], f. beschrijving van een
land.
chorolde [k6-], a. membrane e•i, adervlies
(van 't oog).
chorus [kOriis], in. refrein, koor; faire "-i,
(iets) in koor herhalen; instemmen, het
eens zijn (met iem.).
chose [fOz], f. ding, zaak; iets, wat; ,-,, jugde,
het gewijsde; ,-%., publique, Staat, algemeen
belang; de deux "-is rune, een van beide;
de bonnes i---is, lekkernijen; avant toute i•-,,
vOOr alles; c'est la meanie ,- 0 , dat is hetzelfde; c'dtait alors "-i commune, dat was
toen iets heel gewoons; c'est ,--idtrange,' t is
vreemd, 't is iets vreemds; ,%-, dtrange I het
moge vreemd lijken, maar; ".., e'tonnante !
het moge verbaLing wekken; c'est autre e--,
dat is wat anders; c'est ‘-%-i faitc, de zaak
is in orde; 't is nu een voldongen feit;
parler de ,--/s et d'autres, over koetjes en
kalfjes praten; plein de mss, leerzaam, vol

chouquet

wetenswaardigheden; ,---, promise, "-i due'
belofte maakt schuld; bien des i.■is de ma
part a Mme. votre mere, vele groeten aan
uw moeder; ne pas faire les -'s a demi,
faire bien les mss, de dingen niet ten halve
doen; geen kosten sparen; it est ma "-i, ik
doe met hem wat ik wil; pea de i■.i, niet
veel, niets bijzonders; ce West pas grand'
p%-i, 't is niet veel bijzonders, niet veel
soeps; etre pour quelque e--, dans, 'n rol
spelen in, debet zijn aan, enigszins schuld
hebben aan; un pas grand' "-i, een
vent van niks; quelque ,■., qu'on ait
dite de lui, wat men ook van hem gezegd
heeft; quelque /-•, de beau, iets moois; c'est
quelque "-i (que cela), dat is al heel wat,
dat wil wat zeggen; cela m'a fait quelque
,-..,, dat heeft mij getroffen, dat heeft
indruk op mij gemaakt; quelque "-, comme
huit fours, ongeveer 8 dagen; ,..,, m.
dinges; ach, ik kan niet op de naam
komen; le petit ‘-%", de kleine Dinges;
monsieur ,•.i, meneer Dinges; ,,,, a. titre
tout ,--i, zich raar gevoelen; staan te kij ken;
avoir l'air tout ,-%-i, er raar uitzien, zo
ongewoon doen.
chosette, f. (fam.) dingetje, dingsigheidje.
chou, m. (pl. choux), kool; soes; ,.,-, cabus,
sluitkool; ,•., frisd, boerenkool; ' marin,
zeeraap; r•sx de Bruxelles, Brusselse spruitjes; bete comme un "-,, zo dom als een os;
titre dans les ,--ix, pech hebben, met de
gebakken peren blijven zitten; alley
planter ses "-ix, buiten gaan wonen; faites
en des e.%-,x, doe er mee wat gij wilt; faire
ses ,---ix gras de, zich te goed doen aan;
zijn voordeel doen met, halen wat er te
halen valt van; "-, et la creme, roomsoes;
mon petit ,---i, mijn schatje; feuille de "-i,
prulkrant; faire ,---, blanc, geen punt
maken (in 't spel); niet slagen, ongelukkig zijn; ".-, de ruban, rozet; ,---, ! zoek !
,---, pine./ pak ze !
chouan, m. koningsgezind opstandeling in
Vendee tijdens de revolutie (1793).
chouannerie, f. opstand in Vendee (1793).
chouart, m. 3t kerkuil.
choubersky, m. draaihaard.
choucas [-kt], m. 3t kerkkraai, kauw.
chouchou, m. -te, f. lieveling.
chouchouter, v.tr. vertroetelen.
choucroute, f. zuurkool; mangeur de ,%-i,
Duitser, Mof (choucroutard).
chouette, f. $? steenuil;11soort nachtvlinder;
faire la ,--i, tegen verschillende mensen
tegelijk spelen; i-i, a. allerliefst, leuk,
prachtig, fijn ! lekker !
chout-fleurt, m. bloemkool.
chouflique, in. (pop.) schoenlapper.
chout-navett, m. koolraap.
chout-palmistet, m. palmkool.
chouquet, in. ezelshoofd,
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chout-ravet, m. raapkool, knolraap.
chouriner, v.tr. (pop.) doodsteken.
choyer, v.tr. grote zorg dragen voor, koeste
ren, vertroetelen.

chrome [krem], m. gewijde olie (voor ' t
vormsel), zalvingsolie.
chrêmeau [kre-], m. doopmutsje.
chrestomathie [krestOmati], f. bloemlezing
chretien, -Jenne, a. christelijk; Le roi Tres
Ce•-i, Zijne Allerchristelijkste Majestei t
(de Koning van Frankrijk); parley ,.■,
verstaanbare taal spreken; '', in. -ne
I. christen, christin; Cam, m. Christiaan
•
chretiennement, adv. christelijk.
chretiente, f. christenheid.
Christ [krist; in: Jesus-Christ: kri], m. Chris
tus; c,--,, Christusbeeld.
christet-marinet [krist-], f. zeevenkel (plant)
Christian, in. Christiaan.
christianiser [kris-], v.tr. tot 't christendom
bekeren, kerstenen.
christianisme [kris-], in. Christendom.
Christine [kris-], I. Christina.
christologie [kris-], I. leer v. Christus (als
persoon).
Christophe [kris-], m. Christoffel.
chromate [kr6-], m. chroomzuurzout.
chromatique [krO-], a. kleuren-; in halve
tonen op- of aflopend; gamme e•i, chromatische toonladder; P.--, , f. koloriet,
kleurenleer.
chromatisme [kro-], in. 't gekleurd zijn.
chromatophore [kro-], m. kleurdrager.
chromatrope [kr6-], m. tol met kleuren
beplakt.
chrome [krOm], m. chromium, chroom.
chromique [kr-6-1 a. acide '', chroomzuur.
chromo [kr6-], m. (soms f.) gekleurde plaat.
chromolithographie [krO-], f. kleurensteendruk.
chromotypographie [krO-], f. kleurendruk.
chronicitê [krO-], f. chronisch karakter (van
een ziekte).
chronique [krO-], f. kroniek, relaas, jaarboek; praatjes, dagelijks overzicht; e....,
politique, politiek overzicht; ,..., scandaleuse, schandaaltjeskroniek, kwaadsprekerij, lasterpraatjes; ,•,, a. maladie ,-•,,,
chronische-, slepende ziekte.
chroniqueur [kr6-], in. kroniekschrijver;
verslaggever, recensent, overzichtschrijver.
chronogramme [krO-], in. chronogram, jaart alvers .
chronographe [kr6-], in. tijdregistreertoestel.
chronologie [kr6-], f. tijdrekenkunde; chronologische volgorde.
chronologique [kr(5-], a. -meet, adv. chronologisch, tijdrekenkundig.
chronologiste [kr6-], m. tijdrekenkundige.
chronotnêtre [krO-], , m. chronometer, tijdmeter.

cible

chronomêtrer [krO-], v.tr. de tijd opnemen
van.

chronomêtreur [krO-], m. tijdopnemer.
chronomêtrie [kre)-], I. tijdmeting; vervaardiging van chronometers.

chrysalide [kriza-], f. t: pop.
chrysalider (se) [kri-], v.pr. zich verpoppen.
chrysantheme [kriza"-], m. $ chrysanthemum.

chrysocale [kri-], m. nagemaakt goud.
chrysocome [kri-], f. $ goudhaar.
chrysolithe [kri-], f. goudsteen.
chrysomêle [kri-], f. goudhaantje (insect).
chrysoprase [kri-], f. lichtgroene agaat.
chrysostome [kri-], a. welsprekend, „guldenmond".

chucher, v.tr. fluisteren.
chuchotement, m. gefluister, zacht gebabbel.
chuchoter, v.intr. & tr. fluisteren, influisteren.

chuchoterie, f. gefluister, zacht gebabbel.
chuchoteur, in. -euse, f. fluisteraar, -ster.
chuintant, a. sissend, slepend uitgesproken
als de f en 3 in chou en joue.

chuinter, v.intr. schreeuwen (van uilen); de
letter f en 3 uitspreken.

chut ! [ft], interj. stil ! sst !
chute, f. 't vallen (bv. van een gordijn, -van
de avond), 't afvallen (bv. van bladeren),
't uitvallen (by . van haar), val (van een
ruiter, -van een toneelstuk), ondergang
(be. van een rijk), daling (bv. van de rente);
valhoogte (van een zeil); helling (van een
dok); 't uitzakken (van een orgaan); toonval, versslot; la e•-, par le pechi, de zondeval; ,%., d'eau, waterval.
chuter, v.intr. (fam.) vallen (inz. van een
toneelstuk); ,---,, v.tr. uitfluiten.
chyle [fil], m. chijl.
chyleux [fit-], a. chijlachtig.
chylifire [fit-], a. vaisseaux ,../.9, chijlvaten.
chylification [fit-], f. chijlvorming.
chylifier [fit-], v.tr. in chijl' omzetten.
chyme [Jim], in. spijsbrij (in de maag).
chymification [f-], f. omzettIng in spijsbrij.
chymifier [f-] , v.tr. in spijsbrij omzetten.
Chypre [fipr], f. Cyprus.
Chypriote LH , m. bewoner van Cyprus.
ci, adv. hier; ,.., -git, hier ligt begraven; a
cette heure- ,•,, op dit uur; ,-...,-joint, hierbij;
e.•,-devant, vroeger, voorheen; un".,-devant
een aanhanger van het ancien regime;
voormalig edelman; ,-,-dessus, hierboven
(vermeld); ,,i-dessous, hieronder (vermeld); e•i-aprês, hierna; volgend; ei-inclus, e-,-joint, hierbij (ingesloten), inliggend; de-f--,, de-la of par-, par-la, hier
en daar; ,---contre, hiernaast (vermeld);
comme,--,, comme pa, zo zo;'%., 32o francs,
zegge 32o fr.
Bible, f. schietschijf, doel(wit); mikpunt; fir
a la r...,, schiifschieten.

ciboire
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Biller [sije], v.tr. knippen met (de oogciboire, m. ciborie (hostiekelk).
leden); ,--,, v.intr. knipogen; grijze haren
ciboule, f. $ bieslook; (pop.) knikker.
krijgen bij de ogen (paard); personne n'ose
ciboulette, I. $ klein bieslook.
~ devant lui, niemand durft in zijn tegencicatrice, I. litteken.
woordigheid een kik to geven.
cicatriciel, a. van een litteken.
cicatricule, f. littekentje, 1 tree, treedsel, cimaise, f. keellijst (aan een kroonlijst); lijst
Cimbres, m. pl. Kimbren. [op steunhoogte.
kiemblaasje, $ navel.
cimbrique, a. kimbrisch.
cicatrisant, a. genezend, helend.
cicatrisation, f. vorming van een litteken, time, f. top, kruin, spits; toppunt.
cement, m. tras, cement; (fig.) hechte band;
't dichtgaan van een wond.
,--, amine, gewapend beton.
cicatriser, v.tr. littekens achterlaten op;
doen dichtgaan, helen (wond); se "s, cimenter, v.tr. met tras metselen; (fig.) behelen, dichtgaan, littekens achterlaten.

cicendie [-se-], f. $ draadgentiaan.
cicero, m. mediaan (soort drukletter).
cicerole, I. sissererwt.
Cicêron, m. Cicero.
cicerone [siserOn of tfitferOne], m. (p1. des
-oni of ,....,^), gids (voor vreemdelingen).

cicêronien, a. ciceroniaans.
cicindile, f. zandkever.
cicutaire, I. $ waterscheerling.
Cid [sid], tn. Spaans held; titel van een
toneelstuk van Corneille (eig. bij de oude
Arabieren: heer).
cadre, m. cider, appelwijn.
cidrerie, f. appelwijnfabriek, ciderfabriek.
del, m. (pl. cieux, hemelen; ciels, hemels),
hemel (ook van een ledikant, enz.); lucht;
klimaat; gewelf (van een steengroeve); dt
,---, ouvert, in de open lucht; van boven
open; e■, d'airain, drukkende lucht, aanhoudende droogte; &ever qn. jusqu' au ,-,,
iem. ophemelen, iem. hemelhoog prijzen;
remuer ~ et terre, hemel en aarde bewegen; titre au septieme "..,, in de zevende hemel zijn; si le ,---, tombait, it y await
biers des alouettes prises, als de hemel valt,
zijn alle musjes dood.
cierge, m, waskaars; droit comme un ,--,,
kaarsrecht; devoir un beau ,-,..,, grote reden
tot dankbaarheid hebben; ,---,s d' eau, raj
fonteinen; ~ du Perou, $ fakkeldistel;
,-,., maudit, $ zwarte toorts.
cigale, f. cicade (door verwarring: krekel);
ankerring.
cigare, m. sigaar; "a brun, zware sigaar; e■-,
blond, lichte sigaar.
cigarette, f. sigaret.
cigaretteuse, f. sigarettenmaakster.
cigarier, m. -lire, f. sigarenmaker, -maakster.
cigogne I. 3? ooievaar; kromme hefboom.
cigogneau, m. jonge ooievaar.
Gigue [sign], f. $ waterscheerling; boire la
,---,, de giftbeker drinken.
cil [sil], m. ooghaar, wimper; $ randhaartje; ,---, vibratile, trilhaar.
ciliaire, a. tot de ooghaartjes behorend.
cilice, tn. haren boetkleed.
cilie, a. met haartjes bezet.
cillement [sij-], in. 't knipogen.

krachtigen, bevestigen, bezegelen.

cimeterre, in. (kromme) Turkse sabel.
cimetiere, m. kerkhof, begraafplaats.
cimette, I. spruitkooltje.
cimier, in. helmsieraad; lendestuk.
cimmêrien, a. kimbrisch; tenebres -'nes,
eeuwige nacht, Egyptische duisternis.

cinabre, m. bergrood, vermiljoen.
cincenelle, f. jaagtouw, veertouw.
tine [sine], m. (lam.) cinema, bios(coop).
*cinéaste [sineast], m. filmestheet, filmspelleider, filmopnemer.

cinema, m. = cinématographe, m. bioscoop;
faire du ~, bij de film gaan.

cinêmatique, a. bewegings-; "-i, f. bewegingsleer.

cinematographe, m. bioscoop.
cinêmatographique, a. bioscoop-, kinematographisch.

cinêraire, a. erne e.,,, lijkbus, urn; ~, f.
asplant, cineraria.

cineration, f. verbranding (tot as).
cinêtique, a. kinetisch (beweging betreffend);
e'nergie ",, arbeidsvermogen v. beweging.

Cingalais, m. bewoner van Ceylon.
cinglage, m. dagreis (van een schip); pranging (van ijzer).

cinglant, a. striemend (regen).
cingler, v.tr. slaan (met een zweep), striemen, geselen; met de slaglijn strepen
(by . 'n vouw); prangen (ijzer); brandmerken (ondeugden); snijden (van de wind,
enz., in 't gezicht); ~ Pair, door de lucht
zwiepen; ,---,, v.intr. zeilen, koers zetten.
cinname, cinnamome, m. $ kaneelboom;
reukwerk der Ouden (kaneel?).
cinq [sek, maar se livres], num. vijf, vijfde;
Louis ",, Lodewijk de Vijfde.
Cinq-Mars [semar], m. Cinq-Mars.
cinquantaine, I. vijftigtal; vijftig jaar; gouden bruiloft.
cinquante, num. vijftig.
cinquantenaire, m. halve eeuwfeest, vijftigjarige gedenkdag.
cinquantenier, m. hoofdman over 5o.
cinquantiime, a. vijftigste; ,---,, m. vijftigste
(breuk); ,-.,, f. vijftigste voorstelling.
cinquiime, a. vijfde; ,--,, in. vijfde (breuk);
vijfde verdieping; "-i, f. vijfde klasse (van
de hoogste af).

cinquiemement
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cinquiemement, adv. ten vijfde.
cintrage, m. 't krombuigen, 't krommen.
cintre, boog (van een gewelf); hoogste
galerij in een schouwburg; ruimte boven
het toneel; loge du "s, bovenloge; formeel;
surbaisse, lage
rondboog;
plein
surmonte, hoge boog; ronde
boog;
klerenhanger.
cintrer, v.tr. welven, krommen, boogsgewijze
bouwen; se (arg.) kromliggen van het
lachen.
cioutat, tn. witte wijndruif.
garde municipal, agent.
cipal,
cipaye [sipaj], m. cipayer (Indisch soldaat).
m.
cipolijn
(manner).
cipolin,
cippe, m. cippus (afgeknotte zuil, halve zuil,
staande grafzuil).
cirage, ni. 't boenen (van een vloer); 't poetsen (van schoenen); 't bereiden van wasdoek; wrijfwas; schoensmeer; oliejas;
schilderij in gele tinten.
Circassie, I. Circassie.
m. Circassier.
circassien, a. Circassisch;
Circe, I. Circe; verleidster.
$ heksenkruid, alruin.
circee,
circompolaire, a. circumpolair (om de polen
gelegen).
circoncire, v.tr. besnijden; r•-, le cceur, zich
zedelijk verheffen.
besneden(e).
circoncis, a. &
circoncision, f. besnijdenis.
circonférence, I. omtrek, cirkelomtrek.
circonflexe, a. omgebogen; accent ~, gebogen klankteken, kapje (A).
circonlocution, f. omschrijving.
circonscription, I. omschrijving, omgrenzing;
ilectorale, kiesdisdistrict, afdeling;
trict.
circonscrire, v.tr. omschrijven, omgrenzen;
beperken; une figure 4 un cercle, een
figuur om een cirkel beschrijven.
circonspect [-spe(kt)], a. omzichtig, behoedzaam.
circonspection, f. omzichtigheid.
circonstance, f. omstandigheid; dans la ~,
gelegenheidswet;
in dit geval; loi de
toepasselijk woord; piece de
parole de
gelegenheidsstuk; l'homme de la "s, de
geschikte persoon, de geknipte man;
vétements des grandes mss, beste kleren.
circonstancie, a. omstandig.
circonstanciel, a. de omstandigheden uitdrukkend; compliment bijwoordelijke
bepaling.
circonstancier, v.tr. omstandig verhalen.
circonvallation, f. omschansing, omwalling.
circonvenir, v.tr. misleiden, om de tuin
leiden; bepraten, listig overhalen.
circonvention, f. misleiding.
circonvoisin, a. omliggend, naburig.
circonvolution, f. winding, kronkeling.
circuit, m. omtrek (bv. van een stad), kring-

cirre

loop, oinloop (by . van electr. stroom),
rondrit, rondvlucht; kring (telephoon);
electrische geleiding, -stroom; mettre dans
le
17, inschakelen; mettre hors de
uitschakelen; rondrit, rondvlucht; kring
de paroles, om(telephoon); omweg;
haal van woorden; en
ferme,
in
gesloten baan.
circulaire, a. rond, kringvormig; banc
ronde bank; billet
rondreisbiljet; moukringloop; raisonnement
vement
redenering in een kringetje, circulus vibilk om zich heen;
tiosus; regard
cirkelzaag; voyage
scie
rondreis;
f. rondschrijven, kennisgeving, omzendbrief, circulaire; de service, dienstbrief.
circulairement, adv. in 't rond, kringsgewijs.
circulant, a. omlopend, circulerend; bibliotheque tee,leesbibliotheek; portefeuille.
circulation, f. omloop (bv. van geld, -van.
bloed, -van plantensap); beweging, verkeer; 't dOorlopen (op straat), 't doorstromen (van lucht); mettre en
in omloop brengen; retirer de la
buiten omloop stellen, inhouden (inz. 'n muntstuk);
du sang, bloedsomloop.
circulatoire, a. de bloedsomloop betreffend;
apparei/ bloedsomloopsorganen.
circuler, v.intr. omlopen, rondgaan, rondlopen, heen en weer gaan, -rijden; dOorlopen (op straat), dOorstromen (van
lucht); zich bewegen; in omloop zijn; de
ronde doen (geruchten); circulez! dOorlopen !
circumnavigation [sirkOm-], f. reis met een
schip rondom de wereld, omvaring.
circumnaviguer, v.tr. omvaren, -zeilen.
tire, f. was; kaarslicht; oorsmeer; dracht
(van de ogen); washuid (aan snavel); de
4 cacheter, lak, zegellak;
e■d, wassen;
a modeler, boettrotter, boenwas;
seerwas;
molle, iem. die men geheel
naar zijn hand zet, iets waarover men
vierge, maagnaar willekeur beschikt;
denwas; comme de precies, nauwkeurig, uitstekend; mouler a ti perdue,
't wassen model in een vorm van klei
laten smelten en door brons vervangen.
cirer, v.tr. met was besmeren, boenen (vloer),
wassen (meubel), poetsen (laarzen); toile
cire'e, wasdoek; un cird, een oliejas.
cireur, m. schoenpoetser.
cireux, a. wasachtig.
cider, m. waswerker; waskaarsenmaker; wasclriere, wasbij. [boom.
ciroine, m. waspleister.
ciron, m. zier, papierluis.
cirque, m. renperk; paardenspel, circus;
keteldal.
cirre, m. hechtrankje; baarddraad (van
vis); baardloze veder.

cirreux

clair

141

r

cirreux, a, $ \'oorzieii van hechttauken.
leververharding.
cirrhose, I .
cirrus [-riffs], m. vederwolk.
cisse, f. $ vederdistel.
cirure, I. wassmeersel, wrijfwas.
cisaille, I. metaalafval.
cisailler, v.tr. doorknippen (munten); plooien
(muts).

cisalpin, a. cisalpijns = aan deze zijde
der Alpen (van uit Italic gerekend).
ciseau, m. beitel; ,---, a froid, koubeitel; "-dx,
schaar; une paire de ,%.,x, een schaar.
ciseler, v.tr. met de beitel bewerken, nitsnijden, uitsteken, drijven; (fig.) veel zorg
besteden aan; des sonnets cisele's, gebeeldhouwde sonnetten.
ciselet, m. drijfbeiteltje.
ciseleur, m. drijfwerkmaker, graveur.
ciselure, I. uitgesneden-, gedreven werk; 't
drijven, 't uitsnijden.
cisjuran, a. aan deze zijde van de Jura (van
uit Frankrijk).
cisleithan, a. aan deze zijde van de Leitha
(van uit Weenen).
cisoir, m. goudsmidsbeitel.
cisoire, f. metaalschaar.
cispadan, a. aan deze zijde van de Po (van
uit Rome).
cisrhenan, a. aan deze zijde van de Rijn
(van uit Frankrijk).
cisse, 1. $ Wilde wingerd.
ciste, in. $ cistusroos; ,---,, I . korfje, kistje.
citadelle, f. citadel (fort bij een stad); (fig.)
bolwerk.
citadin, m. -e, f. stedeling(e), stadbewoner,
-woonster.
citateur, in. die gedurig schrijvers aanhaalt.
citation, f. dagvaarding; aanhaling, citaat;
i■., a l'ordre du jour, eervolle vermelding
(bij dagorder).
cite, f. stad, inz. oude stad; e---, de Dieu,
hemel; ,---, future, staat der toekomst; la
salute ‘-%-i, Jeruzalem; droit de "-d, burgerrecht; e•-, ouvriere, hofje, blok arbeiderswoningen; ,---, universitaire, gebouwencomplex waar studenten ' van verschillende naties bijeenwonen.
citet-jardint, I. tuindorp, -stad.
citer, v.tr. dagvaarden; aanhalen, citeren;
opgeven, noemen; ii a l'ordre du jour,
bij dagorder vermelden; ,•, son auteur,
man en paard noemen.
citerieur, a. aan deze zijde liggend; Inde ,,e,
Voor-Indie.
citerne, f. regenbak, waterbak; tank (voor
petroleum); ,-, flottante, zoetwaterschuit.
citerneau, m. klensbak.
cithare, I. it citer.
cithariste, in. citerspeler.
citoyen, in. -ne, f. burger, -es.
citrate, tn. citroenzuurzout.
citrin, a. citroengeel.

citrique, (. acids ,-..), citroenzuur.
citron, in. citroen; lilt E., nature, ' it kwast;
,-.-i, a. citroengeel.

citronnade, I. citroenlimonade, kwast; ,-,
glace'e, kwast met ijs.

citronne, a. met Citroen klaargemaakt,
-vermengd.

citronnelle, f. $ citroenkruid; brandewijn
met citroen.

citronnier, in. citroenboom.
citrouille, 1. $ pompoen.
cive, f. $ bieslook.
civet, m. ragout van wild; ,--, de lievre, hazepeper.

civette, .ft f. civetkat; civet (muskus van de
civetkat); t klein bieslook.

civiele, I . draagbaar, berrie; ,--, roulante,
rijdende brancard.
civil, a. burgerlijk, burger-; beschaafd, hoffelijk, beleefd; enterrement —', burgerlijke
begrafenis; etati, burgerlijke stand; droit
,---,, burgerrechten; mort r-se, verlies van
burgerrechten; guerre —'e, burgeroorlog;
cause —'e, civiele zaak; ingenieur e•-,, civiel
ingenieur; se porter partie "-de, zich civiele
partij stellen (bij proces); personnalite tee,
rechtspersoonlijkheid; en "--/, in burgerkleren; ,--,, m. burger; burgerlijk leven.
civilement, adv. burgerlijk; naar 't burgerlijk recht, privaatrechtelijk; beleefd; se
warier (---,, niet in de kerk trouwen;
etre "-, responsable, de wettelijke verantwoordelijkheid dragen.
civilisable, a. voor beschaving vatbaar.
civilisateur, -trice, a. beschavend; ,,,, m. &
I. beschaver, -aafster.
civilisation, f. beschaving.
civilises, v.tr. beschaven; se —', beschaafd(er)
worden.
civilite, f. beleefdheid, wellevendheid; la
puerile et honnete, de eenvoudigste beleefdheidsregelen; ,-.,s, complimenten,
groeten, plichtplegingen; e'changer des "-.,s,
plichtplegingen maken.
civique, a. burgerlijk; droits —s, burgerschapsrechten; serment "-d, burgereed;
garde ,--/, burgerwacht, schutterij.
civisme, m. burgerdeugd, burgerzin.
clabaud, m. brak met hangoren; jachthond
die blaft zonder reden; (fig.) schreeuwer,
keffer.
clabaudage, m. geblaf; geschreeuw.
clabauder, v.intr. blaffen; schreeuwen, uitvaren.
clabauderie, f. geschreeuw.
clabaudeur, m. -euse, f. schreeuwer, -ster,
lasteraar(ster); keffer.
dale, f. soort ladder, waarop de misdadigers
gesleept werden; tenen horde; omheining
van gevlochten hout; grove zeef; trainer
sur la ,---,, door 't slijk slepen.
clair, a. helder, klaar; licht, fris (kleur);
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zuiver (winst, en 2.); dun (stroop, enz.), ij1;
duidelijk, verstaanbaar; ,---, comme le jour,
zonneklaar; argent ~, gereed geld; bien ,--d,
onbezwaard goed; son affaire est ,---se, zijn
lot is beslist, hij behoeft zich geen illusies
te maken; est-ce assez "..,? houd het je
voor gezegd, kan het duidelijker? ,---,, adv.
helder, duidelijk; voir ,---i, goed kunnen
zien; voir ‘---, dans, volkomen begrijpen,
een heldere blik hebben op; j'y vois
maintenant, er gaat mij een licht op;
parler . et net, duidelijk zeggen waar ' t op
staat; semer ,---,, dun zaaien; ~, m.
helderheid, licht, schijnsel; it est ~ que,
't ligt voor de hand dat; it fait r•-, , het is
licht (dag); /.■, de lune, maneschijn; les ,--is
d'une peinture, de lichte partijen van een
schilderstuk; sabre au ~, met getrokken
sabel; tirer au P%-i, klaren (vloeistoffen),
ophelderen ('n zaak); le plus ~ de son
revenu, 't grootste deel van zijn inkomen;
4-11 diteche en ,•,, woordentelegram (geen
cijfertelegram).
claircage, m. 't klaren (van suiker).
claircer, v.tr. klaren (suiker).
Claire, f. klaarketel; smeltkroes; as waarvan men smeltkroezen maakt.
Claire, f. Clara, Klaartje.
clairement, adv. duidelijk.
clairet, a. bleekrood (van wijn); ,,a, m. blekerd (wijn); bleek edelgesteente.
clairette, f. lichte wijn; bleekzucht der zijdewormen.
Clairette, f. Klaartje.
clairet-voiet, t. opening, doorzicht; traliewerk, open latwerk, afsluiting van traliewerk, van open latwerk; a ^-,, met openingen, wijd gevlochten, opengewerkt.
clairiere, f. open plaats in een bos; dunne
plaats in stoffen.
clairt-obscurt, m. lichteffect, licht en schaduw zonder tussentinten (in een schilderij).
clairon, m. klaroen, hoorn; klaroenblazer,
hoornblazer.
claironner, v.tr. uit-, rondbazuinen; ~,
v.intr. klaroenen.
claironnant, a. luid, schetterend.
dairseng, a. dun gezaaid; schaars, sporadisch.
clairvoyance, f. doorzicht, scherpzinnigheid;
helderziendheid.
clairvoyant, a. die scherp ziet, die goede
ogen Beef t; scherpzinnig, die een goed
doorzicht heeft; helderziend.
darner, v.tr. schreeuwen.
clameur, t. kreet, geschreeuw (van verontwaardiging); la ~ publique, de stem des
yolks.
clamp [kid], m. klamp; schijfgat.
clampin, m. achterblijver; luiwammes,
treuzelaar.
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clan, m. geslaclit, stam (in Schotland); kliek.
clandestin, a. heimelijk, verboden; commerce
,---,, sluikhandel; passager r-, , blinde passagier, verstekeling.
clandestine, I. $ schubwortel, moederkruid.
clandestinement, adv. ter sluik, heimelijk.
clandestinia, f. heimelijkheid.
clapet [-pe], in. klepje.
clapier, m. konijnenhol, -hok; etterzak;
lapin de ~, tam konijn.
clapir, v.intr. piepen (van konijnen); se f•i,
zich verbergen, wegschuilen.
clapotage, clapotement, m. geklots, kabbeling, gekabbel.
clapoter, v.intr. klotsen, kabbelen.
clapoteux, a. klotsend, kabbelend.
clapotis, m. geklots, kabbeling.
clappement, m. geklap, gesmak.
clapper, v.intr. klappen, smakken.
claque, I. klap (met de platte hand); gezamenlijke claqueurs; overschoen; ,--,, m.
hoge hoed, die platgedrukt kan worden,
klaphoed; klapper (van gevouwen papier).
claquebois, m. J xylophoon, glasharmonica.
claquement, m. acme drommel, verkleumde
claque-faim, in. hongerlijder. [stakker.
claquement, m. geklap; geklapper.
claquemurer, v.tr. opsluiten (binnen vier
muren); se ~, niet op straat komen.
claquer, v.intr. klappen, knappen, knallen,
barsten, springen; (pop.) er bij neervallen,
om zeep gaan; "-, des mains, in de handen
klappen; "-, des dents, klappertanden;
faire ", la torte, de deur hard dichtslaan;
faire -' son fouet, met de zweep klappen,
(fig.) brani schoppen; "-, v.tr. een klap
geven aan; met handgeklap toejuichen;
(pop.) er door lappen, opmaken, verpatsen.
claquet, m. klapper, onrust (in een molen).
claqueter, v.intr. klepperen (van ooievaars);
kakelen (van kippen).
claquette, f. klepper, ratel.
claqueur, m. claqueur, gehuurd toejuicher
in de schouwburg.
claquoir, m. klapper (om tekens te geven bij
't filmen).
clarifiant, -ficateur, m. klaarmiddel.
clarification, f. klaring (van vloeistoffen).
clarifier, v.tr. helder maken, klaren; se ~,
helder worden.
clarine, f . koe-, schapen-, halsbel.
clarinette, f. klarinet; klarinetspeler.
clarinettiste, m. klarinetspeler.
clartê, f. helderheid, klaarheid, duidelijkheid; licht, schijnsel; des ,,,s, kennis, benul .
classe, I. klasse, stand, rang; lichting van
miliciens; klasse, leslokaal, les, schooltijd;
klasse, afdeling, orde; ouvrir une f--i, een
school openen; faire la e■,, les geven; rentree des mss, begin van de nieuwe cursus, hervatting der lessen; suivre la ,--,,
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les krijgen; faire ses ,.-as, school gaan.
classement, tn. verdeling in klassen, indeling, rangschikking, classificatie.
classer, v.tr. verdelen in klassen, indelen,
rangschikken, classificeren; inschrijven
(zaak, matroos); affaire classe'e, zaak die
niet meer in onderzoek (in de doofpot)
is; homme classe, man die heeft afgedaan;
vin classe, wijn van erkende kwaliteit;
titre classe, (na 'n schriftelijk examen)
toegelaten worden tot een mondeling
examen.
classeur, in. map (losse band voor brieven
e. d.).
classicisme, m. classicisme (richting in kunst
en let-terkunde, waarbij de klassieken als
modellen gelden); bewondering en navolging v. d. classieken.
classification, f. verdeling in klassen, indeling, rangschikking, classificatie.
classifier, v.tr. indelen in klassen, classificeren.
21assique, a. klassiek (inz. van de Ouden of
van de 17e eeuw); aloud, erkend, traditioneel; voortreffelijk, als model dienend;
livre P.a, schoolboek; "-,, in. klassiek werk;
klassiek schrijver.
Claude, in. & I . Claudius; Claudia; c'', a.
dom, onnozel; ,.....,, in. domoor.
claudication, f. 't hinken, kreupelheid.
clause, f. bepaling, clausule; e spoelhoornslak.
clausoir, m... sluitsteen.
clausilie, f. spoelhoornslak.
claustral, a. kloosterlijk, klooster-.
claustration, f. opsluiting (in een klooster,
clavaire, I. koraalzwam.
[enz.).
clavariees, f. pl. knotszwammen.
claveau, m. pokken (der schapen); sluitsteen (van eon boog).
clavecin, m. it klavier, klavecimbel, oudcrwetse piano.
clavelee, I. schapenpokken.
clavette, f. pin, spie, wig, bout.
clavicornes, nt, pl. knotssprietigen.
claviculaire, a. tot 't sleutelbeen behorend,
-van 't sleutelbeen.
clavicule, f. sleutelbeen.
clavicule, a. met sleutelbeenderen.
clavier, m. sleutelring; klavier, toetsenbord;
,---, d'un instrument, -d'une voix, j% omvang
van een instrument, -van een stem.
clavigire, m. knotskevertje.
claxon [klaksi5], m. gi2 klakson.
clayire [klêj-], f. oesterput, -park.
clayon [klej-], f. (kaas)horde.
clayonnage [klej-], in. rijswerk, kribwerk.
clayonner [klej-], v.tr. van rijswerk voorzien.
clef [kle], clê, f. sleutel (ook van kachel,
viool, land, geheimschrift, roman), schuif
(kachel), schroef (viool), klep (instrumenten); J■ ,----, d'accordeur, stemsleutel; (-N./ an-
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glaise, ,--, universelle, Engelse (schroef)sleutel; fausse ,•,, loper; ,,, fausse, verkeerde sleutel; ,•., fore'e, sleutel met gat;
,--a de vodte, sluitsteen, (fig.) hoeksteen,
hoofdzaak; ' de ut, c-sleutel; ,-,-, de fa,
f-sleutel; ,-%, de sol, g-sleutel; fermer a r•i,
afsluiten; sous ,,,, achter slot; mettre qn.
sous ,--,, enfermer qn. a ,-.,, iem. opsluiten
(gevangenis); a la ,■,, er bij, in uitzicht,
te halen; mettre la'' sous la torte, met de
noorderzon vertrekken; prendre la ,,..., des
champs, het hazenpad kiezen, er tussenuit trekken.
clematite, f. $ clematis, meelkruid; "-, des
bois, bosrank.
clêmence, I. goedertierenheid, vergevensgezindheid, genadigheid, zachtmoedigheid; C—, f. Clementia.
clement, a. goedertieren, vergevensgezind,
zachtmoedig, genadig; C,----,, m. Clemens;
un hiver "a, 'n zachte winter.
clenche [klaf], t. clenchette, /. klink.
Cleopátre, I. Cleopatra.
clephte, m. Grieks bergbewoner.
clepsydre, f. wateruurwerk.
cleptomanie, f. steelzucht, kleptomanie.
clerc [klêr], m. geestelijke; geleerde; klerk
(van een notaris, -een procureur); maitre
"-i, eerste klerk; petit —, loopjongen;
faire un pas de "-,, een bok schieten,
'n domme streek uithalen; it ne faut pas
etre grand ,---, pour, men hoeft er niet erg
knap voor te zijn om.
clerge, m. geestelijkheid.
clergie, f. kennis-, waardigheid der geestelijk en.
clerical, a. -ement, adv. geestelijk; kerkelijk,
clerikaal; ,--,, m. clerikaal, paap.
clericature, f. geestelijke stand.
Cleves, I. Kleef.
clic-clac, m. geklap, gekletter.
clichage, m. 't vervaardigen van een cliche.
cliché, In. cliché (gegoten drukplaat of
fotographisch negatief); (fig.) gemeenplaats, stereotiepe uitdrukking,afgezaagd
gezegde, foefje.
clicher, v.tr. een cliché maken van.
clicheur, in. maker van cliché's.
client, ,n. beschermeling (van een Romeins
patricier); client (van een advocaat);
klant, afnemer, begunstiger; lastgever (in
een duel).
clientele, f. beschermelingen (van een patricier); clienten (van een advocaat); klandizie, klanten, begunstigers, aanhang,
„vrindjes".
clifoire, I. spuitje van vlierhout.
clignement, m. 't knipogen, knipoogje; avec
un ,---, d'yeux, met 'n knipoogje.
cligne-musette, f. verstoppertje, schuilhoekje (kinderspel).
cligner, 7,..intr. ,---, des :vent., knipogen, de
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een knipogen bijna sluiten; "a de
oogje geven.
oogclignotant, a. knippend; membrane
vlies (van vogels).
clignotement, m. 't voortdurend knipperen
met de ogen.
clignoter, v.intr. voortdurend knipperen met
de ogen, -knipogen.
climat [-ma], m. klimaat, luchtstreek.
climatêrique, a. 't klimaat betreffend; kritiek; conditions mss, klimaatsgesteldheid;
elk 7e (of ge) levensjaar; la
annie
grande annie ,--,, het 63e levensjaar.
climatologie, f. klimaatkunde.
climatologique, a. ldimaatkundig.
climatothirapie, f. luchtgeneeswijze.
din, tn. N d'ceil, oogwenk, knipoogje; (fig.)
in een ommezien.
en un
clinfoc, tn. jager (zeil).
clinicien, tn. klinist, klinikus (arts, die vooral
aan 't ziekbed de geneeskunde bestudeert).
clinique, f. kliniek (onderwijs in de geneeskunde aan 't ziekbed of klinische inrichting); ~, a. klinisch.
clinquant, m. klatergoud.
cliquart, tn, vulsteen, soort bouwsteen.
clique, f. bent, hoop, kliek; prendre ses
et ses claques, zijn matten oprollen, zijn
biezen pakken.
cliquet, m. pal (van een kamrad); serrure
knipslot.
cliqueter, v.intr. kletteren (van wapens),
rinkelen (van glas).
cliquetis, m. gekletter (van wapens), gerinkel (van glas); klinkklank.
cliquette, f. klaphoutje, klapper; "a de
t.pi. steentjes
lepreux, lazarusklep;
aan een visnet.
clissage, m. 't omvlechten met matwerk;
spalking.
clisse, f. kaashorde; mat (om een fles);
spalk.
disser, v.tr. met matwerk omvlechten (fles);
spalken (gebroken ledematen); omwoelen;
bouteille clisse'e, mattefles.
[ting.
clitoris [-is], m. kittelaar.
clivage, 't kloven (van diamant), splijdiver, v.tr. kloven (diamant), splijten.
cliveur, m. klover.
cloaque [klOak], vuilnisput, riool, modderpoel; (fig.) poel; ,---, intestinal, kloake
(bij dieren).
clochard, m. bedelaar, schooier.
cloche, f. klok, bel; stolp; blaar, blaas; klokd brume, mistklok;
bloem; klokhoed;
4 plongeur, duikerklok; "aa fromage,
kaasstolp; d la "a de bois, met de stile
trom, met de noorderzon; qui n'entend
qu'une n'entend qu'un son, men moet
beide partijen horen; travailler hors "..",
overwerk verrichten.

clochement, m. 't hinken.
cloche-pied (a), loc. adv. op een been; sauter
4

hinken.

clocher, v.intr. hinken, mank gaan (ook van
een vergelijking); niet in de haak zijn;
it y a quelque chose qui cloche, er hapert
iets, er is een kink in de kabel;
m.
klokketoren; kerspel; de
van plaatselijk belang, kleingeestig; course au
wedren over heg en steg, steeple-chase;
amour du ~, hokvastheid; esprit de ~,
kleinsteedse bekrompenheid, kleinsteedsheid.
clocheton, m. kleine klokketoren.
clochette, f. schel, klokje (ook bloem);
d'hiver, $ sneeuwklokje.
cloison, f. beschot, tussenschot; vlies (van
vrucht); "a du nez, neustussenschot;
itanche, waterdicht schot.
cloisonnage, m. beschotwerk.
cloisonné, a. beschoten, in vakken verdeeld;
email e•a, cloisonné (emailwerk met metalen omvatting).
kamerverdeling.
cloisonnement, m.
cloisonner, v.tr. beschieten, afschutten.
cloltre, nt. kloostergang; klooster, kloosterleven; verblijf voor kanunniken.
cloitrer, v.tr. in 't klooster opsluiten; afzonderen; se ~, in een klooster gaan; zich
opsluiten.
dope [klOp], m. (arg.) mopje sigaar.
clopin-clopant, adv. hinkend, strompelend,
hinkelepink.
clopiner, v.intr. een beetje hinken, strompelen. [tier.
cloporte, m. keldermot, pissebed; (pop.) porcloque, I. bladkrinkel (inz. van de perzik);
blaar; wind.
Clore, v.tr. sluiten, afsluiten; omringen, omheinen; "a la bouche cl qn., iem. de mond
snoeren; cette torte ne clot pas, die deur
sluit niet; les livres, $ de boeken afsluiten.
clos [k16], a. gesloten, dicht; l'incident est "a,
't incident is gesloten; trouver torte
voor gesloten deuren komen; se tenir
,, et coi, stilletjes thuisblijven; etre "a et
couvert, goed geborgen zijn; a huis ~, met
gesloten deuren; bouche Ne I mondje
beloken Pasen; d
dicht ! Pdques
omheind
la nuit tee, in 't donker;
de vigne,
stuk land, boomgaard, erf;
wijngaard.
omheind stukje land.
closeau,
closerie, f. kleine boerenhofstede, boerenclosier, m. keuterboer. [hofje.
closoir, m. sluitsteen.
cloture, omsluiting, omheining, tuinmuur,
ringmuur, haag, traliehek; (fig.) kloosterdwang; sluiting, einde, laatste zitting,
laatste voorstelling, 't afsluiten van een
rekening.

clOturer

,•-, les livres, de boeken afsluiten.
clou, m. spijker, nagel; bloedvin, zweer,
puist; hoofdzaak, kern, aantrekkingspunt, attractie (van een tentoonstelling,
enz.); politiekamer (mil.); (pop.) lommerd;
slechte fiets; /---, a crochet, duim; ,-•, a
ferrer, hoefnagel; ,--, a e'pingle, draadnagel; /-%, a river, klinknagel; et vis, houtschroef; $ ,--, de girofle, kruidnagel;
planter son "-,, zich metterwoon vestigen;
river son ,-,-, el qn., iem. de mond snoeren;
cela ne vaut pas un "-i, dat is geen snars
waard; it lui manque un "-,, hij is niet goed
wijs; un "-, chasse l'autre, de mens houdt
van verandering; des enen dood is des
anderen brood.
clouage, m. 't vastspijkeren.
clouer, v.tr. vastspijkeren; vastzetten, binden, nagelen (aan de grond), kluisteren
(aan het bed), in de lommerd brengen;
,-,-, le bec el, de mond snoeren; it demeure
close sur plan, hij blijft aan de grond genageld staan; cloud et surcloue, in de lommerd gezet en het lommerdbriefje ook
nog beleend.
clouet, m. kuipersbeiteltje.
clouter, v.tr. met spijkers beslaan; passage
cloutd, straatovergang door spijkers aangegeven.
clouterie, f. spijkermakerij, -handel.
cloutier, tn. spijkersmid.
cloutiere, f. spijkermal; spijkeraanbeeldje.
clown [Mull], m. hansworst, clown.
clownerie [klunri], f. kunstenmakerij, hansworsterij.
clownesque [klunesk], a. clownachtig.
cloyire [klwajer], f. oestermand; mand nesters (25 dozijn).
club [kliib], m. besloten gezelschap; club,
soos, vereniging.
clubiste, m. clublid.
cluse, I. bergscheiding, kloof.
clysoir, m. klisteerspuit.
clysopompe, m. klisteerpomp. [spuit.
clysthe, m. klisteer, lavement, lavementcnimide, f. scheenplaat (bij de Grieken),
leggings (cricket).
coaccusê, m. medebeschuldigde.
coactif, a. dwingend, bindend.
coaction, f. dwang, 't gedwongen zijn, noodwendigheid.
coadjuteur, m. coadjutor (ambtshelper van
een geestelijke).
coadjutorerie, f. ambt van coadjutor.
coagulabilitê, I. stolbaarheid.
coagulable, a. stolbaar, strembaar.
coagulation, I. stolling, stremming.
coaguler, v.tr. doen stollen, -stremm.en, se ,,,,
stollen.
coagulum [-Om], m. stremsel, gestremd gedeelte v. e. vloeistof; stremmiddel.
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clOturer, v.tr. omheinen; sluiten, afsluiten;

coalisê, a. verbonden, verenigd; ,■,,, m. verbondene, bondgenoot.

coaliser (se), v. pr. zich verenigen, zich verbinden, samenspannen.

coalition, f. bondgenootschap, verbond,
samenspanning.

coaltar [kO(a)ltar], m. koolteer.
coaptation, f. 't zetten (v. ledematen).
coapter, v.tr. zetten (gebroken, gesplinterde
ledematen).

coassement, m. gekwaak van kikkers.
coasser, v.intr. kwaken (van kikvorsen).
coassociê, in. mededeelgenoot, vennoot.
coassuri, m. medeverzekerde.
coati, m. £ Amerikaanse wasbeer.
coauteur [106-], m. medeplichtige.
co-ayantt-droit, in. medegerechtigde.
cobalt, m. kobalt.
cobaye [-baj], m. .sz. Guinees biggetje.
Coblence, f. Coblenz.
coca, m. $ coca (honger- en dorstboom).
cocagne, f. mdt de '', mast (voor 't mastklimmen); pays de ,---i, luilekkerland.

cocaine, f. cocaine (alcaloide uit de coca).
cocalnomane, a. verslaafd aan cocaine,
m. & f. iem. die verslaafd is aan cocaine.

cocarde, I. kokarde; lintje, strik.
cocarder (se), o. pr. zich een roes aandrinken.
cocasse, a. zot, bespottelijk, belachelijk;
c'est '', 't is grappig, moppig, lollig.
cocasserie, f. zotheid.
coccidès [kOksi-], m.pi. schildluizen.
coccinelle [kOksi-], t. lievenheersbeestje.
coccyx [kOksis], m. stuitbeen.
cliche, m. postwagen, diligence; ,--.-, d'eau,
trekschuit; ,...-,, f. zeug; inkerving, keep.
cochenillage [-ij6.3], m. 't verven met cochenine. [sect dat rode verf geeft).
cochenille [-ij], I. schildluis, cochenille (incocheniller [-ij 6], v.tr. met cochenille verven;
,, v.intr. cochenilles inzamelen.
cocker, m. koetsier, voerman; #.--,, v.tr. inkerven; treden (van vogels) (ook acher);
oeuf ache, bevrucht ei.
cochire, f. vrouwelijk koetsier; ,---,, a. Porte
,.--,, koetspoort.
cocherelle, f. $ eetbare paddestoel.
cochet, in. jong haantje.
cochevis [-vi], tn. $t kuifleeuwerik.
cochlêaria [kOkledrja], m. $ lepelblad.
cochoir, in. kerfmes, keepmes.
cochon, m. varken, zwijn; varkensvlees;
"-, d'Ame'rique, 2,z, pecari; ,-,i des ble's, hamster; ,-•., de fait, speenvarken; ,,, d'Inde,
Guinees biggetje; ,---, de mer, bruinvis;
,,, a. zwijnerig, gemeen.
cochonnaille, f. varkensvlees.
cochonne, f. slons, vuil wijf, zeug.
cochonn6e, f. worp jonge varkens.
cochonner, v.intr. jongen werpen (van een
zeug); e--,, v.tr. verknoeien; afknoeien;
kladden.
I0
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cochonnerie, f. zwijnerij, smerige boel, coelenaris [seläterè], itt.pi. holtedieren,
smeerlapperij, vuiligheid; varkenskost;
geknoei; vuil gezegde; gemene streek.
cochonnet, m. varkentje; u-kantig tolletje.
coco, m. kokos(noot); zoethoutwater; ei of
schoen (in de kindertaal); cocaine; (pop.)
kop, bol; heerschap, vent; mon petit r•-,,
m'n jongen, ventje; drOle de •-•,, rare
snuiter; de jolis Ns! 'n mooi stel ! se
garnir le ,---,, flink eten.
cocodis, in. fatje, pierewaaier.
cocodette, f. nufje, modepop, slet.
cocon, m. pop (tonnetje van een rups).
coconnage, m. 't zich inspinnen.
coconner, v.intr. zich inspinnen.
coconniire, I. bewaarplaats v. cocons.
cocorico ! interj. kukeleku !
cocotier, m. $ kokospalm.
cocotte, f. ijzeren pan; kippetje, zwaantje,
vogeltje (ook als gevouwen papiertje);
zus (meisje); lichtekooi; ooglidontsteking;
(pop.) mond- en klauwzeer; paardje.
coction, f. 't koken; spijsvertering; rijping
(etter).
cocu, m. bedrogen man; (fam.) horendrager;
,, a. bedrogen.
cocuage, m. lot van een horendrager.
cocufier, v.tr. tot horendrager maken, b
driegen met een ander.
coda, f. coda (slotstuk).
code [WA], m. wetboek; handboek, cijfersleutel, telegraafcode; "-, civil, burgerlijk
wetboek; ,,a penal, strafwetboek; ,--, de
commerce, wetboek van koophandel; ‘-•.i
d'instruction criminelle, wetboek van strafrecht; (fig.) voorschriften (v. beleefdheid;
v. d. weg); geheel van afgesproken seinen.
codêbiteur, m. -trice, f. medeschuldenaar,
-schuldenares.
codemandeur, m. -eresse, f. mede-aanklager,
-klaagster.
codepute, in. medeafgevaardigde.
codEtenteur, m. -trice, f. medehouder, -ster.
coatenu, m. medegevangene.
codex, m. pharmacopcea (receptenboek voor
apothekers), oud handschrift.
codicillaire [-siler], a. in codicillen begrepen.
codicille [-sil], m. codicil (aanhangsel van
een testament).
codification, f. codificatie (vereniging van
wetten tot een wetboek).
codifier, v.tr. tot een wetboek verenigen
(wetten).
codique, a. mot e---, , codewoord.
codirecteur, m. -trice, f. mededirecteur,
-trice.
codonataire, m. & f. medebegiftigde.
coeducation, f. gezamenlijke opvoeding v.
jongens en meisjes.
coefficient [-efisjd], m. coefficient (getal,
waarmede een grootheid vermenigvuldigd wordt).

coelenterata.

coeliaque [s6-], a. -van de ingewanden.
coêquation [-ekwA-], f. 't omslaan van belastingen.

coercibilitê, f. samendrukbaarheid.
coercible, a. samendrukbaar.
coercitif, a. dwingend; mesures moves, dwangmaatregelen; force ,--dve, magnetische
weerstand.
coercition, f. dwang.
coêternel (et), a. mede-eeuwig.
cceur [keer], in. hart (ork fig. zin, trek, lust;
moed, durf; hartediefje); borst; maag;
harten (in 't kaartspel); hartje, kern,
midden, binnenste; ami de ,•,, boezemvriend; homme de ,---,, rechtschapen man,
moedig man; 4 ,,, ouvert, openhartig,
ronduit; avoir le r%., sur la main (of sur les
lbvres), 't hart op de tong hebben; savoir
par ,-,, van buiten kennen; diner par r•i,
geen eten krijgen; je veux en avoir le ,---, net,
ik wil weten waar 't op staat, ik wil 't
mijne er van hebben; ne pas porter qn.
dans son ,--,, niet veel met iem. ophebben;
ouvrir son ,--, a qn., z'n hart voor iem.
uitstorten; prendre d ,--,, ter harte nemen,
zich aantrekken; avoir d ,--, de, zich ten
plicht stellen, zijn best doen om, met veel
genoegen (iets doen); avoir le i•-, au travail,
met lust werken, geheel in zijn werk
opgaan; le ,--, lui manqua, de moed zonk
hem in de schoenen; de e.--/, dans le '',
de ,---, et d'dme, in zijn hart, met hart en
ziel; a vous de i---,, geheel de uwe, uw toegenegen; it est a vous de e%a, hij is u zeer
genegen, hij stelt veel belang in u; je suis
de'' avec vous, ik leef geheel met u mede,
ik ben in gedachten bij u; de tout —, de
tout son '', de bon ,--,, de grand ,,,, van
ganser harte, met veel genoegen; si le
,--, vous en dit, zo ge er lust in hebt; a —
joie, naar hartelust; s'en donner a e•., joie,
zijn hart aan iets ophalen; it a le ,,, gros,
zijn gemoed is vol; a contre-",, met tegenzin, met weerzin; affaire de e-s, liefdeshistorie; peine de ,.-,, minnepijn; aller au
,-%.,, treffen, ter harte gaan; etre sans ei,
harteloos zijn, geen gevoel hebben; un
sans-,,,, un e•., dur, un ^, sec, een hardvochtig mensch; un joli ,.-,, een fatje, een
saletjonker; grand ,--,, edel hart; avoir le
,.■, haul, grootmoedig zijn; donner du ,-,,,,
moed inspreken; mettre du ,--, au ventre,
een hart onder de riem steken; avoir du
au ventre, durf in 't lijf hebben; manquer de #-%-,, lafhartig zijn; ,-,-, de moineau,
\ lindernatuur; ' de poule, hazenhart;
oral de ,-.,, misselijkheid, walging; avoir
mal au r•d, misselijk zijn; onaangenaam
getroffen zijn; cela fait lever le ,--,,
cela souleve le ,....,, dat doet je walgen, dat
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cohesion, I. cohesie (kracht van samenhang).
cohobation, f. herhaalde overhaling, -distel-

je hart
de maag bebloedt ervan; rester sur le
zwaren; een wrok achterlaten; avoir sur
niet kunnen verteren; niet kunnen
le
hartvormig; bouche en
verkroppen; en
de
‘-%,, lief mondje, pruimemondje;
de
l'hiver, hartje van de winter;
chine, eikenkernhout; N de la ville, binnenstad; penetrer au du sujet, diep
in een onderwerp doordringen; en plein,
mi ,den in het hart; en plein ,---, de, midden
i n...
coexistant [-egzi-], a. tegelijk bestaand.
coexistance [ - êgzi - ], f. gelijktijdig bestaan,
medeaanwezigheid.
coexister [-ëgzi-], v.intr. gelijktijdig bestaan.
kofferdam; dubcofferdam [kOfêrdam],
bele scheepshuid; kokosbastvulling.
coffin, m. maaierskoker.
coffine, f. bolle lei (voor koepel).
coffrage, m. bekisting (v. mijnen, v. uitgravingen).
coffre, kist, koffer, geldkist, scheepskist, kistje (in rijtuig), kast (van piano),
kap (van naaimachine), romp (van schip);
karkas, borstkas; romp (van wild);
de l' etat,
lichaam; >41 koffervis; les
de schatkist; d'une voiture, kist onder
zitting van rijtuigen; N d'amarrage,
meerboei; se garnir le r% flink eten; avoir
bon, een gezond corpus hebben.
le
coffret-fortt, m. brandkast.
coffrer, v.tr. in de doos stoppen (iemand).
d'outils,
kistje, koffertje;
coffret,
gereedschapskist.
coffretier, m. kistenmaker, -handelaar.
cofidejusseur, m. medeborg.
cognac, m. cognac (France brandewijn).
cognasse, f. wilde kweepeer.
kweepereboom.
cognassier,
cognat [kOgna], m. bloedverwant van moederszijde.
cognation [kOgna-], f. bloedverwantschap
van moederszijde.
cogne ]k611], in. (pop.) klabak,bout, politieagent.
cognee [kOqe] , I . grote bijl; 'mitre la
l'arbre, aan 't werk gaan; zie ook manche.
cogner [k6136] , v.tr. inslaan, slaan; ,--, dans
v.intr. stoten; klopla tete, inprenten;
la tete contre
zich stoten; se
pen; se
le mur, met het hoofd tegen de muur lopen.
cognerie, I. (pop.) kloppartij.
cognitif [kOgni-], a. 't kenvermogen betrefcognition [kOgni-], f. kenvermogen. [fend.
cohabitation, f. samenwoning, inwoning.
cohabiter, v.intr. samenwonen.
coherence, f. samenhang, verband.
coherent, a. samenhangend.
cohereur, m. f coherer.
cohérlter, v.intr. medeêrven.
coheritier on. -lire, f. medeerfgenaam, -ame.
is walglijk; cela vous fend le

lering.

cohober, v.tr. herhaaldelijk overhalen, -distilleren.

cohorte, f. cohorte ('/,0 van een legioen —
600 man); krijgsbende; troep, legerschaar.

cohue, f. woelige menigte, gedrang; verwarde hoop; quelle

wat 'n mensen !
zich

col, -te [kwa, kwat], a. stil; se tenir
koest houden.

collie, f. vrouwenmuts, kap; voering (van
een hoed); overtrek (shako); helm (geboortevlies); $ zaadhuid; darmscheel.
collie (de), a. gekapt; met een muts op;
met . . . op 't hoofd; ingenomen (met),
verzot (op); etre d'un chapeau, een hoed
op hebben; chien chat'', afschuwelijk
met de helm geboren
mens; etre ne
zijn: een gehikskind zijn; pion f•, , damschijf die dam haalt.
coiffer, v.tr. (de) het hoofd bedekken (met),
opzetten; hoeden leveren aan; het haar
opmaken (van), kappen; bedriegen (je
man); van een capsule voorzien ('n fles);
dronken maken; in de oren bijten (wild
zwijn); slaan tegen (de mast, van een zeil
gesproken); innemen (met), winnen (voor);
ce bonnet (la) collie bien, -est tres coiffant,
die muts staat (haar) goed; Sainte
Catherine, oude vrijster blijven; se ,--,,
zich 't hoofd bedekken, zijn hoed opzetten; zich kappen; de wind op het zeil
hebben; se P.-, de, ingenomen zijn met,
verzot zijn op, veel ophebben met.
coiffeur, in. -euse, I. kapper, kapster.
coiffure, f. hoofddeksel; kapsel.
coin [kwe], m. wig, keg; muntstempel;
stempel, merk; hoekstempel, hoekversiersel (boek); wigvormige slagorde; hoek,
hoekje (grond), uithoek (provincie), tip
(zakdoek), klink (kous), slip (japon);
hoekvak (schaakbord); en wigvormig;
faire ,---, du mime bois, iem. met zijn eigen
wapens te lijf gaan; a fleur de ,-•-,, fonkelnieuw; marque au bon degelijk, raak,
helder, van goede smaak getuigend; etre
marque au ,---, de la vdritd, de stempel der
hoekkastje;
waarheid dragen; meuble de
‘-%., du feu, huisjasje; gemakkelijke stoel;
die feu, in 't hoekje van de haard,
au
thuis; jouer aux quatre mss, stuivertje
ooghoek; regarder du
wisselen; t•-• de l'
de l' ceil, tersluiks aankijken, in de
gaten houden; les ,-%ds et recoins, de hoeken
en gaatjes; un perdu, uithoek; au ,---,
d'un bois, op een eenzame plek; la connaitre dans les goed op de hoogte zijn,
er alles van afweten ,in de puntjes kennen.
coincer, v.tr. met wiggen vastzetten; dringen in.
coincidence, f. 't samenvallen; samentref-
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coincident
fvu, gelijktijdigheid, samenloop

(v. <nu- 1

standigheden), toeval.

coincident, a. samenvallend, samentreffend.
coIncider, v.intr. samenvallen, samentreffen;
te gelijker tijd geschieden.

coing [kwel, m. $ kweepeer.
cointeresse, m. medebelanghebbende.
colon, m. kloot; lafbek, misselijke kerel.
colonner, v.tr. (pop.) voor den gek houden;
koejonneren; ,..,, v.intr. knullig zijn.

colonnerie, f. narigheid, gezanik; knullig[heid.
Coke, f. Chur.
colt, m. coitus, bijslaap, gemeenschap.
cojouissance, f. medegebruik.
coke [kOkl, m. cokes.
cokerie [kOk-], f. cokesfabriek.
col, m. hals (van een fles, van het dijbeen,
van een hemd); bergpas; kraag, boord;
faux '', losse boord; schuim (in een glas
bier); ' droit, staande boord; ,--, casse,
omgeslagen boord; ,--, rabattu, liggende
boord; ,----, bleu, 4 Jantje; relever son "d,
z'n kraag opzetten.
Colas, tn. Klaas; c'', in. domoor; doededop.
colature, f. doorzijging; doorzijgsel.
colback, tn. X kolbak, huzarenberenmuts.
Colchide, f. Colchis (Klein-Azie).
colchique, m. $ herfsttijloos
colcotar, m. dodekop, rood ijzer-oxyde.
colegataire, m. mede-gelegateerde.
colêoptire, tn. schildvleugelig insect, kever.
colire, f. toorn, woede, drift, kwaadheid;
"s bleue, hevige woede; se mettre en ".,,
driftig-, kwaad worden; '', a. driftig,
opvliegend.
colérique, a. opvliegend, cholerisch.
gladde rog.
coliart, m.
colibri, m. 3t kolibrie, vliegenvogeltje; (arg.)
slechte kameraad.
colicitant, m. medeverkoper.
colifichet, tn. kleinigheid, prul, snuisterij;
vogelkoekj e.
colima con, m. huisjesslak; en ,•,, spiraalvormig; escalier en "d, wenteltrap.
Colin, m. Klaas, Colijn; cam , m. I waterhoen; :.1 koolvis.
colon-maillard, m. blindemannetje.
colon-tampon, m. in: je m'en soucie comme de
,--,, ik geef er geen zier om.
colique, f. buikpijn, koliek; ,■-, hepatique,
leverkoliek; ,--, de plomb, loodkoliek;
avoir la ,---,, in de piepzak zitten; aimer
commie la "d, kunnen missen als kiespijn.
colas, m. stuk bagage, stuk vrachtgoed (kist,
koffer, enz.); "d postal, postpakket.
Colisee, tn. Coliseum, Colosseum.
ante, f. karteldarmontsteking.
collaborateur, m. -trice, I. medewerker,
-werkster.
collaboration, f. medewerking.
collaborer (a), v.intr. medewerken (aan, tot).
collage, tn. 't plakken, 't lijmen; 't opplak-

collegien

ken van behangsel; 't klaren van de wijn
(door vislijm of eiwit); 't samenhokKen
in vrije liefde; liefje.
collant, a. klevend; nauwsluitend; (fig.) taai,
vervelend, zwaar op de hand; opdringerig;
pantalon "d, spanbroek; it est ', hij laat
je niet los, hij hangt aan je als 'n klis;
't is 'n vervelende snijboon.
collataire, m. begiftigde met een geestelijk
ambt of prebende.
collateral, a. zijdelings, zijwaarts; ligne "de,
zijlinie; parent "d, zijverwant; nef -'e,
zijbeuk; point "d, tussenstreek (bv.zuidwest).
collateur, m. collator (begever van een
geestelijk ambt, van een prebende).
collatif, a. begeefbaar (van een geestelijk
ambt).
collation, f. begeving (van een geestelijk
ambt); vergelijking (bv. van een afschrift
met het origineel); lichte maaltijd.
collationnement, m. vergelijking v. teksten.
collationner, v.tr. vergelijken (twee teksten),
collationneren; onderzoeken, controleren;
",, v.intr. een lichte maaltijd gebruiken.
cone, f . lijm; leugentje, verzinsel; strikvraag;
poser une ,---, a qn., iem. 'n vraag stellen,
waarop hij 't antwoord schuldig blijft,
iem. vastzetten; tentamen; 't zakken (bij
examen); ,--, a bouche, mondlijm; "-, forte,
schrijnwerkerslijm; ".., de petite, stijfsel;
de Poisson, vislijm.
collecte, f. geldinzameling, collecte; RK altaargebed voor 't epistel.
collecteur, m. inzamelaar, collectant; collector (van een dynamo); ,-,,, a. in: egout
e..--,, hoofdriool.
collectif, a. gezamenlijk, gemeenschappelijk;
verzamelend; billet ', gezelschapskaart;
,-....,, tn. verzamelwoord.
collection, I. verzameling, collectie.
collectionner, v.tr. verzamelen.
collectionneur, m. verzamelaar.
collectivement, adv. gezamenlijk.
collectivisme, m. collectivisme, communisme
(stelsel, dat de productiemiddelen in harden der gemecnschap wil brengen).
collectiviste, m. collectivist, communist
(aanhanger van het collectivisme).
collectivite, f. gemeenschap; gemeenschappelijk bezit.
college, tn. vereniging, genootschap, college; kiezerscorps (van een district);
stedelijk gymnasium, gemeentelijke
H.B.S.; sacre' '', college van kardinalen;
r.--, de France, inrichting voor Hoger
Onderwijs te Parijs (geen examens); amis
de "d, schoolvrienden; sentir le "s, naar
de school rieken; le grand , - - d, het bagno.
collegial, a. schools, school-; eglise "de,
stiftskerk.
collegien, m. leerling van een college, gym-
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alb 'n collignon, in. (pop.) koetsior,
nasiast, H.B.S.-er; cumine un
richtwerktuig, lojkbuk.
collinateur,
schooljongen; (arg.) politieagent.
ambtgenoot, collega; medelid. collination, V. 't richten.
colligue,
coller, v.tr. sur) plakken, aanplakken, colline, f. heuvel.
gezichtslijn,
opplakken, vastplakken, aan elkaar plak- collinêation, /. in: ligne de
optische as.
ken; lijmen (bv. papier); klaren (wijn);
plakken (tegen), aandrukken (tegen), colliquatif [-kwâ-], a. uitputtend.
zetten (tegen) (iem. tegen de muur), colliquation [-kwa-], I. uitputting, uittering.
drukken (op) (de lippen op iets), neer- collision, I. botsing (aanrijding, aanvaring);
't tegen elkaar indruisen; entrer en
in
plakken (op) (iem. op 'n stoel), vastzetten
botsing komen.
(in) (iem. in de zadel), richten (op) (de
ogen op iem.); kluisteren (aan), houden collocation, /. rangschikking, orde, volgens
welke de schuldeisers betaald worden;
(bij), spannen, nauwsluitend maken
aandeel der schuldeisers in de massa;
('n broek); (pop.) geven, aansmeren, toestaat v. d. sommen voor ieder uitgedienen, op zijn brood geven; niet lostrokken.
laten, zich opdringen aan; vastzetten,
de mond snoeren aan; afwijzen; geen collodion, m. collodium.
permissie geven om uit te gaan, arrest colloidal, colloide, a. lijmachtig, geleiachtig.
geven aan doen schoolblijven; derriere colloque [kOlOk], m. samenspraak, geleerd
gesprek.
une auto, vlak achter 'n auto aanrijden
(om geen last van de wind te hebben); colloquer [kOlOk6], tr. plaatsen, stoppen;
rangschikken (v. schuldeisers); P"'d qc.
titre kleven; gezakt zijn (bij examen);
qn., iem. iets toedienen, iem. iets aangeen permissie hebben om uit te gaan,
smeren, iem. met iets opschepen, iem.
moeten nablijven, moeten terugkomen
iets op z'n dak sturen.
(school); v.intr. kleven; spannen,
nauw sluiten; pa colle, 't is „aan"; afge- colluder, v.intr. samenspannen.
sproken; pa ne cone plus, 't is „af"; 't gaat collusion, f. geheime verstandhouding.
niet door; se ,ad (a, sur), V.PY. gaan staan collusoire, a. heimelijk afgesproken.
(tegen), zich neerplakken (op), zich vast- collutoire, m. mondspoeling (drank).
klampen (aan); in vrije liefde gaan leven; collyre, m. oogzalf
mou), oogwater
etre
liquide), oogpoeder
tegen de band liggen;
sec).
(arg.) in vrije liefde leven; etre cone
colmatage,
't dempen, inpolderen, op-sur, niet los te maken zijn van, niet weg
hogen (door bevloeiing).
te slaan zijn van, samengegroeid zijn met. colmater, v.tr. door overstroming ophogen
(terrein).
colleret, m. sleepnet.
colocataire [kOlOk-], m. medehuurder,
collerette, f, kraagje, geplooide kraag.
contubernaal.
collet, m. kraag (ook bef en cape); hals (van
een tand, ankerhals), rand (van een Cologne, f. Keulen.
fleshals), smal gedeelte; halsstuk van Colomb, m. Columbus
rij van opstaande paten.
geslacht vee; strik om wild te vangen; colombage,
au
gladde bef; colombe, f. $t duif; rechtopstaande paal.
bij de kraag; petit
duifje.
geestelijke; preter le
it, het hoofd bieden colombelle, f.
aan;
anglaise,
monte, ouderwets, stijf, gemaakt Colombie, f. Columbia (Z. Am.);
Columbia (prov. v. Canada).
deftig.
colleter, v.tr. bij de kraag vatten; strikken Colombien, a. v. Columbia.
('n konijn);
v.intr. strikken spannen. colombier, m. duivenhok, -til; X postduivenstation; schoor; papier van groot
colleteur,
strikkenzetter.
forma a t .
colleur, tn. aanplakker, lijmer, behanger;
lastig examinator.
colombin, a. duifachtig; roodachtig blauw,
collier, m. halssnoer, halsketen; ordeketen;
met weerschijn, „changeant"; m.
ringbaard; ring (om de hals van dieren);
looderts; ''e, f. duivenmest; $ akelei.
halsband; haam, gareel; halsstuk; lijst Col( make, f. Colombine, minnares van
Pierrot.
(om zuil); pigeon a ringduif; e-,d de
force, halsband met punten aan de binnen- Colombo, m. maanzaad.
zijde; a plein
uit alle macht; donner colombophile, a. van duiven houdend;
un coup de'', nog eens flink aanpakken;
vereniging van duivenhouders.
cheval franc du
paard, dat geen zweep colombophilie, f. duivenliefhebberij.
behoeft; hotnme franc du ,---,, voortvarend colon, m. kolonist, planter; pachter;
man;
de misere, slavenwerk, zwaar
partiaire, deelbouwer; (f am.) X kolonel;
werk; reprendre le
't werk hervatten,
mon e•, /, ook: ouv■ e i( ngen.
weer in 't gareel gaan lopen.
colon, m. karteldarm; gedeelte van een verscolliger, v.tr. verzamelen, samenlezen.
regel, -van een zin.
collêgue

colonage
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verkoper; rondstrooier (van nieuwtjes).
colonage, in. ,---, pattictire, deelbouw.
coltin, m. sjouwershoed.
colonel, tn. X kolonel.
coltiner, v.tr. sjouwen, dragen, slepen.
colonelle, f. kolonelsvrouw.
colonial, a. koloniaal; oudgast; iem. die coltineur, m. sjouwer.
zich met studie der kolonisatie bezig- columbarium [-leibarjOml, m. columbarium,
houdt.

bewaarplaats van lijkurnen.

colonie, f. kolonie°; ,..., de vacances, vacantie- columelle, I. zuiltje; as van spiraalschelpen;
kolonie; ,----, pe'nitentiaire, strafkolonie; ,---,
agricole, landbouwkolonie.
colonisateur, -trice, a. koloniserend; ,--i, in.
stichter van een kolOnie.
colonisation, f. kolonisatie.
coloniser, v.tr. koloniseren.
coloniste, m. voorstander van kolonisatie,
-van koloniaal bezit.
colonnade, f. zuilenrij.
colonne, f. zuil, pilaar, pijler; stijl (van bed),
poot (van tafel); (fig.) steunpilaar; kolom
(water, kwik, cijfers, in boek, -krant, enz.);
X colonne (troepenafdeling); ‘---0 commemorative, gedenkzuil; /.%., engagee, in de
muur gebouwde zuil; ,-,,s d'Ilercule, zuilen
van Hercules (straat van Gibraltar); ".-,
milliaire, mijlpaal; ,-%., mobile, X vliegende
colonne; ,--, serre'e, gesloten colonne;
sepulcrale, grafzuil; ,---, vertebrale, ruggegraat; chapeau en ,-,, tweepuntige steek
recht op het hoof. (en niet en bataille,
zoals Napoleon); monter une'', een boom
opzetten.
colonnet-affichet, f. aanplakzuil.
colonnette, f. zuiltje.
colophane, f. hars, vioolhars.
coloquinte [-ket], f. $ kolokwint; (pop.)
knikker (hoofd), kersepit; kop.
colorant, a. kleurend, kleur-; ,---,, m. kleur[stof.
colorateur, a. kleurgevend.
coloration, f. kleuring, kleur.
colure, a. gekleurd; kleurrijk; hooggekleurd;
audition "-de, 't horen van kleuren.
colorer, v.tr. kleuren; doen kleuren (gelaat);
verbloemen,bewimpelen, rooskleurig voorstellen; se -', zich kleuren; een kleur
[krij gen.
coloriage, tn. 't kleuren.
colorier, v.tr. kleuren; kleur- of verf aanbrengen op.
colorieur, m. x kleurrol.
colorimetre, m. kleurmeter.
coloris, [-ri] tn. koloriet, kleur, kleurenrijkdom, kleurenpracht; kleurrijkheid (van
stijl).
coloniste, m. kolorist; prentenkleurder;
schrijver met kleurrijke stijl.
colossal, a. reusachtig, kolossaal.
colonise, m. kolossus, reus.
colostration, f. zogziekte.
colostrum [-Om], m. blest. ['t venten.
colportage, in. marskramerij, 't rondventen;
colporter, v.tr. rondventen, venten met; rondstrooien (praatjes &); met zich meedragen.
colporteur, in. marskramer, venter, kranten-

$ eetbare paddestoel.

colure, m. coluur (ieder der beide meridianen, waarvan een door de evennachtspunten, de andere door de zonnestilstandspunten gaat). kruiskring.
colza, in. $ koolzaad; huile de ,-,,, raapolie.
coma, m. slaapziekte; dodelijke bewusteloosheid; verdoving.
comaret, in. $ waterbezie.
comateux, a. slaapziek; -zuchtig; etat ,,,
staat van verdoving.
combat, in. gevecht, strijd; ,---, ae'rien, luchtgevecht; t■-, a outrance (4 mort), gevecht
op leven en dood; ,-,-, d'avant-postes, voorpostengevecht; ,...., simule, schijngevecht,
spiegelgevecht; ,N, naval, zeegevecht; ,---,
singulier, tweegevecht; /-•, judiciaire, gerechtelijke tweekamp; le dieu des "-,s, de
oorlogsgod, de god der heirscharen; ' de
ginerosite; wedijver in edelmoedigheid;
hors de ,-,,, buiten gevecht; hache de "-#,
strijdbijl; livre de "-i, boek waarin belangen worden voorgestaan, -waarin actie
wordt gevoerd, propagandaboek, tendenzboek.
combatif, a. strijdlustig.
combativitê, f. strijdlust, -igheid.
combattant, in. strijder; kemphaan; ancien
,-.,, oudstrijder.
combattre, v.tr. bevechten, bestrijden; "-,,
v.intr. vechten, strijden, worstelen.
combe, f. klein dal; inzinking.
combien, adv. hoeveel, hoelang; hoe, hoezeer; ,-, vaut cela? hoeveel is dat waard?
,N, peu, hoe weinig; si vous saviez ,-.., c'est
terrible, als ge eens wist hoe vreselijk
het is.
combinable, a. verenigbaar; billet ,,,, rondreisbiljet
combinaison, f. vereniging, verbinding;
schikking; combinatie, plan, opzet; hemdbroek; serrure a r....), letterslot.
combine, f. samenspanning, trust, (fam)
goed uitgedacht plannetje; faire une "-i,
lets op touw zetten.
combiner, v.tr. verbinden, verenigen; overwegen, beramen, in elkaar zetten, samenstellen.
comble, m. kap (van een gebouw); kop (van
een inhoudsmaat); toppunt, overmaat;
,•,s, hanebalken; de fond en "..,, geheel en
al; mettre le toci, de kroon zetten op; ten
top doen stijgen; c'est unr-4 dat is 't toppunt ! geheel in vervulling doen gaan;
&ever au ",, ten toppunt voeren; etre an
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,, het toppunt bereiken, -bereikt heb-
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hebber; X majoor;
de place, X plaatben; pour
d'ennui, wat het vervelendst
selijk commandant. [majoor.
is, is dat; pour
de misere, tot overmaat comm 'ndante, f. majoorse, vrouw v. d.
van ramp; "a, a. overvol, eivol, tjokvol; commande, f. bestelling, opdracht; touwtje
la mesure est
de maat loopt over;
(voor technische doeleinden), X handel,
faire salle voile zalen trekken.
stuur; krachtoverbrenging, drijfwerk; de
comblement, m. 't vullen, demping.
besteld; geboden (vastendag, voor combler, v.tr. (de), vol meten (maat), geheel
zichtigheid); sur
op bestelling; gevullen (zaal); dempen, dichtgooien (sloot);
maakt, geveinsd; pleurs de
kroko(fig.) aanvullen (leemte), vervullen (wens);
dillentranen .
dekken ('n tekort), de maat vol meten commandement, in. bevel, kommando; geaan, (te) veel doen voor, alle wensen verzag, macht; gebod; dagvaarding, bevel. vullen van, (te) veel eer aandoen aan
schrift; beheersing, bestrijking; avoir
(iem.); overladen (met), overstelpen (met);
tot zijn beschikking hebben; "a en
son
les vides d'une arme'e, een leger op peil
chef, opperbevel.
combriére, f. tonijnnet. [houden. commander, v.tr. bevelen, gelasten; eisen,
combuger, v.tr. doorwateren (by. 'n bakje).
afdwingen (bv. eerbied); aanvoeren, bevel
comburant, in. & a. (stof) die de verbranvoeren over; bestellen; bestrijken, beding onderhoudt.
heersen; drijven, in beweging brengen;
comburation, f. verbranding.
v.intr. in: 4, bevelen, onder zijn bevelen
comburer, v.tr. verbranden.
hebben, heersen over; beheersen, bedwinm. brandstof;
combustible, a. brandbaar;
gen (be. zijn hartstochten); se zichfaire du
brandstof innemen.
zelven in toom houden; op kommando
combustion, f. verbranding; wanorde, opkomen; in elkaar lopen; met elkaar in
spontane'e, zelfverbranding;
schudding;
verbinding staan.
mettre en
in rep en roer brengen.
commanderie, f. kommandeurschap.
Come, m. Cosmo; "a, I. Como.
commandeur, m. kommandeur;
purpercomêdie, blijspel; komedie, dwaze vertoolijster; "a des croyants, beheerser der
ning,schouwburg, i..•/ de caractere,karaktergelovigen, s'eik-al islam.
[schieter.
d'intrigue, blijspel met allerlei ver commanditaire, m. $ stille vennoot, geldstuk;
wikkelingen;
de inceurs, blijspel dat de commandite, f. in: societe en
$ commanzeden hekelt; a tiroir, blijspel bestaande
ditaire vennootschap.
uit losse episoden; "a de paravent, salon- commanditer, v.tr. geld voorschieten voor;
stukje; jouer la e...1 komedie spelen; c'est
geld steken in.
le secret de la
dat is een publiek geheim; comme, conj. als, zoals, evenals, gelijk;
se donner en
bespottelijk aanstellen.
juist toen, terwiji, daar, omdat; ti vous
comêdiet-ballett, f. blijspel met ballet.
dites, zoals ge zegt;
taut, zoals het
conthlien, m. -ne, f. toneelspeler, -speelster;
hoort, fatsoenlijk; duchtig;
qui dirait,
(fig.) komediant.
om zo te zeggen;
cela of
ci,
pa,
comêdon, m. vetpuistje, meeeter.
zo; zo zo, tamelijk, zo'n gangetje; it y a
m.pl. (fijne) eetcomestible, a. eetbaar;
asset d'accidents
pa, er zijn toch al
waren.
genoeg ongelukken; aimable tout,
comktaire, a. (van) komeet-.
buitengewoon aardig; tout N chez nous,
comite, f. komeet, staartster; staartvuurpijl.
juist zoals bij ons; tout r•,, net eender,
cornice, m. vergadering; agricole, landhetzelfde; l'affaire est N arrangie of
bouwkundig congres, landbouwfeest; "as,
l'affaire est arrange ou tout
de zaak
volksvergadering (bij de Romeinen).
is zo goed als in orde, de zaak is in
comique, a. komisch, koddig, kluchtig;
orde of 't scheelt niet veel; si, alsof;
auteur blijspelschrijver; "a, 't koit se live ,--, pour partir, hij staat op alsof
mische; 't komische genre; blijspelschrijhij wil vertrekken; citer ed te'moin, als gever; komiek (acteur).
tuige dagvaarden;
dessert, it y a des
comiquement, adv. komisch, koddig.
fruits, als dessert hebben we fruit;
comitê, m. commissie, college, raad; bestuur;
invites, it n'y a que nous, wij zijn de enige
afdeling;
directeur, hoofdbestuur;
genodigden; Francais, it y a Dubois
electoral, kiesvereniging; se former
et Dupont, de Fransen zijn vertegenen secret, in comitê generaal overgaan,
woordigd door D. en D.; "a execution, c'est
in besloten vergadering overgaan; en
tres joli, wat de uitvoering aangaat, die
petit
in kleine kring, onder ons.
is keurig;
j'entrais, juist toen ik binnencomma, in. .i' komma ('/ 8 van een toon);
kwam;
it est votre aind, daar hij ouder
dubbelpunt.
is dan jij;
adv. hoe, hoezeer, wat;
command, in. lastgever (bij koop).
it est change, wat is hij veranderd; Dieu
commandant, a. bevelvoerend;
in, bevelsait
de hemel weet hoe;
quoi, dat,
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commissariat
hoe het komt dat (na een w.w.1; houdend
commissiehandel; ,..., illicite (-prohibi),
dat. waaruit blijkt dat (na znmw.).
verboden handel; e%-, d'e'change, ruilhandel;
commémoratif, a. herinnerend, gedenk-;
e■, inte'rieur, handel met 't binnenland;
timbre-poste r,,, gedenkzegel; plaque eve,
,./ exterieur, buitenlandse handel;
gedenkplaat.
d'importation, invoerhandel; ,--, d'expottacommemoration, f. herdenking; C,•., des
tion, uitvoerhandel; e--, de gros, grootworts, Allerzielen; en •-•-, de, ter herdenhandel; ,---, de detail, kleinhandel; ,---, de
king van.
transit, doorvoerhandel; ' ge'ne'ral, algemene in- en uitvoer; faire le ,---,, handel
commemorer, v.tr. herdenken, herinneren
aan.
drijven; mettre dans le P-s, in de handel
brengen; d'un e...., agreable, aangenaam in
commencant, m. beginner, eerstbeginnende.
de omgang; hors ,,,, niet in de handel.
commencement, m. begin, aanvang; mss,
beginselen; it y a' a tout, alle zaken moet commencer, v.intr. handel drijven; omgaan.
men eerst leren.
commercial, a. de handel betreffend,
commencer, v.tr. beginnen, aanvangen; aanhandels-, commercieel.
snijden (brood); aan 't begin staan van; commercialement, adv. naar handelsgebruik.
le „w" commence quelques mots d'origine commercialiser, v.tr. in de handel brengen
(artikel), inrichten volgens handelsgeetrangêre, de „w" staat aan 't begin van
sommige vreemde woorden; ".., (a of de),
bruik; op commerciele voet inrichten
v.intr. beginnen (te); ,---i par, beginnen
('n boekhouding); inrichten voor de
met; l'enfant commence a parle y, 't kind
handel.
begint te praten; it commenca par parley commercialisme, in. neiging om alles uit
handelsoogpunt te beschouwen.
trance:cis, eerst sprak hij Frans.
commendataire, m. die de inkomsten van commercialitê, f. verhandelbaarheid; koopmanspositie.
een geestelijk goed geniet; proveniers-.
commende, f. prebende, prove; tenir un commire, f. peettante, meter; vrouwtje,
moedertje; babbelkous, theetante; inbenefice en ,-,,, een kloostergoed als wereldleidster ener revue (Roosje).
lijk geestelijke bezitten.
v.intr. babbelen, kletsen, kwebtafelgenoot
commêrer,
[-masall;
commensal
m. -e, f.
belen.
(-genote); animal e•-,, medeeter.
commettage, m. 't ineendraaien (tot touw).
commensalisme, m. 2z, medeeterschap.
commensalite, f. recht om (met den koning) commettant, m. lastgever, principaal.
commettre, v.tr. samendraaien (hennepmee te eten.
vezels), in aanraking brengen, in botsing
commensurabilité, f. (onderlinge) meetbaarbrengen, van elk. verwijderen; blootheid.
stellen, in gevaar brengen, op 't spel setcommensurable, a. (onderling) meetbaar.
ter', nit handen geven (by . de macht);
commensuration, I. 't vinden v. d. gemene
aanwijzen, benoemen ('n rapporteur); bemaat.
gaan, bedrijven, plegen, zich bezondigen
comment, adv. hoe, wat? wat blieft u?
cela? hoe zo? ,-,-, donc! dat zal waar zijn !
aan; ,--, qc. a qn., iem. iets toevertrouwen,
iets aan iem. opdragen; ,--, qn. a qc., iem.
natuurlijk ! met genoegen ! je suis je ne
met iets belasten; se ,-•-,, begaan worden
sais ,./, ik voel me zo raar; le ,-.,, het hoe.
(van misdaden, ens.); zich blootstellen,
commentaire, m. commentaar, verklaring;
zich compromitteren; se e---, avec qn., zich
verklarende aantekening; aanmerking;
met iem. inlaten, zich met iem. afgeven.
,•-,s, (geschiedkundige) geschriften; sans
mss! commentaar overbodig ! préter aux commination, f. (be)dreiging.
mss, aanleiding geven tot praatjes; se comminatoire, a. dreigend (met straf); dreig-.
passer de ,---as, geen commentaar nodig commis, m. winkelbediende, kantoorbediende, klerk, kommies; ,-%., livreur, loophebben.
jongen; ,-, aux ecritures, boekhouder; ,---,
commentateur (-trice), m. uitlegger(ster),
voyageur, handelsreiziger.
verklaarder(ster).
commenter, v.tr. uitleggen, verklaren; aan- commise, f. verbeurdverklaring (van een
leen, van gesmokkeld goed).
merkingen maken op, commentaar levecommiseration, f. medelijden, mededogen,
ren op, bespreken.
deernis.
commérage, m. ouwewijvenpraat, geklets;
commissaire, m. commissaris, -van orde;
achterklap, laster.
ceremoniemeester; ,-%-, des guerres, legercommercable, a. verkoopbaar, verhandelintendant; ,-•-, de marine, officier van adbaar.
ministratie.
commer cant, a. handeldrijvend, handels-;
t■-,, tn. koopman, handelaar, winkelier. commissairet-priseurt, in. vendumeester.
commerce, m. handel, koophandel; omgang, commissariat, m. commissariaat (ambt- of
bureau van een commissaris).
verkeer, wisseling; ,-/ en (par) commission,
commemorat if
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commutateur
commission, f. opdracht, rnachtiging; kaperdlecteur r...,, kiezer voor de gemeenteraad;

commission

brief; opdracht tot kopen; $ commissiehandel; commissieloon, provisie; commissiegoed; bestelling; boodschap; partir en
,-..a, boodschappen gaan doen; commissie
(groep van personen); faire la'-, $ commissiehandel drijven; e•-, de'partementale,
Gedeputeerde Staten; ,---, de re'forme,
X keuringsraad.
commissionnaire, in. commissionnair, makelaar; boodschaploper, kruier, witkiel;
de transport, expediteur; ,--, de roulage,
expediteur (per as); ,i-chargeur, expediteur (te water).
commissionner, v.tr. opdracht geven aan;
$ bestellen in commissie.
commissoire, a. in: clause ,--,, beding, van
weiks vervulling de overeenkomst afhangt.
commissural, a. van de mondhoeken.
commissure, f. naad, voeg; verenigingspunt
van lichaamsdelen; ,-..., des Mvres, hoek
van de mond.
commodat, m. bruikleen.
commodataire, m. bruiklener,
commode, a. gemakkelijk, geriefelijk, „lekker" (leventje); inschikkelijk, toegevend;
,-•,, f. latafel.
Commode, in. Commodus.
commodknent, adv. gemakkelijk.
commoditê, f. gemak, gerief, gemakkelijkheid; goede gelegenheid; 's, geheim
gemak, bestekamer . pour la ,--, de, ten
commodo, zie enquete.
[gerieve van.
commodore, in. k bevelvoerend officier (in
Engeland en Amerika) boven kapitein ter
zee en onder schout-bij-nacht.
commotion, f. schok, schudding; opschudding; hevige aandoening; ,--/ au cerveau
of ,--, cere'brale, hersenschudding.
commuabilitê, f. veranderbaarheid; mogelijkheid om verzacht te worden.
commuable, a. die verzacht kan worden.
commuer, v.tr. veranderen, verzachten
('n straf).
commun, a. gemeen, gemeenschappelijk
algemeen, van iedereen; gewoon, alledaags; laag, gering, plat, min, ordinair;
P---, a, veelvuldig voorkomend bij; faire
bourse ,-%,e, uit een beurs teren; faire
cause ,,,e, gemene zaak maken; d'un ,-.•
accord of d'une'
- e voix, eenstemmig;
lieu ,--i, gemeenplaats; -', m. 't yolk, de
grote hoop, 't mindere yolk; gemeenschap;
le ,■., des mortels, de gewone stervelingen;
sortir du ,---,, niet alledaags zijn; vivre sur
le m-i, leven op kosten van 't algemeen;
en ,--,, gemeenschappelijk; habitation en N.
samenwoning; hors die ,,,, buitengewoon;
avoir en ,,,, gemeen hebben; mettre en ,•-,,
verenigen, bijeenbrengen; ".,s, bijgebouwen, bediendenwoning.
communal, a. gemeentelijk, gemeente-;

Faux, in. pl. gemeentegronden.

communard, m. aanhanger van de Parijse
commune (1871); communiste.

communautê, I. gemeenschap (bv. van goe-

deren); gemeenschappelijkheid, overeenstemming; geestelijke broederschap, gemeente.
commune, I. gemeente; chambre des mss,
Lagerhuis (in Engeland); La Cam, opstand
te Parijs (1792 en 1871).
communêment, adv. gewoonlijk, doorgaans.
communiant, m. -e, I. avondmaalganger;
RI< communice ende, communiekind.
communicable, a. mededeelbaar; overdraagbaar.
[staande, communicerend.
communicant, a. met elk. in verbinding
communicateur, a. verbindings-, geleidings-.
communicatif, a. mededeelzaam; aanstekelijk; encre "aye, copieerinkt.
communication, I. mededeling, inzage (van
stukken), overbrenging (van kracht);
gemeenschap, omgang, verkeer (ooh telefonisch); verstandhouding, verbinding,
(spoor-, boot-, telefoon-, of: ,■,s, -van een
leger), % aansluiting; donner'' de, mededelen, overleggen; en ,-,, ter inzage;
prendre r•., de, kennis nemen van; donner
la ' avec, aansluiten of verbinden met;
torte de ,,,,, verbindingsdeur, tussendeur;
chemins de grande ,---,, grote verkeerswegen.
communier, v.intr. de communie ontvangen,
aan het Avondmaal deelnemen; zich een
gevoelen; ,---,, v.tr. de communie uitdelen;
't Avondmaal toedienen aan.
communion, f. gemeenschap, gezindte; belijdenis, communie (ook als deel der mis),
Avondmaal; titre en ti d'ide'es, -de sentiments, gelijk denken, het volkomen eens
zijn eensgezind zijn; faire sa premiere ,--,,
zijn eerste communie doen.
communiqué, tn. communiqué (officiele
mededeling aan een dagblad).
communiquer, v.tr. (a) mededelen (aan),
ter inzage geven (aan), doen overslaan
(op), overbrengen (ziekte, beweging);
meet); ,.., (avec), v.intr. in verbinding staan
(met), omgaan (met), gemeenschap hebben (met), van gedachten wisselen (met),
spreken (met); se e. -, (A), v.pr. zich mededelen (aan), overslaan (op), aanstekelijk
werken (op); zich in verbinding stellen
(met), aansluiting zoeken (bij), in gemeenschap staan (met), zich uitlaten (tegenover).
communisme, m. communisme (leer van de
gemeenschap der goederen).
communiste, m. communist (voorstander
van het communisme); ,-.,, a. communistisch.
commutateur, m. g. schakelaar, afsluiter;
stroomwisselaar (voor zwakstroom).

commutatif
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competent

compas, m. passer; scheepskompas; (top.)
commutatif, a. de railing betreffend.
benen; /-.-, sphe'rique, ,---, d' e'paisseur,
commutation, f. verandering, verzachting
[(van straf).
kromme passer; ,---, a pointes seches, passer
compacite, f. dichtheid.
met vaste punten; ,---, de tner,,-., de marine,
compact [-alit], a. dicht, ineengedrongen,
aaneengesloten; compres (van druk).

compagne, /. gezellin, echtgenote; ,---, de
voyage, reisgenote.

compagnie, I. gezelschap; genootschap,

maatschappij; X compagnie (soldaten);
troep (dieren); de e,s, samen, gezamenlijk;
demoiselle de ",, gezelschapsjuffrouw;
fausser ,■,, a qn., iem. in de steek laten;
regle de "-,, gezelschapsrekening; de bonne
prettig in de omgang, beschaafd; de
mauvaise ,•,, onaangenaam in de omgang, onbeschaafd; it n'est si bonne g-%., qui
ne se quitte, er is een tijd van komen, en
er is een tijd van gaan; ,...-, de Jesus, orde
der Jezuieten, ,-%, d'assurances, verzekeringmaatschappij; ,---, de perdreaux, koppel
patrijzen.
compagnon, tn. metgezel, makker, maat,
kameraad; gezel, opperman; ,--, d'armes,
wapenbroeder; ,.., de route, ", de voyage,
reisgenoot; bon e.,,, joyeux ",, vrolijke
kwant; dangereux r-a, gevaarlijke kerel;
de pair a ", avec, gelijk op met.
compagnonnage, m. leerjaren als gezel; gezellenvereniging.
comparabilites f. vergelijkbaarheid.
comparable, a. te vergelijken (met, a).
comparaison, I. vergelijking; en m-, de, par ,---,
a, in vergelijking van (met); entrer en r•i
avec, te vergelijken zijn bij; sans ,-,,, verreweg; par ,•,, vergelijkenderwijs; ,•-, n'est
pas raison, vergelijkingen bewijzen niets.
comparaltre, v.intr. verschijnen (voor 't gerecht).
comparant, m. -e, f. comparant(e) (die voor
't gerecht verschijnt).
comparatif, a. vergelijkend; ,--,, m. vergelijkende trap.
comparatisme, m, vergelijkende letterkunde.
comparatiste, m. beoefenaar der vergelijkende letterkunde.
comparativement, adv. vergelijkenderwijze;
,---, a, in vergelijking met.
compare, a. vergeleken; grammaire ,-..se, vergelijkende spraakkunst; litte'rature ,-,,e,
vergelijkende letterkunde.
[met).
comparer(a of avec), v.tr. vergelijken (bij of
comparoir (= comparaitre), v.intr. jur. verschijnen.
comparse, m. & f. figurant (op 't toneel);
handlanger.
compartiment, in. vak, afdeling (ook voor
beursnotering); ruimte, kamer (ins. aan
boord); spoorwegcoupe; ,•, de fumeurs,
rookcoupe; ,-, de coffre-fort, safe-loket.
compartimentage, m. verdeling in (waterdichte) vakken.
comparution, f. verschijning (voor 't gerecht).

compas; par ,■-, et par -mesure, met de
uiterste nauwkeurigheid; it a le ", dans
l'ceil, hij heeft een timmermansoog.
compasse, a. afgemeten, stijf.
compassement, m. 't afmeten; afgemetenheid.
compasser, v.tr. 't bestek zetten op (een
kaart); afpassen, afmeten, nauwkeurig
regelen.
compassion, /. medelijden; inspirer la ,--,,
medelijden inboezemen.
compatibilite, f. verenigbaarheid, overeenstemming.
compatible, a. verenigbaar, overeenstemmend.
compatir (a), v.intr. medelijden hebben (met);
delen (in); geduldig dragen, toegevend
zijn (jegens).
compatissant, a. medelijdend, meewarig.
compatriote, tn. & f. landgenoot, -e, stadgenoot, -e, dorpsgenoot, -e.
compellatif, a. aansprekend.
compendieusement [-pa-], adv. in 't kort,
beknopt; in bijzonderheden.
compendieux [-0,-], a. verkort, beknopt.
compendium [-pedjem], tn. handboek; kort
begrip, uittreksel, leidraad.
compenètration, f. 't wederzijds doordringen.
compensateur, a. vereffenend, vergoedend;
pendule "..,, compensatieslinger; ,--,, m.
compensator.
compensation, f. vereffening, wederzijdse
afrekening of opheffing van afwijkingen
tengevolge van temperatuurverschillen;
compensatie, vergoeding, schadeloosstelling; faire ",, tegen elkaar opwegen;
it y a ,---,, er staat iets tegenover, het
weegt tegen elkaar op; par ,--,, bij wijze
van vergoeding; chambre de ,•,, clearinghouse; banque de ,--/, girobank; cours de Pi
rescontre-koers.
compenser, v.tr. vereffenen, opheffen; compenseren, vergoeden, goed maken, opwegen tegen.
comperage, m. peetschap; verstandhouding
tussen twee personen, knoeierij.
compere, m. peetoom, peter; handlanger,
kornuit; vent, kerel, ouwe jongen; inleider
ener revue (Cloris); ruse , - • .,, slimme gast.
compiret-loriott, m. $t wielewaal; strontje
[(op 't oog).
comperette, f. $ ananaspeer.
competence, I. bevoegdheid; bekwaamheid;
cela n'est pas de sa ,....,, daar kan hij niet
over oordolen.
competent (pour), a. bevoegd (om, tot);
bekwaam (om, tot); part ,..se, rechtmatig
• deel; affaire ,,,e 4 un tribunal, zaak die tot
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de bevoegdheid van een rechtbank behoort; age ,,,, vereiste leeftijd.
competer a, v. intr. toekomen-, wettig toebehoren aan, behoren tot de bevoegdheid van.
competiteur, m. -trice, f. mededinger, -ster.
competition, f. mededinging, competitie.
compilateur, m. verzamelaar, samenflanser,
naschrijver.
compilation, I. 't verzamelen; werk uit verscheiden schrijvers bijeenverzameld.
compiler, v.tr. verzamelen, aan verschillende schrijvers ontlenen.
complaignant, a. aanklagend; ,■,, in. -e, f.
klager, klaagster (in rechten).
complainte, I. beklag, klacht; klaaglied.
complaire a, v.intr. zich schikken naar, behagen, believen, terwille zijn; se "., et, behagen scheppen in, pleizier hebben in.
complaisamment, adv. inschikkelijk, gedienstig, beleefd, welwillend.
complaisance, f. inschikkelijkheid, gedienstigheid (soms ogendienst); beleefdheid,
welwillendheid; welgevallen, welbehagen;
avoir la "-, de, zo vriendelijk zijn te.
complaisant, a. inschikkelijk, gedienstig
(soms die alles oogluikend toelaat); beleefd
welwillend; welgevallig; e■, m. ogen[ken of -bomen.
dienaar.
complant, m. veld, plantsoen met wijnstokcomplanter, v.tr. beplanten (met wijnstok).
complement, m. aanvulling, aanvulsel; cornplement (van de hoek); voorwerp, bepaling (spraakkunst); e%., d'enquete, nader
onderzoek; e--, de'terminatif, bepaling;
direct, lijdend voorwerp; ,----, indirect, belanghebbend voorwerp.
complementaire, a. aanvullend, aanvullings-;
angle "-i, complementshoek; cours "s, herhalingscursus.
complet, -ête, a. volledig, voltallig; volslagen, geheel; vol (van trams, enz.); ce serail
e%., ! dat ontbreekt er nog aan; e-a, in.
pak, costuum (jas, broek en vest); au
(grand) ,-,, geheel voltallig, geheel vol;
the ,■,,café"-,, thee, koffie met brood, enz.
complitement, adv. gans, geheel, geheel
en al.
completement, in. aanvulling, 't voltallig
maken. [voltooien.
completer, v.tr. aanvullen, voltallig maken,
complêtif, a. voorwerps-, bepalend.
complexe, a. samengesteld, ingewikkeld.
complexion, f. gestel, aard.
complexitê, f. samengesteldheid; (te grote)
ingewikkeldheid.
complication, f. samengesteldheid, ingewikkeldheid; verwikkeling (politiek), cornplicatie ( bij ziekte).
complice, a. medeplichtig (aan, de); (arg.)
griffier v. d. rechter v. instructie; ,-.,, m.
medeplichtige.

compositeur

complicite, f. medeplichtigheid.
complies, f. pl. completen (zangen en gebeden na de vesper).

compliment, m. begroeting, toespraak; gelukwens, versje; compliment, plichtpleging; "-,s de condole'ance, rouwbeklag; faire
,--, a qn. de, iem. prijzen wegens, -'n compliment maken over; rengainer son'', z'n
compliment in z'n zak steken.
complimenter, v.tr. begroeten, ontvangen;
gelukwensen of zijn rouwbeklag doers
aan; lof toezwaaien.
complimenteur, a. hoffelijk, erg beleefd,
complimenteus; fi, m. -euse, f. complimentenmaker, -maakster, vleier, -ster.
complique, a. samengesteld, ingewikkeld.
compliquer, v.tr. ingewikkeld maken, lastig
maken; se ,-,, ingewikkeld-, verward
worden; verergeren, zich niet goed laten
aanzien; se' "-, de, vergezeld gaan van, als
gevolg hebben, de eigenschappen hebben van.
complot, m. samenspanning, komplot.
comploter v.intr. samenspannen (tegen,
contre), een komplot smeden; e%,, v.tr.
beramen; ils ont com-plote sa perte, zij hebben zijn ondergang gezworen.
comploteur, in. sarnenspanner.
componction, f. berouw, boetvaardigheid.
comporter, v.tr. medebrengen, bevatten; le
programme comportait..., op 't programma
stond...; vereisen; toelaten, dulden; se
,--,, zich gedragen; le navire se comporte
bien a la mer, 't schip bouwt goed zee.
composant, a. & tn. samenstellend (deel).
composante, f. samenstellende kracht.
compose, a. samengesteld; in elkaar gezet
(boek); gemaakt; visage "--,, gelegenheidsgezicht; ,-,, in. samenstel; samengesteld
woord; samengesteld lichaam, verbinding.
composêes, f.pi.$ compositen (samengesteldbloemigen).
composer, v.tr. (de) samenstellen (uit), uitmaken; vervaardigen, in elkaar zetten,
opstellen (by. artikel), maken (thema),
schrijven (boek), componeren (opera),
ontwerpen, schilderen (schilderij), zetten
(woorden); regelen (z'n zeden), in de plooi
zetten (gelaat); ,---, son attitude, een houding aannemen; e---, , v.intr. een opstel
maken, proefwerk maken, componeren,
de onderdelen groeperen, zetten; een
schikking maken, een vergelijk treffen;
se '', nets laten merken, een waardige
houding aannemen; se ,---, de, samengesteld zijn uit, bestaan uit; se,---, sur, zich
regelen naar; se e•, un visage anxieux,
een angstig gezicht zetten (opzettelijk).
composite, m. gemengde bouworde (Ionische en Corinthische samen); P-.", a. gemengd, samengesteld.
compositeur, m. letterzetter; if' toonzetter,
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componist; amiable ,,,, bemiddelaar (in
rechten).
composition, I. samenstelling, vorming,
verbinding, menging; vervaardiging; 't
schrijven; dichtwerk, opstel, proefwerk;
compositie, muziekstuk; opzet, groepering van onderdelen; 't zetten, zetsel;
regeling (van zeden), 't in de plooi zetten
(van 't gezicht); ,---, d'une attitude, 't te
voren bepalen van zijn houding; zelfbeheersing; schikking, vergelijk; vergoeding;
de bonne r•i, meegaand; de difficile ~,
lastig; amener d e■,, inschikkelijk maken,
nopen tot onderhandelen; entrer en "d, tot
een vergelijk trachten te komen, onderhandelen.
compost, in. gemengde mest, kompost.
composter, v.tr. met kompost bemesten.
composteur, m. zethaak (der letterzetters).
compote, I. compote,vruchtenmoes, gestoofde
vruchten; ~ de pigeons, duivenragout; en
~, al te gaar; bont en blauw, geradbraakt.
compotier, m. compoteschaal, [heid.
comprehensibilite [-preas] , f. begrijpelijkcomprehensible [-preas-], a. begrijpelijk.
comprehensif [preas-] , a. veelomvattend.
comprehension [-preds-], f. bevattingsvermogen, begrip; inhoud van een begrip;
avoir la '' facile, vlug van begrip zijn.
comprendre, v.tr. begrijpen, verstaan; bevatten, omvatten, inhouden, behelzen; ,--,
dans, begrijpen onder; je n'y comprends
Tien, ik snap er niets van; se faire ,-,,, zich
verstaanbaar maken; se ~, begrepen
worden; cela se comprend, dat is te begrijpen.
compresse, f. compres (op een wond).
compresseur, a. samendrukkend; ,,,, m.
samendrukker, wals.
compressibilite, f. samendrukbaarheid.
compressible, a. samendrukbaar.
compressif, a. samendrukkend; tot onderdrukking.
compression, f. samendrukking; inkrimping;
onderdrukking, smoring.
comprime, a. samengedrukt, -geperst; appareil et air #s, luchtdrukapparaat; front
,,, smal voorhoofd; ,---,, m. tablet, pastille.
comprimer, v.tr. samendrukken, -persen; beteugelen, onderdrukken.
compris, a. begrepen; y ,---i, medegerekend,
met inbegrip van, daaronder begrepen;
non ~, niet inbegrepen; tout '', alles en
alles, in zijn geheel.
compromettant, a. compromitterend, in
gevaar-, in opspraak brengend.
compromettre, v.tr. compromitteren, in verlegenheid-, in opspraak-,in gevaar brengen;
se ,■,, zich blootgeven, zijn goede naam
op 't spel zetten; se ~ avec un miserable,
zich met een gemenen kerel afgeven.
compromis, a. betrokken, onder verdenking,

compte

op losse schroeven gezet, in gevaar gebracht, die een knak heeft gekregen;
,..,, m. onderwerping van een zaak aan
scheidslieden; vergelijk, schikking, transactie.
compromission, f. 't schipperen met zijn beginselen; 't in gevaar brengen van zijn
goede naam.
comptabilite [kit-], f. rekenplichtigheid;
boekh ouding, comp tabiliteit .
comptable [kit-], a. rekenplichtig, verantwoordelijk (voor, de); Piece ~, bescheid;
, m. boekhouder, rekenplichtig ambtenaar, accountant.
comptant [Wad], a. gereed (van geld); (fig.)
prendre pour argent ~, voor goede munt
aannemen; avoir de l'esprit argent ~, gevat in zijn antwoorden zijn; ~, m. gereed geld, contanten; acheter au ~, contant kopen; payer (argent) ~, contant
betalen.
compte [Wit], m. berekening, som, aantal;
voordeel, toekomend deel; rekening; rekenschap, verantwoording; savoir le
de son argent, weten hoeveel geld men
heeft; faire le ,%-i de, optellen, natellen;
les bons e■is font les bons amis, effen rekeningen maken goede vrienden; ~ borgne,
oneffen rekening; ,-,-, rond, ronde-, effen
som; au '' de, volgens; op de rekening
van; et votre ,---i, volgens u; a ce ' -let,
als ge 't zo opneemt, zo beschouwd;
etre de bon ~, onpartijdig oordelen; le
,, n'y est pas, het komt niet uit; chacun
son ~, ieder het zijne; avoir son ~, zijn
deel hebben; zijn verdiende loon hebben;
zijn bekomst hebben; dodelijk getroffen
zijn; 'm om hebben; cela fait mon ~, 't is
in orde, accoord ! dat is juist wat ik zoek,
dat lijkt me wel, daarmede neem ik genoegen; faire ,---, de, waarde hechten aan;
faire son ' de, rekenen op, plan hebben
om; faire son ~ que, verzekerd zijn dat;
trouver son ,•., (a), vinden wat men
nodig heeft, z'n gading vinden; voordeel hebben (bij), goed varen (bij); etre
loin de ~, helemaal misgerekend hebben, ver van huis zijn, een heel eind
van elkaar af staan; au bout du ,---, of
en fin de ', per slot van rekening,
ten slotte; tout ~ fait, alles wel beschouwd; alles bij elkaar genomen; a bon
~, goedkoop; en etre quitte ci, bon ~, er
goedkoop af komen; de'' a demi, de ,..•., a
tiers, de ' a quart, voor gemeenschappelijke rekening (2, 3 of 4 personen);
re'gler son ~ (avec), afrekenen (met); son
. est regle, hij heeft wat hem toekomt;
hij heeft afgedaan, 't is uit met hem; son
est bon, er hangt hem iets boven 't
hoofd, 'k zou niet graag in zijn plaats
zijn; daar zal hij van lusten; pour le ,--,

compte-fils
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concameration, I. ronding van een gewelf;

de, voor rekening van; laisser pour
"-,, laten zitten met; un laisse pour
"d, zie laisse, prendre a son '', op zijn
verantwoording nemen; pour mon "-i, voor
eigen rekening; wat mij betreft; mettre sur
le ,-,/ de, op rekening zetten van; toeschrijven aan; sur le "-, de, op rekening van; van,
over; titre á son'', voor eigen rekening werken; donner son ,-, d un domestique, met
een knecht afrekenen (en hem wegsturen);
tenir ,-%., de, rekening houden met; entrer en
ligne de "-i, in aanmerking komen; mettre
en ligne de '', in aanmerking nemen;
porter en ,-•-,, boeken, inschrijven; "-, de
cheques postaux, postrekening; et ,--,, op
afbetaling; '- ouvert, ,---, courant, rekening-courant; rendre ses ,---is, rekening
en verantwoording afleggen; demander ,...,
de, rekenschap vragen van; rendre ".., de,
rekenschap geven van; verslag geven van;
recenseren; ,■., (-)rendu, verslag; "--, simile,
$ gefingeerde rekening.
compte-fils, in. draadteller (loupe).
compte-gouttes, m. druppelteller (bij apothekers); "d, a. in: flacon ,..,, druppelflesje.
compte-pas, m. schredenteller.
compter, v.tr. tellen, voortellen, toetellen;
rekenen, mederekenen; ,■, qc. a qn., iem.
iets toetellen; iem. iets aanrekenen;
faire qc., voornemens zijn iets te doen;
sans ,...,, ongerekend; de'penser sans -', z'n
geld wegsmijten; d pas compte's, met
afgemeten tred; /-•,, v.intr. rekenen, afrekenen; meetellen, in aanmerking komen,
de moeite waard zijn; une date qui compte,
'n gewichtige datum; "d avec, rekening
houden met; /-•-, sur, rekenen op; a ,-', de
ce jour, van die dag af; it ne comte pour
rien, hij wordt niet geteld; sans "-,, kwistig;
"-, sans son h6te, buiten den waard rekenen; se ,---i, telbaar zijn, te tellen zijn.
comptc-rendu, m. verslag, boekbeoordeling.
compte-tours, m. X slagen-, toerenteller.
compteur, m. meter, teltoestel; gasmeter,
watermeter, afstandswijzer, tijdmeter;
a gas d paiement pre'alable, muntgasmeter.
comptoir, in. toonbank; kantoor; bank; factorij; demoiselle de "-,, winkeljuffrouw.
compulser v.tr. nazien, naslaan, onderzoeken, doorbladeren, napluizen.
compulseur, in. aandrijver.
compulsif, a. dwingend.
compulsion f. dwang.
compulsoir , tn. bevelschrift tot openlegging van akten.
comput [-pilt], m. computation, f. berekening van de tijd der feestdagen.
comtal, a. grafelijk.
comtat, m. graafschap.
comte, m. -esse, f. graaf, gravin.
coma, m graafschap.

boog, ronding; vak van een schelp.

concassage, m. 't fijnstampen, 't kneuzen,
't breken.

concasser, v.tr. fijnstampen, in stukjes slaan,
breken.

concasseur, M. stampmachine; breekmolen.
concatenation, f. aaneenschakeling.
concave, a. holrond, hol, concaaf.
concavite, I. holheid, holte.
conceder, v.tr. toestaan; in concessie geven;
toegeven.

concentrable, a. te verdichten, geschikt tot
samentrekken.

concentration, f. concentratie (samentrekking, vereniging in een punt, -in een
hand, bepaling der aandacht).
concentre, a. geconcentreerd, samengetrokken, watervrij; (fig.) opgekropt, ingehouden; alcool ,---,, sterke alkohol; homtne
•-■,, gesloten-, in zichzelf gekeerde man;
pools f---,, kleine zwakke pols.
concentrer, v.tr. concentreren, samentrekken, verenigen, verzamelen; ,--, l'alcool,
de alkohol concentreren (watervrij maken); ,-•., son attention sur, zijn aandacht
bepalen bij; "..) sa colêre, zijn woede opkroppen; se "-i, v.pr. zich samentrekken;
se ,-, en soi-m'éme, in zichzelven gekeerd
zijn.
concentrique, a. -ment, adv. concentrisch
(eenmiddelpuntig).
concept [-sept], m. begrip, voorstelling.
conceptibilite, f. denkbaarheid.
conceptible, a. begrijpelijk, denkbaar.
conceptif, a. b egrips-.
conception, f. bevruchting; bevatting; opvatting, begrip, voorstelling; schepping,
vinding; l'Immacule'e C,--d, de onbevlekte
[nopens.
ontvangenis (van Maria).
concernant, prep. aangaande, betreffende,
aangaan,
betreffen,
raken.
concerner, v.tr.
concert, m. verstandhouding, overleg; eensgezindheid, overeenstemming, evenwicht;
gezang; concert, muziekuitvoering: de'',
eensgezind, in gemeen overleg; un "-, d' aoges, cen en al lof.
concertant, a. concert-, concerterend; duo
e■d, dao waarbij de partijen beurtelings
't hoofdmotief hebben; "d, m. concertspeler, concertzanger.
concerter, v.tr. overleggen, afspreken, beramen; air concerte, gemaakt-, gekunsteld
gelaat; homme concertd, stijf, gedwongen
man; "d, v.intr. samenspelen, een concert uitvoeren; se , .i, v.pr. overleg plegen.

concerto, m. st• id., concert(stuk) voor een instrument met orkestbegeleiding.
concessif, a. toegevend (in de spraakkunst).
concession, I. vergunning, verlening; concessie; toegeving; "-, d perpetuite, eigen
graf; faire des mss, water in zijn wijn doen,

concessionnaire
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jets laten vallen (by . van zijn eisen); titre
prét a toutes les —s, alles willen toegeven.
concessionnaire, in. concessionnaris (die een
vergunning ontvangen heeft).
concessive, f. toegevende bijzin.
concete, I. (pop.) ,stommiteit.
concetti [katfeti], m. p1. id., schitterende
maar onjuiste gedachten, vals vernuft.
concevable, a. begrijpelijk, denkbaar.
concevoir, v.tr. bezwangerd worden met; begrijpen, bevatten, beseffen; opvatten
(denkbeeld, vermoedens); bedenken, uitdenken; zich voorstellen; ontwerpen,
scheppen; CONC14 en ces termes of ainsi
concu, in deze bewoordingen vervat, van
deze inhoud; ,--,, v.intr. zwanger worden.
conchite [-kit], 1. schelpverstening.
conchoide [-Bid], a. schelpachtig; ,---,, f.
schulplijn.
conchylien [-ki-], a. schelpen bevattend.
conchyliologie [-ki-], f. schelpenkunde.
conchyliologiste [-ki-], m. schelpenkenner.
concierge, m. & f. huisbewaarder, -bewaarster; portier, -ster; des ragots de ,-,,
bakerpraatjes.
conciergerie, f. ambt van huisbewaarder;
portierswoning; la Cam, een gevangenis
te Parijs.
concile, in. concilie (kerkvergadering).
conciliable, a. verenigbaar.
conciliabule, m. onwettige kerkvergadering;
geheime samenkomst, bespreking (meestal
geheim).
conciliant, a. a. verzoenend, zachtmoedig.
conciliateur, -trice, a. bemiddelend, verzoenend;',
e m. & f. verzoener, -ster, bemiddelaar, -ster.
conciliation, f. bemiddeling, verzoening; vereniging, overeenbrenging.
conciliatoire, a. bemiddelend, verzoenend.
concilier, v.tr. verzoenen, bemiddelend optreden tussen; overeenbrengen, verenigen; verwerven; se r•-,, zich verzoenen; in overeenstemmip.g zijn; winnen, verwerven.
concis [-si), a. beknopt, bondig, kart.
concision, f. beknoptheid, bondigheid.
concitoyen, m. -ne, f. medeburger, -es.
conclave, in. conclave (vergadering der kardinalen om een pans te verkiezen).
conclaviste, m. geestelijke, die een kardinaal in 't conclave bedient.
concluant, a. afdoend.
conclure, v.tr. (de) besluiten (uit), een gevolgtrekking maken (uit), opmaken (uit),
afleiden (uit); sluiten, aangaan; afsluiten,
besluiten; ,-•-, a, v.intr. eisen; concluderen
tot; constateren; ,---, une assurance, verzekering afsluiten.
conclusif, a. besluitend, gevolgtrekkend.
conclusion, f. besluit, gevolgtrekking, conclusie; 't sluiten (huwelijk, vrede); slot,

concurrence
einde;

,---,s, eis (van het 0. M.).
concoction, f. spijsvertering.
concombre, in. $ komkommer(-plant).
concomitance, I. gelijktijdig bestaan, 't samengaan.
concomitant, a. samengaand, bijkomstig;
sons ,-,s, J% bijtonen.
concordance, I. overeenstemming: ,-■, de la
bible, bijbels woordenboek, -register.
concordant, a. overeenstemmend.
concordat, in. RK concordaat (verdrag met
den paus); $ accoord (bij faillissement).
concordataire,a. in: failli ,-,, gefailleerde, die
een accoord met de schuldeisers heeft
aangega an.
Concorde, I. eensgezindheid, eendracht.
concorder (avec), v.intr. overeenstemmen-,
kloppen-, stroken (met).
concourant, a. samenlopend.
concourir, v.intr. samenkomen, samenlopen, samentreffen; meewerken, bijdragen (tot, a); wedijveren, aan de wedstrijd deelnemen, aan het examen deelnemen; ,..■., potty, mededingen naar.
concotirs [-ur], m. samenkomst, samenloop
(omstandigheden), toeloop, toevloed (mensen); medewerking, steun; mededinging, wedstrijd; vergelijkend examen
of prijsvraag; mettre au ,---,, een prijsvraag
uitschrijven voor, sollicitanten oproepen
voor; hors ,,,, buiten mededinging; ,-•-,
agricole, ,,, regional, landbouwtentoonstelling; ,-,-, hippique, id., paardenten toonstelling met wedstrijden; ,---, general, vergelijkend examen tussen de beste leerlingen der lycees te Parijs.
[den.
concréfier, v tr. doen stollen, vast doen worconcrescence [-krêsds], f. vergroeiing.
concrescent [-krés5.], a. vergroeid.
concrescibilite [-kresi-], f. stolbaarheid.
concrescible [-krêsi-], a. stolbaar.
concret, -Me, a. gestold, vast; werkelijk bestaand, concreet, tastbaar; nombre ",,
benoemd getal.
concrêter, v.tr. doen stollen, vastmaken,
verdikken; se ,--i, stollen, hard worden.
concretion, f. stolling, verharding; samengroeiing, conglomeraat.
concu, a. zie concevoir.
concubinage, concubinat, in. onechtelijke
samenwoning, concubinaat.
concubine, f. bijzit.
concupiscence, f. zinnelijke begeerte.
concupiscent, a. vol begeerte, begeerlijk.
concupiscible, a. appetit ,---,, begeervermogen.
concurremment [-ramd] adv. gezamenlijk-,
tegelijk (met, avec); om strijd (met, avec).
concurrence, I. concurrentie, mededinging,
naijver; som, bedrag; faire ,---, a, concurreren met; entrer en ,---, avec qn. pour une
charge, met iem. naar een ambt dingen;
jusqu' a ,----, de, tot een bedrag van.
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concurrencer
conditionnê, a. bedongen; voorwaardelijk;
concurrencer, v.tr. concurreren met.
die aan de eisen voldoet; biers'', degeconcurrent, a. samenwerkend; concurrerend; fours "as, dagen die 't jaar telt
boven de 52 weken; r■-i, m. -e, f. concurrent, -e, mededinger, -ster.
concurrentiel, a. concurrerend.
concussion, f. geldafpersing, knevelarij.
concussionnaire, m. afperser, knoeier.
condamnable [-cland-], a. strafbaar, afkeurenswaardig.
condamnation [-clanasja], f. veroordeling,
vonnis; passer ~, zijn ongelijk erkennen;
subir "d, zich bij het vonnis neerleggen.
condamn6 [-clane], m. veroordeelde.
condamner [-clAne], v.tr. veroordelen (tot,
a), vonnissen; strafbaar stellen; noodzaken (tot); afkeuren, verwerpen ('n leer),
verbieden (boek), brandmerken (gedrag);
opgeven ('n zieke); dichtspijkeren, dicht
houden ('n deur); ~ sa Porte, niet thuis
geven, niemand bij zich toelaten; etre
condamne d, gedoemd zijn om.
condensabilitê, f. verdichtbaarheid, samendrukbaarheid.
condensable, a. condenseerbaar.
luchtvercondensateur, im. condensator;
dichter.
condensation, I. condensatie (verdichting,
vereniging, samenvatting).
condenser, v.tr. condenseren (verdichten,
verenigen, samenvatten); lait condens e,
gecondenseerde melk; se ~, zich condenseren; zich sluiten (van gelederen).
condenseur, m. condensor (koelinrichting
aan stoommachines).
condescendance, 1. nederbuigende goedheid,
-vriendelijkheid; minzaamheid; toegevendheid.
condescendant, a. nederbuigend, minzaam;
toegevend.
condescendre a, v.intr. zich verwaardigen
om, toegevend zijn voor, inwilligen.
condigne, a. geevenredigd, welverdiend.
condignité, f. welverdiendheid.
condiment, in. kruiderij, specerij, toekruid.
condimentaire, a. als toespijs.
condisciple, m. medeleerling, klassegenoot.
condit, m. met sulker ingemaakte vrucht of
vruchtenstengel.
condition, I. staat, toestand, gesteldheid,
gelegenheid; stand, afkomst; dienst; voorwaarde, eis; en ~, op dreef, in conditie,
getraind; in dienstbetrekking; homme de
"a, man van aanzien; d '', sous "d,
voorwaardelijk; dans ces ,-.-is, in die omstandigheden, als dat zo is; a ces "as, op
die voorwaarden; etre en bonnes mss, in
goede conditie zijn; et ' que, op voorwaarde dat, mits; une triste "a, 'n treurig
lot; se mettre en ', gaan dienen, in betrekking gaan; les ".ds atmospheriques, weersgesteldheid; envoyer 4 "a, op zicht zenden.

y

lijk, in goede staat; wel degelijk, niet
twijfelachtig; aangeschoten; mal "--i, gebrekkig, minderwaardig, in slechte staat.
conditionnel, a. -lement, adv. voorwaardelijk; "a, m. voorwaardelijke wijs; verleden toekomende tijd.
conditionnement, m. droging (v. wol, zijde).
conditionner, v.tr. als voorwaarde stellen,
bedingen; aan de eisen doen beantwoorden, afwerken, in behoorlijke staat
brengen; drogen (wol, zijde).
condoNance, f. rouwbeklag; apporter-, presenter-, exprimer ses —s, condoleren.
condor, m. $? condor.
conducteur, -trice, a. geleidend; fit ",, geleidraad; (fig.) draad; "a, m. & f. leidsman, -vrouw; leider; opzichter, werkbaas; geleider, conducteur, bestuurder
(auto), voerman (wagen); geleider (van
warmte of electriciteit); ' du requin,
Zj loodsmannetje.
conductibilitê, I. geleidingsvermogen.
conductible, a. geleidend.
conduction, f. geleidingsvermogen.
conductivitE, f. geleidingsvermogen.
conduire, v.tr. leiden, begeleiden, brengen
(kind naar school), mennen (paard),
hoeden (kudde), sturen (schuit), besturen,
chaufferen (auto), vervoeren (koopwaar),
hanteren (penseel), optrekken ('n gebouw), geleiden (de warmte, de electriciteit); leiden, leiding geven aan; aanvoeren
('n leger), dirigeren (orkest), besturen
(yolk), opleiden ('n jongen vorst), doen
handelen (van gevoelens), behandelen
(machine), opkweken (boom), doorvoeren
(intrige), in elkaar zetten (de actie in 'n
toneelstuk); "., Bien sa barque, zijn zaken
goed besturen; "a a sa perte, in het verderf storten; ".., au tombeau, ten grave
slepen; "., a la perfection, volmaken; "-,,
v.intr. leiden, voeren; ce chernin conduit a
la ville, die weg voert naar de stad; se "-i,
zijn weg vinden; zich gedragen.
conduiseur, in. aanwijzer (bij houtverkoop).
conduit, m. pijp, buis, kanaal, gang, geleiding; t■d auditif, gehoorbuis.
conduite, f. leiding, begeleiding; 't mennen, 't hoeden, 't sturen, 't besturen; leiding, beleid; aanvoering, 't dirigeren,
opleiding, bestuur, opzicht, behandeling,
doorvoering, bouw, plan; gedrag, optreden; leiding (van buizen); faire la "-, el,
uitgeleide doen; faire un pas de ~ a, een
eind wegbrengeri; avoir de la'', een vaste
lijn volgen; een goed gedrag hebben; manquer de "a, niet weten wat men wil; een
slecht gedrag hebben; "a d'eau, waterleiding; une "d inte'rieure, auto met zelfstarter.

condyle
condyle, in, gewrichtskuobbel.
condylome, m. knobbelgezwel.
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confondre

uitspreken in; avoir unc entiere fa, clans,
't voiste vertrouwen hebben in.
confiant, a. vertrouwend, goedgelovig; vol
zelfvertrouwen; verwaand.
confidemment [-dd-], adv. in vertrouwen.
confidence, f. vertrouwelijke mededeling;
en "d, in vertrouwen; mettre dans la ,-,,
in 't vertrouwen nemen; faire des -'s ci
qn., iem. iets in vertrouwen meedelen.
confident, m. -e, f. vertrouweling(e); ver trouwde.
confidentiel, a. -lement, adv. vertrouwelijk.
confier, v.tr. (d) toevertrouwen (aan); in
vertrouwen meedelen; se ,..•-, (a of en), zich
verlaten (op), vertrouwen stellen (in).
configuration, f. uiterlijke gedaante, vorm.
configurer, v.tr. een gedaante geven aan,
een vorm geven aan.
confinement m. opsluiting.
confiner a, v. ntr. grenzen aan; nabijkomen;
confiner, v.tr. opsluiten; se ,-, (clans), zich
afzonderen, zich terugtrekken; zich bepalen (tot).
confins, in. pl. grenzen; uiterste einde; sur
les e--, de, aan de uiterste grens van.
confire, v.tr. inmaken, inleggen, konfijten;
in zwelpap leggen (huiden).
confirmatif, a. bevestigend, bekrachtigend.
confirmation, f. bevestiging, bekrachtiging;
RK vormsel; inzegening.
confirmer, v.tr. bevestigen, bekrachtigen;
versterken; RK vormen; se ,-.,, bevestigd-, versterkt worden.
confiscable, a. die verbeurd verklaard lean
worden.
confiscation, f. verbeurdverklaring.
confiserie, f. sulker-, banketbakkerij; suikergoed, banket.
confiseur, m. -euse, f. suikerbakker, -ster,
banketbakker, -ster.
confisquer, v.tr. verbeurd verklaren; afnemen (iets van een schooljongen); inpalmen; beslag leggen (op).
confit, a. gekonfijt, ingelegd; vroom, zalvend,
gelukzalig; ,%-, en, een en al, doordrongen
van; r., en devotion, kwezelachtig; ,---, en
douceur, zoetsappig; '', m. zwelpap.
confiture, f. gelei, jam, vruchtenmoes.
confiturerie, f. jamfabriek.
confiturier, m. jamfabrikant; verkoper van
jam; jampot.
conflagration, f. grote brand; algemene beroering.
conflit [-fli], m. botsing; strijd, tweespalt,

cone, m. kegel; kegelvrucht, pijnappel; kegelvormige schelp; ,---, tronque, afgeknotte
kegel; ,---, de lumiere, lichtkegel; ,--, d'ombre,
schaduwkegel; ' de tempete, stormbal.
confabuler, v.intr. kouten, keuvelen, redekavelen.
confection, f. vervaardiging, 't maken;
't opmaken (van een lijst), bewerking (van
een wet), 't aanleggen (van een weg); vervaardiging in 't groot (inz. van kledingstukken); gemaakte kledingstukken, confectie; maison de r..,, confectiemagazijn.
confectionner, v.tr. vervaardigen, maken.
confectionneur, m. -euse, f. vervaardiger,
-ster (van klederen).
confederal, a. bondgenootschappelijk.
confidkratif, a. bondgenootschappelijk.
confederation, f. bondgenootschap, bond;
i■-, ge'ne'rale du travail (C. G. T.), arbeidersbond; la Ci-•, Suisse, Zwitserse
Statenbond, Zwitsers Eedgenootschap.
confêdéri, a. verbonden; ,■,, m. bondgenoot;
les C,--,s, de Zuidelijken in de slavenoorlog.
confklêrer, v.tr. in bondgenootschap verenigen; se r-s, zich verbinden, een bond
vormen.
conference, f. gesprek, bespreking, beraadslaging; club, dispuut, responsiecollege;
conferentie; lezing, voordracht, vergelijking (v. teksten); faire des ,--is, lezingen
houden; ,--, navale, vlootconferentie; les
#-%-is de caréme, vastenpreken (in Notre
Dame); maitre de ,-%-is, privaat-docent,
lector (aan Universiteit).
conferencier, m. -lire, f. spreker, spreekster
(die lezingen of voordrachten houdt).
confêrer, v.tr. vergelijken; schenken, verlenen, begeven; ,--,, v.intr. overleggen, beraadslagen.
confervades, t.pi. $ draadwieren.
conferee, f. $ watermos.
confesse, I. biecht; aller a ,%-,, ter biecht gaan.
confesser, f. v.tr. biechten; bekennen, erkennen; belijden; ,--, qn., iem. de biecht afnemen; iem. uithoren, iem. zijn geheim
ontfutselen; c'est le diable a f•-, 't is een
harde noot; se ",, biechten.
confesseur, m. biechtvader; belijder.
confession, f. biecht; bekentenis; t--, de foi,
geloofsbelijdenis; ,--, auriculaire, oorbiecht.
confessionnal, m. biechtstoel.
confessionnel, a. van de belijdenis; van een
godsdienstige richting, confessionneel (onconflict.
der wi-,^).
confluent, a. ineenlopend, samenvloeiend;
confetti, m. pl. confetti.
,-%,, m. samenvloeiing; samenloop van
twee rivieren.
conliance, f. vertrouwen; vrijmoedigheid,
zelfvertrouwen; de ,■,, op goed vertrou- confluer, v.intr. ineen- samenvloeien; zich
wen; homme de ,-,,, vertrouwd man; avoir
verenigen.
la ,.■,, facile, gauw iemand vertrouwen; confondre, v.tr. vermengen, verenigen, doen
faire "..0 a, vertrouwen, zijn vertrouwen
samenvallen; verwisselen, verwarren; be-
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schamen, in verwarring brengen, vernederen, vernietigen, verijdelen; door de
mand doen vallen ('n beschuldigde) versteld (of verbluft) doen staan; verlegen
(of beschaamd) maken; cela me confond, ik
sta er versteld van; se vermengd worden, samenvallen; ineenlopen, verloren
en excuses,
gaan; in de war raken; se
zich uitputten in verontschuldigingen.
confondu, a. beschaamd.
conformateur, m. conformateur, vormer (in
hoedenwinkels, om de vorm van het
hoofd te bepalen).
conformation, f. inrichting, bouw; vice de
afwijking in de bouw, lichaamsgebrek.
conforme (a), a. gelijkvormig (aan); overvoor gelijkeenkomstig; pour copie
luidend afschrift of overeenkomstig het
oorspronkelijke.
conforme, a. gebouwd; bient■d, welgeschapen.
conformêment (a), adv. overeenkomstig.
conformer, v.tr. vormen; gelijkvormig maken (aan, a), inrichten (naar, et), se
ci, zich richten naar, zich schikken naar,
handelen overeenkomstig, zich houden
aan.
conformiste, m. & /. conformist (belijder, -es
van de staatskerk in Engeland).
conformitê, f. gelijkvormigheid, overeenkomst(igheid), gelijkluidendheid; en
de
(of avec) volgens, overeenkomstig.
comfort [kOferi, m. gemak, geriefelijkheid,
gezelligheid, comfort; avoir
moderne,
modern ingericht zijn.
comfortable, a. gemakkelijk, geriefelijk, gezellig, lekker, comfortabel; m. geriefelijkheid; gemakkelijke stoel; gemakkelijke p,antoffel; m,anquer de
niet geriefelijk zijn.
confortablement, a. gemakkelijk, geriefelijk,
comfortabel.
confortant, confortatif, a. versterkend; —,
m. versterkend middel.
confortation, I. versterking.
conforter, v.tr. (ver)sterken, opwekken,
troosten.
confraternel, a. broederlijk, collegiaal.
confraternite, f. collegialiteit.
collega, ambtgenoot; kunstconfrere,
broeder.
confrOrie, /. broederschap; C"., de la Passion, broederschap van handwerkslieden
die passiespelen uitvoerden.
confrication, f. fijnwrijving.
confrontation, f. confrontatie, gelijktijdig
verhoor (van getuigen en beschuldigden);
vergelijking (van teksten).
confronter, v.tr. confronteren, gelijktijdig
verhoren (getuigen); vergelijken (teksten).
confus, a. verward; onduidelijk, vaag (geluid), onscherp (beeld); verlegen, bedeesd,
beschaamd.
FRANS WOORDENBOX,K.

congolais

eonftisalent, at10. door elkaar, verward; onduidelijk.
confusion, verwarring, (als samenvalling,
wanorde, onduidelijkheid, verwardheid of
verwisseling); beschaming, vernedering;
ontsteltenis, verbouwereerdheid; verlegenheld, beschaamdheid; c'est ici la ti des
langues, 't is hier de Bab-ylonische spraakverwarring; mentale, zinsverbijstering.
confusionner, v.tr. verlegen maken.
conge,
vochtmaat bij de Romeinen
(pl.m. 3 1.), congius.
conge, m. verlof (om te vertrekken); verlof
(ambt, dienst); militaire diensttijd; vrijaf,
vacantie; zeebrief; geleibriefje; ontslag,
wegzending; opzegging (huur); donne?
zijn afscheid geven aan, afschepen; verlof-,
vacantie geven aan; de huur opzeggen aan;
de, verlof geven om, toestaan;
donner
donner son
ontslaan; prendre
afscheid nemen; prendre un verlof nemen;
prendre un second
voor een nieuwe
diensttijd tekenen; en'—, met verlof.
congeable, a. opzegbaar.
congediement,
wegzending; afdanking;
opzegging.
congedier, v.tr. zijn afscheid geven aan, afschepen; afdanken, ontslaan, wegzenden;
verlof geven aan.
congelable, a. bevriesbaar.
congelation, f. bevriezing, stolling.
congeler, v.tr. doen bevriezen, -stollen; se
bevriezen, stollen.
congênire, a. gelijksoortig, verwant;
in.
soortgenoot, stamverwant.
congenital, a. aangeboren.
congestif, a. congestie veroorzakend.
congestion, f. congestie, (bloedaandrang, ins.
naar 't hoofd), beroerte; zonnesteek;
pulmonaire, bloedaandrang naar de longen;
ce're'brale, -naar 't hoofd.
congestionnè, a. vuurrood, opgezet (gezicht); bevangen (door koude); overbevolkt (stad); verstopt (straat).
congestionner, v.tr. congestie veroorzaken in;
se v.intr. verstopt raken (orgaan),
overbevolkt worden; bloedaandrang krijgen.
congiaire, m. uitdeling onder 't yolk (bij
de Romeinen).
conglobation, /. opeenstapeling (van bewijzen).
conglober, v.tr. opeenhopen, samenballen.
conglomeraat (samenpakconglomirat,
king van verschillende stoffen).
conglomêrer, v.tr. samenhopen, tot een,
kluit verbinden; se
samenballen.
conglutinant, a. hechtend, samenklevend.
conglutination, f. samenkleving; verdikking...
conglutiner, v.tr. aaneenlijmen; verdikken..
Congo, m. Kongo.
Kongolees.
congolais, a. Kongolees;
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conjuguer, v.ti . paren; vervoegen (werkcongratulation, I. gelukwens, felicitatie.
woord); verbinden (met).
congratulatoire, a. gelukwensend.
congratuler, v.tr. gelukwensen, begroeten. conjungo [-36-], m. huwelijk(sformulier).
conjurateur, m. samenzweerder; geestenbecongre, in. :1 zeeaal.
congriage, m. trenzing.
congrêer, v.tr. trenzen.
congrêganiste, a. in: ecole r .), broederschool,
zusterschool; ,---,, in. & I. lid van een
geestelijke vereniging of congregatie;
le k ebroeder, -zuster.
congregation, I. geestelijke vereniging, congregatie; vergadering van kardinalen;
I, des fideles, gemeenschap der gelovigen (de R. K. kerk).
congres [-gre], m. bijeenkomst, congres;
volksvertegenwoordiging (Ver. Staten).
congressiste, in. congreslid.
congru, a. genoegzaam, toereikend; behoorlijk, gepast; reduire et la portion "../e, niet
meer dan het nodige geven aan.
congruent a, a. passend bij; gelijk en gelijkvormig aan.
congruite, f. behoorlijkheid, gepastheid.
congrfiment, adv. behoorlijk, gepast.
conicite, f. kegelvorm(igheid).
conifire, a. $ kegelvormige vruchten dragend; —s, m. pl. coniferen, naaldbomen.
conique, a. kegelvormig, conisch; section ,--,,
kegelsnede.
conirostre, a. & m. kegelsnavelig(e vogel).
conjectural, a. vermoedelijk, op vermoedens
berustend, verondersteld.
conjecturalement, adv. bij gissing, vermoedelijk.
conjecture, f. gissing, vermoeden.
conjecturer, v.tr. gissen, vermoeden.
conjoindre, v.tr. samenvoegen, door 't huwelijk verenigen, in de echt verbinden.
conjoint, a. samengevoegd, verbonden; promo * ,,,, met het ww. verbonden vnw.;
regle ,---,e, kettingregel; "-i, in. "../(e), echtgenoot, -note.
conjointement, adv. samen, gelijktijdig.
conjoncteur, m. IK. schakelaar.
conjonctif, a. verbindend, koppelend; voegwoordelijk; membrane eve, bindvlies.
conjonction, f. vereniging, gemeenschap;
voegwoord; conjunctie (samenstand van
twee hemellichamen).
conjonctive, f. bindvlies (van het oog).
conjonctivite, f. bindvliesontsteking.
conjoncture, f. samenloop van omstandigheden; gelegenheid; la ,---, actuelle, het
huidig tijdsgewricht.
conjouir (se), v.pr. zich mede verheugen.
conjugable, a. vervoegbaar.
conjugaison, f. vervoeging.
conjugal, a. echtelijk; lien "...,, huwelijksband;
scene —e, ruzie tussen echtgenoten.
conjugalement, adv. echtelijk.
conjugalite, f. echtelijke staat.
conjugue, a. gepaard; vervoegd (werkw.).

zweerder.

conjuration, f. samenzwering; bezwering;
,--,s, dringende bede.

conjure, in. samenzweerder, saamgezworene.
conjurer, v.tr. zweren, beramen; bezweren,
dringend verzoeken, smeken; bannen
(geesten-); afwenden (gevaar); il a conjure
votre perte, hij heeft uw ondergang gezworen; v.intr. ,--, (contre), samenzweren,
samenspannen (tegen).
connaissable, a. te kennen, kenbaar.
connaissance, f. kennis, wetenschap; kenvermogen; bewustzijn; kennis, bekende; bevoegdheid om te berechten; a ma "-,, bij
mijn weten, zover ik weet; porter a la ,---,
de qn., iem. kennis geven van; avoir ,■,, de,
kennis dragen van; avoir ".., d'un navire,
een schip in zicht krijgen; de "-,, bekend; qn. de ma ,---,, een kennis van mij;
faire ,, avec qn. of faire la ,---, de qn., met
iem. kennis maken; il est en pays de ,---,,
hij is onder bekenden; en ,---, de cause, met
kennis van zaken; avoir toute sa —', geheel
bij kennis zijn; etre sans ,---,, buiten kennis
zijn; perdre i.--,, bewusteloos warden; reprendre ,--,, weer bij kennis komen.
connaissement, m. $ vrachtbrief, cognossement; ,---, ci ordre, order-cognossement.
connaisseur, m. -euse, f. kenner; un ceil de
,---i, een kennersblik.
connaltre, v.tr. kennen, inzien, weten; herkennen; onderscheiden; erkennen, willen
horen van; on le connait pour, hij staat bekend wegens; ,---, qc. a, iets kennen van;
verstand hebben van; je ne le connais ni
d'Eve ni d' Adam, ik ken hem totaal niet;
"-, son monde, zijn volkje (zijn Pappenheimers) kennen; je ne lui connaissais pas ce
defaut, ik wist niet, dat hij dat gebrek
had; la'' dans les coins, goed op de hoogte
zijn, het klappen van de zweep kennen,
doorkneed zijn in jets; ,---, de, v.intr. bevoegd zijn om te berechten; se ‘---,, zichzelven- of elk. kennen; se e■., et qc. (of en
qc.), van iets verstand hebben; se faire
,-•,, zich bekend maken; zich onderscheiden; l'arbre se connait 4 ses fruits, men
kent de boom aan zijn vruchten; ne plus
se —, buiten zich zelven zijn.
conne, a. aangeboren; gepaard.
connectif, a. verbindend; ,---,, m. helmbindsel. [permaarschalk.
connetable, m. (oud.) opperstalmeester; opconnêtablie,f.(oud) waardigheid van een conlikable; rechtbank van maarschalken.
connexe, a. verbonden, samenhangend.
connexion, f. verband, samenhang, betrekking.

connexite
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consciencieux, a. nauwgezet, plichtmatig.
connexite, f . samenhang, verwantschap.
connivence, f. 't oogluikend toestaan, 't door conscient (de), a. bewust (van);
de soide vingers zien ; medeplichtigheid, verstandhouding; agir de"-, avec, heulen met;
etre de avec qn., 't met iemand eons zijn
(in ongunst. zin).
conniver a, v.intr. door de vingers zien,
oogluikend toestaan, medeplichtig zijn
aan.
connu, a. bekend;
m. 't bekende.
kegelvorconoide, a. kegelvormig; "a,
mige figuur.
conque, f . grote holle schelp; oorschelp.
conquirant, m. veroveraar; hartenwinnaar.
conquerir, v.tr. veroveren.
conquet [-ke], m. goed gedurende 't huwelijk aangeworven.
conquete, f. verovering; 't veroverde, veroverd gebied of persoon wiens hart men
heeft gewonnen; faire la "-, de, veroveren.
conquis, a. veroverd.
conquistador [kwi-], m. Spaans veroveraar
van Amerika.
Koenraad, Koen.
Conrad 1-rdel],
eveque ti wijbisschop;
consacrant, a. &
pretre
priester die de mis opdraagt.
consacre, a. gewijd; terme geijkte term;
— par l' usage, dat burgerrecht verkregen
heeft.
consacrer, v.tr. (a), wijden (aan), toewijden
(aan), bestemmen (voor), besteden (aan);
wijden, inwijden, inzegenen; vereeuwigen,
rechtvaardigen, wettigen, bekrachtigen.
consanguin [-ge], a. van een vader;
halfbroeder.
consanguinite [-gi-], f. bloedverwantschap
van vaderszijde.
conscience, f . geweten, gemoed; nauwgezetheid; bewustzijn, bewustheid, zelfbewustzijn; en "a, en bonne "-,, in gemoede, in
waarheid, met een gerust geweten; avoir
de la nauwgezet zijn; sans gewetenloos; cas de "a , gewetenszaak; liberte de
geloofsvrijheid, gewetensvrijheid; ouvrier
en , uurloonwerker; compositeur en "a,
smoutzetter; mettez-vows cola sur la -',
eet dat op; mettre qc. sur la de qn.,
iem. voor sets verantwoordelijk stellen,
iem. zeggen dat het zijn eigen schuld is;
perdre "a de, de notie verliezen van; en
mon dme et in voile oprechtheid; avoir
sur la e • schuldig zijn aan; niet kunnen
verkroppen; avoir la "-, large, een mum
geweten hebben; avoir "a de, beseffen;
avoir la
nette, een zuiver geweten hebben; la main sur la
met de hand op
't hart; (se) faire (une)
de, bezwaar
hebben om; c' est une
de, 't is zonde,
't is schande; fort de la
de son droit,
in 't bewustzijn van zijn recht.
consciencieusement, adv. nauwgezet, plichtmatig.

name, zelfbewust.

conscription, f. inschrijving voor de krijgsdienst, loting; tirer a la "a, loten.
loteling, recruut; melkmuil;
a. in tires mss,beschreven vaderen (Ram.
senatoren).
consecrateur, m. RK de de wijding verrichtende bisschop, wijbisschop.
consecration, f. wijding, inwijding, inzegening; bekrachtiging, bevestiging; consecratie (deel der Mis); e'piscopale, bisschopswijding.
consecutif, a. achtereenvolgend; ", a, die
een gevolg is van; proposition "-qv, ge[elkander.
volgaanduidende bijzin.
consecutivement, adv. achtereenvolgens, na
conseil, raad, raadgeving; raadgever,
raadsman, advocaat; besluit, rijp beraad;
raad (vereniging van personen); prendre
de, raadplegen, to rade gaan met; de
bon
die goede raad geeft; la nuit Porte
de nacht brengt raad, men moet zich
er op beslapen; avocat ti rechtsgeleerd
adviseur; judiciaire, curator; mettre
sous ti judiciaire, onder curateele stellen;
d'administration, raad van beheer;
de discipline, raad van toezicht en discipline; d'Etat, raad van State; de
fablique, kerkeraad; ti federal, bondsraad;
ge'ne'ral, provinciale staten (in
Frankrijk); N de guerre, krijgsraad;
des
ministres, ministerraad; president du
voorzitter van de ministerraad; ti municipal, gemeenteraad; N de prefecture,
raad van bijstand (van een prefet);
de prud'hommes, arbeidsraad; de revision, keuringsraad; ti des troubles, W
bloedraad, Raad van Beroerten.
conseiller, v.tr. (aan)raden, raadgeven aan;
"- , 4re, f . raadgever, -geefster; raadsheer, raadslid; ,---, de la tour, hofraad;
soort peer; ,---, d'Etat, staatsraad; de
legation, gezantschapsraad; ti ge'ne'ral, lid
der departementale staten (in Frankrijk);
municipal, gemeenteraadslid.
conseilleur, m. raadgever.
consensuel, a. met wederzijdse toestemming.
consentant, a. toestemmend.
consentement, m. toestemming, inwilliging,
goedkeuring, instemming; du de, met
goedvinden van.
consent', a. toegestaan.
consentir (et), v.intr. toestemmen (in), zijn
toestemming geven (tot); qui ne dit mot
consent, wie zwijgt stemt toe;
v.tr. toestaan, goedkeuren;
une police, polis
afsluiten.
consequemment [-kamâ], adv. consequent;
bijgevolg; agir "a a ses principes, handelen
in overeenstemming met zijn beginselen,

conscrit,

ti

consequence
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consequence, I. gevolg, gcvolgtrekking; gewicht, belang; en ,--/, bijgevolg; dienovereenkomstig, in overeenstemming daarmee;
en ,----, de, ingevolge; vela ne tire pas 4 ,---a,
dat is niet van belang; dat verbindt u tot
niets; affaire de ‘---,, zaak van gewicht;
homme sans ,--/, onbeduidend man.
consequent, a. zich zelven gelijkblijvend,
consequent; (pop.) van belang; ,---/, m.
tweede stelling van een sluitrede; tweede
term van een evenredigheid; par e-, bijgevolg, derhalve.
conservateur, in. -trice, f. bewaarder, -ster;
behoudsman, conservatief; conservator,
bibliothecaris; i ., des eaux et forets, opperhoutvester; ,...-,, a. behoudend, conservatief.
conservation, f. bewaring, behoud, zelfbehoud; ambt van conservator.
conservatisme, m. stelsel der conservatieven;
partij van (zucht tot) behoud.
Conservatoire, a. bewarend, behoudend; ,-.,,
In. conservatorium; ,---, des arts et métiers,
openbaar gebouw voor kunst, wetenschap
en nijverheid; ,---, de musique, hogere muziekschool, conservatorium; ,----, dramatique, toneelschool.
conserve, I. ingelegde vruchten, -groenten,
enz.; ‘-,-,s, bril met gekleurde glazen; ,---is
alimentaires, conserven, verduurzaamde
levensmiddelen; aller de e---i, 4,.. in gezelschap varen, samen gaan.
conserver, v.tr. bewaren, goedhouden, in
stand houden, verduurzamen; behouden,
ophouden, aanhouden (kleren); bien conserve, nog funk voor zijn leeftijd (jeugdig
gebleven); se r-a, in stand blijven, goed
blijven; zijn gezondheid ontzien, zich in
acht nemen.
considerable, a. -meet, adv. aanzienlijk; aanmerkelijk; gewichtig, invloedrijk.
considerant, in. overweging, beweegreden,
considerans.
consideration, f. beschouwing; overweging,
reden; overleg, oplettendheid; gewicht,
belangrijkheid; hoogachting, aanzien; ,•-,s,
beschouwingen; prendre en ", in aanmerking nemen; en ,---, de, met het oog
op, wegens; par ‘-•-, pour, ter wille van;
sans ', zonder overleg; onbelangrijk;
user de "a, de omstandigheden in aanmerking nemen, een gematigde houding
aannemen; recevez l'assurance de ma ,---,
distingude, met de meeste hoogachting heb
ik de eer te zijn, uw dw.
considerement, adv. bedachtzaam, met overleg.
considerer, v.tr. beschouwen; overwegen, in
aanmerking nemen, letten op; waarderen,
achten; considerant que, overwegende dat.
consignataire, rn. $ geconsigneerde (die goederen in consignatie heeft).

consommation

consignateur, in. consignant.
consignation, I. $ consignatie ('t in bewaring
geven van goederen, 't storten van een
waarborgsom).
consign e, f. order, instructie, wachtwoord
(inz. van schildwachten); verbod om uit
te gaan, arrest; bewaarplaats voor handbagage; forcer la ,---,, met geweld binnengaan; deposer en ,---,, rnettre 4 la ,---i, in
bewaring geven.
consigner, v.tr. in bewaring geven, deponeren; consigneren, in commissie geven;
vermelden, inschrijven, optekenen; vastleggen (in 'n bock); verbieden uit te gaan,
arrest geven aan; droits consigns, beschreven rechten; ,---, qn. 4 sa porte, iem.
de toegang tot zijn woning ontzeggen,
niet thuis geven.
consistance, f. vastheid, stevigheid; standvastigheid, bestendigheid, betrouwbaarheid; inhoud, omvang; prendre de la ,--a,
vastheid krijgen; een gezeten burger
worden, zich gunstig ontwikkelen (van
een zaak), bevestigd worden, geloof vinden (van nieuws); sans ,--, onvast, waarop
men niet kan bouwen, die op losse schroeven start, besluiteloos, ongegrond, uit de
lucht gegrepen.
consistant, a. vast, stevig; standvastig, bestendig, betrouwbaar.
consister (,--, 4 faire qc., ,---, en of dans
qc.), v.intr. bestaan (in, uit).
consistoire, m. consistOrie (vergadering der
kardinalen; kerkeraad).
consistorial, a. -ement, adv. consistoriaal.
consolable, a. troostbaar.
consolant, a. vertroostend, troostrijk.
consolateur, m. -trice, f. trooster, -es; /.■,, a.
[troostend.
consolatif, a. troostrijk.
consolation, I. troost, vertroosting.
console, f. console (vooruitspringendc steen
om een balkon-, -een beeld ear. te dragen);
muurtafeltje.
consoler, v.tr. troosten, vertroosten; se i---,
(de), zich troosten (over).
consolidant, a. helend, hechtend.
consolidation, f. versterking, 't stevig makers;
bevestiging; heling, genezing (van een
wond); $ consolidatie van schulden.
consolider, v.tr. versterken, stevig maken,
hecht en duurzaam maken; bevestigen;
helen, hechten (wond); $ consolideren
(staatsschuld). [schuld).
consolidés, m. pl. consols (Engelse staatsconsommateur, m. vervuller, voleindiger;
verbruiker, consument; cafebezoeker.
consommation, f.vervulling, voleinding, voltooiing, volvoering; verbruik, vertering,
consumptie; jouer la -', om het gelag
spelen; prendre une ,---a, iets gebruiken;
'n glaasje drinken; ,-...? de courant, 1--stroomverbruik.

consommé
consommé, m. (zeer krachtige) bouillon;
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a. volmaakt, bedreven, doorkneed, volleerd; filou aartsschavuit, doortrapte
schelm.
consommer, v.tr. vervullen, voleindigen, voltooien, volvoeren; verbruiken, gebruiken,
verteren; tout est consommé, het is volbracht; ces confitures consomment beaucoup de sucre, die jams nemen veel
suiker
consomptif, a. verterend, bij tend.
consomption, f. vertering; tering, vermagering.
consonance, f. overeenstemming van twee
klanken; gelijkluidendheid van de eindklank der verswoorden.
consonant, a. samenklinkend, gelijkluidend,
samenstemmend.
consonantique, a. van een medeklinker.
cons onantisme, in. leer (systeem) v. d.
medeklinkers.
consonne, I . medeklinker, consonant.
conson(n)er, v.intr. (harmonisch) samenklinken.
prins-gemaal;
consort, m. prince
deelgenoten, consorten; et ,---,s, en Co.
consortial, a. van een vennootschap.
consortium [-sjOin], m. groep, combinatie.
consoude, I. $ smeerwortel.
conspirant, a. samenwerkend.
conspirateur, m. -trice, f. samenzweerder,
-zweers ter.
des
conspiration, I. samenzwering; la
poudres, 't buskruitverraad (1605); la
du silence, 't doodzwijgen.
conspirer, v.intr. samenzweren, -spannen;
v.tr. bea qc., tot iets meewerken;
la mort d'un tyran, de dood
ramen;
zweren aan een dwingeland.
conspuer, v.tr. honen, beschimpen, uitj ouwen.
constamment, adv. voortdurend, steeds;
standvastig, onverzettelijk.
constance, f. standvastigheid, volharding;
bestendigheid, gestadigheid.
Constance, I . Constanz (stad); Constance
m. Constantius.
(een meisje);
constant, a. standvastig, onverzettelijk; bestendig, onveranderlijk; zeker, ontwijfelm. Constans.
baar;
constante, I. onveranderlijke grootheid.
Constantin, in. Constanqn.
Constantinople, f. Constantinopel.
constantinopolitain, a. ConstantinopoliConstantinopolitaan.
taans;
constat [-stat], m. gerechtelijke constate[ring.
constatable, a. vast to stellen.
constatation, I. vaststelling, bevinding; proceder aux mss, de toestand opnemen.
constater, v.tr. vaststellen, constateren.
constellation, f. sterrenbeeld; groepering.
conste116, a. met sterren bezaaid; anneau

construire

de decorations, unitoverring; uniforme
form vol decoraties.
consteller, v.tr. met sterren bezetten.
conster, v.intr. blijken, vaststaan.
consternation, f. verslagenheid, ontsteltenis.
consterner, v.tr. diep ontroeren, ontstellen.
constipation, f. hardlijvigheid, verstopping.
constipê, a. hardlijvig, verstopt.
constiper, v.tr. hardlijvig maken, verstoppen.
constituant, a. samenstellend; grondwetM.
bestanddeel;
gevend; partie
volmachtgever;
f. grondwetgevende
vergadering (1789).
constitu e
P , a. gesteld; ingesteld; samengeeen goed gestel hebben;
steld; titre
de overheid; les corps
les autorite's
de staatslichamen.
constituer, v.tr. stellen (candidaat, plaatsvervanger), aanstellen als (scheidsrechter); benoemen; benoemen tot (president),
aanwijzen als (erfgenaam); instellen, oprichten, stichten, samenstellen, uitmaken
(een geheel); qui vows a constitue juge? wie
heeft u tot rechter gesteld? ti qn. en frail
(of en de'penses), iem. op kosten jagen;
une rente a qn., iem. een jaargeld toeken,
nen; se zich stellen; zich constitueren;
se ti juge dans sa propre cause, zich tot
rechter in zijn eigen zaak opwerpen; se
prisonnier, zich gevangen geven, zich bij
de politie aanmelden.
constitutif, a. rechtgevend, wettig; samenstellend; constituerend (vergadering); element
bestanddeel.
constitution, f. 't stellen, aanstelling, benoeming, aanwijzing; instelling, oprichting, stichting; toekenning, vaststelling
(van een rente); samenstelling, gesteldheid; lichaamsgesteldheid, gestel; staatsregeling, grondwet.
constitutionnalitê, f. grondwettigheid.
constitutionnel, a. nit 't gestel voortkomend;
grondwettig.
constitutionnellement, adv. grondwettig.
constricteur, a. samentrekkend; boa
Amerikaanse reuzenslang, boa constricsluitspier.
tor; muscle
constriction, f. samentrekking, vernauwing.
constringent, a. samentrekkend.
bouwer, bouwmeester; verconstructeur,
vaardiger, maker, fabrikant.
constructif, a. bouwend, opbouwend.
construction, f. bouw, 't bouwen, opbouw,
vervaardiging, aanleg (spoorweg); bouwkunst; (fig.) samenstelling, vorming van
een figuur, constructie of zinsbouw,
in aanwoordschikking; gebouw; en
navale,
timmerhout;
bouw; bois de
scheepstimscheepsbouw; chantier de
merwerf; feu de boite de bouwdoos.
construire, v.tr. bouwen, opbouwen, maken,
vervaardigen, aanleggen (ecn spoorweg);
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(fig.) samenstellen, in elkaar zetten, construeren (by . een driehoek).
consubstantialire, I. medezelfstandigheid;
't een zijn; een substantie vormen;
eenheid van wezen (van God den Fader
en den Zoon).
consubstantiation, f. medeaanwezigheid van
't lichaam en 't bloed van Christus in
het A vondmaalsbrood.
consubstantiel, a. -lement, adv. medezelfconsul, m. consul. [standig, een van wezen.
consulaire, a. consulair, consuls-.
consulairement, adv. consulair, door een
consul.
consulat, m. consulschap, consulaat.
consultant, a. consulterend; geconsulteerd,
adviserend; ,-, m. raadvrager; raadgever.
consultatif, a. raadgevend; voix "-dve, adviserende stem; comite "-i, raad v. advies.
consultation, f. raadpleging, consult; advies;
spreekuur; appeler en "-i, in consult roepen, om advies vragen.
consulter, v.tr. raadplegen, consulteren; te
rade gaan met, rekening houden met; r--,
son chevet (of son oreiller), zich op iets
beslapen; '', v.intr. beraadslagen.
consulteur, m. raadgever, adviseur, consuconsumable, a. verteerbaar. [lent.
consumant, a. verterend.
consumer, v.tr. verteren, vernietigen, vernielen, verkwisten; se r,,, verteren, wegkwijnen, vergaan, vermageren.
contabescence, f. uittering.
contabescent [-besa], a. uitterend.
contact [-takt], m. aanraking, voeling, verbinding, aansluiting; au "-, de, door de
invloed van; prendre e.,-, avec, entrer en
avec, voeling krijgen met; ,---, a cheville,
fK, stopcontact; point de "-i, raakpunt;
couper le "-i, stoppen (motor).
contadin, In. plattelandsbewoner.
contage, m. besmetting (door aanraking).
contagieux, a. besmettelijk, aanstekelijk.
contagion, I. besmetting, aansteking; aanstekelijkheid.
contagionniste, aanhanger der besmettingscontagiositê, I. besmettelijkheid. [leer.
contamination, f. bezoedeling, bevlekking;
besmetting. [smetten.
contaminer, v.tr. bezoedelen, bevlekken; beconte, m. vertelscl, verhaal, sprookje; praatje; ,---, bleu, "-, de fees, sprookje; Ns de
ma mere l'oie, sprookjes van Moeder cle
Gans; ".-, de bonnes femmes, bakersprookje;
"-, a dormir debout, onmogelijk verhaal;
, en l'air, verhaal dat uit de lucht is
gegrepen, praatje voor de vaak.
contemplateur, in. -trice, f. beschouwer, bespiegelaar, -ster.
contemplatif, a. beschouwend, bespiegelend; vie "-dye, levee in stile overpeinzing
doorgebracht.

contexte

contemplation, /. beschouwing, bespiegeling, overpeinzing; stile bewondering.

contempler, v.tr. beschouwen, nadenken
over; in stilte bewonderen.

contemporain, a. uit dezelfde tijd, hedendaags; histoire "-,e, geschiedenis van de
tegenwoordige tijd; "..,, m. tijdgenoot.
contemporaniitê, t. gelijktijdigheid, heden[achter, -ster.
daagsheid.
contempteur [-taptder], m. -trice, f. verinhoud;
oppervlakte;
houding;
contenance, I.
faire bonne e•d, zich goed houden; perdre
P--, , van streek raken, verlegen warden;
pour se Bonner une,-,, par'', om zich een
houding te geven; fatsoenshalve.
contenant, a. inhoudend; i, m. het inhoudende voorwerp.
contendant, a. mededingend, strijdend; '',
m. -e, I. mededinger, -ster
contenir, v.tr. bevatten, beheizen, inhouden;
kunnen bevatten, plaats bieden voor;
weer-, tegenhouden; bedwingen, in toom
houden; se e,,, zich bedwingen, zich inhouden.
content, a. tevreden, vergenoegd, blij (met,
over, de); titre ,---, de sa (petite) personne,
met zich zelf ingenomen zijn; "s, m. manger son "-d, zijn genoegen eten; en avoir
son '', er genoeg van hebben.
contentement, m. tevredenheid, vreugde,
voldaanheid; ,--, passe richesse, tevredenheid gaat boven rijkdom.
contenter, v.tr. tevreden stellen, bevredigen,
voldoen; se ,•., (de), zich tevreden stellen-,
tevreden zijn-, zich vergenoegen (met).
contentieux [-tasjce], a. betwist, betwistbaar; twistziek; ,---,, in. de met de geschillen van bestuur belaste ambtenaar; twistzaken; section du '', afdeling geschillen
van bestuur.
contentif, a. samenhoudend (verband).
contention, f. inspanning, ijver; twist.
contenu, a. bevat, ingehouden; caractere "a,
gesloten karakter; ,...-i, in. inhoud.
conter, v.tr. vertellen, verhalen; en ,-..., (de
belles) a qn., iem. wat wijsmaken; ,---,
fleurette a qn., iem. het hof maken; s'en
laisser "..,, zich wat wijs laten maken;
wel van ve li( fde praatjes houden.
contestable, a. betwistbaar.
contestant, a. twistende, procederende (partij); e-,,, m. twister, partij; bestrijder.
contestation, f. twist, geschil; bestrijding,
tegenspraak; mettre en ,,,, tegenspreken,
in twijfel trekken.
conteste, f. in : sans -, buiten kijf, ontegenzeglijk.
contester, v.tr. betwisten; bestrijden, loochenen; ,•.., (de), v.intr. twisten (over).
conteur, in. -euse, f. verteller, -ster, verhaler.
contexte, m. tekst (van een akte); samenhang, verband.
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contexture, f. weefsel; samenhang, bouw.
contigu, -e (a), a. grenzend (aan), aanarenzend, belendend; angle ,--s, nevenhoek,
aanliggende hoek.
contiguite [-giiite], f. belending; gewricht.
continence, I. onthouding, ingetogenheid.
continent, a. ingetogen, kuis; fiêvre ~e,
aanhoudende koorts; ~, m. vasteland.
continental, a. tot 't vasteland behorend;
climat "..,, landklimaat ~; zie blocus.
contingence, I. gebeurlijkheid, toevalligheid;
angle de ~, raakhoek.
contingent, a. gebeurlijk, toevallig; ,--,, in.
aandeel, bijdrage, contingent (troepenlichting); 't toevallige.
contingentement, in. contingentering.
contingenter, v.tr. ieder z'n deel toewijzen.
contigu, a. onafgebroken, aanhoudend, doorlopend; basse i--de,,P generale bas; fraction
,---,e, kettingbreuk; proportion ,-%-de, gedurige
evenredigheid.
continuateur, m. vervolger, voortzetter.
continuation, voortzetting, vervolg; ver lenging (bv. van een huurcontract).
continue!, a. -lement, adv. voortdurend, onafgebroken, aanhou en I.
continuer, v.tr. voortgaan met, doorgaan
met, vervolgen, voortzetten, voortgezet
worden, doortrekken (muur), verlengen,
hernieuwen (huurcontract), bestendigen
(wat voorlopig is), bij voortduring schenken (z'n vertrouwen aan iem.), herbenoemen, herkiezen, handhaven (iem. in
zijn betrekking); ook ,---, une charge 4 qn.);
v.intr. ,--, (a, de), voortgaan (met), doorgaan (met), aanhouden, voortduren.
contiguite, f. samenhang, aaneenschakeling
(ook lengte); voortduring; solution de ,---,,
afbreking, gaping, tussenruimte.
continilment, adv. voortdurend.
contondant, a. kneuzend, stomp (wapen).
contorsion, f. verdraaiing, verwringing der
leden, verrekking; zenuwtrekking, 't vertrekken (van het gezicht); faire des ~s,
zich in allerlei bochten wringen.
contorsionner, v.tr. in allerlei bochten wringen.
contorsionniste, m. slangenmens.
contour, m. omtrek, omlijning.
contournè, a. afgerond; krom, verdraaid,
verwrongen, (fig.) gewrongen.
contourner, v.tr. in omtrek tekenen, afronden ('n krul); ombuigen (hout), (fig.) verdraaien, verwringen; lopen om ('n berg),
omtrekken (vijand), ontduiken, heengaan
om, omzeilen ('n moeilijkheid).
contractant, a. contracterend; e•-d, m. contractant.
contracts, a. samengetrokken.
contracter, v.tr. samentrekken (by . de spieren, twee klinkers), doen inkrimpen (de
lichamen); aangaan (een huwelijk, een

contrarier

lening), sluiten (vriendschap, verzekering),op zich nemen (verplichtingen), zichsteken in (schulden); krijgen (smaak), oplopen ('n ziekte), aannemen (gewoonte);
,•s, v.intr. een verbintenis aangaan; se "-,,
zich samentrekken, inkrimpen; betrekken
(van het gelaat); aangegaan worden.
contractif, a. samentrekkend.
contractile, a. samentrekbaar.
contractilia, f. samentrekbaarheid.
contraction, I. samentrekking; inkrimping.
contractuel, a. volgens (bij) verdrag, -contract.
contracture, I. verdunning (van een zuil naar
boven); stijfheid (der spieren).
contracturer, v.tr. boven verdunnen; kramp=
achtig doen samentrekken, verstijven,
contradicteur, in. tegenspreker.
contradiction, f. tegenspraak, tegenstrijdigheid; etre en ,---, avec soi-meme, zichzelf
tegenspreken.
contradictoire, a. tegenstrijdig; debat ,■,,
bespreking van het vOOr en tegen; *gement ~, uitspraak na verhoor der partijen; meeting ~, bijeenkomst met debat.
contradictoirement, adv. tegenstrijdig; entendre~, aan een kruisverhoor onderwerpen;
juger ,---i, oordelen na beide partijen te
hebben gehoord.
contraignabie, a. aan rechtsdwang onderworpen; ,---, par corps, aan lijfsdwang onderworpen.
contraindre, v.tr. (a, de), hinderen, bedwingen; noodzaken-, dwingen (tot); ,---, par
corps, gijzelen; se ,---i, zich bedwingen, zich
geweld aandoen.
contraint, a. gedwongen, gemaakt, onnatuurlijk, stijf.
contrainte, f. dwang, bedwang, gedwongenheid; dwangbevel; la e--, de la rime, de
knellende banden van het rijm; e•-, par
corps, lijfsdwang, gijzeling (voor schuld);
,---, par saisie, dwangbevel om op goederen beslag te leggen.
contraire (a), a. tegengesteld (aan), strijdig
(met); nadelig-, schadelijk (voor), vijandig
(tegenover); vent '', tegenwind; ~, m. 't
tegenovergestelde, tegendeel; au ', integendeel, verre van dat; au ,,, de, in
tegenstelling met.
contrairement (a), adv. in strijd (met),
tegen . . . in.
contralto, m. (pt. des ~s), 41‘ alt(stem).
contrapontiste, m. j• componist, die de regels
van het contrapunt kent, contrapuntist.
contrariant, a. tegenstrevend, dwars; vervelend, onaangenaam, beroerd; esprit ,-,,,
dwarsdrijver.
contrariê, a. tegengewerkt, mislukt; it est ~,
hij heeft het land; d'un ton ~, op misnoegde toon.
contrarier, v.tr. tegenwerken, dwarsbomen,
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hinder:en; teleurs cen doom in 't
oog zijn; het land opjagen, plagen; cela
me contrarie, dat vind ik vervelend, -lastig.
contrariêtè, tegenstelling, tegenstrijdigheld; tegenwerking, tegenkanting; hinderpaal, moeilijkheid, tegenspoed; teleurstelling, misnoegen.
contrastant (avec), a. afstekend (bij), een
tegenstelling vormend (met).
contraste, tn. tegenstelling, contrast.
contraster (avec), v.intr. afsteken (bij), een
v.tr. doen
tegenstelling vormen (met);
afsteken, tegenover elkaar stellen.
contrat, m. overeenkomst, verdrag, contract; N social, stilzwijgende overeenkomst waarop de maatschappij is gegrondakkoord aangaan, sluivest; faire un
ten; de cession, contract van overdracht; N de vente, koopcontract; par'',
bij contract.
contravention, f. overtreding; bekeuring;
bekeuren.
dresser une
contraventionnel, a. wegens een overtreding,
van de aard v. e. overtreding.
aanval op;
contre, prep, tegen; altaque
vlak
nature, tegennatuurlijk; tout
adv. er tegen,
tegen, -naast, -bij;
tegenstemmen; la
daartegen; voter
de deur staat aan;
Porte est tout
m. 't tegen;
daarentegen;
par
klots (der ballen); kringafwering (schermen); le pour et le het vOOr en tegen.
contre-accusationt, f. tegenbeschuldiging.
contre-i-contre, adv. kt# parallel liggend (v.
schepen).
contre-alize, m. antipassaat (wind).
contre-alleet, bijlaan, zijlaan (parallel met
[bij-nacht.
de hoofdlaan).
schout. des r%-iaux),
contre-amiral, m.
contre-appelt, m. tweede appel; tegenappêl;
tegenuitval.
contre-approches, t. pi. X tegenloopgraven.
4). kattenrug.
contre-arc,
in tegenstreek,
contre-archet, in: ci
tegen de streek in.
contre-assaillir, v.intr. 'n tegenaanval doen.
contre-assurancet, I. dekkingsverzekering.
contre-attaquet, f. X tegenaanval; r■ds, tegenbolwerk.
contre-balancer, v.tr. opwegen tegen; se
elk. in evenwicht houden; le bien et le mal
se contre-balancent, het goed en kwaad
wegen tegen elk. op.
contrebande, I. smokkelarij; smokkelwaren;
verboden, gesmokkeld; onverdiend;
de
smokkelen; introduire en
faire la
binnensmOkkelen; ti de guerre, oorlogscontrabande.
contrebandier, m.
I. smokkelaar, -ster;
smokkelschip.
contre-bas, in:en "-,,van boven naar beneden;
ouder tegenaan; lager gelegen.

contre-essai

contrebasse, I. j, contrabas (grotc basviool).
contrebassiste, m. .t• contrabassist.
contre-basson, m. f contra-fagot.
contre-batterief, f. X tegenbatterij; (fig.)
tegenmaatregel.

contre-battre, v.tr. X beschieten, demonteren (een vijandelijke batterij).
in tegengestelde zin,
andersom, tegen de draad in.
tegen elkaar in.
contre-bord, in: a
tegengang (bij 't lavecontre-bordeet, I.
ren).
.o. stut, steun, schoor.
contre-boutantt,
contre-boater, v.tr. steunen, stutten, schoren.
tegenbrassen.
contre-brasser, v.tr.
contre-buter, v.tr. schoren, stutten.
contre-calquer, v.tr. een doortrek maken van,
de keerzijde van (tekening).
contrecarrer, v.tr. dwarsbomen, tegenwerken; se elkaar tegenwerken; de
inzet verdubbelen.
contre-caution, I. tweede borg.
tegenzang.
contre-chant,
contre-charge, f. tegenwicht.
contre-chassis, m. tweede raam v6Or een
ander, dubbel raam.
contre-cceur, m. staande haardplaat;
ongaarne, met tegenzin, tegen wil en
dank.
weeromstuit; terugslag,
contre-coupt,
nawerking, gevolg.
tegenstroom, terugcontre-courantt,
stroming.
tegenkritiek.
contre-critiquet,
contredanse I. contredans, soort quadrillc;
muziek daarvo
or.
contre-dater, v.tr. van een andere datum.
voorzien.
contre-diclarationt, f. tegenverklaring.
contre-défenset, 1. tegenweer.
contre-diguet, f. steundijk.
contredire, v.tr. tegenspreken; in tegenspraak zijn-, strijdig zijn met; v.intr.
tegenspreken; personne n'y contredit, niemand spreekt dat tegen.
contredisant, a. tegensprekend.
oncontredit, m. verweer(schrift); sans
tegenzeglijk.
contrêe, f. landstreek, gewest.
contre-êchanget, m. wederzijdse ruil.
tegenmonster.
contre-echantillon,
contre-ecrout, m. X tegenmoer.
contre-enquetet, f. tegenonderzoek.
contre-epaulettet, I. epaulet zonder troetela
(franje).
contre-epreuvet, 1. tegenafdruk (van een
vers gedrukte plaat); controle bij een
stemming (door telling van de tegenstemmers).
contre-espaliert, m. leiboom, evenwijdig
een muur.
contre-essait, m. tegenproef.

contre-biais, in: 4

contre-scel
I 69
contre-mesure, in: a ,---, ,,P tegen de maat in.
contre-espionnaget, m. tegenspionnage.
contre-expertiset, I. tegenonderzoek (door contre-minet, I. tegenmijn; (fig.) tegenlist,
contre-espionnage

andere deskundig en).

-maatregel.

contrefacon, f. (bedrieglijke) namaak, na- contre-miner, v.tr. door tegenmijnen verdruk (van boeken); namaaksel.

dedigen; door een tegenlist verijdelen.

contre-mineurt, m. graver (legger) van een
,contrefacteur, in. namaker, nadrukker.
tegenmijn.
tcontrefaction, f. vervalsing, bedrieglijke
namaak (van munten, enz.); valsheid in contre-mont, in: a ,..,, bergopwaarts; stroomgeschrifte.

opwaarts.

contrefaire, v.tr. nabootsen, naapen; ver- contre-mott, M. tegenparool.
draaien, veranderen (bv. z'n stem); na- contre-murt, m. tegenmuur; steunmuur.
maken, nadrukken; ,---, le riche, zich rijk contre-murer, v.tr. door een schoormuur
houden, doen alsof men rijk is.

versterken.

contre-notet, I. antwoordnota.
contrefaiseur, m. nabootser, naaper.
contrefait, a. nagemaakt, bedriegelijk; mis- contre-opposition, I. deel van de oppositie
maakt.

dat afvallig wordt en de regering gaat

steunen,
contre-fenetret. I. tochtraam; dubbel raam,
contre-feut, m. haarelplaat, tegenvuur (bij contre-ordret, m. tegenbevel; afbestelling.
contre-partiet, f. tegendeel, : tegenpartij;
bosbrand).
tegenregister, contraboek, tegenprestatie;
contre-fichet, f. .e. schuine stut, schoor,
beer.

contre-fil, in: ti ,--,, tegen de draad; in tegengestelde richting.

contrefort, m. schoormuur; uitloper (van
een gebergte); hielbelegstuk,

soutenir la'', 't tegendeel voihouden.

contre-passementt, in. $ tegenboeking.
contre-passer, v.tr. $ tegenboeken.
contre-pedalage, m. 't terugtrappen; frein a
"-,, terugtraprem.

contre-fuguet, I. 1' contrafuga (soort tegen- contre-pedaler, v.intr. terugtrappen, tegenzang).

trappen.

contre-gardet, f. X halvemaanvormige borst- contre-pentet, 1. tegenhelling; a e,d, achter
wering tot dekking van een boiwerk;
beschermwal; .. stenen kribbe (brugpijler),
contre-hacher, v.tr. kruisarceren.
contre-hachuret, 1. kruisarcering.
contre-hatiert, m. groot haardijzer met
haken voor een braadspit; spitstandaard.
contre-haut, in: en ,---,, van beneden naar
boven; hoger gelegen.
contre-huis, m. onderdeur.
contre-indicationt, I. tegenaanwijzing (bij
ziekteverschijnselen).
contre-indiquer, v.tr. ontraden, verbieden.
contre-jour, in. vals licht; a ', met de
rug naar 't licht.
contre-lattet, f. dwarslat.
contre-lettret, f. geheime akte (om een
openbare akte te niet te doen of te wijzigen).
contremaitre, 112. meesterknecht, opzichter;
[ling.
chef; (oud.) . ,1). bootsman.
contremandement, m. tegenorder, afbestelcontremander, v.tr. tegenbevel geven tot;
afgelasten, afzeggen, afbestellen.
contre-manifestationt, I. tegenmanifestatie.
contre-manceuvret, 1. tegenbeweging.
.contremarche, f. X tegenmars; hoogte
(van een traptrede).
contre-mareet, I. neer(tegengerichte) stroom
(bij eb of vloed), teruglopen van het getij.
contremarque, f. tweede merk; contramerk,
uitgangskaartje, sortie.
contremarquer, 7., ..tr.. van een tweRde merk
voorzien.

een heuvelkam, -een terreinplooi.

contre-peser, v.tr. opwegen tegen.
contre-petitiont, f. tegenverzoekschrift.
contre-pied, in. tegendeel, tegengestelde,
contrepoids, m. tegenwicht.
contre-poil, in. tegenvleug (van het haar);
a ,-.,, tegen de vleug, tegen de draad;
verkeerd; in de contramine; raser a ,-,,,
opscheren.
contrepoint, m. J% contra-punt (kunst der
toonzetting voor 2 of meer partijen).
contre-pointet, f. scherpe kant aan de punt
van de sabelrug; 't sabelschermen,
contre-pointer, v.tr. aan beide zijden bestikken (be. 'n rok); kl, opstellen tegen een
andere ('n batterij).
contrepoison, in. tegengif.
contre-portet, f. buitendeur van een vesting;
toch tdeur.
contre-pressiont, I. tegendruk; frein ec e....,„
terugtraprem.
•
contre-projet+, m, tegenontwerpl.
contre-propositiont, I. tegenvoorstell
contre-remontrantt, m. contra- remonstrant .
contre-revolutions. I. tegenomwentelin g, .
contre-revolutionnairet, a. tegen . de omwen'
teling; ,---,,, m. voorstander van een tegen-omwentelin g .
contre-rusot, f. tegenlist,
eontre-sanglet, f: zadeltiem (waaraan do
buikriem wordt bevestigd).
contrescarpe, f. X contrescarp(buitenglooiing
van een fortgracht).
c.ontrerscelter lit., tegenzegeltie, bijzegeltte,
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contre-sceller, v.tr. tegenzegelen.
controverse, f. strijd, twistgeschrijf, -gecontreseing [-se], in. medeondertekening;
sprek (inz. over theologische of weten-

contre-sceller

handtekening voor vrijdom van port.
misvatting, verdraaiing, tegenstelling; verkeerde zijde; 4
averechts, verkeerd, tegenstrijdig.
mede-ondertekenaar.
contresignataire,
contresigner, vir. medeondertekenen; van
zijn handtekening voorzien voor vrijdom van port.
contretemps, m. onverwachte verhindering,
tegenvaller, tegenspoed;
contratempo
(verbreking van de maat); 4
te onpas,
ontijdig; jk tegen de maat.
contre-terrasset, f. tweede (lager) terras.
contre-tirer, v.tr. een afdruk maken van.
torpedojager.
contre-torpilleurt, m.
contre-valeurt, I. tegenwaarde.
contrevallation, f. X tegenverschansing.
contre-vapeur, f. tegenstoom.
-e, f. overtreder, -treedster.
contrevenant,
contrevenir a, v.intr. overtreden.
contrevent, m. buitenblind, -luik; windschut.
contre-viritêt, f. onwaarheid; ironisch gezegde.
contre-visitet, f. tweede onderzoek, herkeuring.
aan de verkeerde
contre-voce, in: a
kant (van de trein).
contribuable, a. & m. belastingschuldig(e).
contribuant, m. bijdrager.
contribuer (a), v.intr. bijdragen (tot), helpen
(aan).
contributif, a. bijdragend, belasting-.
contribution, f. bijdrage; belasting; schatting, brandschatting; ti directe, directe
belasting;
fonciêre, grondbelasting;
indirecte, indirecte belasting;
mobiliêre
Lelas i g op roe -endegoederen; personnelle, personele belasting; mettre a ‘■.i,
brandschatten; laten bijdragen, partij
trekken-, gebruik maken van.
contributoire, a. belasting-.
co, tt istant, a. bectroevend.
contrister, v.tr. bedroeven, verdrietig maken.
contrit, a. bedroefd, boetvaardig, berouwvol; mine ,---,e, armezondaarsgezicht.
contrition, berouw, boetvaardigheid.
contrOlable, a. te controleren.
contrOle [-trOl], m. tegenregister; naamlijst,
staat (bij 't leger); keur, waarmerk (op
goud en zilver); contrOle;
nominatif,
algemeen stamboek.
v.tr.
in
het
tegenregister
inschrijcontrOler,
ven; keuren, waarmerken (by . goud);
controleren.
controleur (ambtecontroleur, m. -euse,
naar, belast met 't toezicht); verklikker
(controleerwerktuig); (fig.) bediller, vitter.
controuver, v.tr. verzinnen, verdichten.
p:ntroversable, a. betwistbaar,

contresens [-sas],

N

schappelijke kwesties).

controverse, a. betwist.
controverser, v.tr. twisten over.
controversiste, tn. twistschrijver, -redenaar
(inz. over theologische of wetenschappelijke kwesties).
contumace, f. 't niet-verschijnen voor 't
gerecht, verstek; par
bij verstek;
& f. bij verstek veroordeelde.
contumax, an. bij verstek veroordeelde.
contus [-tii], a. gekneusd; plaie tee,kneuzing.
contusion, f. kneuzing, bluts.
contusionner, v.tr. kneuzen, blutsen.
convaincant, a. overtuigend.
convaincre, v.tr. (de) overtuigen (van); schuldig bevinden (aan); il est convaincu de
mensonge, het is overtuigend bewezen, dat
hij gelogen heeft; se"-, de, zich overtuigen
convaincu, a. overtuigd. [van.
convalescence, f. herstel, beterschap; etre en
aan de beterhand zijn.
convalescent, a. aan de beterhand, herstellend;
-e, f. herstellende.
convenable, a. gepast, geschikt; betamelijk,
behoorlijk, fatsoenlijk.
convenablement, a. betamelijk, behoorlijk.
conversance, f. gepastheid, geschiktheid;
gading, zin of overeenstemming; betamelijkheid, behoorlijkheid, fatsoen; mss,welvoeglijkheid; ce jour-144 est a sa e•.,, die
dag schikt hem; trouver qc. a sa iets
van zijn gading vinden; marine de
huwelijk uit berekening (waar gelet wordt
op stand, -fortuin, enz.); pour des raisons
de omdat het beter schikt of fatsoenshalve.
convenir, v.intr. (met titre) erkennen, toestemmen; afspreken, overeenkomen, het
eens worden; (met avoir) passen, lijken,
aanstaan, voegen, betamen, geschikt zijn,
dienstig zijn; v. imp. il convient, het
is raadzaam, het is behoorlijk.
convent [-vd], m. vergadering (ins. van vrijmetselaars).
geheime bijeenkomst;
conventicule,
„petit comite'.
convention, I. overeenkomst, afspraak, verdrag; bepaling, voorwaarde; conventie
(gebruik, gewone manier, gangbare opvatting); vergadering tot vaststelling of
wijziging der grondwet; de algemeen
aangenomen, afgesproken, gangbaar; geveinsd, voor 't fatsoen; futloos, flauw;
matrimoniales, huwelijksvoorwaarden; la
CN nationale, de Nationale Conventie
van 1792.
conventionnel, a. overeengekomen, aangenomen, afgesproken; m. lid Tan de
Nationale Conventie (1792),

con ventualit e
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conventualitê, f. kldosterleven.
convoitise, I. begerigheid, belustheid; inhaligheid, hebzucht.
conventuel, a. -lement, adv. kloosterlijk,
klooster-.
convoler, v.intr. trouwen; hertrouwen (van
convenu, a. overeengekomen, afgesproken;
een vrouw); ,---/en secondes noces, voor de
gangbaar; aangenomen.
tweede maal trouwen.
convergence, f. convergentie ('t naderen tot convolute, a. $ opgerold (van bladeren),
elk. van lichtstralen); (fig.) t--, d'opinions, convolvulades, f. 'p1. $ winde - achtigen.
overeenkomst in meningen.
convolvulus [-His], in. $ winde.
convergent, a. convergerend.
convoquer, v.tr. oproepen, bijeenroepen,
convoceren. [dekken.
converger, v.intr. convergeren (naar een
punt samenlopen).
convoyer, v.tr. begeleiden, konvooieren,
convers, a. frere ,-,, lekebroeder; sceur ,-,,e, convoyeur, m. 4,.. begeleidend schip, konvooilekezuster; proposition —e, stelling die convulse, a. krampachtig vertrokken. [schip.
men zonder bezwaar kan omkeren; om- convulsif, a. -ivement, adv. stuiptrekkend,
gekeerde stelling.
krampachtig.
conversation, f. omgang; gesprek, onder- convulsion, f. stuip, stuiptrekking.
houd, spreektaal; avoir de la ,----,, gemakke- convulsionnaire, a. & m. die stuipen heeft;
ins. dwepende Jansenist (18e eeuw).
lijk een gesprek gaande houden, onderhoudend kunnen praten, discours hebben; convulsionner, v. tr. krampachtig samentrekken.
laisser tomber la ,--,, 't gesprek laten
kwijnen, -niet gaande houden; Tier ,---, coobligé [kOO-] m. -e, f. medeverplichte.
avec, 'n gesprek aanknopen met; faire les coolie [kuli], m. koelie.
frais de la ,--d, 't onderwerp van het ge- coopêrateur, -trice, [106-], a. medewerkend;
"-,, in. & f. medewerker, helper, -ster.
sprek zijn.
converser (avec), v.intr. omgaan-, praten coopêratif [k(56-] a. samenwerkend, coOperatief; ,--ive, f. (=socidte eve), cohpe(met); zwenken.
ratieve vereniging; ,---, de consommation,
conversion, f. verandering, omzetting; omkering (van een stelling); conversie (ververbruiksvereniging, consumentenvereniging; ".., laitiere, codperatieve melkerij.
laging van de rente der staatsschuld); bekering; zwenking en frontverandering.
cooperation [kOO-], f. mede-, samenwerking,
coOperatie.
convert', a. bekeerd; ,---,, m. -e,f. bekeerling.
convertible, a. veranderbaar, omzetbaar; coopêrer [kOO-1,, v. intr. medewerken (aan,
verwisselbaar; omkeerbaar.
tot, a), samenwerken (tot, ti).
convertir, v.tr. (a) bekeren (tot); ,--, (en), cooptation [k(56-], f. buitengewone aanneming van iemand in een vereniging; aanveranderen-, omzetten (in); inwisselen
vulling door eigen keuze.
(tegen); converteren (de rente); omkeren
('n stelling); se ,---, (a), zich bekeren (tot); coordination [kOO-], f. rangschikking; nevenschikking (van zinnen); samenhang.
se ,--ien, overgaan in.
convertissement, m. verandering, inwisse- coordonne [kOO-], a. gerangschikt, nevenling.
geschikt; -'es, f. pl . coOrdinaten.
convertisseur, tn. bekeerder; Bessemer-peer coordonner [106-] v. tr. rangschikken, or(voor staalbereiding).
denen; nevenschikken (zinnen).
copahu, in. in: baume de "-d, copaivabalsem.
convexe, a. bol, convex.
copaler, m $ copaivaboom.
convexitê, I. boiheid.
copain, m. (fans.) (school)kameraad; maat,
convexo-concave, a. holbol.
handl anger .
conviction, f. overtuiging; piece de (a) P■i,
bewijsstuk.
copal, m. kopalhars, -gom.
copalier, ni. copalboom.
convict, m. genodigde, gast.
convier, v.tr. (a) (uit)nodigen (tot); verzoe- copartageant, a. mededelend, deelhebbend;
,, m. deelgenoot.
ken (te); aanzetten-, aansporen (tot).
convive, m. & I. gast, disgenoot, -genote. copartager, v.tr. (met anderen) delen.
coparticipant, m. deelhebber.
convocable, a. oproepbaar.
coparticipation, f. deelgenootschap.
convocation, f. oproeping, bijeenroeping.
.convoi, m. konvooi (als militaire begeleiding copeau, m. krul, spaander.
of het transport zelf); begeleiding naar Copenhague [-penag], f. Kopenhagen.
het kerkhof; lijkstoet; spoortrein; gevan- Copernic, m. Copernicus.
genentransport.
copernicien, a. coperniciaans.
convoiement, m. convoyering (v. schepen). Cophte = copte.
copie, f. afschrift, afbeelding, copie; nabootconvoitable, a. begeerlijk.
sing, afdruk; werk, netwerk, proefwerk,
convoiter, v.tr. begeren, najagen.
examenwerk; handschrift, kopij; ,---, (de)
convoiteux (de), a. begerig (naar), belust
lettres, m. copieboek.
(op).
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knkrrij ( y our matrozen).
copier, vetr. afschrijvcn, overschrijven, na- coquerie,
tekenen, nabootsen, getrouw weergeven, coquet, -te, a. behaagziek, coquet; aardig,
copieren; se

in herhaling vervallen.

eopieusement, adv. overvloedig, veel.
copieux, a. overvloedig, ruim.
copiste, m. & /. afschrijver, -fster, namaker,
-maakster.

coposeider, v.tr. mede-bezitten.
copossesseur, m. mede-bezitter.
copossession, f. medebezit.
copra(h), f. copra (gedroogde cocosnoot).
medehuurder.
copreneur,
dreksteen.
coprolithe,
m. mestkever.
a.
dreketend;
coprophage,
& f. medeeigenaar, -ares.
copropriêtaire,
copropriétê, I. gemeenschappelijk eigendom.
Kopt (Egyptisch
copte, a. Koptisch;
[Christen).
copter, v.tr. kleppen (klok).
copulateur, a. parings-; bevruchtend.
copulatif, a. verbindend, koppelend, aaneenschakelend.

copulation, I. paring (van dieren).
copule, I. koppelwoord.
haan; weerhaan; scheepscoq [kOk], m.
kok; le e•-, du village, de voornaamste
faisan, fazantenhaan;
van het dorp;
d'Inti de perdrix, mannetjespatrijs;
de bouleau, -de bruyêre,
de, kalkoen;
de maraii, hazelhoen;
korhaan;
de
puant, hop;
nain, krielhaan;
met 't
mer, zeehaan; au chant du
krieken van de dag; 'are comme un
en pdte, een heerlijk leventje hebben;
mollets de ,--,, spillebenen.
m. onsamenhangende taal; fai •
re des •-•,, van de hak op de tak springen.
bastaardfazant.
coquard, m.
coquassier [asje], tn. eieren-, kippenboer.
coque, f . schaal, dop (van een ei of -noot);
cocon (van een zijworm); romp (van een
schip); strik (van linten); ti de cheveux,
vlindervormige haarknoop; ceufs a la
zacht gekookte eieren; it ne fait que sorhij komt pas kijken.
tir de la
coquebin, m. groen kereltje.
coquecigrue [kOksigrii], f. fabelachtig dier;
zotteklap; beuzelpraat; quand viendront
les met St. Jutmis, als de kalveren
op° 't ijs dansen; raisonner comme une
redeneren als een kip zonder kop, -als
Jan Kalebas.
coquefredouille, m. arme drommel, sukkel.
coquelicot, m. $ klaproos.
coquelourde, f. $ leverbloempje; anemoon;
narcis.
coqueluche, f. vrouwenkap; lieveling; kinkkinkhoest krijgen.
hoest; prendre la
coquelucheux, m. kinkhoestlijder.
soort kap.
coqueluchon,
coquemar, m. waterketel.
coqueret, m. $ jodenkers.
kukeleku, hanengekraai.
coquerico,

N

netjes, lief (en fris);
I. coquette
vrouw, coquet meisje.
coqueter, v.intr. trachten te behagen, coquetteren, lonken.
coquetier, m. eierdopje; eierhandelaar; poecoquetiêre, I. eierkoker. [lier.
coquettement, adv. coquet; aardig.
[slijmvis.
coquetterie, I. behaagzucht.
kuifleeuwerik;
coquillade [-kij-], I.
coquillade [-kij-], m. schelpdier; schelp.
coquillart m. schelpsteen; pelgrim.
coquille [-kij], /. schelp; slakkenhuis; schaal,,
dop (van een ei of -noot); schelpvormige
schotel; schelpvormig sieraad; Frans
papierformaat (56 bij 44 cm); stootplaat (van het gevest); gewelfje (van een
nis); binnengewelf (van een wenteltrap);
halve gietArorm, dop (van een diamantslijper); blaas (op het brood); drukfout;
en
schelpvormig; r•-, de Pharaon,
tulband van Pharao;
de noix, notedop
(klein vaartuig); rentrer dans sa in
zijn schulp kruipen; portez vos Ns ailleurs,
maak dat anderen wijs; faire payer (of
ne pas donner ) ses mss ,iets duur laten betalen.
coquille [-kij-], a. blazig (van broodkorst).
coquilleux [-kij-], a. vol schelpen.
coquillier [-kij-], m. verzameling schelpen;
• -iêre, a. schelpen bevattend, schelp-.
coquin [kOke],
deugniet, schurk, schelm,
lintworm; heureux
schavuit; ver
boffer;
de sort, drommels, wat een
a. guitig, schalks.
pech;
coquine [kOkin], f. gemeen wijf; ondeugende
meid.
coquinerie [kOkinri], f. schelmerij, schelmstuk.
coquinet [kOkin6], m. schurkje.
cor, m. vertakking van een gewei; un cerf
dix mss, 'n zesjarig hert, tienender; hoorn;
de.
hoornblazer; likdoorn, eksteroog;
des Alpes, Alpenchasse, jachthoorn;
de basset,.
hoorn;
anglais, althobo;
op de hoorn
altklarinet; sonner du
blazen; a
et a cri, met veel geweld, met
[steeksel.
groot misbaar.
coracoide, a. in: apophyse,--,, ravenbeksuit(p1. -aux), koraal; (petit))
corail [kOrdj],
rouge, bloedkoraal;;
•
$ forellenpeer;
• des jardins, $ Spaanse peper.
koraalvissersboot.
coraillire [-aj-], f.
corailleur [-AM, m. koraalvisser.
coralliaire, m. koraaldier.
corallien, a. koraal-.
corallin, a. koraalrood.
coralline, f. g koraalmos.
Coran, m. Koran.
coranique, a. van de Koran.
$t raaf; kraai (aanspreker),zwartcorbeau,

N

N

corbeille
anhor

(in
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een mtnn-);
(Kenn,,))), vinnen (t;1);11:),
t()nw
kraagsteen;
de
Mt/ix, 3t gierkoning;
binden unt (kofier); vademen (bout);
mer,
zeeraaf, raafvis; -- de twit,
v.intr.
(avec), 't kunnen vinden (met);
geitenmelker.
se
stokkerig (draderig) worden (van
knollen, enz.).
corbeille [-b6j], f. korf; schanskorf; bloemperk; afgesloten gedeelte voor de make- corderie, I. lijnbaan, touwslagerij.
laars in effecten op de Parijse beurs;
a cordet-signalt, I. signaaltouw.
ouvrage, werkmandje; ti de mariage, cordial [-djd1], a. hartversterkend; hartelijk;
bruidskorf (geschenken van den bruim. hartsterking.
degom aan de bruid).
cordialement [-dja-], adv. hartelijk; detester
corbillard [-bij-], m. lijkkoets;
automobile,
'n hartgrondige hekel hebben aan.
autolijkwagen.
cordialiti [-dja-], /. hartelijkheid; gezelligcorbillat [-bij-],
heid.
jonge raaf.
corbillon [-bij-],
korfje; changement de cordier,
touwslager, lijndraaier; visser
fait trouver le pain bon, verandering
met de snoer; snaarhouder.
ge- cordiforme, a. hartvormig.
van spijs doet eten; lea du
zelschapsspel, waarbij men moet antwoor- Cordilleres [-ijer], f.pl. Cordilleras.
den met een woord op on.
cordon, m. touwdraad; koord (ook als koord
kauw, kraai.
Corbin, m.
orn een kamerjapon, wurgkoord, deurcorbine, I.
zwarte kraai.
koord), band, snoer, lint (ook als ordecorbleu, interj. drommels ! wis en waarlint); rij, reeks, rang, cordon (troepenachtig !
linie), stenen rand, muntrand;
de
cordage, m. touwwerk, touw; 't vademen
sonnette, schelkoord;
de tirage, gordijnvan brandhout.
koord;
s'il vous plait, doe open alscorde, f. touw, koord; strop; vadem (maat
jeblieft; demander le "-d, verzoeken binvoor brandhout); draad (van wollen stofnengelaten to worden;
de soulier,
fen); pees (van een boog); koorde (meetschoenriem; tenir les "-is de la bourse, de
kunde); snaar (van een instrument); en
koorden van de beurs in handen hebben;
gevlochten, opgerold; tabac en
grand
geordelint van een grootkruis;
en
sponnen tabak, rol tabak; la N au cou,
bleu, een bekwame keukenmeid;
de strop om de hals, op genade of ongesanitaire, cordon dat een besmette
nade; supplice de la
plaats afzet; N nerveux, zenuwvertakgalg; se mettre
la au cou, zich een strop om de hals
king;
ombilical, navelstreng.
halen, zich binden, zijn eigen graf delven; cordonnage, m. 't opwerken (v. e. munt'n blok aan 't been krijgen (trouwen);
rand).
de commande,
stuurreep; avoir de la cordonner, v.tr. vlechten, draaien (tot koord);
de pendu, altijd boffen; parley de
opwerken (de rand v. e. munststuk).
dans la maison d'un pendu, onaan- cordonnerie, /. schoenmakerij, schoenwinkel.
gename herinneringen opwekken;
d sauter, springtouw; use jusqu' a la -', cordonnet, m. koordje; koordzijde; goudtot op de draad versleten; afgezaagd;
of zilvergalon, tres; muntrand.
montrer la
kaal zijn; avoir plusieurs cordonnier, m. Aire, f. schoenmaker, schoenci, son arc, meer dan een pijl op zijn
makersvrouw.
boog hebben; toucher la sensible, de ge- cordouan, a. Corduaans.
voelige snaar aanroeren; cela est dans mes Cordoue, f. Cordova (Spanje).
dat is binnen mijn bereik, dat is van Cordova, Cordova (Argentinie).
mijn gading, dat kan ik wel aan;
vo- Corêe, I. Korea.
cales, stembanden; it tombe des
't re- coreen [kOre'é], Koreaans; Cam, m. Koreaan.
gent pijpesteeltjes.
coregence, f. mederegentschap.
cordeau, in. meetlijn; richtsnoer; jaaglijn; coregent, m. mederegent.
lont; tire au lijnrecht; tire-feu, coreligionnaire, m. & f. geloofsgenoot
afvuursnoer.
Corfou, m. Korfu. [(-note).
cordee, /. groep bergbeklimmers en gidsen coriace, a. taai, leerachtig; (fig.) gierig;
met 'n touw vastgebonden; reep (bij
vasthoudend.
palingvisserij); tendre des "-is, repen coriacite, I. taaiheid.
cordeler = corder.
[leggen. coriandre, f. koriander(zaad).
cordelette, f. touwtje, koordje.
coricide, m. likdoornmiddel.
cordelier, m. Franciskanermonnik.
corindon, m. diamantspaath, korund;
cordeliire, f. koord (om een kamerjapon,
e'ineri, amaril.
enz.); Franciskaner non.
Corinthe, f. Korinthe; raisin de
krent.
cordelle, f. trek-, jaaglijn.
corinthien, a. Korinthisch.
corder, v.tr. tot touw slaan, ineendraaien corisperme,
vlieszaad.
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$ sorbe(peer).
corme,
sorbeboorn, peerlijsterbes.
cormier,
cormoran, m. 3? aalscholver, schollevaar.
cornac [-nak],
(olifants)geleider; gids,
leidsman.
't snuiven (van paarden).
cornage,
cornaline, f. kornalijnsteen.
cornard, a. snuivend, dampig;
in. hoorndrager; dubbele haak.
corne, I. horen; hoorn (stof); hoef; spoor
(bloem), uitsteeksel (been); ezelsoor, vouw;
punt (steek, maan, enz.); gaffe]; kornoelje;
d'appe/, toeter;
a chaussure, schoenhorentje; en
hoornen; chapeau a trois
mss, driekantige steek; bites a
hoornvee;
d' Ammon, ammonshoren; e d'abondance, hoorn des overvloeds;
d'Or, Gouden Hoorn; porter des
hoorndrager zijn; Mire les qn., iem.
uitlachen (door de vingers boven 't hoofd
uit to steken).
cornet-de-cerf
f. $ weegbree.
come, a. hoornachtig; omgevouwen; hareng
voile haring.
corn6e, I. horenvlies (van 't oog);
opaque,
't harde oogvlies;
transparente, doorschijnend oogvlies.
corneillard, m.
jonge kraai.
corneille, f. $? kraai;
d' eiglise, kauw;
mantelee, bedeaude, bonte kraai; c'est
la ' de la fable, hij pronkt met eens anders veren.
Corneille, m. Cornelis.
$? jonge kraai.
corneillon,
cornêite, I. horenvliesontsteking.
Cornálie, I. Cornelia.
cornêlien, a. Corneliaans (van P. Corneille).
cornement, m. tuiting in de oren.
cornemuse, f. doedelzak; (pop.) maag.
cornemuseur, m. doedelzakspeler.
corneole, f. $ verversbrem.
corner, v.tr. uitbazuinen; tot vervelens toe
herhalen; een ezelsoor maken in (bladzijde), omvouwen (visitekaartje); stoten
(met de horens); verhoornen; v.intr.
tuiten (van de oren); op de hoorn blazen,
toeteren (bv. van auto); snuiven (van
paarden); les oreilles me cornent, de oren
tuiten mij; se
verhoornen, hoornachtig worden; elk. met de horens stoten.
cornet [-ne],
horentje; roomhorentje;
peperhuisje, zakje;
avertisseur, toeter;
a piston, klephoorn, cornet;
acoustique, spreekhoorn (voor do yen);
a des,
bekertje waarmee men de dobbelstenen
werpt;
a encre, inktkoker;
a fleurs,
bloemenhorentje (auto);
de mer,
inktvis.
corvette [-net], f. kornetmuts; kap (Franse
zuster); vlag op 't schip van den bevelhebber; ruitervaan; tn. (oudtijds)
vaandeldrager.

N

N

corps

cornettiste, nt. pistonblazer.
cornèule [neiil] , I . facet van cep. insectenoog.
corneur, in. hoornblazer;
a. cheval
dampig paard.
corniche, I. kroonlijst; $ waterkastanje; route en
weg langs een afgrond; la
weg van Nizza naar Genua.
cornichon,
augurk; (fig.) schaapskop, sufferd;
de mer, zeekomkommer.
cornicule, I. horentje.
cornicule, a. gehoornd.
cornier, a. op een hoek staand, aan 'n hoek;
pilastre
hoekpilaster.
corniire, f. dakgoot; hoekbeslag (van een
cornifle, I. $ hoomblad. [koffer).
cornillas, m. 3? jonge kraai.
cornillon, m. hoornkern; 3? jonge kraai.
corniste, m. f hoornist.
Cornouailles, I. Cornwallis.
cornouille, f. $ kornoelje.
cornouiller, m. $ kornoeljeboom.
cornu, a. gehoornd; hoekig; mal, dwaas,
gek, grillig, zonderling.
cornue, f. distilleerkolf, retort.
cornuelle, f. $ waterkastanje.
la Corogne, Coruna (in Spanje).
gevolg (in de meetkunde);
coronaire,
nevenresultaat, uitvloeisel.
corolle, I. $ bloemkroon.
corolle, a. bloemkroondragend.
corolliforme, a. in de vorm van een bloemkroon.
corollin, a. $ bloemkroon-, op de bloemkroon ingeplant.
coron,
arbeiderswijk (in mijnstreek).
coronaire, a. kransvormig, kranswijs gekroonslagader.
plaatst; arttlre
m. voorcoronal, a. voorhoofd-; (os)
kroonkruid.
[hoofdsbeen.
coronille, I. $
corossol, m. $ flesappel, N. I. zuurLak.
corossolier, m. $ flesappelboom.
corporal, m. R.K. corpoiaal (doekje waarop
de hostie rust).
corporalier, m. etui voor altaardoeken.
corporalitê, I. lichamelijkheid.
corporatif, a. van een gilde, -corps of ge-.
nootschap.
corporation, I. genootschap, gilde, bond,
corporêitê, I. lichamelijkheid.
corporel, a. -lement, adv. lichamelijk,
lichaams-, lijfs-; peine
lijfstraf.
corporifier, v.tr. een lichaam toeschrijven
aan; belichamen.
corps [Ur], m. lichaam, lijf; romp, middengedeelte; lijf, lijfje (van een kledingstuk);
persoon, vent; lijk, stoffelijk overschot;
lichaam, stof; vastheid, dikte, stevigheid; hoofddeel, hoofdzaak, dikste gedeelte, kern (buik van een viool, buis
van een pomp, hoofdzeil, romp van
een schip, bak van een rijtuig, mantel
van een stoomketel of- van een aandeel,
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lichaam van een broodkaart); geheel,
korps (college, personeel, legerkorps,
verzameling); "a et dme, met hart en ziel;
a "a, man tegen man, un a "a, een
gevecht van man tegen man, handtastelijkheden; 4 mitot het middel; je
ne sais ce qu'il a dans le
ik weet niet
wat hem bezielt; faire rentrer a qn. ses
paroles dans le iemand tot zwijgen
brengen, iemand dwingen zijn woorden
in te trekken; "a glorieux, lichaarn van
een gelukzalige; iemand die geen lichamelijke behoeften schijnt te hebben; prendye du
dikker worden; voller worden
(van wijn); "a de baleine, keurslijf;
de
cuirasse, harnas; a son
defendant, tegen wil en dank, met tegenzin; a
perdu, onstuimig, blindelings; avoir sur le
opgescheept zijn met; un drOle de
een rare kerel; re'pondre de qn. POW
persoonlijk instaan voor iemand;
mort, meerstoel; petits e-a, atomen;
simple, element; "a solide, vaste stof;
liquide, vloeibare stof;
gazeux, gasvormige stof;
calleux, hersenbalk;
glasachtig lichaam; e'toffe qui a du
stevige stof; vin qui a du
krachtige-,
voile wijn; donner
a une nouvelle, een
nieuws ingang doen vinden; donner
a une idee, een gedachte verwezenlijken;
perir ,---, et biens, met man en muis vergaan;
du de'lit, corpus delicti (voorwerp waardoor het bewijs van een misdaad wordt geleverd); de logis, hoofdgebouw; faire N (avec), een geheel vormen (met); "a de troupes, troepenafdeling; "a franc, vrijkorps;
de garde,
hoofdwacht; langage de
de garde, kazernentaal, grove taal;
de ballet,
corps de ballet; ti enseignant, onderwijzend personeel; de métier, gilde, vakvereniging; N medical, de geneesheren; esprit de r■i, korpsgeest; repas de
gezamenlijke dis; en
gezamenlijk, in optocht;
diplomatique,
corps diplomatique; le
de l'Eglise, de
gelovigen; les grands
de l'Etat, les
constitue's, de hoge Staatscolleges;
legislatif, wetgevende vergadering;
r-•., de doctrine, leerstelsel; "a de preuves,
bewij sm ateria al .
corpulence, f. dikte, gezetheid, zwaarlijvigheld.
corpulent, a. dik, gezet, zwaarlijvig.
corpusculaire, a. de atomen betreffend.
corpuscule, m. lichaampje, stofdeeltje.
corral, m. kraal (in Afrika, in Z.-Amerika).
correct, a. -ement, adv. nauwkeurig, zuiver,
zonder fouten, juist; onberispelijk, netjes,
volkomen gepast, zoals 't behoort.
correcteur, m. verbeteraar; corrector, (van
drukproeven).

correctif, a. verbeterend;

m. middel tot
verbetering, correctief.
correction, I. verbetering, correctie; straf, bestraffing; nauwkeurigheid, juistheid, zuiverheid (van taal); netheid, onberispelijkheid; sauf
tenzij 't anders blijkt,
als ik me niet vergis; rept
aangenomen op voorwaarde dat verbeteringen
zullen worden aangebracht; maison de
verbeteringsgesticht, verbeterhuis.
correctionnalisation, I. verwijzing naar de
correctionele rechtbank.
correctionnaliser, v.tr. naar de correctionele rechtbank verwijzen.
correctioneel, a. -lement, adv. correctioneel
(lichtere misdrijven betreffend);
f. correctionele rechtbank (voor lichtere
misdrijven).
correctrice, f verbeteraarster; correctrice.
m. Correggio.
Corrige (le
corregidor,
corregidor (Spaans burgemeester).
corrilatif (-ivement), a. & adv. onderling
betrekkelijk, in onderling verband staand.
correlation, I. onderlinge betrekking, onderling verband.
correspondance, I. overeenkomst, overeenstemming; briefwisseling, correspondentie, post (stukken), ingekomen stukken
(vereniging), ingezonden stukken (krant);
verkeer, gemeenschap; aansluiting (van
treinen, ens.); overstapje, pasje; par "a,
schriftelijk.
correspondancier,
(handels)correspondent.
correspondant (a), a. overeenkomend (met),
overeenkomstig; bijbehorend; corresponderend; m. briefschrijver, berichtgever, correspondent; handelsrelatie; corresponderend lid; iem. die toezicht houdt
op een kostleerling.
correspondre(a), v.intr. overeenkomen (met),
beantwoorden (aan); betrekking hebben
(op), aansluiting hebben (met), behoren
(bij); "a(avec),briefwisseling houden (met);
corresponderen, in verbinding staan
(met); se
met elk. overeenstemmen.
corricide,
eksterogentinctuur.
corrida, f. stierengevecht.
corridor, in. gang.
corrigê, verbeterd werk, verbeterde
tekst; netwerk; cahier de mss,netschrift.
corriger, v.tr. verbeteren, corrigeren; ternperen, verzachten; berispen, straffen; verhelpen, genezen; "a le hasard, vals spelen; "a le fir, inschieten; se ,---, zich beteren.
corrigeur, m. zetter die fouten verbetert.
corrigible, a. verbeterlijk, voor verbetering
vatbaar.
corrigiole, I. $ riempjes.
corroborant, a.
m. (versterkend) middel.
corroboratif, a. versterkend,
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cossette

corroboration, f. versterking, staving.
Cortes [-tes], in. pl. id., de volksvertegencorroborer, v.tr. versterken, staven.
woordiging in Spanje en Portugal.
corrodant, a. & m. bijtend, invretend (mid- cortical, a. schorsachtig; substance re, herdel).

senschors.

corroder, v.tr. invreten, uitbijten, verteren. corticine, f. looistof.
corroi, m. leerbereiding; leem of beton; cortine, f. bronzen drievoet, metalen vat;
scheepssmeer.

vezelrand (paddenstoel). [keling.

corroirie, f. leerbereiding, -touwerij.
coruscation, f. flikkering, schittering, foncorrompre, v.tr. bederven, verleiden, om- corviable, a. tot herendiensten verplicht;
kopen; verminken (tekst), verdraaien
(de woorden, de trekken van iem.), verharden (was), krispelen (leer); se e--,,
bederven, ontaarden.
corrompu, a. verdorven, bedorven.
corrosif, a. bijtend, invretend; '', in. bijtmiddel.
corrosion, f. invreting, uitbijting.
corroyage, m. leerbereiding; 't smeden van
ijzer.
corroyer, v.tr. bereiden (leer), gloeiend smeden, wellen (ijzer), bewerken, kneden
(kalk, leem); bestrijken met leem of
-beton (de bodem v. bekken), insmeren
(scheepshuid).
corroyere, I. $ looiersstruik.
corroyeur, in. leertouwer; -bereider.
corrude, f. $ wilde asperge.
corrugateur, a. in: muscle ,---,, fronsspier.
corrugation, f fronsing.
corrupteur, -trice, a. bedervend, verderfelijk; ,---i, m. & f. bederver, -fster, verleider,
-ster, omkoper, -ster.
corruptibilitê, f. bederfelijkheid; omkoopbaarheid, veilheid.
corruptible, a. bederfelijk; omkoopbaar.
corruption, I. bederf, verleiding, omkoping,
corruptie; verminking, verdraaiing, verbastering (van taal); verdorvenheid, ontaarding; e■-, dlectorale, knoeierij bij verkiezingen.
corsage, in. bovenlijf; lijfje, taille (van japoncorsagere, f. taillenaaister. [nen).
corsaire, in. zeeschuimer, zeerover, kaper;
kaperschip; (fig.) afzetter, rover.
Corse, f. Corsika; ,--i, m. Corsikaan; c,--,, a.
Corsikaans.
corse, a. sterk, krachtig; kras, straf, aangedikt; pikant, aantrekkelijk; affaire ,---,e,
ingewikkelde zaak.
corselet, m. borststuk, -harnas; borstschild
(van insecten).
corset, v.tr. krachtig maken, aanzetten
(wijn); pikanter-, aantrekkelijker maken,
illustreren, meer spanning en actie
brengen in; l'affaire se corse, 't wordt
menens; ,--, l'inte'rét, aandikken.
corset m. corset, keurs(lijf).
corsetier, m. -lire, /. corsettenmaker, -maakster.
cortege, tn. gevolg, stoet; optocht; aanhang,
gevolg, nasleep; ,..., tunébre, begrafenisstoct.

,--, et taillable d merci, overgeleverd aan de
willekeur der machthebbers.
corvie, f. herendienst; corvêe (huishoudelijke werkzaamheden van soldaten); vervelend-, ondankbaar werk, karwei; la ,...,
de Peals, X het water halen; la ,---, des
pommes de terre, X het aardappeljassen;
la ,---, de propretd, X de schoonmaak.
corvette, f. 4,, korvet (ouderwets oorlogsschip); adviesjacht.
corvidês, in.pi. $t raafachtigen.
corybante, m. corybant (priester van Cybele).
corydale, f. $ heimbloem,
corymbe [-rebb in. $ bloemtuiltje.
corymbifere, a. $ bloemtuildragend.
coryph6e, in. kooraanvoerder, -ster; coryphee(uitmuntend kunstenaar,-geleerde, &).
coryphine, f. '1 helmvis.
coryza, m. verkoudheid in 't hoofd.
cosaque, tn. kozak.
cosicante [-se-1, f. cosecans (snijlijn van de
complementshoek).
cosignataire, m. mede-ondertekenaar, -ster.
cosinus [-sinus), m. cosinus (sinus van de
complementshoek).
cosnthique, adj. de schoonheid bevorderend, verfraaiend; e-d, m. cosmetiek
(schoonheidsmiddel, pommade); ,•-,, f.
kunst om de schoonheid to bevorderen.
cosmique, a. kosmisch (het heelal betreffend).
cosmogonie, I. cosmogonie (leer van de vorming van het heelal).
cosmogonique, a. betreffende de vorming
van het heelal.
cosmographe, m. cosmograaf.
cosmographie, f. cosmographic (beschrijving van het heelal).
cosmographique, a. cosmographisch.
cosmologie, f. cosmologie (kennis der wetten
van het heelal).
cosmologique, a. cosmologisch.
cosmopolite, m. wereldburger, cosmopoliet;
,---,, a. cosmopolitisch (wereldburgerlijk,
wereld-, overal groeiend of zwervend).
cosmopolitisme, in. cosmopolitisme (wereldburgerschap, zwervend leven).
cosse, f. $ schil, dop (van peulvruchten);
pois sans ,---,, peulen; 4,, scheepsromp;
ijzeren ring (om touw).
tosser, v.intr. elk. stoten (van rammen).
cossette, f. schijfje, stukje; stukjes beetwortel (voor suikeruitbreiding), bosjes
cichorei voor cichoreibereiding.
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cotonnade

wijnweglaten; mettre de
cosson,
houtworm, korenworm;
ter zijde leggen;
op zij zetten; laten rusten, buiten beschougaardloot.
cossu, a. dik van schil; (fig.) welgesteld,
wing laten; oversparen; d'autre
naar
rijk, die er warmpjes inzit; prachtig,
'n andere kant; de l'autre
aan de
weelderig.
andere kant; aan de overkant; in de
costal, a. tot de ribben behorend, rib-.
kamer hiernaast; des deux mss, van
potige
vent.
weerszijden, aan weerszijden; de
costaud, a. potig;
et
m.
klederdracht;
kostuum,
kleed,
d'autre, de tous mss, van alle kanten; naar
costume,
tailleur,
alle kanten; du
pak; en
in ambtsgewaad;
paternel, van vaderszijde; firer chacun de son
mantelpak; ,--, de ville, gewoon pakje.
ieder zijns
weegs gaan; ne savoir de quel -'tourner, niet
costumer, v.tr. (ver)kleden; .bal costume,
gecostumeerd bal; se
en, zich verkieweten wat te beginnen; avoir un point de
den als.
een steek in de zij hebben; vent de
costumier, m. -are, f. costuumverkoper,
zijwind; regarder de quel
vient le vent,
-verhuurder, bewaarder, -ster.
poolshoogte nemen; ti tour,
fardin,
rechterzijde, linkerzijde (van het toneel).
cotangente, f. cotangens (raaklijn van het
complement van een hoek).
coteau [kOtO], m. heuveltje, bergje; helling
van een heuvel.
cote [WA], I. aanslag (van belasting); beursnotering, koers; notering (bij wedren- cotele [kOtlê], a. geribd.
nen); letter, nummer (van processtukken, catelette, f. ribbetje, kotelet; mss,bakkebaarden.
bibliotheekboeken, ens.); peil, waterstand;
• mal taille'e, ruwe (globale) berekening; coter [kOte], v.tr. aanslaan ('n belastingschuldige); aangeven (bv. 't peil); merken,
vergelijk; ,---, de cloture, $ slotkoers; haute
nummeren (by . stukken); noteren, schatbasse ti ,hoogste-, laagste notering;
•
• fournaliêre, dagnotering.
ten; ,--, le change, koers noteren; staan op
elite [IOC], I. rib (ook als ribstuk, geraamte
(van effecten); le Russe cote 24, de Russen
noteren 24; etre bien cote, goed aangevan een schip, lijn aan vrucht of -blad,
sneetje van een meloen, uitpuilende lijn
schreven staan; valeur cote'e a la Bourse,
aan glas, -boek of -weefsel), ribbel; korst
in de officiele beursnotering opgenomen.
van kaas; N rouge, blanche, rode, witte coterie, I. besloten gezelschap, kliek, bent,
(Holl.) kaas (Edammer & Goudse), hel„stet".
ling, stijging; kust, oever; fausse
cothurne,
toneellaars; chausser le
zij aan zij, naast
valse rib;
treurspelen gaan schrijven of -spelen;
elkander; etre places
tafelburen
hoogdravend worden; 'n tragische toon
zijn; mesurer (of rompre) les Ns a qn.,
aanslaan.
iem. afranselen; se tenir les Ns (de tire),
a.van de kust, kust-; navigation cOtiere,
zijn buik vasthouden van het lachen;
kustvaart; pilote
kustloods;
avoir les "-is en long, lui zijn, 'n broertje
kustloods; bijpaard.
dood hebben aan werken; etre de la
catiire, f. hellend tuinbed; kantsteen.
d' Adam, een gewoon sterveling zijn; cotignac
m. kweperengelei.
setter les
qn., iem. 't vuur na aan cotillon
m. onderrok (inz. van boerinde schenen leggen; a mss,geribd; met
nen); cotillon (dans).
ter halver cotillonner [-tij-], v.intr. de cotillon dansen.
opgelegde naden; a
hoogte (van de helling);
d'Or, (heu- cotin, m. Hongaars geelhout.
velrij in 0.-Frankrijk);
d' A zur , cotir, v.tr. kneuzen (vruchten); se
beurs
Franse Riviera; C"-i d'ivoire, Goudkust;
worden.
la ti Nord, -Sud, Noord-, Zuidkust; cotisation, f. hoofdelijk aandeel, bijdrage,
faire
stranden; etre
contributie.
etre fete a la
a la
op zwart zaad zitten; aan lager cotiser (se), v.pron.'t zijde bij dragen, iets bij wal zijn.
dragen; samenwerken, elk. steunen; botje
cote [kOte], m. zijde, kant; bas
zijbeubij botje doen.
op cotissure, f. beurse plek, kneuzing (van
ken; bermen;
faible, zwak; sur le
zij, op de zijkant, op de grond, ziek te
vruchten).
bed, van de vloer, op zwart zaad; a
de, coton,
katoen, boomwol; dons, vruchter naast; vlak bij;
naast, bezijden;
pluis; watten (inz. in de oren); de
mis; du cote de, naar, in de richting van;
en
katoenen; slap, zwak; eleven un envan, uit de richting van; aan de kant van;
een kind vertroetelen, -te
fant dans du
wat betreft; de ce
in deze richting; nit
wekelijk opvoeden; cet homme file un
deze richting; aan deze kant; wat dat
die man is er slecht aan toe;
mauvais
betreft; de
ter zijde; regarder de
van
er zullen slagen vallen; er
it y aura du
ter zijde aanzien (nit tederheid, -verzal work aan de winkel zijn.
achting, -wrote, -verlegenheid); laisser de I cotonnade, f. katoenen stof, katoentje.
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zijn; en avoir une ,-.,, een uilskuiken zijn;
are en ,■,s, in 't kraambed liggen; femme
zich met dons bedekken, melig worden.
en —s, kraamvrouw; faire ses "-is, becotonnerie, I. katoenplantage.
vallen; fausse N,,, miskraam.
cotonnette, f. katoenen stof (voor kledingcouche, a. liggend; in bed, bedlegerig; e'cristukken van dagelijks gebruik).
ture ,,,e, schuinschrift; lettre —'e, afgevalcotonneux, a. wollig, donzig, ruig, melig,
len drukletter; papier '', geschept papier;
voos (van vruchten); kleurloos, futloos
tige "ae, kruipende stengel; tir t-•,, liggende
(van stij1); mat (v. stem); nuages ,■,, schavuren.
penwolkjes.
cotonnier, in. katoenboom; e■d, a. katoen-; couchet-culottetcouchet-pantalont, t. luierindustrie ,--iiêre, katoenindustrie; produc- couchie, f. nachtverblijf. [broekje.
coucher, v.tr. naar bed brengen, te bed legtion ,--aiêre, katoenproductie.
gen; leggen, neerleggen; doers overhellen
cotonniere, f. $ viltkruid, wolgras.
(schip), neerslaan (koren), afleggen, omcoton-poudre, m. schietkatoen.
buigen (bv. wijnstok), gladstrijken ('t haar
Moyer, v.tr. gaan langs, varen langs, rijden
van een stof), koetsen, scheppen (papier);
langs, stromen langs; nabij zijn; "-, le code,
"a le fusil en joue, 't geweer aanleggen; ,---,
nog juist aan de wettelijke bepalingen
qn. (qc.) en joue, mikken op, loeren op,
ontkomen; ,--, le ridicule, bij 't belachezijn zinnen zetten op; opleggen, uitstrijlijke of zijn.
ken (verf, goud); opschrijven, vermelden;
cotte [kOtr], in. k kotter.
,--, qc. par e'crit, iets boeken; ,---, qn. sur son
cotret, in. bosje brandhout, takkenbosje;
testament, iem. in zijn testament zetten;
mager persoon; houten been.
,-.■, zoo() icus sur une carte, moo daalders
cottage, m. landhuisje; villatje.
op 'n kaart zetten; "-, gros, hoog inzetten;
cotte, f. rok (inz. van boerinnen); werkbroek;
,, d'armes, wapenrok; —de niailles, mae--i, v.intr. slapen, overnachten; P.,-, sur la
dure, op de grond slapen; ,---, a la belle
lienkolder; ,---,, m. M knorhaan.
eloile, onder de blote hemel slapen;
Cottiennes (Alpes), t.pi. Cottische Alpen.
avec, slapen bij; ,---, dehors, buitens,--,
cottiere, f. ijzeren staaf.
huis slapen; ,---, sur le champ de bataille,
cotuteur, m. -trice, f. toeziende voogd(es).
meester blijven van 't veld; ,---, sur ses
cotyle, f. gewrichtsholte; Griekse inhoudspositions, niet wijken, op zijn stuk blijven
[maat ( 1/ 4 1.).
cotyledon, m. $ zaadlob.
staan; couche! koest !; se ,-,,, v.pr. naar bed
cotyledons, a. $ met zaadlobben.
gaan; gaan liggen, zich neerleggen; ondercotyloide, a. komvormig; Cavite ,---,, heupgaan (van zon, enz.); goed zitten (van
beensholte.
kraag), afvallen (van drukletter); se ,....,
sou, m. hals;'-., blanc, 3t witstaart; ,--, rouge,
comme les poules, met de kippen op stok
3t. roodborstje; ,•-, de chameau, $ narcis;
gaan; allez vous /--, I, loop heen !; titre cou,-..., de cigogne, $ geranium; tour de —',
te bed liggen, liggen; onder zijn (van
che,
halswijdte; jusqu'au /---, tot over de oren;
zon, enz.); ,--,, in. 't naar bed gaan; ligsauter au"-, de qn., iem. om de hals vallen;
ging; beddegoed; bed; ondergang (van zon,
prendre ses jambes a son ,--,, er van door
enz.);'-%, (du roi), avondreceptie; petit'',
gaan, benen maken.
avondreceptie „en petit comae".
couac, m. valse noot, -toon, -schreeuw.
couagga [kwaga], m. quagga (kleine zebra). couchette, I. bedje; krib; brits; kooi, slaapstede.
couard, a. laf, lafhartig; ,---,, in. lafaard,
coucheur, in. -euse, f. slaapkameraad; c'est
bloodaard.
un mauvais ,---,, 't is een lastige kerel; ,--,
couardise, f. lafheid, lafhartigheid, bloheid.
de papier, papierkoetser.
couchage, in. ligging; slaapplaats, inz. nachtleger (van militairen); beddegoed; sac de couch's, m. zandlaag onder 't dek van een
brug, onderlaag; schaalplanken (van een
,----i, slaapzak; 't gladmaken (van stoffen).
boogstelling); $ aflegger.
couchant, m. ondergaand (van de zon); Chien
,---3 , staande hond, patrijshond; (fig.) faire couchoir, m. vergulderspalet.
le Chien ,,,, vleien, flikflooien; •---,, m. 't couci-couci (= couci-couca), adv. zo zo,
tamelijk.
westen, 't avondland; (fig.) verval; laatste
colicou, m. koekoek; koekoeksklok; ouderlevensjaren.
wetse kleine omnibus in de omstreken
couche, f. bed, sponde; luier; broei-, mestvan Parijs; $ sleutelbloem; slecht dragenbed; laag; kolfwang (van geweer); (meest
de aardbeiplant; ",!, kiekeboe !; mss,
pl.) bevalling, verlossing; ,--, nuptiale, huvliegtuigen (vliegeniers-argot).
welijksbed; Plante de ,-,,, bakplant; "..0 de
couleur, verflaag; ,---, d'impression, grond- coucouer, v.intr. koekoek roepen.
verf; ,---, ligneuse, houtlaag, jaarring; ,--is coucoumelle, f. $ witte vliegenzwam.
sociales, lagen der maatschappij; titre coucourelle, I. $ kleine vijg.
ieune P%-i, -nouvelle'', van de nieuwe tijd coude, m. elleboog (ook van een kachel);
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bocht (van cell weg, enz.); hausser (of
lever) le pooien; jolter des zich
door 't gedrang heenwerken; se sentir les
,--,s, se tenir les mss, voeling houden;
d'e'querre,
plisse', geribde elleboog;
reehthoekige elleboog.
coudee, I. elleboogslengte (ongeveer 5o cm);
avoir ses
franches, vrij spel hebben.
cout-de-pied, m. wreef (van de voet).
couder, v.tr. een elleboog maken in; ombuigen .
coudoiement, m. 't aanstoten met de elleboog, aanraking.
coudoyer, v.tr. met de elleboog aanstoten,
aanraken; in aanraking komen met, omgaan met.
coudraie, f. hazelaarsbosje.
coudre, v.tr. naaien, vastnaaien, vastbinden,
vastmaken, hechten; samenflansen (bv.
des passages);
ensemble, aaneennaaien;
la peau du regard a celle du lion, list aan
kracht paren; zie cousu; m. (oud)
hazelaar.
coudrer, v.tr. in de zwelkuip leggen ('t leer).
coudrette, f. hazelaarsbosje.
coudrier, m. $ hazelaar.
couenne [kwan], f. zwoord; huid (van bruinvis); vlekken op de huid; spekhuid (op
bloed); vlies (bij keelontsteking); uilskuiken.
couenneux [kwd-], a. zwoordachtig, dik;
met een spekhuid.
couet
m. kts. hals, schoot (scheepstouw).
couette [kwêt], f. veren bed; slagbed(ding).
mandje (voor koffie,
couffe, f., coullin,
enz.).
couguar [kugwar],
poema.
couillard [kujar], m. voeghout (van windmolens); kb noodgording.
couille, I. klootzak.
couillon, m. kloot; f, prop werk; 'n sufferd;
(pop.) are
bang zijn.
coulage, m. 't gieten (van metaal); 't in de
week zetten (van de was); verlies door
wegvloeiing, lekkage, 't weglopen (be. van
wijn of -rijst); vermorsing, wat er aan de
strijkstok blijft hangen.
coulamment [-lama], adv: vloeiend.
coulant, a. vloeiend; (fig.) coulant, vlot,
rond, gemakkelijk, handelbaar, inschikm.
kelijk; nceud
strik, strop, lus;
schuifring, schuiver; $ uitloper, rank.
coule, I. pij (v. Benedictijner monnik); vermorsing; toezicht om vermorsing to voorop de hoogte zijn.
komen; titre a la
lopend schrift; hom
coule, a. dcritute
me
geruineerd man, man die heeft afgedaan; maille tee,gevallen steek;
m.
overgang van de ene noot op de andere,
legato, binding; sleeppas (bij 't dansen);
doorstoot (biljart); gietsel, gegoten werk.
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vloed; 't in de week zetten (of -staan);
't (metaal)gieten; lopend schrift.
coulement, 't uitschieten (van een degen).
cooler, v.intr. (met avoir), vloeien, stromen;
lopen (neus), lekken (vat), druipen
(kaars); zinken, wegzinken, (fig.) ten
onder gaan; verregenen, verrotten (van
druiven); glijden, voortglijden, (fig.) voorbijgaan (van dagen); c,'„ doorstoten;
soy, vluchtig heenglijden over;
4 fond,
bas, zinken, (fig.) ten onder gaan;
de source, vlot gaan, van een leien dakje
gaan; pa coule, 't regent; ,---,, v.tr. doen
vloeien (be. venijn in 'n wond), doorzijgen,
filtreren (bouillon), in de week zetten
(was); gieten (be. brons), lood gieten tussen (stenen), vastmetselen (steen); in de
grond boren (schip), afdoen, uit de wereld
helpers (zaak), onmogelijk maken, de
genadeslag geven aan; laten glijden, stoppen, toestoppen (fooi); qc. a l'oteille,
influisteren, een zijdelingse blik werpen;
un regard, slepend uitvoeren ('n danspas), verbinden (noten), slijten, doorbrengen (dagen); ti a fond, in de grond
boren; afdoen; onmogelijk maken; en
qn., iem. jets op de mouw spelden; se ,---,,
glijden, sluipen, binnensluipen; zich indringen, ingang vinden; zijn eigen graf
delven; se la douce, er een gemakkelijk
leventje van nemen.
couleresse, f. suikerpan.
couleur, f. kleur; verf; schijn, voorwendsel;
de gekleurd; mettre en kleuren;
sans ,---,, kleurloos; karakterloos; tablier
de
gebonte schort; faux col de
kleurlingen;
kleurde boord; gens de
locale, lokale kleur;
chair,
de rose,
hoogvleeskleurig, rooskleurig; haul
voyante, opzichrood; gepeperd (stijl);
tige kleur; lichte kleur;
pesante, donkere kleur; de toutes les
veelkleurig, bont; en faire voir de toutes
leers qn., iem. geen enkel verdriet
besparen, iem. donderen, -pesten, -bedriegen; en avoir vu de toutes les mss, van
alles hebben meegemaakt; je ne connais
pas la de son argent, -de sa parole, ik heb
nooit jets van hem kunnen loskrijgen;
kleuren (by. van een dame), livrei; vlag;
l'huile,
leugens; pales mss,bleekzucht;
de,
a l'eau, waterverf; sous
olieverf;
onder voorwendsel van.
couleuvre, f. collier, ringslang; lisse,
gladde slang; (fig.) hartzeer, verdriet;
avaler des mss, heel wat naars-, beroerde
dingen slikken.
couleuvreau, m. jonge slang.
heggerank.
couleuvrêe,
coulevrine, f. X veldslang (geschut).
couli, tn. koelie.

coulinage
coup
18o
;Lf c", .il,,c14 . 11 (V. 1,,,,,111S('1101s).
colt're, vlaag van. wolle;
(lc colcoulinage,
!ier, ruk, krachtsinspanuing, donner un
couliner, v.tr.tischroeien (schors v. e.bool»).
coulis doorgezegen bouillon of afkooksel; dun aangemaakte gips of pleisterkalk; gipsmortel of lood in voegen
van stenen;
d'e'crevisses, kreeftensoep;
a. vent "-.), tocht, trekwind.
coulisse, f. sponning, groef, sleuf; toneelscherm; schuif (aan een kledingstuk of
-gordij n) ; schuifdeurtj e, schuifraampj e;
plaats op de beurs voor de niet officieel
aangestelde makelaars in effecten; Porte
schuifdeur;
bane a
glijbank (v.
roeiboot); dans les achter de schermen; yeux en "a, half dichtgeknepen
ogen; blik van verstandhouding; tedere
blik; connaitre les mss, weten wat achter
de schermen gebeurt.
coulisseau, m. sleufje, groefje.
coulisser, v.tr. van een schuif voorzien.
ploegschaaf
coulisseur,
coulissier, m. niet officieel aangesteld effectenmakelaar, beunhaas.
couloir, m. melkzeef; smalle gang, wandelgang (bv. van de Kamers), zijgang (bv. van
een D-wagen); houthelling.
couloire, f. vergiet.
coulpe, f. (oud.) schuld, zonde.
coulure, f. 't weglopen van gesmolten metaal uit de vorm; 't afvallen of verdrogen
der druiven, enz.
coumarou, m. tonkaboom.
coup [ku], m. slag, stoot, schot, steek, houw,
snede, schop, Map, ruk, duw, trek, schok,
bons, vlaag; daad, streek; zet, worp; maal,
keer; teug, slok,
d'aile, wiekslag;
d'air, plotselinge verkoudheid; ti d'ard'audace, stout
chet, streek (op viool);
stukje, vermetele zet; d'autorite, doortastend optreden, krachtdadig ingrijpen;
"a de baguette, trommelslag; toverslag;
donner un "a de balai, even schoonvegen;
een opruiming houden; donner un "a de
barre, het roer wenden; een zwenking made bec, pik;
ken;
de baton, stokslag;
knauw; kwaadsprekerij; vinnige zet; de
de bourse,
bonheur, gelukkig toeval, bof;
gelukkige speculatie; /.•., de boutoir, knauw;
de bride, ruk aan de teugel; donner un
de brosse, even opvegen; donner un
de brosse a qn., iem. even afschuieren;
de canif, snede met een zakmes; donner des
".as de canif dans le contrat, inbreuk maken
op de overeenkomst, ontrouw zijn; ode
de cavecanon, kanonschot; donner un
con a, de neus prangen; vernederen; r•-, de
chaleur, plotselinge hitte, zonnegloed;
du ciel, beschikking
de chapeau, groet;
de ciseaux, knip met de
des hemels;
schaar; re'diger a de ciseaux, samenflansen; "a de cloche, gelui, bel; etre sujet
au '' de cloche, aan tijd gebonden zijn;

de collier, eens flink aanpakken; ,---, de
cornes, stoot met de horens; donner un
de coude ti, aanstoten; ti de couteau, messteek; ti de crosse, kolfslag;
de dent,
beet; knauw; ne pas perdre un de dent,
ti
maar dooreten;
de des, worp met de
dobbelstenen; waagstuk; jouer sa vie sur
un'' de des, zijn leven op 't spel zetten;
de disespoir, wanhoopsdaad; traduire
de dictionnaire, telkens woorden opzoeken bij 't vertalen; N d'e'clat, opzienbarende daad; d'encensoir, bewieroking; N d'envoi, aftrap; donner un
d'epe'e,
d'epaule, een handje helpen;
d'epee dans
sabelhouw, degenstoot;
i'eau, een slag in de lucht;
d'eperon,
spoorslag;
d'e'pingle, speldeprik; steek
onder water;
d'essai, proefstuk, proefneming; it n' en est pas a son
d'essai, 't is
de eerste keer niet;
d'Etat, staatsgreep;
de re'trier, dronk op de valreep; N de
fer, 't opstrijken (van een hoed), 't oppersen (van een kledingstuk); ,---, de feu, schot;
uur of tijd van de grootste drukte
(in keuken of in winkel); avoir
un
de feu, een beetje aangebrand
zijn; fairele
de filet,
de feu, vechten;
vangst;
de fleche, pijlschot; e•-, de football, schot;
de force, gewelddaad, overrompeling; de fortune, gelukkig toeval,
fortuinlijke onderneming; e.,./ de foudre,
donderslag; plotselinge verliefdheid; verbijsterende tijding;
de fouet, zweepslag,
aansporing; avoir un bon "a de fourchette,
goed kunnen eten;
de fusil, geweerschot;
de genie, geniale zet, geniale inval;
de gosier, 't slaan (vogel); stemgeluid, gil;
de gouvernail, ruk aan het
roer;
de griffe,
de grdce, genadeslag;
de grisou,
slag met de klauw; knauw;
mijnontploffing;
de hache, hak met een
bijl; tailld a "as de hache, ruw behouwen;
de Jarnac, verraderlijke stoot; gemene
de langue,
streek;
de lance, lansstoot;
stekelig gezegde; kwaadsprekerij; ‘-•., du
lapin, genadeslag; ,---, de lime, vijlstreek;
de main, overrompeling, overval;
re'ussir un ti de main, 'n slag slaan; donner un
de main, een handje helpen;
de maitre, meesterlijke zet;
de marteau,
hamerslag; avoir un
de marteau, een
de
slag van de molen weg hebben;
massue, knotsslag; donderslag; du
medecin, glas wijn na de soep; '' de mer,
stortzee; au "a de midi, op klokslag van
twaalven;
de mine, instorting in een
mijn;
d'ceil,
de la mort, genadeslag;
blik, oogopslag; aanblik, gezicht; donner
un
even kijken; avoir du "a
d'ceil, kijk op de dingen hebben;
d'on-
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tale, krab; ,-,-, fie pantie, beslissende zet;
"-, de patle, slag met een poot; knauw; ,---i
du Pere Francois, worging van een slachtoffer dat door een handlanger wordt beroofd; donner un ,---, de peigne, even opkammen; ,--, de pied, schop, trap; f•-, de pied de
coin, (sp.) hoekschop; ,----, de pied de reparation, (sp.) strafschop; e--, de pied de Pane,
ezelstrap; donner un f--, de pied jusqu' a,
doorlopen tot; se donner des "-is de pied,
zichzelven in een ongunstig daglicht stellen; ,--, de pierre, steenworp; ,-,-, de pinceau, penseelstreek; ,■, de piston, zuigerslag; ,--, de plume, pennestreek; ,---, de going,
stomp, vuistslag; boksbeugel; zakpistool;
,---, de ponce, ruk met een duim; 't afmaken (als doden of afwerken); 't valselijk
doen overslaan van een weegschaal; ,---,
de rabot, streek met een schaaf; ,---, de
reins, krachtsinspanning; "-, de sabre, sabelhouw; e■I de sang, beroerte; ,-, de sifflet, stoot op een fluit; e-%-, de soleil, zonnesteek; (fig.) roes; "-, de sonnette, ruk aan
de bel; ,--, du sort, speling van het lot;
noodlottig feit; ,--, de tablier, 't dreigen
met weggaan door een dienstbode; e-- , de
telephone, telephonisch gesprek, -bericht,
'n telefoontje; donner un,.., de te'le'phone a,
even opbellen; ,---, de temps, schone gelegenheid; ,---, de tete, stoot met het hoofd;
gril, onbezonnen daad, stomme streek;
,, de theatre, plotselinge ommekeer,
onverwachte wending; verrassend nieuws;
wat 'n heel andere kijk op de zaak geeft;
"-, de tonnerre, donderslag; donner on
de torchon, even opdweilen; ,--, de vent, rukwind, windvlaag; entrer en ,---, de vent,
binnenstormen; cheveux en'' de vent, fladderend haar; le "-, de vieux, 't plotseling
gevoel dat men oud wordt; "-is et blessures, mishandeling; mauvais "a, gevaarlijke
verwonding; misdaad; faux f---, , "-, manque,
misslag, misschot, misstoot; 4 "ds redoubles, met alle kracht, met verdubbelde
kracht; faire son ,-.,, zijn slag slaan; avoir
fait le '', de schuldige zijn; sans ,---, feril,
zonder slag of stoot; trapper les Brands "-is,
spijkers met koppen slaan; trapper
des "-is en Pair, vergeefse moeite doen;
trapper trois "-is, drie maal kloppen (toneel); mud du '', tue sur e ",, op slag
gedood; fusil a deux ,,,s, dubbelloops ge
weer; faire'' double, met een schot twee
stuks wild treffen; twee vliegen in een
klap slaan; faire d'une pierre deux ,---is,
twee vliegen in een klap slaan; faire' les
cent '
-s (of een ander getal), dwaze streken uithalen; sous le "-, de, bedreigd met,
getroffen door; strafbaar bij; it est sous le
,.•., d'une accusation, een beschuldiging
rust op hem; it est sous le "-, d'un soupcon,
hij staat onder verdenking; boire un "-i,
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driiiken, een glas (1611;m; water
binnen krijgen, ,---, wide, afgesproken
werk; monter un "-, a, beetnemen; se monter le "-,, zichzelven wat wijsmaken; it
vows le donne en six "as, hij zet het u om
de partij in zes slagen te winnen; hij zet
het u om daarin te slagen; le "-, est rate,
't zaakje is mislukt; du premier ,---,,
dadelijk; a ce " - i, pour le ,..,, pour ce "-i, dit
maal; a tout ,--i, telkens; tout a "-,, eensklaps; tout d'un "-,, in eens; encore un "-,,
nog ems; du meme ",, meteen; apres "a,
achteraf, achterna; a "., sur, zeer zeker;
"-, sur "a, slag op slag.
coupable (de), a. schuldig (aan); misdadig;
"s, m. & f. schuldige.
coupablement, adv. misdadig, strafbaar.
coupage, in. 't snijden; 't versnijden van de
wijn.
coupant, a. snijdend, scherp; ,---i, m. 't scherp,
snede.
coupe, f. beker, drinkbeker, kelk, bekken,
champagneglas; 't snijden, 't hakken,
't knippen (van een stof, van haar), 't
kloven, 't behouwen (van stenen), 't
maaien (bv. van hooi), kapping, houthak;
't gesnedene, 't gehakte, ens. (b y . omgehakte bomen, ook bomen die voor de hak
zijn bestemd); snit, snede, vorm, doorsnede; cwsuur (van een vers), indeling
(van een zin); 't zwemmen met de Spaanse
slag; 't afnemen, 't couperen (van kaarten); ,---, de challenge, wisselbeker; it y a
loin de la "-, aux levres, men moet nooit
te gauw roepen; acheter qc. a la "-i, iets
kopen (bv. 'n meloen), op voorwaarde
dat men 't mag opensnijden (om to proeven); ,---, sombre, 't kappen van alle bomen; mettre en "-, re'gle'e, geregeld kappen
in; stelselmatig uitplunderen; fausse "-,,
lap goed die van 't stuk overblijft; nager
a la "--,, faire la "a, tirer sa ,---i, met de
Spaanse slag zwemmen; etre sous la "-, de,
onder de plak staan van.
coupe, a. gesneden; pan '', yelling; Pont
,--,, 4, gebroken dek; spectacle "-i, zie
spectacle; style /■-', versnipperde stijl;
yin ",, versneden wijn; ,---,, m. rijtuig met
twee plaatsen; spoorwegcoupe met een
bank.
coupe-bourse [kupburs), m. zakkenroller,
beurzensnijder.
coupe-chou(x), m. kaasmes (infanteriesabel).
coupe-cigares, m. sigarenknijpertje.
coupe-circuit, m. .1<, zekering; stroomafsluiter; -veiligheid.
coupe-cors [-kOr], m. likdoornmesje.
coupie, /. , valreep (poort).
coupe-file [kupfil], m. kaart (om doorgelaten
to worden); perskaart.
coupe-foin, m. hooisnijder.
coupe-gazon, m. grassnijder.
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coupe-gorge, nz. moordhol; plaats, waar men
bedrogen of -bestolen wordt.

coupe-Jarrett, ni. struikrover, bandiet.
coupe-legumes, in. koolmes.
coupêt-litt, m. slaapcoupê.
coupellation, f. zuivering (van metalen).
coupelle, f. smeltkroes; kruitlepel; schaaltje.
coupeller, v.tr. in de smeltkroes zuiveren.
coupe-ceufs, m. eierschaar.
coupe-paille, m. strosnijder.
coupe-papier, m. papiersnijder, vouwbeen.
coupe-pate, m. deegmes.
couper, v.tr. snijden, afsnijden, doorsnijden;
hakken, afhakken, doorhakken; knippen,
afknippen, doorknippen; opensnijden
(boek), kloven (hout), behouwen (stenen),
maaien (gras), afslaan (hoofd), afzetten
(been); lubben (paard); verdelen, splitsen,
verbrokkelen, inz. breken (dag), afnemen (kaarten); doorbreken (vijandelijke
linies), klieven, doorklieven (golven),
snijden ('n weg, 'n lijn), gaan dwars
door (weide), doorsnijden (landstreek);
afsnijden (de terugtocht, verbindingen),
doen stokken (stem) afbreken (rede), versnipperen (stijl), versperren (weg), verbreken (electrische stroom), de pas afsnijden aan, aftroeven ('n kleur), bederven
(indruk), stuiten (koorts), benemen
(adem); versnijden (wijn); aanlengen,
dopen (melk); "s les a des, kortwieken; "s
rappitit, de eetlust benemen; e.--, la
bourse a qn., iem. beroven; !---, l'herbe sous
les pieds de qn., iem. 't gras voor de voeten
wegmaaien; "s le sifflet a qn., iem. de
hals afsnijden; iem. de mond snoeren;
pa te la coupe, nu jij of daarvan sta je te
kijken; ", bras et jambes a qn., iem. met
lamheid slaan, iem. versteld doen staan;
"s la gorge, "-, le cou, de hals afsnijden;
,--, le mal a la racine, een kwaad met wortel
en tak uitroeien; "s les vivres a qn., iem.
de leeftocht afsnijden; ,--, la parole a qn.,
iem. in de rede vallen; "s net g. lad
(weg) afsn den; ,--,, v.intr. snijden;
,...., dans le vi f, in 't levende vlees snijden;
Oink ingrijpen, het kind bij de naam
noemen; "s au plus court, ,,, a travers
champs, de kortste weg nemen;
court a, kort afbreken; een eind maken
aan; de kop indrukken; ,---, a qc., niet
meedoen aan iets, zich aan iets onttrekken; "s dans le pont, er in lopen; je n'y
coupe pas, daar vlieg ik niet in; se "s , zich
snijden; zich tegenspreken; zich verraden;
strijken (van een paard); slijten (op de
plooi), schiften (van zijden stoffen); alley
se e---, la gorge avec qn., met iem. gaan
duelleren.
coupe-racines, m. hakselsnijder. .
couperet, m. hakmes; valbijl,
couperose, f. koperrood, vitriool; vurige uit-
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slag, rode puist; ", blanche, zinksulfaat;
".., bleue, kopersulfaat; "s verte, ijzersulfaatv
couperose, a. puistig, vol rode puisten.
coupe-tEte, m. valbijl; beul; haasje-over.
coupeur, in. -ease, f. coupeur, coupeuse (die'
de stoffen knipt); '' de bourse, beurzensnij der.
coupe-vent, m. windbreker, windscherm.
coupe-verre, m. glassnijder.
couplage, m. X koppeling.
couple, m. paar, span, koppel (bij elk,
behorende wezens); 4, spant; un
heureux "-,, een gelukkig paar; par Ns,
paarsgewijze; "s, I. koppelband; paar,
twee.
coupler, v.tr. koppelen.
couplet, m. strophe (afdeling van een gedicht).
coupoir, m. snijwerktuig, by . mes, schaar
(bij verschillende handwerken).
coupole, I. koepeldak; koepel; titre recu sous
la Cam, lid der .Acadêmie Francaise
worden.
coupon, m. (overgeschoten) lap (laken, enz.);
coupon (bewijs van interest); plaatsbewijs
(schouwburg).
coupure, f. snede, insnijding; kloof, geul;
bankbiljet (van minder dan fr. moo),
„lootje", coupure (van een aandeel);
kapje: besnoeiing (in een toneelstuk,
enz.); uitknipsel (krant).
tour, f. hof; hofhouding; opwachting; raad,
gerechtshof; plaats, binnenplaats, voorplein, erf, speelplaats; homme de ,---,,
gens de ,---,, hoveling(en); faire la "s a qn.,
iem. 't hof maken; faire sa ,--, de qc. a qn.,
van iets gebruik maken om bij iem. in het
gevlei te komen; la' "s du roi Pe'taud, huishouden van Jan Steen, Poolse landdag;
titre Bien (mal) en "s, (niet) in de gunst
staan; ", pleniere, algemene vergadering; "s des aides, raad van beroep
(voor belastingen); ", des comptes, rekenkamer; "s d'assises, rechtbank (voor emstige misdaden); "s d'appel, hof van app el;
r•-, de cassation, hof van cassatie; haute "s,
hooggerechtshof; "s martiale, X krijgsraad; '' d'amour, (2) minnehof; ,---, des
Miracles, beruchte buurt in Parijs; la "s
de Rome, de curie.
courage, m. moed, dapperheid; goede wil,
ijver; prendre '', moed scheppen; prendre
son "s a deux mains, al zijn moed bijeenrapen; avoir le "s de son opinion, voor zijn
mening durven uitkomen.
courageusement, adv. v. courageux, a. moedig, dapper, stout, flink.
couralller, v.intr. heen en weer lopen;
„scharrelen".
couramment, adv. vlug, vloeiend, vlot; grif
(verkopen); dagelijks (zeggen).
courant, a. lopend; vloeiend; gangbaar (Van
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munten of idean), dagelijks (van gehoerenloper; ,---, de places, baantjesjager;
sprek); in zwang zijnde; e'criture ,--,e,
,---, des bois, woudloper.
lopend schrift; mois ,--d, lopende maand; coureuse, f. straatmeid, slet.
langue '' e, omgangstaal; main ,---ie, courge, f. pompoen; juk (van waterdrager);
schoorsteenanker.
kladboek; trapleuning; handgreep; manceuvre tie, lopend want; meule ,---,e, courir, v.intr. (met avoir) hardlopen, rennen,
draaiende molensteen; prix — , marktsnellen, hollen; stromen; doorgaan (van de
prijs, prijscourant; titre –', hoofd (op
huur), voortsnellen (van de tijd); rondelke bladzijde); ', m. loop, stroom,
lopen, in zwang zijn (van een mode), in
stroming, gang; ,-•, e'lectrique, I-Kk electriomloop zijn (van een gerucht), heersen
schestroom;,-,alternatif, f wisselstroom;
(van een ziekte); par le temps qui court,
i-,-, continu, EK, gelijkstroom; ' de haute
in de tegenwoordige tijd; la mode qui
tension, IK, hoogspanningsstroom; ,---,
court, de tegenwoordige-, de heersende
d'air, tocht; e--as de la mer, zeestromingen;
mode; ,--, sus a, toelopen op, aanvallen;
aller contre le ,---/, tegen de stroom opwer,---, au plus pr ess e , eerst het voornaamste
ken; it y a un bon ,---, d'affaires, er gaat
doen; ,--, a sa ruine, zijn ondergang tegeveel om, de omzet is groot; au ,----, de la
moet gaan; ,,, aux armes, naar de wapenen
plume, zo het uit de pen vloeit; dix-huit
grijpen; ,---, apres, nalopen, najagen; cette
,---, 18 dezer; dans le ,---, de, in de loop
lettre m'a couru armes, die brief is me
van; 'etre au '', op de hoogte zijn; niets
nagereisd; ,---, apres l'esprit, trachten
meer schuldig zijn; tenir au '–, bijgeestig te zijn; faire,--, , in omloop brengen;
houden; mettre au ,---i, op de hoogte stellen;
renpaarden houden; faire qc. en courant,
bijwerken.
iets vlug-, -haastig doen; ‘---,, v.tr. doorcourante, f. lopend schrift; (f am.) buikloop;
lopen, doorreizen, doorkruisen; dikwijls
it soort langzame dans.
bezoeken, aflopen; najagen, nalopen;
courbache, I. stok met leer bekleed.
,,, les champs, rondzwerven in 't open
courbage, m. kromming.
veld; ,-..., les rues, langs de straten slentecourbaton, m. )1,, kromhout.
ren; algemeen (bekend) zijn; ,--., le cachet,
courbatu, a. stijf; bevangen.
(veel) les geven buitenshuis; ,...,, des borde'es,
courbature, f. stijfheid, spierpijn.
laveren; boemelen; ,...i un prix, medecourbaturer, v.tr. stijf maken, spierpijn doen
dingen naar een prijs; een prijs verrijden;
krijgen.
,,.., un danger, gevaar lopen; ,---, la poste,
courbe, a. krom, gebogen; ,---i, f. kromme
met postpaarden reizen; met overijling
lijn, curve; kromming, bocht; kromhout;
te werk gaan; ,--, /a bague, ringrijden; ,---, le
,---, de chevaux, koppel jaagpaarden; ,--,
cerf, op herten jagen; ilne faut pas ,...., deux
rampante, leuning van een wenteltrap; ,--,
lievres a la lois, men moet geen twee dind'intensite, 17 stroomkromme.
gen tegelijk willen doen; par le temps qui
courbement, tn. kromming.
court, in de tegenwoordige tijd; dire fort
courber, v.tr. krommen, buigen; ,-...,, v.intr.
couru, zeer gewild-, zeer gezocht zijn,
buigen; se ,•,, zich buigen; zich bukken.
druk bezocht worden, grote toeloop
courbet, m. snoeimes; zadelboog.
hebben; inte'réts courus, vervallen rente.
courbette, I. korte sprong van een paard; courtlardint, f. binnenplaats met een
nederige buiging; faire des ,–as devant qn.,
bloem- of grasperk.
voor iem. kruipen, mooi weer spelen.
courlan, m. it ral(vogel).
courbure, I. kromming, bocht, welving.
courlandais, a. Koerlands; C,..., , m. Koercourcailler, v.intr. slaan (van kwartels).
lan der.
courcaillet, m. kwartelslag; kwartelfluitje. Courlande, I. Koerland.
cour con, m. paal onder water; klemband courlieu, courlis, m. 3t wulp.
(om kanonvormen).
couroir, m. gang tussen kajuiten.
coureau, 4 m. lichter (Bordeaux); vaargeul, couronnade, f. omsingeling.
doorvaart.
couronne, f. kroon; krans; kroon (van een
courette, I. binnenplaatsje.
tand); kroon (Eng. munt = ongev. 3 gl.);
coureur, a. loop-; oiseaux ,---ds, loopvogels;
kroonpapier; ,--, du martyre, martelaarsaraigne'e ,--,se, loopspin; ,-•,,, m. hardkroon; ,---i d'e'pines, doornenkroon; ,---,
loper, harddraver, hardrijder, wielrenner;
mortuaire, grafkrans; ,--, de feuilles,
loopknecht, -jongen; iem. die iets afloopt
bladerkrans; f.,, cle'ricale, haarkrans (van
(bv. straatslijper) of -jacht maakt op
een monnik); ,---isolaire, kring om de zon;
vrouwen; $t loopvogel; loopkever; ,-,,e---, impe'riale, keizerskroon (ook $ ); ,---,
cycliste, wielrenner; ,--, de bague, ringroyale, koningskroon; $ akkerklaver; ,,,
steker; ,--, de cabarets, kroegloper; ,--, de
des ble's, $ bolderik.
pays, zwerver; ,----, de nuit, nachtbraker; couronne, a. gekroond; bekroond; begroeid;
(----, de femmes, vrouwengek; ,---, de filles,
arbre f•-, , boom met een verdorde bruin;

couronnement
cheval

184

paard met een kale plek aan

de knieen.
couronnement, m. kroning; voltooiing, voleindiging, kroon op 't werk; bekransing;
kroonstuk, kroonlijst; kroon, kap (van
meubels, -gebouwen, enz.); kruin (van een
dijk); bezetting door troepen (van een
hoogte); 't kroonvormig snoeien; 't verdorren van de kruin; verwonding (aan de
paardeknie).
couronner, v.tr. kronen; bekronen; bekransen, omkransen; bezetten, bezet houden
(heuvel), de kroon opzetten aan ('n werk),
vervullen (wensen); kroonvormig
snoeien (boom);' "a roi, tot koning kronen;
la fin couronne l'wuvre, het einde kroont
het werk; se es-, , zich kronen; kale knieen
krijgen (van paarden).
course, v.tr. jacht maken op; "a le cerf, op
v.intr. (oud)
de hertenjacht gaan;
jacht met honhard lopen; chasse
den, lange jacht.
courrier, m. renbode, koerier; kroniek, dagelijks overzicht; postwagen; j post (gezamenlijke brieven die tegelijk komen of
-gaan); depouiller son e-s, zijn brieven lezen;
per omgaande.
par retour du
postconducteur.
courriert-convoyeurt,
overzichtschrijver (van een
courrikiste,
krant).
de transmission,
courroie, f. leren riem;
drijfriern, etendre la zuinig huishouden,
zuinig leven; faire du cuir d'autrui large es.,,
riemen snijden van eens anders leer; serrer
la es., 4 qn., iem. kort houden.
courroucer, v.tr. vertoornen; se e%,, in toorn
ontsteken.
courroux, m. toorn, verbolgenheid.
tours [kur], m. loop (van sterren, tijd, leven,
enz.); beloop, voortgang; rij (be. stenen), lengte (bv. deux mitres de e.i);
omloop (van geld, -geruchten, enz.); koers,
gangbaarheid (van munten); prijs, notering (inz. beursnotering); leergang,
cursus, college; leerboek, handboek;
de la
d'eau, stromend water, rivier;
laten wegvie, levensloop; donner es-,
lopen (water), verbreiden (bericht), de
vrije teugel laten (woede); donner libre
onta, de vrije loop laten; prendre
verre zeespringen; voyage de long
op
'
reis; capitaine au long ' kapitein
es.,, aan de gang, reeds
de grote vaart;
begonnen, lopend; en e,../ de route, onderweg; en
de construction, in aanbouw;
zijn beloop hebben; avoir
avoir son
in omloop zijn, gangbaar zijn; in trek zijn;
es., du marche, marktprijs; ti de la bourse,
beursnotering; "a du change, wisselkoers;
d'aujourd'hui, dagkoers; hors de ,--,,
buiten omloop, aan de circulatie onttrokd'ouyeritire,
force, (lwangkoers;
ken;

courtier
de cloture, N moyen, begin-, slot-,
middenkoers; suivre les es, de, de lessen
volgen van, college lopen bij; ferme,

privatissimum.
coursable, a. gangbaar (van munten).
course, f. 't lopen, 't rennen, 't rijden of
loop, ren, rit; wedloop, wedren, wedstrijd;
reis, tocht; boodschap; slag, slaglengte
(machine); strooptocht, kaapvaart; preneen vaart nemen; pas de
dre sa
looppas; ti a pied, wedloop; de chevaux,
wedren;
plate, wedren op de vlakke
d'obstacles, wedren met hinderbaan;
nissen;
au trot, draverij; ,---, au clocher,
wedren over heg en steg, steeplechase;
de bague, ringrijderij; "a de montagne,
bergtocht; "a de taureaux, stierengevecht;
artner ene•,, ter kaapvaart uitrusten;
faire lee e■/, ter kaapvaart gaan.
coursier, m. ros, strijdros; molenvliet.
coursive, f. loopbrug of nauwe gang (op
schepen); halfdek.
de tennis, tennisveld,
court [kur],
-baan; a. kort, beknopt, gering (by. v.
draagkracht), bekrompen (by . van ver stand); son epee est trop tee, dat gaat
boven zijn macht; avoir la vue tee ,bijziende zijn; (fig.) kortzichtig zijn; avoir 1cr
tnetnoire tee ,kort van memorie zijn;
avoir l'ha!eine es-de, kortademig zijn;
prendre qn. de iem. weinig tijd laten,
iem. in 't nauw brengen; prendre par le
plus "-d, de kortste weg nemen; tenir qn.
iem. kort houden; lettre de change a
de
jours, kortzichtwissel; (4) ti d'argent,
schraal bij kas; "a, adv. couper e•-, a, een
einde maken aan, kort afbreken; tourner
een scherpe draai maken; plotseling
een andere wending nemen; rester
plotseling stuiblijven steken; arréter
ten; plotseling stilhouden; s'arréter
kortaf„
plotseling blijven staan; tout
zonder meer.
courtage, m. makelaarsloon, commissieloon;
makelaardij.
courtaud, a. & in. kort en dik (mens);,
hond met afgesneden oren en,
chien
de boutique, prop voor eent
staart;
kanon.
courtauder, v.tr. kortstaarten, kortoren;,
toetakelen.
courtt-bouillont [kurbujO], m. vissaus.
courtt-circuitt [kursirkWi], m. I kortsluiting.
courtet-bottet [-tabOt], m. krates, klein
kereltje.
courtement, adv. kort, kortaf.
courtepointe, f. gestikte deken, beddesprei.
courterole, I. engerling.
courtier, m. makelaar; agent, tussenpersoon; '' assermente, beedigd makelaar;
d'assuranccs, assurantie-1.T.-kakelaar;
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effertentliakeldar,r-- , tic lila rcht111electoral,
dises, makelaar in goederen;
marron, beunhaas;
verkiezingsagent;
de navire, scheepsmakemaritime,
laar, cargadoor.
courtiere, I. koppelaarster.
tuintje.
, courtil [-ti],
courtiliere, f. veenmol.
, courtine, I. (bed)gordijn; X middenwal
(walfront tussen twee bolwerken).
courtisan, tn. hoveling; (fig.) ogendienaar,
4courtisane, f. (voorname) demi-mondaine.
(courtisanerie, f. vleierij, pluimstrijkerij.
(courtisanesque, a. vleierig, hoofs.
(courtiser, v.tr. 't hof maken aan; vleien;
ti la dame de pique, kaartspelen.
kort
(court-jointet [kurie- nte], a. cheval
gekoot paard.
paard
court-montet [kurmOte], a. cheval
dat laag van lendenen is.
courtois, a. hoffelijk, beleefd, hens; hoofs;
stompe wapenen; lutter
armes
elk. bestrijden, maar de
armes
vormen in acht nemen.
courtoisement, adv. hoffelijk, beleefd.
courtoisle, I. hoffelijkheid, beleefdheid.
court-pendut,m. kortsteelappel; d'automne, Vlaamse schijveling.
Courtrai, m. Kortrijk.
court-vetu [kurvêtii], a. met korte rokken.
couru, zie courir.
koeskoes (Arabisch gecouscous [-kus],
recht: balletjes van gehakt vlees en
[meel).
midinette.
*cousette, f. zie
couseuse, f. vrouw, die naait; naaimachine;
innaaister van boeken, brocheerster.
cousin, m. neef (kind van oom of tante);
hij is de
mug; le roi n'est pas son
koning te rijk.
neefschap; verwantschap.
cousinage,
cousine, I. nicht (kind van oom of tante).
cousiner, v.tr. neef noemen; v.intr. op
de kiap lopen, tafelschuimen; ils ne cousinent pas ensemble, zij kunnen niet met
elkaar overweg.
,cousinette, St. Jansappel.
Tousiniere, f. troep neven en nichten; muggennet.
cousoir, m, naaitafel, naaibank.
coussin, m. kussen (niet als oorkussen).
coussinet, m. kussentje; stelblok; railkussen.
coussinotte, f. zomeraagtappel.
cousu, a. genaaid; N de petite ve'role, pokd'or, schatrijk; on n'est pas
dalig;
d'or, 't geld groeit me niet op de rug;
de fit blanc, opvallend, doorzichtig; cheval
aux flancs mss, zeer mager paard; cavalier
a sa selle, ruiter die vast in 't zadel zit;
enfant a la robe de sa mere, kind dat
niet van zijn moeder is weg te slaan;
mondje dicht !
bouche
de la vie, kosten
.tout [ku], m. kosten;

N

couturier
van lict 1,, v(11; le

lad perelre le giitil,

men ziet tegen de kosten op.
inkoopsprijs.
contant, a. prix
couteau, m. mes (ook van een balans); valbij1;
de tripiere,
a de'couper, voorsnijmes;
tweesnijdend mes; iem. met twee aangezichten, Janus;
a papier, vouwbeen;
de feu, brandijzer;
sourd, stomp mes;
,---, a palette, tempermes; peindre au
met klodders schilderen;
de Jeannot,
voorwerp waarvan de onderdelen zo
dikwijls hernieuwd zijn, dat van 't oorspronkelijke niets over is; ,--, de chasse,
knipmes;
jachtmes, hartsvanger;
a "-,x tire's, in openlijke vijandschap, op
zijn mes
gespannen voet; jouer du
trekken; sous le
le N sur la gorge,
't mes op de keel; brouillard a couper au
zeer dikke mist.
coutelas [-la], m. korte sabel; keukenmes,
groot mes;
zwaardvis.
coutelier, m. -iere, f. messenmaker, -maakster;
m. mesheft (schelp).
coutellerie, f. messenmakerij, -winkel.
touter, v.intr. (soms v.tr.) kosten, te staan
cher, duur
komen (op); zwaar vallen;
zijn; duur te staan komen; les yeux de
la rite, hopen geld kosten; cela ne coittera
pas plus cher, dat gaat in een moeite
door; cela m'a torte bien des peines, dat heeft me heel wat moeite gekost;
v.imp. it m'en co4te de vows dire
cela, het kost mij moeite u dit te zeggen;
coate que colite, het koste wat het wil.
cofiteusement, adv. kostbaar.
conteux, a. kostbaar, duur (gekocht).
tijkwever.
coutier,
croisu,
coutil [-ti], m. tijk (soort linnen);
dril.
couton, m. stoppel (van veer).
cout-tors [kutOr], m. 3t draaihals.
ploegijzer, kouter; bijl.
coutre,
coutrier, m. -Jere, I. diepploeg.
coutume, I. gewoonte, gebruik; avoir r•., de,
gewoon zijn te, plegen; de gewoonlijk;
une jois n'est pas • eênmaal is geenmaal,
't gebeurt eons om de tien jaar, als 't
maar geen gewoonte wordt.
coutumier, m. boek, dat het gewoonterecht
a. gewoon;
van een stad- of -land bevat;
gewoonterecht, (Ind.) adat; are
droit
,----, de, gewoon zijn te; it est du fait,
't is niet de eerste maal dat hij zo iets
doet, 't overkomt hem telkens.
couture, I. naaikunst, 't naaien; naad; litgeheel en al verteken; battre a plate
naaiwinkel; travaux
slaan; maison de
de
naaiwerk.
couture, a. vol naden of -littekens.
couturerie, f. naaiwinkel.
couturier, in. kleermaker (voor dames);
snijdersspier.
a. in: muscle

N
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couvre-lumiiret, M. zundgatdeksel.
couvre-nuquet, in. achterlap (helm).
couvre-piedt, m. voetendeken; sprei.
couvre-platt, in. deksel van een schotel.
couvre-theiiret, in. theemuts, tea-cosy.
couvreur, m. leidekker; dakbedekker.
sel; (fig.) gebroed.
couvent, m. klooster; zusterschool, klooster- couvrir, v.tr. (de) dekken (be. 'n huis, 'n

couturiere, I. naaister; tauvette "..,, snijder[
vogel.
couvage, m. 't broeden.
couvain, m. eieren (van insecten).
couvaison, f. broedtijd.
couvie, f. nest met eieren of -jongen; broed-

pensionaat; au "-d, op kostschool (in
Frankrijk).
couver, v.tr. broeden, uitbroeden; (fig.) smeden, beramen, broeden op; "-dune maladie,
een ziekte onder de leden hebben; e•-,
qc. (of qn.) des yeux, jets (of iem.) met de
ogen verslinden; ,-,, v.intr. broeden;
smeulen; ca couve, er smeult iets; er zit
jets; it faut laisser '' cela, men moet die
zaak eerst rijp laten worden.
couvercle, tn. deksel.
couvent (de), a. gedekt-, bedekt-, overdekt-,
overladen (met); bien "..,, warm gekleed;
restez "-, I houd uw hoed op ! alle'e ,---de,
overdekte laan; pays "-,, bosachtig
land; temps "-d, betrokken lucht; a
mots ,--,s, in bedekte termen; ,---,, in.
dekking, bedekking, overdekking; bos,
geboomte, gebladerte; onderdak, huisvesting; tafelgereedschap; work en lepel;
briefomslag; maaltijd (bij vorsten); table
de douze ,---ds, voor 12 personen gedekte
tafel; mettre le "-d, de tafel dekken;
avoir son "-d mis, altijd welkom zijn; le
vivre et le ,--,, kost en inwoning; a ,-..,, gedekt, onder dak, in veiligheid; a ,--, de,
beschut tegen, veilig voor; sous le f-,, de,
onder bescherming van, onder de dekmantel van, onder voorwendsel van; ingesloten bij.
couverte, f. glazuur; deken (van soldaten).
couverture, f. dek, bedekking, dakbedekking, deken, dekplaatje (slot), dekveren (vogel), dekkingstroepen, dekking
(als onderpand), omslag (als kaft); (fig.)
dekmantel, schijn, voorwendsel; fausse,,,,
los omslag (van een boek); liver la ' a soi,
alles naar zich toe halen; /-■, en espaces,
dekking in geld; ,-•., en papier, dekking
in papier.
couverturier, in. dekenfabrikant.
couvet [-y e], In. vuurpot.
couveuse, f. broedhen; ,-,, artificielle, broedmachine; couveuse (voor te vroeg geboren kinderen).
couvi, a. in: ceuf P---d, bedorven-, bebroed ei.
couvoir, in. broedmachine, broedstoof.
couvraille, f. zaaitijd.
couvre-chainet [kuvral en], in. kettingkast.
couvre-cheft, m. hoofddeksel.
couvre-feu, in. vuurdekker, -stolp; avondklok (teken om licht en vuur uit te
doyen); taptoe (cavalerie).
couvre-jointt, m. voegkalk; voeglat.
couvre-litt, in. sprei.

kaart, 'n mislukking, 'n tafel, 't wijfje,
'n leger, onkosten, 'n bankier, 'n overtreding, z'n ondergeschikten), be-, toe-,
overdekken; bekleden, overtrekken (bv.
meubel), een deksel leggen op ('n pan),
een omslag doen om (bock), overladen
(met) (scheldwoorden), voltekenen (lening), kleden (armen); beschermen, verdedigen; inrekenen ('t vuur); verbergen
(z'n spel), verborgen houden (z'n gang),
bewimpelen, verbloemen (onrechtvaardigheid), overstemmen (geluid), hogen
('n body; afleggen (afstand); beslaan
(oppervlakte); se d---d, zich dekken, zich
bedekken, zich overdekken, inz. zich
kleden, zijn hoed opzetten, betrekken
(van de lucht); se ,---, de gloire, zich overladen met roem; se "-d de ridicule, zich
bespottelijk maken; se ,--, d'un prelexte,
zich verschuilen achter een voorwendsel.
covendeur, In. medeverkoper.
cowpox [ku-], m. koepokken.
coxal [kOksal], a. heup-; os "-d, heupbeen;
muscles coxaux, heupspieren.
coxalgie, f. pijn in 't heupgewricht, heupjicht.
coxo-femoral, a. in: articulation e.-,e, heupgecoyote [kOjOt], rn. prairiewolf. [wricht.
crabe, in. krab.
crabier, in. It krabbeneter.
crac [krak], interj. krak ! ,---,, m. gekraak;
M. de C,■,, soort Miinchhausen.
crachat, in. spuug, fluim; > ridderorde, ordester; moet (in spiegel); ,---, de coucou,
de grenouille, kikkerspog.
crachement, in. spuwing; spatting; S. geknetter; ,-.-, de sang, bloedspuwing.
cracher, v.tr. uitspuwen, spuwen; (fig.) nitbraken of loslaten, afgeven; ,---, du sang,
bloed spuwen; ,-,,, ses poumons, tering
hebben; ti du coton, een droge keel hebben; ' a qn. son fait, iem. duchtig de
waarheid zeggen; ,---, du latin, Latijn uitkramen; faire ,---d, weten los te krijgen;
c'est son pare tout crachd, het is sprekend
zijn wader; ,-..,, v.intr. spuwen; spatten
(pen); . au Bassin, afdokken, in de bus
blazen, over de brug komen; "-, sur qn.,
"-d au visage de qn., iem. beledigen; ,--,
sur, versmaden, minachting hebben voor;
it a crachd en Pair et son crachat lui est
retombe sur le nez, zijn gemene streek
komt hem duur te staan; hij valt in de
kuil die hij zelf gegraven heeft.

cracheur, in. -ease, f. spuwer, spuwster.

crachoir
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,crachoir, in. kwispeldoor; Apuwbakje, tenir crapaud, m. pad (dier); lelijk mormel of
le ,---,, alleen aan 't woord zijn, 't hoogste
woord hebben.
erachotement, m. 't gedurig spuwen.
crachoter, v.intr. dikwijls spuwen; sputteren
(lamp); rochelen.
iCracovie, f. Krakau.
tracovienne, I. Poolse dans.
crate [kre], I. krijt; a la ,--,, met krijt.
eraillement, in. gekras, 't krassen (kraai).
crailler, v.intr. krassen (kraai).
eraindre, v.tr. vrezen, bang zijn voor, duchten, eerbiedigen; opzien tegen (moeite);
niet kunnen tegen (vocht); je crains
de le rencontrer, ik ben bang dat ik hem
ontmoet; craigne'-vous qu'il ne vienne?
vreest gij dat hij komen zal? — (pour),
v.intr. vrezen-, bezorgd zijn (voor).
crainte (de), f.- vrees, beschroomdheid, ontzag, eerbied (voor); ,-,-, de Dieu, vreze des
Heren; dans la ,-,-, de, uit vrees om; de "-, de
(met inf.) uit vrees van te...; de ,---, que
(met subj.) uit vrees dat...
•
craintif, a. -ivement, adv. vreesachtig, bang.
crambe, crambe, in. veldkool.
cramoisi, in. karmozijn; e.--,, a. karmozijnrood.
cramps, f. kramp; ,---, des ecrivains, schrijfkramp.
crampon, m. kram, muurhaak; ijsnagel (om
scherp te zetten); hechtwortel; (fig.) klit,
vervelende kerel.
cramponne, a. met weerhaken; croix tee,
hakenkruis, swastika.
cramponner, v.tr. krammen; se ,,,, zich vastklemmen.
cramponnet, m. krammetje.
cyan, m. keep, kerf; gaatje (in riem); boosheld; avoir du '', moed-, durf-, lef hebben; "-, de mire, vizierkeep; t.---, de sitretd,
rust; monter (of descendre) d'un ,--i, een
eindje hoger (of lager) plaatsen; (fig.)
vooruitkomen of achteruitgaan; batsser
d'un ', een toontje lager zingen; ldcher
d'un ,-,,, een gaatje ruimer zetten; in de
steek laten; ne pas ldcher d'un ,---,, geen
voetbreed wijken; ldcher un ,-...,, een riem
een gaatje ruimer zetten; een knoop losmaken; se serrer le —, de riem nauwer
aanhalen; ontberingen dragen.
crane, m. schedel, hersenpan; windbuil,
brani; kranige kerel; (sp.) kopstoot.
crane, a. -ment, adv. kranig, flMk; une ,..,
fille, 'n kranige meld.
airier, v.intr. den brani uithangen.
cranerie, f. flinkheid, kranigheid.
craneur, m. brani.
cranien, a. schedel-; boite one, hersenkas.
craniologie, cranioscopie, f. schedelleer.
craniometrie, I. schedelmeting.
craniotomie, I. schedelverbrijzeling.
cranson, m. $ lepelblad.

kwajongen; mortierstoel; crapaud, lage
leuningstoel; e--, de mer, MI padvis; ,---,
volant, 3t, geitenmelker, gierzwaluw.
crapaudiere, f. paddennest, vochtige, modderige plek; vuile boa
crapaudine, f. paddensteen, rooster van een
goot; gootgat; hoefzweer (bij paarden);
t ijzerkruid; pigeons et la ,--d, gekloofde
duiven op de rooster gebraden.
crapelet, m. jonge pad.
crapouillot, in.X kleine mortier, mijnwerper.
crapoussin, m. spinkreeft; ,,,, m. -e, f. lelijk
mormel.
crapule, f. liederlijkheid, zwijnerij, liederlijk
'even; janhagel, grauw; smeerlap, schoft.
crapuleusement, adv. craputeux, a. liederlijk,
laag, gemeen.
crapulos [-Os], in. (pop.) stinkstok, stinca[dorus.
craquant [krala], a. krakend.
craque, f. (pop .) leugentje, fopperij.
craquele, a. met barstjes; ,-,d, in. ijsglas.
craquelin, m. krakeling (soort biscuit).
craquelure, f. barstje.
craquement, m. gekraak, geknars.
craquer, v.intr. kraken, knarsen; knappen,
kapot gaan; opsnijden, liegen; kleppen
(van ooievaars).
craquerie, f. (pop.) leugentje, fopperij.
craquitement, m. gekraak, geknars; geklepper (van ooievaars).
craqueter, v.intr. kraken; klepperen (van
ooievaars) .
craqueur, m. -euse, f. (pop.) leugenaar,
snoever, pocher, -ster.
erase, f. samensmelting van lettergrepen (als
la boutique voor l'aboutique); vochtmencrassane, f. soort herfstpeer. [ging.
crassatelle, I. dikschelp.
crasse, f. vuiligheid, vuil; metaalslakken;
hamerslag (schilfers); lompheid, gemeenheid; lompe- of gemene streek; gierigheid;
titre ne dans la "-i, van zeer lage afkomst
zijn; etre plonge dans la "..,,, in de mist
zitten; ,---i, a. taai, dik; lomp, grof; titre
d'une avarie ,---i, zeer gierig zijn.
crassement, m. 't vuil maken, 't vuil worden.
crasser, v.tr. vuil maken.
crasserie, f. gemeenheid; gierigheid.
crasseux, a. vuil, smerig; gierig, vrekkig;
"-d, in. vuile kerel; proleet; vrek; tableau
,,, 'n lor, 'n prul van een schilderij.
crassulacies, f.pl. vetplanten.
crassule, I.
vetplant.
cratire, m. drinkschaal (der Ouden); 'crater
(van een vulkaan); mond (van een glasblazersoven).
crateriforme, a. kratervormig.
cravache, f. rijsweep, karwats.
cravacher, v.tr. met de karwats slaan, striecravan, m. It rotgans. [men.
cravate, I. das, wimpel, sjerp (vaandel); lint

cravater
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(ridderorde); N de chanvre, strop; (arg.)
Croatisch paard; lichte ruiter.
cravater, v.tr. een das omdoen; cravate de
blanc, witgedast.
-Pere, f. dassenmaker, -maakcravatier,
[ster.
crave, in. 3! alpenraaf, klipkop.
krijtgroeve.
crayire,
crayeux, a. krijtachtig, -houdend.
crayon, in. potlood; tekenkrijt; stift, pijpje;
manier van tekenen; potloodtekening;
ontwerp, schets; N d'ardoise, griffel;
de couleur,
conk', ", noir, zwart krijt;
kleurkrijt; ti Bras, inktpotlood; au
met potlood.
crayonner, v.tr. met krijt- of -potlood schetsen, -tekenen; vluchtig schetsen; vlug
[krabbelaar.
neerkrabbelen.
crayonneur, m. slecht tekenaar, kladder;
crayonneux, a. potlood-, krijtachtig.
sacre (bij vloeken).
ere,
crêance, I. geloof, vertrouwen; schuldvordegeloofwaardig; lettre de
ring; digne de
geloofsbrief; kredietbrief.
f. schuldeiser, -es.
creancier,
créateur, m. schepper, maker, uitvinder;
d'un role, toneelspeler, die het eerst
a. scheppend.
een rol uitbeeldt;
creatine, f. creatine (vleesstof).
creation, I. schepping; oprichting, installing,
aanleg; vinding, uitvinding; eerste uitbeelding van een rol, creatie; derniêre
re'cente,
nieuwste vinding, -mode; de
onlangs opgericht, -ingesteld, -benoemd,
geheel nieuw.
creature, f. schepsel; (fig.) beschermeling,
gunsteling; werktuig, handlanger; gemeen wijf, slet.
crêcelle, I. ratel (ook fig.); lazarusklep.
crêcerelle, f. 3? torenvalk.
crèche, f. krib; kinderbewaarplaats; vondecrêcy, f. fijn worteltje. [lingshuis.
credence, f. soort klein buffet, dientafel;
credenstafeltje (ter zijde van het altaar).
voorproever; spijsmecster in
credencier,
openbare inrichtingen.
credihilitê, I. geloofwaardigheid.
credit [-di], m. geloof, vertrouwen; aanzien,
gezag, invloed; krediet; tegoed, credit;
qn., iem. krediet geven;
faire
agricole, landpublic, staatskrediet;
mobilier, los krediet
bouwkrediet;
foncier,
(op goederen in magazijn e.d.);
limite,
(bank voor) grondkrediet;
ti
en
et de'couvert,
beperkt krediet;
blanco krediet; lettre de
iem.
qn.,
ouvrir
un
kredietbrief;
op krediet;
een krediet openen;
de qn., op iemands credit
porter au
boeken.
crediter, v.tr. tegoed schrijven, crediteren.
titre erectile sur Paris, 'n kredietbrief op
Parijs hebben,

crediteur, m. crediteur, compte

crepelure

creditrekening. [ginsel.
credo [kre-], m. geloofsbelijdenis; vast becredule, a. -ment, adv. lichtgelovig.
credulite, f. lichtgelovigheid.
crêer, v.tr. scheppen, voortbrengen, in 't
leven roepen; stichten, instellen, uitvinden, maken; oprichten (leerstoel, museum); voor 't eerst uitbeelden (rol);
vormen (woorden); in de weg leggen
(hindernissen); benoemen (tot).
crEmaillire, f. haal, heugel; stelhout, stelijzer
(stoel, boekenkast, broeibak, dakvenster);
zaagwerk (vesting); pendre la een
feestmaal geven bij 't betrekken van een
nieuwe woning; chemin de fer
tandradspoorweg.
crêmaillon, m. haaltje, heugeltje.
cremation, f. lijkverbranding.lijkoven.
cr6matoire, a. in: four
crematorium [-rjOrn], m. lijkoven, crematorium.
crime, f. room; vel op melk; roomsaus, vla;
stroopachtige likeur; cosmetiek; schoencrème; 't puikje, de keur, 't beste (van
iets); fouette'e, slagroom; ti de tartre
cremortart; ti de riz, rijstebrij.
camer, v.intr. romen, room geven; schuicrêmerie, f. melkhuis, melkinrichting. [men.
crêmeux, a. roomhoudend.
cremier, m. -lire, f. die room, melk, eieren,
enz. verkoopt; roomkannetje.
roomweger.
cremomitre,
crêmone, f. draaislot, spanjolet; r•d, m.
viool uit Cremona.
crênage, m. 't besnijden (van drukletters).
tinne, kanteel; schietgat.
creneau,
crenelage, m. karteling; rand (om munten).
crénele, a. gekanteeld; getand; $ gekarteld (blad).
créneler, v.tr. van schietgaten voorzien ('n
muur); tanden ('n rad); randen (muntstukken).
crênelure, f. kanteelwerk; uitgetande rand.
crener, v.tr. besnijden (drukletters).
a.
creole, in. & f. Creool, Creoolse;
Creools.
m. vleeseter.
cdophage, a. vleesetend;
crêosotage, m. 't drenken in creosoot.
creosote, f. creosoot.
cdosoter, v.tr. in creosoot drenken.
crepage, m. bereiding van krip; 't kroezen,
't krullen; de chignons, vechtpartij (van
vrouwen).
m. floers,
crêpe, f. flensje, pannekoek;
krip; rouwband;
lisse, glad krip;
de Chine, id. (soort zijde).
m. rolletje vals
crepe, a. gekroesd;
haar, crepe.
crêpeler,Iv.ty. kroezen, krullen.
crêpelu, a. gekruld, gekroesd.
crépelure, I. kroezing.

creper
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caper, v.tr. kreppen, kroezen, krullen; se creusage, creusement, m uitholling, uitkroes worden; se N le chignon, elkaar
in 't haar vliegen (van vrouwen).
cripi, m. pleisterkalk.
cripide, m. streepzaad.
crepiire, t. flensjesverkoopster.
Crépin (Saint--) m. Sint-Chrispijn (patroon
der schoenmakers); zak met schoenmakersgereedschap; porter son saint-,,,,
zijn hele boeltje bij zich dragen.
crépine, 1. franje; darmnet; rooster.
crêpinette, f. worst (in darmnet).
cripiniere, f. $ berberis.
crêpir, v.tr. bepleisteren; krispelen (paardehaar, leer).
crepissure, bepleistering.
crepissage,
cripitation, f. crepitement, m. geknetter,
geknapper.
crêpiter v.intr. knetteren; kletteren (van de
regen);
' piepen (van de borst).
crepon, m. dikke kripstof; rol vats haar.
crepu, a. gekruld; cheveux mss, kroeshaar.
kroezing, gekroesdheid.
crêpure,
crêpusculaire, a. schemer-; lumit're
schemerlicht; mss,m.p!. nachtvlinders.
crêpuscule, m. schemering, avondschemering; ,---, des dieux, godenschemering.
sleepruim.
f.
sleepruimeboom.
crequier,
crescendo [kreseclO, soms -len-1, adv. toezijn kwaal neemt
nemend; son mal va
in. crescendo, toetoe, -wordt erger;
name.
ale'nois,
$ kers, bitterkers;
cresson,
tuinkers; N de fontaine, waterkers; N des
de roche, guldenpre's, pinksterbloem;
steenbreke.
cressonnette, I. $ pinksterbloem.
cressonniere, f. kersbed.
Cresus 1-ziis), m. Crcesus; (fig.) rijkaard.
cretace, a. krijtachtig, -houdend.
Crete, 1. Kreta, Candia.
crete, I. kam (van een haan, beenderkam,
bergkam, helmkam); kop (van een golf),
kruin (van een borstwering), nok (van
een dak), kap (van een muur); boordlint;
bakzeilhalen, de vleugels
baisser la
de kop in de
laten hangen; lever la
hoogte steken.
crete, a. met een kam; met koppen.
cretet-de-coq, f. $ hanekam; kamvormig
uitwas.
creteler, v.intr. kakelen.
kamgras.
crêtelle,
cater, v.tr. boorden (met lint of spijkertjes).
cretin, m. kropmens, cretin; (fig.) botterik.
cretinerie, f. idiootachtigheid.
cretiniser, v.tr. dom maken, verstornpen.
cretinisme, m. kropziekte; stompzinnigheid.
Kretenser.
Cretois,
cretonne, t. id. (zeer sterk linnen).
Bretons, m. pt. kanen, kaantjes.

dieping; 't graven.

creuser, v.ti. uithollen, uitdiepen (haven),
uitgraven (sloot), omwoelen (grond),
verscherpen (snede), doen invallen (wangen); l'estomac, hongerig maken;
teweegbrengen (tekort), zich verdiepen
in ('n onderwerp), navorsen (de geheimen
der natuur), uitwerken ('n gedachte,
'n vraagstuk), goed studeren, nauwkeurig
uitbeelden ('n rol); graven (gat, greppel),
delven (graf), trekken ('n voor); se hol
worden, dieper worden; hol staan (van
de zee), invallen (van wangen, -ogen),
zich openen (van een afgrond); se ,---, la
tite (-l'esprit of -le cerveau), zich 't hoofd
breken, zijn brein afmatten, zich suf
denken.
smeltkroes.
creuset,
creusoir, in. holbank.
creux, a. hol (weg, tand, zee, stem); diepingeN,allen
liggend; leeg, ijdel; joues
diep bord; heure
wangen; assiette
leeghoofd,
ledig uur; une téte
iem. die niet hoog timmert; esprit r•-,,
lichte kost; hersendromer; viande
hol klinken;
schimmen;
adv. sonner
sullen, hersenschimmen nasonger
m. holte, kuiltje, diepte; gietjagen;
d'une voile, buik van een zeil;
vorm;
d'un vaisseau, hol van een schip;
de l'estomac, maagkuil; se sentir un dans
l'estomac, een holle maag hebben; avoir
un beau een fraaie basstem:hebben.
crevaille, I. vreetpartij.
crevaison, f. 't kreperen; 't springen (van
een band).
crevant, a. saai, stomvervelend; om je dood
to lachen.
crevasse, I. spleet, reet, kloof, barst.
crevasse, a. vol barsten.of -kloven.
crevasser, v.tr. doen barsten, doen openspringen, barspringen (handen); se
sten, splijten.
fat,
crevê, m. split in de mouw; petit
modegek.
crive-chient [krevfj 6], m. $ zwarte nachtschade.
crive-cceur, m. hartzeer, verdriet.
creve-la-faim, m. hongerlijder.
crever, v.intr. barsten, springen (born, fietsband), zich ontlasten (wolk), losbarsten
(onweder), opengaan, doorbreken (zweer),
splijten (aarde, muur); openspringen
(schoen); (pop.) verrekken, kreperen;
d'argent, met zijn geld geen raad weten;
de
de faim, vergaan van honger;
rage, van woede uit zijn vel springen;
de rire, zich doodlachen; P.-, de sante,
dans sa peau, spekvet zijn; fairer--, du riz,
v.tr. doen barsten,
rijst laten wellen;
doen springen, doorbreken, openscheuren,
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opensnijden, doodrijden (paard), volstoppen (met voedsel), nekken (iem.)
breken ('t hart), lijden (honger); t---, les
yeux 4, de ogen uitsteken; de ogen bederven; ,--, les yeux, vlak voor de neus
liggen; in 't oog springen; j'ai creve 2 fois
en cours de route, 'k heb 2 keer 'n lekke
band gehad; se '', barsten, springen; se
"-i de travail, zich doodwerken.
crevette, t. gamaal.
cri, in. kreet, gil; geroep, geschreeuw; geluid
(van dieren); weeklacht, gehuil; gekraak,
gepiep, geknars, gekras;'' de guerre, oorlogskreet; t-i de la conscience, stem van 't
geweten; ,---, public, omroeping; openbare
mening; dernier "--i, allernieuwst; naar de
laatste mode; le dernier "-i, 't nieuwste
snufje; it n'y a qu'un "-i contre lui, zijn
gedrag wordt algemeen afgekeurd; it n'y
a qu'un t■i sur lui, er gaat maar een roep
over hem; a grands ",,s, luidkeels.
triage, m. 't omroepen.
criailler, v.intr. schreeuwen, kijven.
criaillerie, I. geschreeuw, gekijf.
criailleur, m. -euse, t. schreeuwer, kijver,-ster.
criant, a. schreeuwend; ongehoord.
criard, a. schreeuwerig, krijsend; couleur tie,
opzichtige kleur; dettes,,, es,kladschulden,
dringende schulden; voix tee, schelle,
krijsende stem.
criblage, m. 't zeven. ' [schiften.
crible, m. zeef; passer au "-i, zeven, ziften;
crible, a. vol gaatjes; ,--, de blessures, met
wonden bedekt; /---, de balles, op vele plaatsen doorboord, -door kogels getroffen;
de petite ve'role, van de pokken geschonden; '' de dettes, tot over de oren in de
schuld.
cribler, v.tr. zeven, ziften; vol gaatjes maken;
, qn. de questions, iem. met vragen overstelpen; zie crible.
cribleur, m -euse, f. zifter, ziftster.
cribleux, a. in: os ,,,,, zeefbeen.
criblier, m. zevenmaker, -handelaar.
criblure, f. uitziftsel (wat in de zeef achterblijft).
cribration, t. zifting (in apotheek).
cric [kri], m. dommekracht.
cric [krik], interj. krak; "-i-crac I krikkrak !
cricket [krikê], m. cricket (balspel).
cricoide, a. in: cartilage'', ringkraakbeen.
cri-cric, in. krekel; ,%-is, m.pl. gepiep v.
krekel.
crise, f. vente a la "-i, openbare verkoping
(bij opbod); audience des "../s, gerechtelijke
verkoop.
crier, v.intr. schreeuwen, gillen; piepen,
kraken, knarsen, krassen (pen), rammelen (darmen); ,-, au feu, brand roepen; ,--,
au secours, om hulp roepen; ,--, contre, uitvaren tegen; ,--, a. l'injustice, luid over
v.tr. roe, geleden onrecht klagen; ,---,,

cristal

pen, uitroepen; toeschreeuwen, toeroepen;
omroepen, uitventen; uitbazuinen, rondvertellen; bij opbod verkopen; ,--, qc. a
qn., iem. iets toeroepen; it crie avant qu'on
l' dcorche, hij schreeuwt voordat hij geslagen wordt; ,--, famine, zijn nood klagen;
visage qu i crie la famine, uitgehongerd gezicht; "-, inisericorde, om genade smeken;
,---i vengeance, om wraak roepen.
crierie, f. geschreeuw.
crieur, m. -euse, t. schreeuwer; rondventer,
-ster; ,,-, public, omroeper; ,-., des rues,
straatventer; ,---i de nuit, klepperman.
crime, m. misdaad;'' d'Etat, hoogverraad;
imputer qc. a ,, a qn., faire un ,--, de qc.
a qn., iem. iets als misdaad aanrekenen;
,---i passionnel, misdaad uit liefde.
Crimêe, f. de Krim.
criminaliser, v.tr. in een strafzaak veranderen (civ iele zaak) .
criminaliste, m. criminalist (kenner van het
strafrecht of -van misdadigers).
criminalitê, f. misdadigheid; criminaliteit.
criminel, a. -lement, adv. misdadig; strafrechtelijk; affaire ale, strafzaak; '', in.
misdadiger; ,---, d'Etat, hoogverrader.
crin, m. haar (aan pals en staart van paarden, enz.), paardenhaar; a tous ,,,,s, met
lange haren; vurig, volbloed; un brave a
tous "-is, 'n durfal; en'', paardenharen;
"--, vegetal, Spaans mos; titre comme un ".-i,
onhandelbaar zijn.
crincrin, m. slechte viool; gekras.
crinier, m. paardenhaarbereider.
criniire, f. manen; haarbos (van een helm);
verwilderd haar, kop met haar.
crinoline, I. paardenharen stof; hoepelrok.
criobole, m. ramsoffer.
criocere, in. bromkever.
crique, f. kreek, kleine inham; barstje.
criquet [-ke], m. sprinkhaan; mager paardje;
zwak mannetje.
criqfire, I. barstje.
crise, f. crisis (keerpunt, beslissend ogenbilk); ,-,-, du logement, woningnood; ,-%-, de
nerfs, zenuwtoeval; ,---, de larmes, huilbui;
i---, du charbon, steenkolennood.
crispant, a. om tureluurs van to worden.
crispation, f. opkrimping; samentrekking
(der spieren), zenuwtrekking; cela me
donne des ,-,,s, dat eist heel wat van
mijn zenuwen.
crisper, v.tr. doen krimpen, samentrekken,
inz. ballen (vuist); rimpelen; (fig.) doen
koken van ongeduld.
Crispin, in, type van de huisknecht (op 't
toneel); c—, manteltje.
criss [kris], m. kris (wapen).
crissement, m. geknars.
crisper, v.intr. knarsen; knarsetanden.
cristal, ns. kristal; de "..,, kristallen; ,-..., de
roche, bergkristal.

croisie' re
cristallerie
gz
commtssionnaire, draag(haakje);
cristallerie, I. kristalfabriek, -vervaardiging.
bout van een kruier; etre (vivre) aux
cristallier, in. kristalgraveer ,er; crista ast.
de qn., op iemands kosten leven.
cristalliêre, /. kristalmijn.
crochetable, a. die men kan opensteken.
cristallifire, a. kristalhoudend.
crochetage, 't opensteken van een slot.
cristallin, a. kristalhelder, kristallijnen;
crochet6e, f. vracht (wat een kruier kan
kristallens van bet oog.
dragen).
cristalline, f. kristalzweertje; $ ijskruid.
crocheter, v.tr. opensteken ('n slot).
cristallisable, a. kristalliseerbaar.
crocheteur, m. kruier, lastdrager; inbreker.
cristallisation, I. kristalvorming; eau de
crocheton, m. haakje.
kristalwater.
cristalliser, v.tr. tot kristal vormen; sucre crochu, a. gebogen, krom; avoir les mains
"9es, lange vingers hebben (diefachtig
kristalsuiker; "s, v.intr. & se "9
crocodile, in. krokodil. [zijn).
kristalliseren.
crocus [-kiss], m. $ krokus.
kristalliseerbak.
cristalliseur, -soir,
cristallographie, I. kristalbeschrijving, :kun- croire, v.tr. geloven, menen, denken, houden voor; je le crois honnéte homme, ik
[de.
cristailoide, a. kristalvormig.
geloof, dat hij een eerlijk man is; je lui
kampoliep.
cristatelle, f.
crois du talent, ik geloof, dat hij talent
cristê, a. met uitwassen.
bezit; it faut "9, men mag aannemen of
cristi, interj. sakkerloot
dat zal wel; en "9 qn., geloven wat iern.
kenmerk, kencritire, critêrium [-rjOin],
zegt; je ne pouvais en "9 mes oreilles, ik
teken, toets; oefeningswedstrijd.
kon mijn oren niet geloven; croyez-m'en,
criticisme, m. criticisme (critische philosophie).

critiquable, a. berispelijk, aanvechtbaar.
critique, a. critisch (beoordelend, bedilziek);
kritiek (beslissend, gevaarlijk, hachelijk);
m. criticus (beoordelaar, kunstrechter of vitter, bediller); f. critiek (beoordeling, recensie of hekeling, berisping
of de gezamenlijke beoordelaars); faire
la
de, critiek leveren op; avoir eu une
gunstig beoordeeld zijn; la
bonne
est aise'e et Part est difficile, de beste stuurlui staan aan wal.
critiquer, v.tr. critiseren (beoordelen, recenseren of afkeuren, hekelen).
critiqueur, m. vitter.
gekras (van
croassement [krOasma],
raven).
croasser [krOds6], v.intr. krassen (van
raven).
Croatie [-si], f. Kroatie.
haak; bootshaak, vleeshaak,
croc [[kr(5],
mestvork; hoektand (van sommige diehaakvormig, omgebogen;
ren);
met opstaande punten (snor); mettre au
voorlopig laten rusten, aan de kap[stok hangen.
croc 1:krUk], interj. krak !
croct-en-jambe [krOk-], m. donna un et
qn., iem. beentje lichten; -onderkruipen
troche, f. f achtste noot; double "9,
zestiende noot; ,---s, a. (oud) krom.
crocher, v.tr. aanhaken; ombuigen; staarten
maken aan (de noten).
crochet, in. haak, haakje, haak van een
voddenraper, loper (als haaksleutel),
hak van een tuinman, laarzentrekker,
haaknaald (ook haakwerk), hoektand,
giftand, haakje aan een staartnoot, haakje [ ]; scherpe bocht, omweg, zijsprong;
,, commutateur, telefoonhaak; faire du
haken; clou a "s , duim
e of broder au

werkelijk; d l'en als je hem geloven
mag; croyez cela et buvez de l'ectu, laat u
toch niets wijsmaken; N que c'est arrive,
jets voor goede munt opnemen; gewichtig
doen, met zichzelf ingenomen zijn; si l'on
v. intr.
en croit...,als men geloven wil...;
et, geloven aan (het bestaan van); "s
au me'decin, vertrouwen in den dokter
hebben; N en Dieu, in God geloven;
zich verbeelden, zich wanen; je me
se
crois ik acht mij verplicht; it se
croit du talent, hij meent dat hij talent
bezit; si je m' en croyais, als ik mijn zin kon
doen; it se (of s'en) croit, hij voelt zich.
croisade, f. kruistocht.
croisê, a. gekruist; kruiselings over elk.; gekeperd; feu kruisvuur; rimes -'es,
kruisrijmen; les bras "9s, met de armen
kruisvaarder;
over elk., werkeloos;
gekeperde stof.
crois6e, f. venster, kruisraam; kruisbeuk;
ankerkruis.
kruispunt; kruishout;
croisement, m. kruising, 't kruisen, kruispunt.
crosser, v.tr. kruisen, ontmoeten; dwarsoverlopen; met een kruis merken; doorhalen
baion(met de pen); dwarsbomen;
v.intr. kruisen
nette, de bajonet vellen;
(van schepen); se elk. kruisen, elk.
ontmoeten; elk. dwarsbomen; aan een
kruistocht deelnemen; se ti les bras,
werkeloos toezien.
croisette, f. kruisvlechtwerk.
croisette, f. kruisje; k bramzaling;
$ kruiskruid.
kruiser; $t zeezwaluw;
croiseur, m.
cuirasse, k pantserkruiser.
croisiire, I. kruistocht (van kruisende schepen); boottocht; kruisersvloot; kruispunt
(van rails).
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croupir
croisillon
(1,, i -1 tl ii t ), \ ‘'eg,l, t ati (bdl, bij (Toquetspel);
croisillon, 111. dwarAiuut (van (Tit kruk);
schetsen; ph a ,---,, allerliefst, snoezig; ,--,
dwarsstrook.
le marmot, blauwbekken, vergeefs staan
croissance, /. groei; avoir toute sa ', volwassen zijn; étre en pleine ,---,, in voile
groei zijn.
croissant, a. wassend, toenemend; progression ,--,e, opklimmende reeks; ,-,-,, m.
wassende maan, halve maan; krom snoeimes; krom ijzer; halfmaantje (broodje);
[stof).
Halve Maan (Turkije).
croisure, I. kruising; kepering, ruitjes (op
croft, tn. aanwinst van vee.
croltre, v.intr. wassen, groeien; toenemen,
lengen (van dagen); laisser ,-.., sa barbe,
zijn baard laten staan; ne faire que t•-,
et embellir, groeien als kool, zich gunstig
ontwikkelen; goed gedijen; hoe langer
hoe erger worden.
croix, I. kruis; en r,s, kruisvormig, gekruist,
kruiselings; i. , latine, kruis waarvan de
onderste arm de langste is; e-,, grecque,
kruis met gelijke armen; ,---, de SaintAndre, X-vormig kruis; i---, russe, ,---, de
Lorraine, kruis met twee ongelijke dwarshouten; ' gammee, swastika, hakenkruis;
, de Malte, de Jerusalem, kruis met wijd
uitlopende armen; ,---, en tau, krukkenkruis; C,-,,, du Sud, til Zuiderkruis; C,-%-,
Rouge, Roode Kruis; ,---, de par Dieu,
A-B-C; eerste beginselen; ,--i a la Jeannette, kruis met een ketting waaraan
een hartje als schuif; ,,,, de ma mere,
sentimentele ontboezeming; f•., ou tile,
kruis of munt; faire sine i----, (1 la chemine'e, een streep aan de balk zetten;
iets opschrijven; la ", et la banniere, veel
plechtigheid; heel wat voeten in de aarde.
cromlech [-Mk], m. Druidische stenengroep.
cromorne, tn. J' trompetregister van een
orgel, kromhoorn.
crone, m. X kraan (om to hijsen); "..i, f .
holte in een oever.

wachten.

croquet [-ke], m. knapkoekje; croquetspel.
croquette, f. croquetje, droog koekje, chocolatabletje.

croqueur, m. -euse, f. die opknabbelt, -opeet.
croquignole, f. knapkoekje; knip voor de
neus.

croquis [-ki], m. ruw ontwerp, schets.
crosne, m. t Japanse andoorn.
Crosse, f. bisschopsstaf; kolfstok, kolfspel;

omgebogen einde, krom handvat; kolf
(van een geweer); mettre la i•-, en Pair,
de strijd staken, zich overgeven.
crossi, a. ,--, et mitre, met staf en mijter.
crosse-en-l'air, m. dienstweigeraar, antimilitarist.
crosser, v.intr. kolven; ,,,,, v.tr. met de kolfstok voortslaan; met verachting behandelen; se ,-,-,, vechten, bakkeleien.
crossette, f. loot; uitstekende hoek.
crosseur, m. kolfspeler, kolver.
crotale, tn. ratelslang.
croton, m. $ kreeftsbloem.
crotte, f. straatslijk, modder; keutel, drek;
chocolaballetje; armoede; ma #-•,, schat(tebout), lieve.
crotte, a. bemodderd, modderig; ,..., comme
sin barbet, tot over de oren bemodderd.
trotter, v.tt . bemodderen, beslijken; se ,-,,,
zich vuil maken.
crottin, m. paardevijgen, schapekeutels.
crotton, m. grof stuk suiker.
croulant, a. instortend, bouwvallig, wankecroulement, m. instorting. [lend.
crouler, v.intr. instorten; in duigen vallen;
,--, sous, bezwijken onder.
croulier, a. mul, inzakkend, los.
crouliire, f. rune zandgrond.
croup {krupb m. ' kroep.
f. boogsprong (van een paard).
croupade,
croppetons = croupetons.
croupal, a. kroep-.
croquade, f. vlugge schets, krabbel.
croquaillon, f. ruwe schets, knoeitekening, croupe, f. kruis, achterdeel (van een paard,
ens.); ronde top, bergrug; en "-,, achter
gekrabbel.
op 't paard.
croquant, a. knappend; '', m. boerenpummel, schoft, poen; kraakbeen, knarsbeen. croupe, a. biers ,---i, met een flink achterwerk.
croupetons, in : a e■-,, gehurkt, op de hurken.
croquante, f. knapkoekje, kletskopje.
croupien, a. van 't kruis, kruis-.
croque-abeillet, m. It koolmees.
croque-au-sel, in: a la "- ', alleen met zout croupier, m. croupier (helper van den bankhouder bij de roulette).
klaargemaakt; it le mangerait a la ,--,, hij
croupiire, f . staartriem; achtertros; tailler
kan hem wel maken en breken.
des ,---,s 4 qn., iem. op de hielen zitten;
croque-en-bouche, m. knappend gebak,
iem. 't leven zuur maken.
knapkoekje.
croupion, m. stuit (van een vogel); achtercroquelardon, m. klaploper.
parlement ,•,, al rompparlement.
ste;
croque-mitainet, m. boeman.
croque-mortt, m. aanspreker, lijkdrager, croupir, v.intr. vervuilen; stilstaan (van
water); bederven, rotten; eau croupie,
croque-notet, m. slecht muzikant. [kraai.
drabbig water; e--, dans la tnisere, in ellencroquer, v.intr. knappen; ,...,, v.tr. opknabde gedompeld zijn; ‘...--, dans l'ignorance,
belen, oppeuzelen, opeten, inz. verleiden
in onwetendheid gedompeld zijn.
(kippetje), overslaan ('n noot); opmaken
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croupissant

croupissant, a. stilstaand (van water).
croupissement, m. vervuiling, stilstand, bederf.

croupon, m. achterhelft van een huid.
croustade, f. warme pastei met knappende
korst.

croustillant, a. knappend; bekoorlijk; schuin
(van moppen, enz.).

croustille, f. korstje brood; kleine maaltijd.
croustiller, v.intr. korstjes brood eten; knappen; droog brood eten. [kant.

croustilleux, a. aan de schuine kant, picrofite, I. korst; roof (van een wond); prul

r

(van mens of -schilderij); ,---, calcaire,
dauwworm; ,-,./
kalksteen; ,-.-is de Tait,
au pot, brood overgoten met bouillon;
vieille ,...d, ouwe sok; zie ook casser.
crofitelette, f. korstje.
crater, v.intr. (fam.) een stukje eten.
crofiteux, a. korstig.
crofitier, m. kladschilder.
crouton, m. kapje, korstje (van een brood);
prulschilder; (fig.) ouwe sok; ,,,s, geroosterde stukjes brood, soldaatjes.
croiltonner, kladschilderen.
croyable, a. geloofwaardig, gelofelijk.
croyance, f. geloof; overtuiging; mening;
verwachting.
croyant, a. & m. gelovig(e).
cru, a. rauw; onverteerbaar; hard (van water); ruw, onbereid; (fig.) onrijp (van
lichaamsvochten), schel (van geluid),
hard (van stem), schril (van kleuren),
scherp, hel (van licht), ruw, grof, stotend, onomwonden . (inz. van woorden);
ci e•s, zo maar, zonder zadel (te paard),
zonder kussen (geknield), zonder fundamenten (gebouwd), over de blote benen
(gelaarsd), zonder plint (van vensterlijst);
,...), m. gewas; les grands ,-.is de Bordeaux,
de beroemde Bordeaux-wijnen; gens du
,----,, mensen van 't land zelf; yin du ,---,,
landwijn; journal du ,---i, plaatselijk blad;
de mon "..,, van mijn eigen grond; (fig.)
van eigen vinding.
cruaute, I. wreedheid.
cruche, f. kruik; domkop, sukkel; tant va la
,•-, ci l'eau, qu'd la fin elle se brise, de kruik
gaat zo lang te water tot zij breekt.
cruchee, f. kruik-vol.
cruchette, I. kruikje.
cruchon, m. kruikje; warmwaterkruik.
crucial, a. kruisvormig; incision ede, kruiscrucifires, t.pl. $ kruisbloemigen. [snede.
crucifiement, crucifiment, m. kruisiging.
crucifier, v.tr. kruisigen; kastijden ('t vlees);
kwellen, pijnigen.
crucifix [-fil, m. kruisbeeld, crucifix.
crucifixion, f. kruisiging.
cruciforme, a. kruisvormig.
erudite, I. rauwheid; onverteerbaarheid;
hardheid (van water); ruwheid, (fig.) schelFRANS WOORDENBOEK,

cueille-essaim
heid, schrilhcid, scherpheid, grofheid;
onrijpheid; #.--,s, rauwe spijzen; grofheden.
true, I. 't wassen (van het water); groei,
ontwikkeling; grande ",, hope waterstand.
cruel, a. -lement, adv. wreed, hard (van
woorden), pijnlijk, smartelijk (van een
verlies); gruwelijk (van domheid), niets
ontziend (van een oorlog), onverbiddelijk
(ook van vrouwen); un ,-, homme, een vervelende kerel; ,---i, m. wreedaard; Belle, f.
onverbiddelijke vrouw.
crilment, adv. ruw, hard, onbeschoft, onomwonden (van woorden), schril (van
kleuren), plompweg, ongezouten.
crural, a. tot de dij behorend; veine tee,
dij ader.
crustace, a. geschubd, met een schaal; ,--,s,
m. pt. schaaldieren.
cryometre, m. koudemeter.
cryoscopie, I. leer der lage temperaturen.
crypte [kript], f. grafkelder; krocht; onderaardse kerk; smeerkliertje.
cryptogame, m. $ bedektbloeiend; ,.,,,s, m.pl.
sporeplanten.
cryptogamie, f. 't bedekt bloeien.
cryptogamique, a. van 't bedekt bloeien.
cryptogramme, in. in geheimschrift geschreven stuk.
cryptographie, f. geheimschrift.
cryptographique, a. wat 't geheimschrift
betreft.
cubage, m. inhoudsmeting; inhoud.
Cubain,m.bewoner van Cuba; cr--,, van Cuba.
cubature, f. herleiding (van een lichaam)
tot een kubus van dezelfde inhoud.
cube, in. kubus; teerling; derde macht (van
een getal); ,..,, a. kubiek (bv. metre ,---i).
cubebe, m. $ staartpeperstruik.
cuber, v.tr. de inhoud berekenen van; tot
de derde macht verheffen; ,--i, v.intr. een
inhoud hebben van.
cubique, a. kubiek; racine ,---,, derdemachtswortel.
cubisme, m. schildermanier die alles door
rechtlijnige figuren wil weergeven.
cubiste, m. schilder die 't cubisme aanhangt.
cubital, a. tot de elleboog behorend, ellecubitus [-Ws], m. ellepijp.
[boogs-.
cubocube, m. negende macht.
cuboide, a. kubusvormig; os '', teerlingsbeentje.
cucubale, in. $ besanjelier.
cuculle, f. kap (mantel).
cucurbitace, a. $ pompoenacbtig.
cucurbite, f. distilleerkolf.
cucurbitin, m. geleding van een lintworm.
cueillage [keej-], m. 't plukken; 't opnemen
van gesmolten glas.
cueillaison [kdej-], f. pluktijd.
cueille [kcej], I. 't plukken, pluk(tijd).
cueille-essaim, m. schepkorf.
13
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cueillette [kAj-], 't plukken van vruchten;
inzameling; charger un navire en ,--,, een
schip laden met stukgoederen.
cueilleur [keej-], -euse, I. plukker, -ster.
cu eillir [kdej-], v.tr. plukken, inzamelen,
scheppen (zwerm), opnemen (glas, gips),
opleggen ('n touw), oppikken, inrekenen
(iem.), stelen of nippend geven ('n kus),
oogsten (lauweren).
cueilloir [kekj-],
plukmand; plukschaar.
cuffat, m. mijnbak.
cuiller, cuillire [kWijer], f. lepel; (pop.)
hand; en "s, lepelvormig;
bouche, een
lepel; ti a café, ,---, a the, theelepeltje;
et
pot, potlepel; ci pompe, pompboor; herbe
lepelkruid; heron ', lepelaar;
bonne flinke eter; biscuit et kolombijntje.
cuillerke, /. lepel-vol.
cuilleron, m. holte, blad van een lepel.
cuir, m. huid; leder, leer;
cru,
vent,
onbereid leer;
bouilli, gummileer;
chevelu, schedelhuid;
de Russie, juchtleer;
de laine, bukskin; r•-, a rasoir, aanzetriem; entre
et chair, tussen vel en
vices; faire un
verkeerd verbinden
(bv. t voor s uitspreken of t of s invoegen).
cuirasse, f. borstharnas; pantser; harde huid
(v. dieren); le de'faut de la
de gevoelige
plek; de zwakke plek.
cuirasse (contre), a. gepantserd; gehard, gestaald; ongevoelig (voor), beschut (tegen);
revetment
pantserplaat;
m. pantserschip;
d'escadre,
slagschip;
gordeldier.
cuirasses, v.tr. harnassen; pantseren; harden.
cuirassier, m. kurassier.
cuire, v.tr. koken, bakken, braden, stoven;
rijp maken (vruchten), verteren (spijzen),
bakken (porselein, aardewerk), branden
(gips, kalk), opkoken (zijde); un dur et
'n lastig sinjeur, 'n taaie vent; v.intr.
koken, bakken, braden, stoven; zeer doen;
jeuken (van de huid), branden (van de
ogen), schrijnen (van een wonde); faire
koken; mettre
te vuur zetten;
dans son jus, stikken van de warmte;
dans son jus, in zijn sop gaar koken;
vows en cuira, 't zal je berouwen, 't zal
je zuur opbreken.
cuirer, v.tr. met leer overtrekken, van leer
voorzien.
cuiret,
onthaarde huid.
cuirier,
leren voorschoot.
cuisage, m. houtskoolbereiding.
cuisant, a. stekend, schrijnend; vinnig (van
koude), knagend (van gewetenswroeging),
Bitter, diep (van droefheid), grievend (van
een tegenslag).
cuiseur, in. stoker (van een steenbakkersoven).
cuisine, f. keuken (ook als kookkunst, eten,

N

keukenpersoneel); dun journal, 't
schiften, verwerken en pasklaar maken
van berichten (v. krant); ti electorale,
geknoei; zwendel bij verkiezingen; faire
la
koken; savoir la
kunnen koken;
bourgeoise, burgerpot;
froide, koude
spijzen;
portative, „IA kist met keukengerei (aan boord);
roulante, X veldkeuken; sue'doise, 't koken met de hoof,
kist; livre de
kookboek; latin de r•-i,
potjeslatijn.
cuisiner, v.intr. eten koken; v.tr. klaarmaken; knoeien, brouwen; handig verhoren, bepraten, omkonkelen.
cuisinier, m. kok; kookboek.
cuisiniire, f. keukenmeid; keukenfornuis;
braadpan.
cuissard, m. dijstuk van een harnas.
cuisse, f. dij, schenkel; boutje (van gevogelde grenouille, sleutelring;
te);
de noix,
vierde deel van een noot;
de nytnphe,
lichtrose roos; se croire sorti de la de
Jupiter, verwaand zijn, prat zijn op zijn
geboorte.
cuisseau, m. kalfslendestuk.
cuissot-madame, f. langwerpige peer.
cuissfére, f. schootsvel (van een trommelslager).
cuisson, f. 't koken, 't bakken, 't braden,
't stoven; gaarheid; steking, brandende
cuissot, m. wildhout. [pun.
cuistance, f. (pop.) eten.
[poen.
cuistot, m. (pop.) kok.
schoolvos, pedante vent; kwast,
cuistre,
cuistrerie, f. schoolvosserij.
cult, a. gekookt, gebakken, gaar; rijp (van
vruchten, van plannen); warm (van kleuren); terre tee, terra-cotta; e■-, a point,
net gaar; trop
te gaar; etre /-•,, voor de
haaien zijn; ii a son pain
hij heeft
zijn schaapjes op het droge.
cuite, f. 't bakken; baksel; stuk in de kraag;
prendre une
zich bezuipen.
cutter (se), v. pron. zich bezuipen.
cuit-ceufs, m. eierkoker.
culvrage, m. 't verkoperen.
cuivre, m. koper; mss, koperwerk, kopergravures, koperen instrumenten; kopermijnwaarden; de
koperen;
rouge,
rood koper; ti jaune, geel koper;
bleu,
koolzuurkoper;
gris, kopersulfaat;
blanc, wit koper;
noir, onzuiver koper;
de rosette, zuiver koper.
cuivrê, a. koperkleurig; voix tee, metalen
stem.
cuivrie, f. namaak van verguldsel.
culvrer, v.tr. verkoperen.
cuivrerie, f. kopersmelterij.
cuivrette, f. koperen tong (van blaasinstrument).
cuivreux, a. koperachtig, koperkleurig;
onde
koperoxydule.

ti

ti
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cuivrique, a. oxvde '', koperoxyde.
cul [kii], in. gat, achterste; achtereind, ach-

cult-d'or [-dOr], in. 3e. Afrikaanse merel.
culie, f. landhoofd (van een brug); staart-

terdeel; bodem (van een zak, -een fles);
(pop.) lamme vent; ,-•-, par-dessus tete, onderste boven; le ,-..., sur la selle, te paard;
montrer le ,,,, armoedig gekleed zijn; zijn
hielen lichten; arreter sur ,--i, plotseling
doen stilstaan; etre a —, vastzitten, niet
terug kunnen, met de handen in 't haar
zitten; jouer a ' leve, zo spelen, dat de
verliezer telkens zijn plaats inruimt;
tenir au e---, et aux chausses, narijden,
achter de broek zitten; tirer au —, lijntrekken; bouche en ,---, de poule, pruimemondje; mettre un tonneau sur le ,-,,, een
vat overeind zetten (na het te hebben
geledigd); ,---, d'artichaut, vlezig deel van
een artisjok; mettre une charrette a t---,,
een kar met 't larnoen in de hoogte zetten;
le bdtiment est sur le ,---,, 't schip is stuurlastig; ,---dt de basse-fosse, onderaardse
kerker.
culasse, I. stootbodem, staart (van een kanon); ondervlak (van een diarnant); canon
se chargeant par la ,--,, achterlaadkanon.
cult-blanct, m. 3t witstaart, gewone tapuit.
culbutant, m. 3t tuimelaar (duif).
culbute [kill-], I. buiteling, tuimeling; val,
omverwerping, ondergang; faire la i---,,
tuimelen, vallen; tegen de lamp lopen,
er bekaaid afkomen; zijn betrekking
kwijtraken; over de kop gaan; au bout
du fosse la ,--,, er op of er onder ! mij 'n
zorg !
. culbuter [kill-], v.intr. buitelen, tuimelen;
vallen, over de kop gaan; ', v.tr. doen
buitelen, doen tuimelen; ten val brengen,
omverwerpen; onder de voet lopen,
overhoopwerpen.
culbuteur, m. tuimelaar.
culbutis [-ti], tn. hoop omvergeworpen
Bingen,
cult-dine [kiidan], in. $ zeenetel.
cul-de-basse-fosse [khdb-], m. onderaardse
kerker.
cult-de-four [kiitfur], m. gewelf.
cult-de-hotte [kiitOt], tn. $ mispelboom.
cult-de-jatte [kiid3at]y m. napkruiper
(mens zonder beenen).
cult-de-lampe [-dia. ], in. sluitvignet; afhangend sieraad van steen, soort console.
cult-de-mulet, m. vijg.
cult-de-plomb [-tp16], m. stoelvast persoon,
plakker; iem. die zitvlees heeft; blokker.
cul-de-port, f--i-de-pot [-tpOr, -tp6], in.
sjouwermansknoop.
cult-de-poule [-tp-], m. opzwelling (bij een
opening). [steeg.
cult-de-sac [kiitsak], m. slop, doodlopende
cult-de-singe [-tse3], m. roodmond (schelp).
cult-de-verre [-dyer], m. groene viek (op
't oog van een paard).

stuk (van een huid); boomstomp; 't
stoten van een schip tegen de grond.
culer, v.intr. achteruitgaan (van een schip
of -kar); draaien en in de rug komen
(van de wind).
culeron, m. lus van een staartriem.
culler, a. in: bovau ,--i, endeldarm. [steen.
culiere, 1. staartriem (van een paard); drupculinaire, a. tot de keuken behorend; art,-,,
kookkunst; exposition ,---,, voedingstentoonstelling.
culminant, a. point ,--i, hoogste punt, toppunt, culminatiepunt.
culmination, f. DR culminatie.
culminer, v.intr. N door de middaglijn gaan
culot 1-16], in. onderste deel, voet (van een
lamp, -van een wijwatervat); kelkvormig
sieraad; bodem (van huts, -gietvorm,
-pijpekop); bezinksel (in een srneltkroes),
klokhuisje (in een pijpekop); iaatste jong
in een nest, nestvogel; laatste-, jongste
kind, heksluiter; avoir du ,---,, durf hebben,
lef hebben, brutaal zijn.
culottage, in. 't doorroken (van een pijp)
culotte, f. bil: staartstuk (van os); korte
broek, kniebroek; vertakte pijp, verbindingspijp; verlies (bij spel); stuk in de
kraag; doorgerookt deel (van een pijp);
P■, a cheval, ,---, d'equitation, rijbroek;
,---, de peau, snorbaard; une femme qui
Porte les ,-as, een vrouw die de broek aan
heeft; se flanquer une e.,,, zich een roes
aandrinken; verliezen.
culotter, v.tr. in de broek steken, een broek
aandoen; vuil maken ('n broek); doorroken ('n pijp); se —', zijn broek aantrekken; zich bedrinken; verliezen (bij
spel); nez culotte, rode neus.
culottier, in. -tire, I. maker, verkoper(-ster)
van broeken, inz. -van leren broeken.
culottin, in. broekje, kleine broekeman.
culpabiliti, f. schuld, schuldigheid.
cult-rondt [kiirO], in. kt. schokker.
cult-rouget [kiiru3], in. 3t roodstaartje;
bonte specht.
cult-roussett [kiir-], m. $t blauwborstje.
culte, in. eredienst; verering; se vouer au
,...., des muses, zich aan de kunst wijden.
cultisme, in. gewrongen-, gemaakte stiji
(inz. v. Spaanse schrijvers).
cultivable, a. bebouwbaar; te beschaven.
cultivateur, m. -trice, f. landbouwer, -ster;
schoffelploeg; ,----i, a. landbouwend; peuples
,---,s, landbouwvolken.
cultivê, a. bebouwd (van land); gekweekt
(van planten); beschaafd, ontwikkeld.
cultiver, v.tr. bebouwen (akker); kweken,
telen, verbouwen (plant); oefenen (bv.
geheugen), ontwikkelen, beschaven; scholen (z'n stem); beoefenen (kunst), aan-
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cuver
houden, onderhouden, in ere houden curer, v.tr. schoonmaken; uitbaggeren, rui(z'n relaties).
men, uithalen; dOorsteken ('n pijp, 'n
cultuel, a. van eredienst.
buis).
culture!, a. laridbouw-.
curette, f. krabber, schraper; lepelboor;
culture, f. bebouwing; kweking, teelt, verpompveger. [werker.
bouwing; bouwland; ontwikkeling, vor- cureur, m. putruimer, baggerman, rioolming, beschaving; beoefening;
alterne, curial, a. de pastorie- of de parochie betrefwisselbouw;
maraichere, groententeelt.
fend, pastoors-; de curie betreffend.
Cumes [kiim], f. Cumc.
curie, f. curia (bij de Romeinen: volksafdeecumin, m. komijn; a des pre's, t karwij;
ling), Senaatspaleis (b. d. Rom.); curie
, cornu, $ Roomse nigelle.
(van den paus: alle beambten en de gecumul, vereniging van verschillende
rechtshoven).
ambten; samenvoeging van verschillende curieusement, adv. nauwkeurig, zorgvuldig;
straffen.
nieuwsgierig.
cumulard, m. iem. die verschillende posten curieux (de), a. nauwkeurig, zorgvuldig;weettegelijk bekleedt, baantjesjager.
gierig, tuk (op), benieuwd (naar), nieuwscumulatif, a. ophopend.
gierig (naar); eigenaardig, merkwaardig;
m.
zeldzaam, vreemd, zonderling;
cumuler, v.tr. verenigen, gelijktijdig bekled'art,
nieuwsgierige; 't eigenaardige;
den (verscheidene beroepen).
cumulus [-us], m. stapelwolk.
kunstliefhebber.
cunctateur,
draler.
curion, in. curio (chef ener curia).
spij- curiosite, f. liefhebberij, belangstelling;
cunéiforme, a. wigvormig; icriture
cunette, f. afleidingsgracht.
[kerschrift.
nieuwsgierigheid, weetgierigheid; merkm. holgraver.
waardigheid, zeldzaamheid, rariteit.
cuniculaire, a holgravend;
cupide, a. hebzuchtig, inhalig.
curoir, tn. ploegstok.
cupidite, f. hebzucht; begerigheid.
curseur, m. loper (aan een liniaal, enz.);
Cupido2; engel.
ritssluiting.
Cupidon,
fermoir et
f. lopend schrift.
cursif, a. lopend;
cupressinhs, f.pi. $ cypresachtigen.
marche
koivoren stoel waarop de
cuprifire, a. koperhoudend;
curule,
Romeinse magistraten zaten.
permarkt; valeurs mss ,koperwaarden.
cuprite, f. roodkopererts.
curures, f. pl. uitgebaggerde modder, uitgecupulaire, a. bekervormig.
curvatif, a. omkrullend. [haald vuil.
dopje, napje (van eikels, enz.). curviligne, a. kromlijnig.
cupule, f.
cupulifires, t.pi. $ napjesdragers.
curvimitre, m. curvimeter (instrument om
op een kaart afstanden langs kromme lijcurabilitê, f. geneeslijkheid.
nen to meten).
curable, a. geneesbaar, geneeslijk.
curacao [-so], m. curacao (soort likeur).
curvirostre, a. kromsnavelig.
curage, m. 't schoonmaken; uitbaggering, cuscute, f. $ warkruid, monniksbaard.
f. waterpeper. cuspide, f. scherpe punt.
ruiming (van een put);
cuspide, a. fijngespitst.
curare, tn. pijlgif der Indianen.
curatelle, f. curatorschap, curatele.
custode, f. altaargordijn; dekkleed van een
hostievat; custos (waarnemend
curateur, in. -trice, f. curator.
m.
overste), opzichter; kloosterprior.
curatif, a. genezend, geneeskrachtig;
cutanê, a. tot de huid behorend; maladie
gene esmiddel.
[tee, huidziekte.
cuticule, f. opperhuid.
curation, f. geneeskundige behandeling.
kotter.
cutter [kOtr of keeteor], m.
curculionidi, m. a snuitkever.
cuvage, m. cuvaison, f. plaats waar men de
curcuma,
$ curcuma, geelwortel.
kuipen zet; gisting van de wijn in de kuip.
cure, f zorg; pastoorschap; pastorie; kuur,
cuve, f. tobbe, kuip; bekken (van steen of
geneeskundige behandeling; genezing;
-brons);
baptismale, doopvont;
n'en a
hij bekommert zich er niet om;
de teinturier, roer„Kurort".
d'eau, watertoren;
d'air, luchtkuur; vine de
cut* m. pastoor; $ pastoorspeer.
bak; N de vendange, wijnkuip.
cure-dent f, m. tandenstoker; (arg.) bajonet. cuveau, m. tobbetje, kuipje.
uit ongecurve, I. wat men aan de jachthonden van cuvêe, f. kuipvol; de premiere
uit dezelfde
perste druiven; de la mime
het gevangen wild geeft; (fig.) buit, winst;
koker.
faire
de, verslinden, verscheuren, incuvelage, cuvellement, m. beschoeiing van
palmen; N des places, baantjesjagerij.
mijnputten.
de
cure-feu, m. krabijzer, pook.
cuveler, v.tr. beschoeien ('n mijnput).
cure-langue, m. tongschraper.
v.tr.
m. baggermolen, baggermachine. cuver, v.intr. gisten (van wijn);
laten gisten; son yin, zijn roes uitslapen,
cure-oreillet, m. oorlepeltje.
sa colêre, zijn woede uitrazen,
cure-pipet, m. pijpuithaler,
cultuel

cuvette
dactyle
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cuvette, 1. waskom; closetbak; ontvang- cymette, /. spruitje.
bak; bedding van een kanaal; bakje (van cynanche, m. tt engbloem.
een barometer); binnenplaat van een cynègetique, a. de jachthonden- of de jacht
horloge; kom, diepte; baromêtre a ,-,,, bak-

betreffend; e...s, f. jachtkunst; passion ,---,,

cuvier, m. wastobbe.
hartstocht voor de jacht.
[barometer.
cyame, tn. walvisluis.
cynips, m. galwesp.
cyanhydrique [sjani-], a. acide ,,,, cyaan- cynique, a. -ment, adv. cynisch; schaamtewaterstofzuur, blauwzuur, Pruisisch zuur.

cyanique, a. acide ,■,, cyaanzuur.
cyanogine, m. cyaangaas.
cyanose, I. blauwzucht; kopersulfaat.
cyanoser, v.tr. (de huid) blauw kleuren.
cyanuration, f. behandeling (v. gouderts)

loos, laag; ,--,, m. cynicus.

cynisme, m. cynische wijsbegeerte; schaamteloosheid.

cynocaphale, tn..az, hondskop-aap, baviaan.
cynodrome, m. hondenrenbaan.
cynoglosse, f. t hondstong.
cynomis [-is], m. prairiehond.
met cyaanzuur.
Cynosure, f. kg Kleine Beer; ce%,, kamgras.
cyanure, I. cyanide.
cyclable, a. berijdbaar (voor fietsen); trot- cypêracies, 1. $ cypergrassoorten.
toir ,---,, fietspad.
cyphose, f. ruggegraatsverkromming.
cyclade, f. kammossel; Cis, t.pi. Cycladen. cypres [-pre], m. $ cypres (boom).
karperachtige vis.
cyclamen [-men], m. $ cyclamen, varkens- cyprin, m.
Cypriote, a. cypers, cyprisch; C,•-,, m. bebrood.
woner van Cyprus.
cycle, m. cyclus (als kring, kringloop, reeks
van gedichten); rijwiel; ,,,, solaire, zonne- Cyrille [41], m. Cyrillus.
cirkel (28 jaar); ,--, lunaire, maancirkel cyrillique, a. cyrillisch; alphabet ,---,, slavische
(19 jaar); salon du ,-,,, rijwieltentoonstel-

(ins. russische) lettertekens.

cycler, v.intr. fietsen, wielrijden. [ling. cystalgle, f. blaaskramp.
cyclique, a. een cyclus betreffend; poetes mss, cysticerque, m. blaasworm.
cyclische dichters (ins. epische dichters cystique, a. van de blaas; calcule,,, galsteen;
na Homerus).

cyclisme, m. wielersport.
cycliste, m. wielrijder.
cycloldal, a. v. d. radlijn.
cyclolde, 1. radlijn; lijn beschreven door 'n
punt aan de omtrek van 'n rollend wiel.

conduit ,,, galbuis.

cystite, I. blaasontsteking.
cystocile, f. blaasbreuk.
cystolde, a. blaasvormig.
cystoptire, m. blaasvaren.
cystotome, in. instrument om de blaas open

cyclone [-on], m. cycloon, wervelstorm.
to snijden.
Cyclope, m. Cycloop (eenogige reus).
cystotomie, 1. blaasoperatie.
cyclopêen, a. Cyclopisch, reusachtig.
Cythire, f. Cythera (Cerigo), eiland aan
Venus gewijd.
cydoptire, tn. w snotolf.
cyclorama,m. reeks opeenvolgende taferelen, Cythêrke, f. (bijnaam v.) Venus.
cytise, m. $ goudenregen.
soort panorama.
cyto-, cel-.
cycloscope, m. rondenteller.
cyclostomes, m.pt. rondbekkigen.
cytoblaste, m. celkern.
cytologle, f. cellenleer.
cyclotourisme, m. 't reizen per fiets.
cygne, tn. zwaan; (fig.) groot dichter of cytoplasma, tn. plasma om de celkern.
-schrijver; le ' de Cambrai, Fenelon; le czar [ksar], tn. -Ine, f. czaar; czarin.
czariwitch [ksarev-] m. czarewitsj.
,.■, de Mantoue, Vergilius.
cylindrage, m. 't rollen, 't mangelen, 't platten, 't walsen, 't satineren.

cyllndre, m. cylinder, rol (als mangelrol,
pletrol, drukrol, wals); cylinderhoed; en

D.

,1, cylindervormig; ' note, muziekrol; d, m. d (de letter); Rom. cijfer = 500; d' =
,--, d vapeur, stoomwals; #,.., de. piston,
stoomcylinder of pompbuis; passer au ,,d,
mangelen.
cylindrer, v.tr. cylindervormig maken; rollen, mangelen, pletten, walsen.
cylindrlque, a. cylindervormig, cylindrisch.
cylindroide, m. cylinder met ellipsen tot
grondvlak; "..,, a. rolvormig.
cymbalalre [se-], m. $ muurleeuwenbek.
cymbale [se-], f. ,r, cimbaal, bekken.
cymballer [se-], m. „t cimbaaispeler, bekken[slager.
cyme, f. t biischerm,

de. zie aldaar; d° = dito, evenzo; dt.
doit, debet; dr. =-- directeur, docteur, directeur, doctor.
da ! interj. (fam.) zie oui-da! nenni-da!
dab [dab], m. -esse, I. (pop.) baas, vader;
bazin, moeder.
da capo, adv. j' da capo, van voren of aan.
dace, a. Dacisch; D,--i, m. Dacier.
Dade, 1. Dacie.
dactyle, m dactylus (versvoet van een lange
en twee korte lettergrepen); kropaar; vingerschelp.
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dactylique, a. uit dactylen bestaand.
damasquinure, f. gedamasceerd werk.
dactylographe, m. schrijfmachine; "../, m & f. damassé, a. damasten, gebloemd; ,-,i, M.

dactylique

typist(e).

dactylographie, f. 't machineschrijven.
dactylographier, v.tr. typen, tikken.
dactyloialle, dactylologie, f. vingerspraak.
dactyloptire, m. ;11 zeehaan.
dactylo-stênographe, m. & f. stenotypist(e).
dada, m. (kindernaam voor) paard; stokpaardje (ook fig.).

dada's, m. onnozele bloed, hals; grand '',
lange slungel.
dadaisme, in. dadaisme.
dadaiste, in. dichter v. d. school van het
dadaisme; ".-,, a. v. h. dadaisme.
dague, f. dolk, dagge; schaafmes; eerste ,gewei (van een hert); slagtand (van een
wild zwijn).
daguer, v.tr. met een dolk steken; met de
horens stoten.
daguerreotype, m. daguerreotype (lichtbeeld
op een metalen plaat); camera van Daguerre; primitiefste foto.
daguerréotyper, v.tr. daguerreotyperen.
daguerreotypie, f. daguerreotypie ('t maken
van lichtbeelden op een metalen plaat).
daguet, m. spieshert, eenjarig hert.
dahlia, m. $ dahlia.
daigner, v.tr. zich verwaardigen,de goedheid
hebben, gelieven.
daim [de], m. damhert; hertsleer; stommedaine, f. wijfje van een damhert. [rik.
dais, m. troon-, draaghemel, baldakijn;
de verdure, bladerdak. [vloer.
dallage, m. bevloering (met tegels); stenen
dalle, f. vloersteen, tegel, zerk; moot (van
een vis); goot, pijp; (pop.) keel.
daller, v.tr. met tegels bevloeren.
dalmavte, a. Dalmatisch; Di-,,, m. & f. Dalmatier, -ische.
Dalmatie [-si], f. Dalmatie.
dalmatique, f. RK dalmatica (wit priesterdalot, m. spuigat.
[lijk overkleed).
daltonien, a. & m. kleurenblind(e).
daltonisme, m. kleurenblindheid; onderwijsmethode volgens Dalton (zelfwerkzaarnheid).
dam NA], m. (oud) schade, nadeel; au ,--, de,
tot schade van; peine du ,-•,, 't verstoken
zijn van de aanschouwing van God.
damage, m. 't instampen.
daman, m. .a klipdas.
damas [dama,], m. damast (gebloemde zijde
of gebloemd linnen); damascener kling;
t damastpruim, -druif; en "..., damasten;
Di-,,, Damascus.
damasquinage, m. 't damasceren.
damasquiner, v.tr. damasceren (met goud
of zilver inleggen).
damasquinerie, I. damascering, damas' ceerkunst.
damasquineur, in. damasceerder.

damastlinnen.

damasser, v.tr. damasceren (met bloemen
doorweven).

damasserie, f. damastweverij.
damasseur, m. damastwever.
damassin, m. halfdamast.
damassure, f. damastwerk, -tekening.
dame, f. dame, juffrouw, mevrouw; dam,
damschijf; schijf (triktrak); koningin
(schaakspel); vrouw (kaartspel); dam,
keerdam; damsteen (hoogoven); handhei,
straatstamper; Notre .1),--, , 0. L. Vrouwe;
jeune ,-.,, jonge gehuwde dame; i-•.., d'honneur, hofdame; ,-..., de charite, armbezoekster; ,-,, de compagnie, juffrouw van gezelschap; #.--, de la halle, marktvrouw; ,•ds
seules, damescoupe; ,---, blanche, witte dame (fee); #-■, de cceur, hartenvrouw; jouer
aux ,....,s, dammen; alley a ,-...,, dam halen;
jeu de ,,,s, damspel; ,-,./! interj. ja, och,
drommels !
dametleannet, f. grote bemande fles.
darner, v.tr. tot dam maken; aanstampen
(grond, straatstenen); ' le pion a qn.,
iem. de loef afsteken.
dameret, in. saletjonker.
damerette, f. 43 soort nachtvlinder.
damette, I. $E witte kwikstaart.
damier, m. dambord; 96 paarlemoervlinder;
$E Kaapse duif; en ,-,, geruit.
Damiette, f. Damiate.
damnable [ddna-], a. -ment, adv. verdoemenswaardig; schandelijk, afschuwelijk.
damnation [danasjO], f. verdoemenis.
damne [dane], a. verdoemd; vervloekt, beroerd; ,.,, m. verdoemde.
damner [dane], v.tr. verdoemen; faire
qn., iem. razend maken; se ,-,,, zich de vetdoemenis op de hals halen.
damoiseau, damoisel, m. jonker; saletjonker.
damoiselle, f. jonkvrouw; juffrouw.
dancing [dAse], m. dansgelegenheid, -zaai,
-lokaal.
dandin, m. sukkel, hals, bloed; George .130,-%.,,
rijke Boer die een adellijke vrouw heeft;
to l'as voulu, George Dt■i! 't is je verdiende loon.
dandinement, m. wiegelende gang.
dandiner, v.intr. schommelen, slingeren (bij
't gaan); se "-,, wiegelen, zich schommelend bewegen, slingerend gaan; heupwiegend lopen.
dandinette, f. tinnen kunstvisje.
dandy [dddi], m. modegek, dandy.
dandysme, . m. aanstellerij.
Danemark, m. Denemarken.
danger, m. gevaar; etre en ,---, de most, in levensgevaar zijn; ii n'y a pas de ,-...,, geen
nood.

dangereusement

davantage
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dangereusement, adv. v. dangereux, a. ge- darder, v.tr. werpen (spies); schieten (stravaarlijk, bedenkelij k.

danois, a. Deens; ,-.,, in. Deense dog; D"s, in.
Deen.

.

dans, pro. in, binnen, op, uit, bij, over, met,
enz.; (p la a t s) . Paris, in (binnen) Parijs;
"s la main, in de (gesloten) hand; ,-., ma
chambre, in (of op) mijn kamer; entrer "s
la chambre, de kamer binnengaan; ,---, le
temps, indertijd; cela est ,-, son caracti7e,
dat ligt in zijn karakter; ,--, la rue, op
straat; ,--,une ile, op een eiland; ,,, l' escaher, op de trap; ,-,-, Cice'ron, bij Cicero;
apprendre "s, boire "s, choisir "s, turner
r■i, manger "s, prendre e•s, leren-, drinken-, kiezen-, roken-, eten-, nemen uit;
(t ij d) ,,, une heure, over een uur; e....ipeu,
binnenkort; ‘-., les 24 heures, binnen de 24
uur; (o m g e v i n g) les verbes irreguliers,
bij de onregelmatige werkwoorden; ,..,
l'armie, bij 't leger; ,-,, un voyage, op een
reis; l'un "sl'autre, door elkaar; (g es t el dh e i d) rester "-, son caractère, zichzelven
gelijk blijven; ' la crainte de, uit vrees
voor; ' l'intention, met het doel; ' la
douceur, met zachtheid.
dansant, a. dansend; dans-; soirée "se,
avondpartij, waarop gedanst wordt.
danse, f. dans, 't dansen, danswijs; entrer en
,-%,, mee gaan dansen; aan de gang komen;
"s de Saint Guy, St.-Vitusdans; mener la
,---,, de dans openen; het voorbeeld geven;
ne pas avoir le cceur a la "s, niet opgewekt
zijn; donner une "s a qn., iem. een pak
slaag geven, -afrossen.
danser, v.intr. & v.tr. dansen; popelen; ,---, a
la corde, koorddansen; yin a faire "s les
chêvres, zeer wrange wijn; ne savoir sur
quel pied "g, niet weten wat men doen of
laten moet; geen raad meer weten; faire
-, l'anse du panier, oneerlijk zijn (zie
anse); faire "s qn., met iem. dansen;
iem. ten dans leiden (voeren); het iem.
lastig maken, iem. in 't nauw brengen;
faire ,-, les e'cus, 't geld laten rollen; la ,•,,
zijn betrekking kwijtraken; ,--, devant le
buffet, honger lijden.
danseur, m. -euse, f. danser, -es; "-, de corde,
koorddanser; chien ,--,, hond die van 't
spoor afwijkt.
dansotter, v.intr. een beetje rondspringen.
Dante (le) [-dat], m. Dante.
dantesque, a. van Dante; in de trant van
Danube, //I. Donau. [Dante.
danubien, a. van de Donau.
daphne, m. $ peperboompje.
dard, m. werpspies, -pijl, -schicht, -speer;
angel (van een bij); $ stamper (van een
bloem); Az tongpunt (van een slang);
Z pijlkarper; .. pijlvormig ornament;
(fig.) 't venijnige.
Dardanelles, f. pl. Dardanellen.

len), werpen, vestigen ('n blik), geven
(een steek), horizontaal uitschieten (z'n
takken).
dardiller, v.intr. prikken, st eken, kwetsen.
dardillon, in. kleine werpspies; weerhaak.
dare dare, adv. roef-roef, in grote haast.
dariole, f. roomtaartje; (pop.) muilpeer,
opstopper.
darne, f. moot (zalm, enz.).
darse, t. 4,. binnenhaven, open dok, bassin
(Midd. Zee).
huiduitslag, dauwworm.
dartre, f.
dartreux, a. met huiduitslag, dauwwormachtig.
[win).
darwinisme, in. darwinisme (leer van Dardasymêtrie, f. 't meten v. d. dichtheid v. d.
lucht.
dasyure, m. .ft, buidelrat.
dataire, fn. ambtenaar van de pauselijke
kanselarij.
datation, f. datering.
date, 1. dagtekening, datum; faire "s, belangrijk zijn; marquer une ,--s, 'n gewichtige gebeurtenis zijn; prendre, een datum
bepalen; en "-, de, gedagtekend van, dato,
(d.d.); de vieille , • d, van oude datum; de
fraiche "s, van jonge datum; de longue "-,,
allang; étre le premier en'', de eerste zijn,
a dix fours de ,-,-,, tien dagen na dato
,---, (du timbre) de la poste, datum postmerk.
dater, v.tr. & v.intr. dagtekenen, dateren,
belangrijk zijn; verouderen; a ,---, de ce
jour, van deze dag af.
daterie, f. kanselarij van den paus.
dateur, ni. datumstempel.
datif, m. datief, derde naamval; ,-...,, a. bij
testament- of door 't gerecht benoemd.
dation [dasj 6], f. benoeming van rechtswege.
datisme, m. onnodige ophoping van synodatte, f. $ dadel. [niemen.
dattier, m. $ dadelpalm.
datura, wt. $ doornappel(kruid).
daube, f. 't smoren, 't stoven (van vlees);
gesmoord vlees; a la "s, en "s, gesmoord
(en in 't zuur gelegd met gelei).
dauber, v.tr. stoven, smoren; afrossen, vuistslagen geven aan; sqn. of "-, sur qn.,
kwaadspreken van iemand, afgeven op
iemand, iemand over de hekel halen.
daubeur, m. spotter, kwaadspreker.
daubiire, f. smoorpan.
Daumont, zie attelage.
dauphin, m. dolfijn; dauphin, kroonprins
van Frankrijk; krom breekijzer.
dauphine, f. gemalin van den dauphin.
dauphinelle, f.$ ridderspoor.
Dauphinois, in. bewoner van Dauphine.
daurade, f. '5 goudbrasem.
davantage, adv. meer; langer; pas "s, niet
meer; evenmin; niet langer.

r
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davier, tn. pelikaan (tang van een tandarts);
hoeptang, klemhaak (van kuipers); 4
dove Jut.
Dayak, in. Dajak(ker).
de, d', prep. van (of onvertaald, in alle betekenissen), aan, om, tot, voor, naar, op,
over, tegen, uit, tussen, sedert, door, bij,
met, in, tegen, volgens, te, enz.; (b e z i t)
la moitie ,,.., la somme, de helft van de om;
clair #■, la lune, maneschijn; a defaut ,--,,
bij gebrek aan; (voorwerp ener hande lin g) partage ,..., la Pologne, verdeling
van Polen; distribution des prix, prijsuitdeling; tour du monde, reis om de wereld; la
pense'e ,...., ses parents, de gedachten aan
zijn ouders; amour ", la patrie, liefde tot
het vaderland; le respect des autels, de
eerbied voor de altaren; tentative ,--, vol,
poging tot diefstal; espoir d'une recompense, hoop op een beloning; parler ,,,,
spreken over; disposer ,-,, beschikken
over; avide ,,,, begerig naar; jaloux ,-,,
jaloers op; (o or s p r o n g) le comte .e%.,
Bourbon, de graaf van Bourbon; eau ",
source, bronwater; it vient ,%., Normandie,
hij komt uit Normandie; (s t o f) table ,---,
bois, tafel van hout, houten tafel; ce que
c'est que ", nous, wat zijn we er ongelukkig aan toe; (n a een hoevee 1h eidswoord of in partitieve
betekenis) un des ndtres, een van
de onzen; it est ,---, mes amis, hij behoort tot mijn vrienden; un avocat
mes amis, een van mijn vrienden die
advocaat is; qui choisir, ' Jean ou ,--,
Pierre? wie zullen we kiezen, Jan of Piet?
le plus certain ,--, beaucoup, verreweg het
veiligste; avoir ,,, quoi, hebben wat nodig is om te; quoi ", nouveau? wat voor
nieuws? tasse ", café, kop koffie; personae
t--, blesse, niemand gewond; chambre
libre, kamer vrij; ioo frs.,•., gagne's, ioo frs.
verdiend; quelque chose ,,, beau, iets moois;
(bestemming) mont- ,,, -pie't4 bank
van lening; cabinet ,,, travail, studeerkamer; (s o o r t) gai,-, caractêre, vrolijk van
karakter; ecrivain ,,, talent, talentvol
schrijver; (m a a t) longueur ,-,, io metres,
lengte van io meter; long ,•., ro metres,
10 meter lang; dge ,..., 10 ans, 10 jaar oud;
depasser .---, la tete, een hoofd groter zijn
dan; rentrer 4 des trois heures, soms om
drie uur thuis komen; etre d'un bite! vreselijk dom zijn; et i.--, trois! dat is drie ! (ben a m i n g) grade f%., ge'ne'ral, rang van generaal; le mot d'amour, het woord liefde;
diable d'enfant, duivel van een kind; chien
temps, hondenweer; duche ,--, Saxe, hertogdom Saksen; ville ,,, Naples, stad Napels; mois ,-,-, janvier, maand Januari;
(p 1 a a t s) partir "-,, vertrekken van; s'approcher ,--i, naderen; sortir ,-,, komen uit;

debacler

tiro- r,-, , halen uit; ne ,,,, gesproten uit;
prendre des mains, uit de hand nemen;
parley d'une fenetre, van uit een raam
spreken; /.•-, ce c6te, aan-, naar-, van die
kant; le chemin ,--,, de weg naar; le voyage
,, de reis naar; la bataille ,---, Waterloo,
de slag bij Waterloo; ~ par le roi, in naam
des Konings; la difference ,,, Pierre 4
Paul, 't verschil tusschen Piet en Paul,:
si j' dais (que) r., vous, als ik u was; (t ij d)
2 el 3 heures, van 2 tot 3 uur; ,--, ma vie,
van mijn leven; ~ longtemps, sedert lange tijd; d 'heure en heure, om het uur; ",
grand matin, 's morgens vroeg; e•i nuit,
's nachts, bij nacht; ".., nos fours, in onze
dagen; ( o o r z a a k) mourir ' faim, van
honger sterven; estime ' chacun, algemeen geacht; triste e•d, bedroefd over;
heureux ,■,, gelukkig met; connu r,i, bekend bij; suivi, gevolgd door; souffrit,,,,
lij den aan; (m i d d e 1) faire une houlette
d'un bdton,van een stok een herdersstaf maken; coup ' going, vuistslag; coup f•-, hache,
slag van de molen; d'une main Are, met
vaste hand; doubler ,•., soie, met zijde voeren; deleuner ", cafe, met koffie ontbijten; jouer ,---, la flute, op een fluit spelen;
(w ij z e) ,-.., tout ecru?, van ganser harte;
dormir d'un sommeil paisible, de slaap
des rechtvaardigen slapen; abriter ,--,,,
prote'ger ,---,, beschermen tegen; acheter ,---,
confiance, in vertrouwen kopen; ", cette
facon, op die manier; ,-,-, preference, bij
voorkeur; . son propre aveu, volgens hem
zelf; (voor e en infinitif) it est honteux
mentir, 't is een schande om te liegen;
c'est folie "-, resister, 't is een dwaasheid
om weerstand te bieden; craindre ,-.., deplaire, vrezen te mishagen; essayer d' icrire, proberen te schrijven; et grenouilles
,, se plaindre, en de kikkers aan 't klagen,
-begonnen te klagen.
de, m. vingerhoed (,-, ci coudre); dobbelsteen (-. d jouer); dominosteen; vierkant
blok; jouer aux .,-is, dobbelen; #.,-, pipe,
-chargé, valse dobbelsteen; tenir le ", de
la conversation, in een gesprek 't hoogste
woord voeren; le ".., en est fete, de teerling
is geworpen. [kerk).
dêambulatoire, m. kooromgang (in Kath.
dëambuler, v.intr. wandelen, rondlopen,
heen en weer lopen.
dêbicher, v.tr. de huif afnemen van.
d6bliclage, m. 't ruimen (van een haven,rivier).
debacle, f. 't kruien (van het ijs), ijsgang;
(fig.) debacle, volslagen ontreddering, in6enstorting, ondergang.
dibliclement, m. 't ruimen (van een haven,rivier).
dibacler, v.tr. ruimen (haven); ,--,, v.intr.
losgaan, kruien (van het ijs).
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diblicleur, m. ha venruimer.
debagouler, v.tr. (pop.) overgeven, uitbraken;
(fig.) uitslaan, uitbraken (bv. beledigingen), uitflappen.
debagouleur, m. uitbraker.
débilllonner, v.tr. een mondprop verwij deren
uit de mond van.
déballage, m. ontpakking, uitpakking; uitgepakte waar; (pop.) ontkleding.
(Mailer, v.tr. ontpakken, uitpakken; (pop.)
ontkleden.
debandade, f. wanorde, wilde vlucht; A la ,,-,,
in 't wild, wanordelijk.
dêbandement, m. 't wanordelijk uit elk. lopen (van soldaten).
dêbander, v.tr. ontspannen (boog); ontzwachtelen, het verband afnemen van
(by . arm); de blinddoek afnemen (onderhandelaar); se ', verward uiteenlopen;
se ' l'esprit, zijn geest ontspannen.
dêbanquer, v.tr. de banken wegnemen van
('n bootje); ,----, le banquier, de bank doen
springen.
débaptiser [-bâti-], v.tr. om-, verdopen; een
andere naam geven aan.
debarbariser, v.tr. beschaven; ontbolsteren.
debarbouillage, m. 't wassen van het gezicht.
dêbarbouiller, v.tr. wassen (gelaat); se ,---,,
zijn gezicht wassen; zich er uit redden.
debarbouilloir(e), m.(f). grote handdoek.
debarcadire, m. aanlegplaats, steiger; landingsplaats, -steiger; losplaats (van schepen en treinen); station, perron.
cab ardage, m. 't lossen (inz. van hout).
dêbarder, v.tr. lossen (houtschip, houtvlot).
dêbardeur, In. sjouwer, bootwerker, losser.
(Marque, m. nouveau ,---,, pas aangekomene,
nieuweling; au ,---,, bij aankomst.
dêbarquement, m. ontscheping, lossing;
landing; 't uitstappen.
dibarquer, v.tr. ontschepen, lossen; uitladen, aan wal zetten; (fig.) aan de dijk
zetten, lozen; ,--s, v.inty. landen, aan wal
gaan; uitstappeti. (ook uit 'n trein).
debarras, m. verlichting, opruiming, opluchting; cabinet de ,---,, of chambre de , - %,,
rommelkamer, -zolder, -kast; bon ,---, !
dat lucht op ! die zijn wij kwijt ! dat
ruimt op !
debarrasser, v.tr. (de) ontdoen (van), vrij
maken (van), bevrijden (van), afhelpen
(van), .ontlasten (van), opruimen (kamer),
afnemen, afruimen (tafel), ontruimen
(land), opluchten (maag), verlichten,
ontheffen; de hoed aannemen van; ,---, le
,plancher, maken dat men wegkomt; se
de, zich ontdoen-, zich bevrijden-, zich afmaken van, uit de weg ruimen, opzij
zetten; hoed en mantel afdoen; kwijtraken, lozen, afkomen van, afschepen.
debarrer, v tr. de slagboom wegnemen van,
openen, ontgrendelen.

debit

dêbarricader, v.tr. de barricaden wegnemen
van.
(Mat, m. debat (bespreking, behandeling);
woordenstrijd, twist); ,..as,beraadslagingen,
Kamerdebatten.
debatelage, in. 't lossen (uit 'n boot).
dkbateler, v.tr. lossen uit 'n boot.
(Miter, v.tr. ontzadelen. [uit.
MAW, v.tr. afbreken; de rijgdraden halen
debattre, v.tr. debatteren over, bespreken,
redetwisten over, onderhandelen over
(prijs); prix á ,....,, nader overeen to komen prijs; ".., les prix, dingen; se ,....,, zich
verzetten, tegenspartelen, -stribbelen,
zich weren; woelen; tekeer gaan; se
contre, worstelen met, kampen met.
debauchage, m. 't overhalen tot staken, -tot
desertie.
debauche, f. losbandigheid, liederlijkheid,
uitspatting; slemperij, brasserij, partijtje;
verkwisting, overdaad; faire une petite N,
het er eens van nemen.
dêbauchê, a. & m. -e, f. losbandig, bandeloos,
liederlijk (mens), lichtmis, losbol. [beid.
debauchee, I. schafttijd; afloop van de ardebaucher, v.tr. losbandig maken, tot ondeugd verleiden; een verkeerde invloed
hebben op, van zijn meester- of van
het werk afkerig maken, tot staken overhaler', se ",, zich aan losbandigheid overgeven, verliederlijken.
debaucheur, m. -euse, f. verleider, -ster.
debet [-be], m. $ 't verschuldigde, debet.
Mile, a. -ment, adv. krachteloos, zwak, ten(Militant, a. verzwakkend (middel). [ger.
debilitation, f. verzwakking.
(Milne, /. zwakheid, krachteloosheid; ,---,
mentale, geesteszwakte, zwakzinnigheid.
dibiliter, v.tr. verzwakken (b.v. de maag);
uitputten; slapmaken; se ,---,, verzwakken.
dibillarder, v.tr. behakken (houtblok).
dibiller, v.tr. uitspannen ('n jaagpaard).
debinage, m. afkamming, aftuiging, af breking.
(Mine, f. (pop.) geldnood, penarie; etre dans
la'', in de klem zitten, in diepe armoede
zitten.
dêbiner, v.tr. afkammen; verklappen (kunstgreep); se ,--,, 'm smeren.
debineur, m. -euse, f. afkammer, -ster; aftuiger, -ster; verklapper, -ster.
debit [-bi], m. afzet, verkoop, debiet; winkel,
tapperij, vergunning, slijterij; recht van
verkoop; wijze van spreken, voordracht;
debetzijde in een grootboek; afvoer (van
rivierwater), capaciteit (van pompen,
ens.); ".., de vies, wijnhuis, proeflokaal,
cafeetje; ' de tabac, sigarenwinkel (in Fr.,
waar tabaksmonopolie is); etre de ,---,,
avoir du i-•-, , aftrek hebben; porter (passer)
au r.--, de qn., iem. debiteren voor; in
iemands debet boeken,
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dèbitant, m. kleinhandelaar, slij ter.
Miter, v.tr. verkopen in 't klein, slijten,
tappen; voordragen (gedicht); debiteren,
vertellen (by. leugens), uitslaan, uitkramen, opdissen, ten beste geven, afdraaien:
debiteren (iem.); op de debetzijde boeken
('n post); in stukken hakken (vlees), verwerken (hout); geven (water), aanvoeren
(gas).
debiteur,
-euse, f. verkoper, -ster, verspreider, -ster (van nieuwtjes, -praatjes).
dêbiteur, m. -trice, f. $ schuldenaar, -pares;
a. com/,te
rekening met een debetsaldo.
dêblai, m. afgraving, wegruiming, opruiming; travaux de grondwerk; mss,uitgegraven aarde; puin.
dèblaiement, m. afgraving, wegruiming, opruiming; travaux de
opruimingswerk.
dèblanchir, v.tr. de korst wegnemen van
(gesmolten metaal).
dèblatèration, f. hevige uitvaring.
deblatirer (contre), v.intr. hevig uitvaren
(tegen), schelden.
deblayage, tn. afratelen (v. e. rol om nadruk
op belangrijke gedeelten te leggen).
dêblayer, v.tr. afgraven, wegruimen, opruimen; e•-, le terrain, de baan schoon vegen,
de moeielijkheden uit de weg ruimen;
un role, het onbeduidende deel van een
rol afrabbelen, om een belangrijker stuk
beter te laten uitkomen.
dêbleuir, v.tr. (arg.) ontgroenen.
dblocage, m. ontzet; vrijmaking van een
spoorlijn; uitnemen der gekeerde letters
(in een drukvorm).
debloquer, v.tr. ontzetten (stad), vrijlaten;
vrijmaken ('n blok van 'n spoorbaan),
uitnemen (gekeerde letters); se uit de
zak springen (biljartbal).
dèboire,
lelijke (bittere) nasmaak; verdriet, nawee, teleurstelling, ontgoochedèboisement, ontbossing. [ling.
dêboiser, v.tr. ontbossen.
dêboitement,
ontwrichting.
Molter, v.tr. ontwrichten; losmaken, uit
zijn kas nemen (bv. horloge); se e•d, uit
het lid gaan.
dêbonder, v.tr. de spon halen uit ('n vat);
water aflaten van ('n reservoir);
son cceur of se
zijn hart uitstorten:
v.intr. uit-, overstromen.
dèbondonner, v.tr. de spon halen uit ('n vat).
dêbonnaire, a. -ment, adv. zachtmoedig,
goedmoedig, goedig, goedhartig; Louis le
Lod ewijk de Vrome.
dêbonnaireté, f. goedigheid.
dêbonneter, v.tr. de muts afnemen van; van
't papier ontdoen (vuurpijl).
débord, m. buitenrand (van een weg, -van
een muntstuk); stootkant, zoom; overloop (van gal).

deboulonner

dêbordê, a. losbandig, ongebonden; overladen (overstelpt, overkropt) met werk;
tjokvol; bloot gewoeld; nous sotnmes
we kunnen niet aan alle aanvragen voldoen (handelshuis); riviere tee, buiten
haar oevers getreden rivier; onder de
voet gelopen.
dêbordement, overstroming; uitstorting
(van gal); stortvloed (van scheldwoorden),
uitbarsting (van woede); ongebondenheid,
losbandigheid; overvleugeling;
des
barbares, inval der barbaren.
dêborder, v.intr. overstromen, buiten de
oevers treden, overlopen, in menigte toestromen; propvol zijn, overvoerd zijn;
overvloeien; overkoken; uitbarsten (van
woede), hoogtij vieren (van losbandigheid); joie de'bordante, uitbundige vreugde;
v.tr. uitsteken buiten; uitrekken
(huid); overvleugelen, overstelpen, overrompelen; binnenhalen (roeiriem); wegtrekken (deken); afsteken (schuitje); van
de huid ontdoen (schip); de rand rechtmaken van ('n plaat lood); de zoom afnemen van (japon); de schoten ruimen
van (zeil); it est de'borde par l'ouvrage, hij
is overladen met werk; se e•-' buiten de
oevers treden; overlopen; zich te buiten
gaan; zich bloot woelen.
dêbosseler, v.tr. de deuken maken uit.
dêbottê, m. 't laarzen uittrekken; aankomst;
zie de'botter.
dêbotter, v.tr. de laarzen uittrekken van;
m. ogenblik van thuiskomst; au
zo van de reis
dêboucia, in. uitgang, uitweg; uitmonding
(kanaal); afzetplaats, afzetgebied, markt;
uitkomst.
debouchement, m. 't openen, 't ontkurken; ,
uitweg, monding.
dêboucher, v.tr. openmaken, vrijmaken,
ontkurken, opentrekken (fles), doorsteken (pijp); (fig.) ontbolsteren, wijzer
maken (iem.); (dans), v.intr. uitmonden-, zich uitstorten (in); uitkomen
(op), zich vertonen (in), opdagen; cette
rue debouche sur la place, deze straat loopt
op het plein uit.
dêboucler, v.tr. losgespen; de ring halen uit
de snuit van (varken); loslaten (gevangene); ontkrullen (haren); se losgaan,
uit de krul gaan.
dêbouillissage, m. kookproef.
dêbouillir, v.tr. de kookproef nemen met.
dëboulë, m. 't opspringen (van wild), 't weggaan (van renpaarden); er vandoor gaan;
naar beneden tuimelen.
debouler, v.intr. opspringen (van wild), weggaan (van een renpaard), naar beneden
tuimelen.
dêboulonner, v.tr. X losschroeven; de bon. ten losdraaien van,
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Obouquement,m. 6 ' t uitzeilen uit een engte,
zeeengte, zeestraat.
dêbouquer, v.intr. 4,, een zeeengte uitzeilen;
uitmonden (in); wippen (een tegenstander).
dêbourbage, in. 't uit de modder trekken.
dêbourber, v.tr. uitbaggeren, uit de modder
trekken; spenen (vis); uit het stof verheffen.
dkbourgeoiser, air. de burgerlijke manieren
afleren.
dibourrage, m. 't uithalen, leeghalen.
dêbourre-pipet, m. pijpuithaler.
dêbourrer, v.tr. de prop aftrekken van ('n geweer); leeghalen, het vulsel halen uit
('n bank); uitkloppen of doorsteken (pijp);
ontbolsteren, beschaven; se i---, , wat
rninder dik worden.
dêbours, in. bijkomende onkosten, uitgaaf,
verschot; rentrer dans ses ,---i, z'n onkosten
goedmaken.
dibourse, in. uitgaaf, verschot, voorschot.
déboursement, m. 't voorschieten; (uit)betaling.
dêbourser, v.tr. voorschieten, uitbetalen,
opdokken.
debout, adv. overeind, staande, op; onder
de wapenen; ,--, .1 op ! sta op ! étre ,---,,
staan; op zijn; dormir f., , omvallen van
de slaap; mourir "-,, met het zwaard in
de hand sterven; midden in zijn werk
sterven; ne pas tenir ,•,, haast omvallen;
geen steek houden (van een argument);
contes ei dormir "s, praatjes-voor de vaak;
histoire a dormir "s, kletspraatje; vent "s,
tegenwind; magistrature '', staande
magistratuur; passer ,,,, doorgaan zonder
rechten te betalen.
dêboutê, m. ontzegging van een eis.
deboutement, m. 't afwijzen, terugwijzen.
dêbouter, v.tr. afwijzen; ,---, qn. de sa demande
(de sa plainte), iem. zijn eis ontzeggen.
aboutonni, a. ontknoopt; manger el ventre e■-, ,
zeer veel eten; tire a ventre '', schudden
van 't lachen.
dêboutonner, v.tr. losknopen; de knop afnemen van (schermdegen); se ,---,, zijn
knopen losmaken; zijn hart uitstorten,
loskomen.
dêbraille, a. met losse kieren, slordig; onfatsoenlijk, ongegeneerd; ,..,, m. slordigheid; gebrek aan fatsoen.
dëbrailler (se), v.pr. zijn borst ontbloten,
zijn goed losmaken.
débraiser, v.tr. de gloeiende kolen halen uit
(oven).
dabrancher, v.tr. & intr. afzetten (radio),
uitschakelen.
dibrayage, in. ant-, loskoppeling.
dêbrayer, m. ont-, loskoppelen (stuk); afschrappen ('n laag hars); op vrijloop laten
lopen (auto).

debredouiller, v.tr. er bovenop helpen, uit
de brand helpen.

dêbridê, a. teugelloos, ongebreideld; ,-,,, in.
onttoming; au ,....), bij aankomst.

dêbridement, m. onttoming.
dêbrider, v.tr. onttomen; sans f---, , zonder
ophouden; aan een stuk (door); ,-.-, une
plaie, een wond opensnijden.
debris, m. overblijfsel, overschot, puin,
bouwvallen; brokstuk, scherf; wrak.
debrochage, in. 't lostornen, 't van 't spit
nemen.
debrocher, v.tr. uit de omslag nemen ('n
boek); van het spit afnemen (gevogelte).
dêbrouillard, a. & m. (iemand) die er zich
weet door te slaan, handig,' gewiekst.
dèbrouillement, m, ontwarring.
dêbrouiller, v.tr. ontwarren; ophelderen, tot
helderheid brengen; se ,--,, uit de war
gaan; ophelderen; een duidelijk inzicht krijgen of opklaren (van het weer);
zich er door slaan, zich uit de verlegenheid redden; zich weten te redden (te
helpen).
dêbroussaillage, in. 't ontdoen van struikgewas.
dêbroussaillement, in. 't ontdoen van struikgewas.
daroussailler, v.tr. van struikgewas ontdoen.
dfibrutir, v.tr. gladmaken, polijsten.
dêbrutissement, m. polijsting.
dêbucher, v.intr. uit het kreupelhout te
voorschijn komen; '', v.tr. opjagen ('n
hert); "-d, in. 't opjagen.
dêbusquement, in. verdrijving.
dêbusquer, v.tr. verdrijven, wegjagen; de
voet lichten; ,---,, v.intr. te voorschijn
komen.
debussyste, a. van (den componist Claude)
Debussy.
debut [-bil], m. begin, aanvang, eerste
optreden (van een acteur), eerste werk
(van een schrijver), eerste worp, -stoot
of -slag (in het spel); verwijdering van het
doel (balspel); au ,--,, in 't begin; faire
ses ",s, voor 't eerst optreden; it n'en est
pas 4 ses s, hij heeft het meer bij de
hand gehad; avoir des "ss modestes, op
zeer bescheiden schaal beginnen.
Mutant, m -e, f. beginner, -ster, nieuweling, -e, beginneling; iemand die voor het
eerst optreedt.
debuter, v.intr. beginnen, aanvangen, inz.
de eerste worp-, stoot-, slag doen (in
het spel), voor het eerst optreden, -verschijnen, zijn eerste werk uitgeven; ',
v.tr. van het doel wegslaan ('n bal).
deck adv. aan deze zijde; ,---, et delci, hier
en daar; heen en weer; en ,---,, aan deze
zijde; jambe ,,,, jambe delci, schrijlings; ,--,,
(prep.) (meestal en ' de) aan deze zijde
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van: en ,---, de la riviêrc, ten achter bij:
rester en ,,, de son concurrent.
dkachetage, M. ' t ontzegelen, 't openmaken.
dkacheter, v.tr. ontzegelen, openmaken.
decadaire, a. tiendaags, van een decade.
decade, I. tiental; decade (week van tien
dagen); tijdvak van tien dagen.
dêcadenasser, v.tr. 't hangslot afnemen van.
decadence, I. verval, ondergang; de laatste
eeuwen van het Romeinse keizerrijk;
achteruitgang; verloop.
decadent, a. in verval; ,-,, m. decadent (Fr.
kunstenaar-, letterkundige uit het laatst
van de ige eeuw).
dkadi, m. tiende dag van een decade.
dicaidre, a. & m. tienzijdig (lichaam).
decagonal, a. tienhoekig, tienzijdig.
dkagone, m. tienhoek; ,,d, a. tienhoekig.
dêcagramme, m. lood, tien gram, decagram.
décagyne, a. $ tienstijlig, tienwijvig.
dkaisser, v.tr. uitpakken (uit een kist); uit
een bak halen ('n plant).
decalcomanie, f. decalcomanie ('t overbrengen van plaatj es op papier, -porselein, enz.);
't overplakken.
dkcaler, v.tr. de (onder)stutten wegnemen
van.
decalitre, m. decaliter, io 1.; (pop.) vijfUcalogue, m. de tien geboden. [kop (hoed).
dkalotter, v.tr. van boven openmaken, inz.
het kalotje- of de kap afnemen van.
dkalque, m. afdruk, 't natrekken (van een
tekening); slaafse navolging.
dêcalquer, v.tr. natrekken, doortekenen,
overdrukken, calqueren; slaafs navolgen;
papier a ,--d, calqueerpapier.
dicamêron, m. verzameling van vertellingen
over io dagen verdeeld (bv. Decamerone
van Boccacio).
decametre, m. decameter, tien meter, inz.
meetketting van 1 decameter. [pakken.
dicampement, m. 't opbreken, -zijn biezen
dkamper, v.intr. er vandoor gaan; opbreken,
zich uit de voeten maken, zijn biezen
pakken, zich wegscheren, uitknijpen, 'm
smeren, de plaat poetsen, er tussenuitgaan.
dkanallier, v.tr. zijn plebejische manieren
atleren, uit zijn plebejische omgeving
halen.
dicanal, 4. tot 't dekenschap behorend.
dkanat, m. dekenschap; dekanaat.
dkandre, a. $ tienhelmig; tienmannig.
décaniller, v.intr. de plaat poetsen; uitknijpen, er vandoor gaan.
decantage, in. decantation, I. langzame afgieting, klaring.
decanter, v.tr. zachtjes afgieten, klaren.
dkapage, tn. 't blank poetsen, schoonpoetsen.
dicaper, v.tr. van roest zuiveren, blank maken ('n metaaloppervlak), afkrabben.

dêcapeur, in. metaalreinigcr.
decapitation, I. onthoofding.
decaliter, v.tr. onthoofden; decapite parlant,
sprekend hoofd; klein ventje met een groot

decapode, a. tienpotig. [hoofd.
decapole, f. tienstedengebied van Judea.
decapotable, a. met afneembare kap (v.
auto).

dêcarbonater, v.tr. van koolzuur ontdoen.
dkarboniser, v.tr. van de koolstof ontdoen.
dkarburer, v.tr. van koolstof ontdoen.
dkarcasser (se), v.pron. zich doodwerken,
zich afsloven.

dkarreler,v.tr. de vloerstenen opbreken van.
dëcaser, v.tr. uit een vak nemen; aan de
dijk zetten, wegjagen, zijn betrekking
ontnemen.
dkastere, m. decastêre, io m3. of -steres.
décasyliab(iqu)e, a. & m. tienlettergrepig
[(vers).
décati, a. krimpvrij; afgetakeld.
(Meath., v.tr. ontglanzen, krimpen (stoffen);
se ,..,, (fig.) aftakelen, verleppen.
décatissage, m. 't ontglanzen, 't krimpen.
decatisseur, m. ontglanzer, krimpmachine.
dkauvil le, m. smalspoor (chemin de ter
_ Ddcauville).
dêcavage, m, ruine.
dêcavi, a. geruineerd, aan lager wal; blut;
„op"; ,--,, in. geruineerde speler.
dêcaver, v.tr. al 't geld afwinnen van; se
,---, of titre decave, geheel geruineerd zijn.
(Nadi, a. & m. -e, I. overleden(e).
Odder, v.intr. (met titre), overlijden, sterven, verscheiden.
dkeindre, v.tr. losgespen, afdoen.
acilement, m.' ontdekking, 't openbaar
maken.
deceler, v.tr. ontdekken, openbaren, verdécembre [-a.], m. December. [raden.
décembrisades, f.pi. decembervervolgingen
(in 1851).
dêcemment [-samd], adv. fatsoenlijk, welvoeglijk, betamelijk.
dêcemvir, [-sem-], m. tienman.
dêcemviral [-sêni-], a. de tienmannen betreffend.
décemvirat [-sem-], m. tienmanschap.
decence, f. fatsoen, welvoeglijkheid, gepastheid.
décennal [-sen-], a. tienjarig; om de tien
jaren, tienjaarlijks.
dicennales, I. pl. viering van het tienjarige
keizerschap (te Rome).
decent, a. fatsoenlijk, welvoeglijk, betamelij k.
dkentralisateur (-trice), a. decentraliserend.
decentralisation, f. decentralisatie.
dkentraliser, v.tr. decentraliseren, losmaken van 't centraal gezag.
dkentrer, v.tr. decentreren (een afwijkend
middelpunt geven aan); ,-,,, v. intr. geen
verband houden.
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deception, f . tegenvaller; teleurstelling; a la
s de,

tot teleurstelling van.

dicercler, v.tr. van de hoepels ontdoen.

dkernement, in. toekenning.

dicerner, v.tr. uitvaardigen (bevel om iem.

voor den rechter te leiden); toewijzen-,
toekennen (aan) (beloning).
dócis, m. 't overlijden, sterfgeval, 't verscheiden.
di cesser, v.intr. ophouden; sans e•d, zonder
ophouden.
dkevable, a. gemakkelijk te misleiden.
dècevant, a. misleidend, bedrieglijk; teleurstellend.
décevoir, v.tr. misleiden, bedriegen; teleurstellen; beschamen (verwachting), verijdelen (hoop).
dêchainement, m. ontketening; 't losbreken,
't losbarsten; vlaag van woede.
dichainer, v.tr. ontketenen; loslaten; aanhitsen; se "s, losbreken; losbarsten, woeden, razen, uitvaren.
dêchalement, nt. 't drooglopen (v. 't strand);
't teruglopen (v. d. zee).
(16chaler, v.intr. 4,.. teruglopen(van zeewater);
drooglopen (strand); blootkomen (wrak).
dêchanter, v.intr. een toontje lager zingen.
(*chant, m. it uithaal; discantus (vereniging
v. twee melodien in Gregor. kerkgezang).
dêchaperonner, v.intr. de kap afnemen.
dêchard, m. (pop.) arme drommel, armoedzaaier.
dêcharge, f. ontlading, lossing; lozing; losbranding, schot; ontlading (---, electrique);
ontlasting (van een druk), dwarsbalk;
ontheffing (bv. van belasting), verlichting; ontlasting, opluchting (van het geweten); vrijpleiting, rechtvaardiging;
kwijting, kwitantie, recut ,---, de livraison,
bewijs van ontvangst; chambre de "s,
rommelkamer, bergplaats; ,---, publique,
stortplaats, asbelt; tuyau de "s, afwatering, afvoerbuis; 't afgeven (van kleuren,
-inkt, enz.); ternoin a ,---,, getuige a decharge; porter en "s, in mindering brengen, op het credit boeken.
dêchargement, m. lossing, ontlading.
achargeoir, tn. weversboom; afwatering.
dêcharger, v.tr. (de), ontlasten (van), ontladen, lossen ('n kar); afladen, lossen
(koopwaren); uitladen; storten, afschieten, ontladen, aftrekken (vuurwapen),
toebrengen (slag), ontladen (electr. batterij); verlichten (schip), ontlasten ('n zolder); ontheffen (van), ontslaan (van),
ontdoen (van); verminderen (met) (rekening); aftekenen, ontlasten (z'n geweten),
vrijpleiten, rechtvaardigen (iem.); storten, lozen, afvoeren; ledigen ('n reservoir),
uitstorten (z'n gal), verlichten, lucht
geven aan, luchten (toorn, hart); "-, ,
v.intr. vlekken, afgeven; se "s, zich ont-

decliirant
lasten; zich uitstorten, uitstromen, uitmonden; zich kwijten; zijn gemoed luchten; se ", de qc. sur qn., iets aan iem.
overlaten of iets op iem. schuiven.
dêchargeur, tn. losser, ontlader.
(*chart* a. ontvleesd, vermagerd, uitgemergeld; dor, droog (van stijl).
décharner, v.tr. ontvlezen, vermageren, uitmergelen.
dêchassê, m. zijpas naar links.
dêchasser, v.tr. uitdrijven; ,--,, v.intr. een zijpas doen naar links.
dêchaumage, m. 't onderploegen v. d.
stoppels.
dêchaumer, v.tr. omploegen, de stoppels
onderploegen van (akker).
dêchaussage, dêchaussement, m. 't blootleggen (van een fundament, -van boomwortels); 't losgaan (van de tanden).
dêchausser, v.tr. schoenen en kousen uittrekken; de fundamenten-, de wortels blootleggen van; losmaken (tand); carmes
derchausse's, barrevoeters (monniken).
dêchaussoir, m. werktuig om het tandvlees los te maken.
dèchaux, m. barrevoeter (monnik).
Oche, f. ellende; geldverlegenheid, penarie;
titre dans la ,■,, de dalles hebben, op zwart
zaad zitten; tot armoede vervallen zijn.
dêchéance, f. verval, aftakeling, 't aan lager
wal raken; verlies (van een recht), afzetting, ontzetting (uit een macht); ver-

vallenverklaring.

(Whet, m. vermindering in waarde; daling,

verlies; tegenvaller, strop, afval; uitschot;
lekkage, verdamping, braak, vermorsing,
restjes, spaanders, snippers, onderwicht,
misdruk, verloop, zittenblijvers.
decheux, a. (pop.) straatarm, gesjocht, in
de penarie.
decheveler, v.tr. het haar in wanorde brengen van.
dêchiffrable, a. ontcijferbaar, te ontcijferen.
dechiffrage, dêchiffrement, m. ontcijfering.
dêchiffrer, v.tr. ontcijferen, ontraadselen;
ontwarren, wijs worden uit; j% van het
blad spelen of -zingen.
dêchiffreur, m. ontcijferaar (van handschriften, enz.); j` iem. die van 't blad speelt of
-zingt.
dêchiqueter, v.tr. verscheuren (aan snippers),
verknippen (be. papier), kerven (by.
huid); vernielen; onhandig voorsnijden
(kippetje), stukschieten, uitrafelen (by.
'n boom), versnipperen (stij1); feuille wee,
gekorven blad; bord "si, uitgeknipte rand;
ate ,--sde, ongelijkmatige kust, kust met

veel inhammen.

dechiqueture, f. scheur, knip, kerf, inkerving.
dêchirage, m. 4,, sloping (van schepen, -van

[rend.
vlotten).
dêchirant, a. verscheurend; hartverscheu-

dechirement
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dêchirement, in. verscheuring; hcvigc pijn; decimetre, in. decimeter, 1/ meter.
diepe smart; "-is, onlusten, verdeeldheid. dêcintrage, dkintrement, m. wegneming
van het timmerwerk (onder een gewelf).
dêchirer, v.tr. verscheuren, scheuren (linnen,
japon), openscheuren (enveloppe); van- dêcintrer, v.tr. het timmerwerk wegnemen
eenscheuren; doorklieven (lucht), afbijten
(kardoes), als een vodje papier beschouwen, met voeten treden (contract), slopen
(boot), openrijten (aarde, wond, arm);
(fig.) kwellen, teisteren, vreselijk aangrijpen; belasteren, bekladden (iemands
goede naam),verdelen, tweedracht zaaien
in ('n land), vaneenscheuren (borst van
hoest), vaneenrijten (ingewanden), snijden door (hart);'' qn. a belles dents, geen
stuk van iem. heel laten; ,---, les voiles, de
waarheid blootleggen; ,•., la toile, ongelijkmatig vuren; ,-%, les oreilles, oorverdovend zijn, door merg en been dringen;
se'', scheuren, kraken; bloeden (van het
[hart).
dêchireur, m. sloper.
scheurnaad; scheudêchirure, f. scheur;
ring.
dêchoir, v.intr. vervallen, achteruitgaan;
zich verlagen; aan lager wal raken (moreel); e-s de qc., lets verliezen, van lets
vervallen; dechu du trOne, van de troon
gestoten; ange dechu, gevallen engel.
dêchouer, v.tr. 4,, weer vlot maken.
déchristianiser, v.tr. ontkerstenen.
dechu, a. zie de'choir; ange., , gevallen engel.
declare, In. deciare, tien m2.
decide, a. beslist, stellig, uitgemaakt, voldongen; vastberaden, gedecideerd; titre P.•,
d, besloten zijn om.
dkidêment, adv. beslist, stellig, vast; werkelijk, bepaald.
decider, v.tr. beslissen, uitmaken; verzekeren
(overwinning), een eind maken aan ('n
twist), afdoen; ,---, qn. a faire qc., iem.
bewegen-, -overhalen lets te doen; ,---, de
faire qc., besluiten lets te doen; ,---, de,
v.intr. beslissen over, beschikken over; se
i---,, beslist worden; een besluit nemen; se
pour, zich verklaren voor, zijn keuze
laten vallen op; se ,---i a, er toe besluiten om.
dêcidu, a. 4. afvallend.
decigramme, m. decigram, 1/10 gram.
decilitre, m. deciliter, 'ho liter.
decimable, a. tiendplichtig.
decimal, a. decimaal, tiendelig; tientallig;
fraction ,-.ie of ,--de, f. tiendelige breuk.
dkimateur, m. tiendheffer.
decimation, f. 't decimeren; zie de'cimer.
decime, m. tiende deel van een frank; belasting van 1 o %; (armen)belasting op
de schouwburgen; P.,, f. tiendrecht (van de
inkomsten der geestelijken).
dkimer, v.tr. decimeren, straffen door den
tienden man te fusilleren (garnizoen);
dunnen (bevolking), zwaar teisteren
(bataljon).

onder (gewelf).

dicintroir, m. breekhamer, bikhamer.
décirer, v.tr. de was afdoen van.
dêcisif, a. beslissend; vastberaden; ton "-- , ,
besliste toon.

decision, f. beslissing, besluit; stelligheid;
vastberadenheid, beslistheid; par ,.., de,
bij besluit van.

dkisivement, adv. beslist, vastberaden.
decisoire, a. beslissend.
dècistire m. decistere (tiende deel v. m3.).
dêclamateur, m. voordrager, declamator;
woordenkramer; hoogdravend redenaar;
f---,, a. hoogdravend.
declamation, f. kunst om voor te dragen,
voordracht, declamatie; hoogdravende
taal; hoogdravend vertoog, woor lenpraal.
dêclamatoire, a. gezwollen, hoogdravend (van
stij 1) .
dêclamer, v.tr. voordragen, opzeggen, declameren; ,---, (contre), v.intr. hevig uitvaren
(tegen).
dklanchement, zie de'clenchement.
déclancher, v.tr. zie de'clencher.
declarable, a. aan te geven, enz.
declarateur, m. aangever, verklaarder.
dëclaratif, a. verklarend, verklarings-; verbe
,---,, werkw . dat 't denken of 't spreken
uitdrukt.
declaration, f. verklaring, betuiging, bekendmaking, inz. liefdesverklaring; aangifte (by . van belastingen); opgaaf; ,...., de
guerre, oorlogsverklaring; ' en douane
douaneverklaring; ,...., en faillite, "-, de
faillite, faillietverklaring.
dêclarato ire, a. verklarend.
declare, a. verklaard; aangegeven; guerre
"-,e, openlijke oorlog; ennemi "a, gezworen vijand.
declarer, v.tr. verklaren; blootleggen (z'n
plannen), openbaren (z'n wil), betuigen
(tevredenheid), bekend maken (bericht),
aangeven (misdadiger, sterfgeval, waarde
koopwaar), uitspreken ('n failliet); .,--,
propre au service, goedkeuren; se'', zich
verklaren, verklaren te zijn, zich aangeven; zijn mening ronduit zeggen; zijn
liefde verklaren; zich openbaren (by. van
ongerustheid); uitbreken, losbarsten (van
een oorlog, -een onweer, -een ziekte).
déclassé, a. minderwaardig; #--,, m. -e, I. die
in stand gedaald-, -aan lager wal geraakt
is, gedeclasseerde, verlopen sujet.
dêclassement, m. schrapping, afkeuring (by.
van koopwaar); onbruikbaarverklaring
v. e. vesting; waardevermindering, achteruitgang.
Oclasser, v.tr. schrappen (matras), af-
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keuren (schip, fort), in waarde doen
verminderen, in de war brengen, dooreengooien (medailles van een collectie), uit
zijn omgeving rukken, in een lagere
klasse brengen, doen achteruitgaan (iem.);
se ,---,, achteruitgaan.
X afspanning, afkoppeling,
dèclenche,
afzetting. [afzetting.
dèclenchement,m. X afspanning, afkoppeling,
diclencher [-k1A-], v.tr. de klink oplichten
van (deur); afspannen, afkoppelen (mechanisme); ontketenen; (fig.) de stoot
geven tot, uitlokken, doen intreden ('n
reflexbeweging); X „inzetten" (bv. aanval); se ,---d, losgaan, in werking treden;
beginnen, „loskomen"; se l'e'paule,
zijn schouder ontwrichten.
(Nene [-ik], m. inrichting tot het afspannen,
lossingstoestel (pal, haak, veer); druk op
de knop (phot.).
dêclin, m. daling, laatste stadium (inz. van
een hemellichaam); einde, afneming, verdu jour, tegen
val, achteruitgang; au
de Paige, de avond des
de avond; le
levens; etre a son
ondergaan (v. zon);
dalen, aftakelen, tanen,
etre sur son
zijn einde nabij zijn.
declinable, a. (gram.) verbuigbaar.
dêclinaison, f. declinatie (als afstand van
een ster tot de evennachtslijn, miswijzing
van een kompas, (gram.) verbuiging);
afwijking.
dEclinant, a. afnemend.
dêclinateur, m. afwijkingskompas.
declinatoire, a. wrakend, afwijzend (in rechten);
akte van waking.
decline, a. benedenwaarts gebogen.
decliner, v.intr. afwijken (van een hemellichaam, een muur); miswijzen (van een
kompas); dalen, Ondergaan, (fig.) afnemen, in verval geraken, achteruitgaan,
tanen; afwijzen, van de hand wijzen,
afwerpen; afslaan (eer, aanbod, vraag),
wraken (rechtspraak); verbuigen (naam),
opgeven (z'n naam).
dêcliquer, v.tr. X afspannen, afkoppelen ('n
mechanisme).
dicliqueter, v.tr. X de pal verwijderen van.
declive, a. hellend, glooiend.
dêclivitê, f. helling, glooiing.
dêcloitrer, v.tr. uit het klooster halen.
dêclore, v.tr. ontsluiten; de omheining wegnemen van.
dêclouer, v.tr. de spijkers uithalen, losmaken;
uit de lommerd halen; se P•d, losgaan (van
spijkers).
dêcochement, m. 't afschieten (van een pijl).
decocher, v.tr. afschieten ('n pijl); (fig.)
toewerpen (oogknip), naar het hoofd
slingeren (compliment); geven (slag &);
un trait de satire a, een schimpscheut
geven

decompression

dkoconnage, rn. 't losmaken v. d. cocons.
decoconner, v.tr. de cocons (v. zijdewormen)
losmaken.
afkooksel.
decocte,
decoction, f. afkoking, afkooksel.
dkohêreur, m. l ontkoppelaar.
decoiffer, v.tr. 't kapsel in de war brengen
van; de capsule afnemen van ('n fles);
ontnuchteren (iem.); zo draaien dat het
de wind in het zeil heeft ('n schip); se ,----, ,
zijn hoed afzetten; zijn haar in de war
brengen; het haar losmaken; se ,---, d'une
idee (personne), niet meer zo ingenomen
zijn met een idee &.
dEcolèrer, v.intr. ophouden boos te zijn; ne
maar boos blijven.
pas
't starten (v. e. vliegtuig),
decollage,
loskomen.
decollation, f. onthoofding.
dkollement, m. 't losgaan- of losmaken van
iets dat gelijmd is, loskomen.
dêcoller, v.tr. losmaken (wat geplakt zat);
onthoofden; (,'„ van de band afspelen
(biljartbal);
v.intr. ophoepelen, gaan;
scheiden; ,1 van de grond loskomen;
aan een stuk door;
opstijgen; sans
se
losgaan (van lijm); aan 't aftakelen zijn.
décolletage, m. 't decolleteren; 't décolleté,
boezemontbloting, lage hals.
dêcolleter, v.tr. decolleteren (ontbloten of
laag uitsnijden); propos de'colletes, schuine
(ongegeneerde) aardigheden, al te vrije
praatjes; se
zich decolleteren.
ontkleurend (middel).
dêcolorant, a. &
dêcoloration, /. ontkleuring, verkleuring,
't verschieten.
Ocolorê, a. bleek, verschoten; (fig.) kleurloos, eentonig.
dêcolorer, v.tr. ontkleuren, doen verbleken;
se
verbleken, verschieten, verkleuren.
decombant, a. neerhangend, benedenwaarts
gebogen.
dêcombrer, v.tr. 't puin wegruimen van;
vrijmaken.
dècombres, m. pl. puin, afbraak.
decommander, v.tr. afbestellen, afzeggen;
afgelasten.
d6complêter, v.tr. onvolledig maken, schendecomposable, a. ontleedbaar. [den.
dkomposant, a. & m. ontbindend (middel).
decomposer, v.tr. ontleden (water, een zin);
scheiden; oplossen; ontbinden (kracht),
ontbinden, tot bederf (ontbinding) doen
overgaan (lichaam); verwringen (gelaatstrekken), doen ontstellen; se e•-i, zich
ontleden, zich ontbinden, tot ontbinding
overgaan; bederven, vertrekken (van
gelaatstrekken).
decomposition, 1. ontleding, ontbinding;
scheiding; vertrckking, ontstelling.
decompression, f. ontspanning.
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decouronner
acompte, m. aftrek, mindering; afrekening;
oren doen uit (boek); un vent 4 ,--, les

misrekening, tegenvaller; trouver du
minder uitbetaald krijgen dan men dacht;
op zijn neus kijken.
dêcompter, v.tr. aftrekken, korten; vergoeden, afrekenen; ,...., la tare, de tarra vergoeden; ^-i, v.intr. van slag zijn (van een
pendule); iets laten vallen (by . van zijn
eisen), een tegenvaller hebben.
diconcertant, a. ontstellend, verbijsterend.
dêconcertê, a. verlegen, verbijsterd.
dêconcertement, m. verwarring, verbijstering, verlegenheid.
dèconcerter, v.tr. in de war (van de wijs, van
streek) brengen, verbijsteren; onthutsen,
uit 't veld slaan, overbluffen, verlegen
maken; verijdelen; se ,---,, van zijn stuk
(van de wip, van streek) raken.
diconfis, [-fês] a. mourir ,,,, zonder biecht
sterven.
dkonfire, v.tr. (oud) verslaan.
dkonfit, a. verslagen; beteuterd; failliet.
deconfiture, f. volkomen nederlaag; ondergang, bankroet.
dtconfort, m. verlatenheid, hulpeloosheid,
ontmoediging.
diconforter, v.tr. (oud) ontmoedigen.
dkongestionner, v.tr. ontlasten.
dkonseiller, v.tr. ontraden, afraden.
dkonsidEration, I. verlies van achting, -van
aanzien.
dkonsidat, a. in achting gedaald, in diskrediet, die afgedaan heeft.
deconsidêrer, v.tr. de achting doen verliezen,
in diskrediet brengen.
dkonstruire, v.tr. afbreken.
dècontenand, a. ontdaan, uit 't veld geslagen, onthutst.
décontenancer, v.tr. verlegen maken, uit
't veld slaan, overbluffen; se ,--‘, verlegen
worden.
deconvenue, f. tegenvaller, teleurstelling,
mislukking.
decor, m. versiering; omlijsting, omgeving;
decoratie; mss, decors (toneel); peintre en
mss, decoratieschilder; dans un ", d'opera,
in een feeeriek milieu.
decorateur, m. versierder, decorateur; (toneel)schilder, decoratieschilder.
dkoratif, a. versierend, versierings-, sier-,
decoratief; personnage e---, , deftig persoon,
inz. iem. die een vergadering & door zijn
tegenwoordigheid opluistert.
decoration, f. versiering, tooi, opluistering,
toneelversiering; decoratie (ere-, ordeteken).
dkorder, v.tr. losdraaien (touw).
dkorê, a. & m. gedecoreerd(e), geridderd(e).
dkorer, v.tr. versieren, tooien, opluisteren,
stofferen; decoreren (met een ereteken
begiftigen), ridderen.
(*corner, v.tr. de horens afnemen, de ezels-

bceufs, een hevige stormwind.

dkortication, f. ontschorsing (van een
boom).

dkortiquer,v.tr. ontschorsen, schillen, pellen.
dicortiquerie, I. pellerij.
decortiqueur, m. peller.
decorum [-thin], m. fatsocn, vorm, decorum;
par ,,,, fatsoenshalve.
découcher, v.intr. buitenshuis (niet in zijn
eigen bed) slapen.

découdre, v.tr. lostornen; de buik openrijten (honden, van een hert); ,-...,, v.intr.
en '', er op los gaan, handgemeen worden, van leer trekken; se '', losgaan (van
een naad).
decouenner [-kwa-], v.tr. van 't zwoord ontdoen.
dêcoulement, m. weg-, afvloeiing, afdruiping.
dkouler, v.intr. weg-, afvloeien, (af)druipen;
,•, de lait et de miel, overvloeien van melk
en honig; ,---, de, voortvloeien uit.
decoupage, m. 't uitsnijden, 't uitknippen,
't uitzagen; 't voorsnijden, 't doorsnijden;
snijwerk, knipsel, zaagwerk.
dêcouper, v.tr. uitsnijden (hout), uitknippen (taken, krantenartikel), uitzagen
(hout, 'n figuur); voorsnijden (gevogelte),
afsnijden (vleugel), doorsnijden (koek),
verdelen (Europa); doorslaan, ponsen
(versieringen); couteau a ,---i, voorsnijmes;
",-, un croissant, zich als een sikkel aftekenen; feuille de'coupe'e, ingesneden blad; se
",, afsteken, zich scherp aftekelien.
(licoupeur, m. -ease, f. snijder (in hout, -metalen); uitknipper, -ster; voorsnijder, -ster.
dêcoupeuse, f. snijmachine.
decouple, m. loskoppeling (van honden).
dicoupli, a. (bien) P•d, welgemaakt, welgevormd, flink uit de kluiten gewassen,
potig.
dëcoupler, v.tr. loskoppelen (honden); uitzenden, er op uitsturen; ,-,,, m. loskoppe-

ling.
dicoupoir, m. knipschaar, pons; hakbeitel,
snijmachine.

dêcoupure, f. 't uitsnijden, 't uitknippen,
't uitzagen; snede, insnijding (bv. van
een blad); uitgesneden-, uitgeknipte-,
uitgezaagde figuur; onderdeel, snipper,
(uit)knipsel (van een kraut).
decoupage, a. ontmoedigd, moedeloos, mismoedig, neerslachtig.
dkourageant, a. ontmoedigend,
dêcouragement, m. ontmoediging, moedeloos-, misinoedig-, neerslachtigheid.
dkourager, v.tr. ontmoedigen; se ,,,, de
moed verliezen.
dkouronner, v.tr. ontkronen; de kruin wegkappen van (boom); zuiveren van vijanden (heuvels).
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decours, m. 't afnemen (van de maan, -van
een ziekte).
dicousu, a. los; onsamenhangend; ,-,,, m. gebrek aan samenhang, 't onsamenhangende.
dicousure, I. losgetornde naad, torntje.
dêcouvert, a. ongedekt; onbedekt, open (rijtuig, boot), bloot (arm, hemel), kaal
(voorhoofd), vlak, zonder bomen (terrein); la tete tee, blootshoofds; attaquer a
visage "-,, met open vizier aanvallen;
".-,, m. voorschot, ongedekte uitgaaf; a
,,, open, bloot; ongedekt, onbeschut;
openlijk, ronduit; stuksgewijze; avoir un
r•i, open crediet hebben; etre a ,--i, niet
gedekt zijn (geen pand of borgtocht
hebben); credit a ,---,, blanco krediet;
acheter a ,■-,, op krediet kopen; tirer a
in blanco trekken; vendre a r-a, $ in de
wind gaan.
dacouverte, I. 't ongedekt zijn; blootgeving
(bij 't schermen); ontdekking; opsporing;
uitkijk; verkenner (vaartuig); e'chec a la
#, open schaak; aller a la ,---,, op verkenning uitgaan.
dêcouvreur, m. ontdekker.
dicouvrir, v.tr. het deksel afnemen van, het
dak afnemen van, ontbloten (hoofd,
standbeeld), blootleggen (oever), onthullen, blootgeven (stuk bij het schaken),
ongedekt laten (grens), niet meer dekken
('n ondergeschikte), de hand aftrekken
van (iem.), dunner kleden ('n kind); (fig.)
blootleggen (z'n hart), openbaren (z'n
genie), verraden (z'n plannen); bespeuren, ontwaren, gewaarworden; ontdekken, vinden, komen achter (waarheid);
opsporen, uitvorsen; r...., son jeu, zijn spel
open leggen; zich in de kaart laten kijken;
"-, le pot aux roses, het geheim ontdekken,
-verklappen; se ,--a, zich ontbloten, de
hoed afnemen, 't hoofd ontbloten; zich
bloot woelen, zich dunner kleden, opklaren (van het weer), zich to ver wagen;
zich blootgeven, zijn gevoelens openleggen, zich verraden; uitkomen, aan het
licht komen; zichtbaar worden, in het
verschiet liggen.
dicrassage, dkrassement, m. reiniging.
dêcrasser, v.tr. reinigen, zuiveren, schoonmaken; ontbolsteren, manieren leren;
tot hoger stand verheffen.
dicriditement, in. verlies van aanzien of
-krediet.
dicriditer, v.tr. in diskrediet brengen (van
krediet beroven, in minachting brengen);
se "-d, in diskrediet komen.
dëcripir, v.tr. de kalk afbikken van (muur);
[vallen.
se "--,, zijn kalk verliezen.
decrepit, a. uit-, afgeleefd, stokoud; yend ecre pitation, f. geknetter, 't uiteenspatten.
dêcrêpiter, v.intr. knetteren, knapperen,
uiteenspatten.
FRANS WOORDENBOEK.
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decrepitude, I. afgeleefdheid, verval van
krachten, ouderdomszwakte.
decrescendo [clecresMO, soms -en-], adv.
afnemend; '', in. decrescendo, afname.
décret, in. (regerings-, raads-)besluit, bevel,
verordening, decreet; kanoniek recht.
dicrêtale, 1. pauselijke verordening.
dêcretaliste, m. kenner der decretalen.
dicrêter, v.tr. bevelen, verordenen, bij besluit vaststellen, uitvaardigen, afkondigen; ,---, qn. d'arrestation, bevel geven tot
aanhouding van iem.
dEcrett-loit, m. noodverordening.
dicreusage, m. zie de'crusage.
dêcri, m. (oud) waardevermindering; verlies (van de goede naam): kwade reuk.
dêcriê, a. berucht.
decrier, v.tr. in kwade reuk (in opspraak)
brengen, van zijn goede naam beroven;
smalen, uitkrijten.
dicrire, v.tr. beschrijven; omschrijven.
dkrochage, décrochement, m. of-, loshaking;
't afnemen.
dècrocher, v.tr. of-, loshaken; ,%., l'appareil,
de hoorn van de haak nernen (telefoon);
afnemen; gaan strijken met; (pop.) uit
de lommerd halen; "-, la timbale, de prijs
behalen (bij 't mastklimmen); 't begeerde
veroveren; se "-, la mdchoire, zijn kaken
uit 't gelid gapen.
décrochez-moi-ca, m. (f am.) oude kleerkoop,
uitdrager.
décrocholr, m. afhaakijzer.
dkroire, v. tr. (oud) niet meer geloven.
dkroiser, v.tr. ,,, les jambes, niet langer de
benen kruisen.
acroissement, in., dicroissance, /. vermindering, afneming, daling.
dicroissant, a. afnemend; progression '-e,
afdalende reeks.
dicrolt, m. 't afnemen van de maan in 't
laatste kwartier; vermindering van de
veestapel.
dêcroitre, v.intr. afnemen, verminderen; dalen; korten (van dagen); vallen (v. water).
dicrottage, m. schoonmaking, poetsing.
dkrotter, v.tr. afvegen, poetsen, afborstelen ;
schoonmaken; beschaven, ontbolsteren;
(pop.) afkluiven.
dkrotteur, m. schoenpoetser.
décrottok, m. voetschrapper (aan een deur).
acrottoire, I. schoenborstel.
dicrofiter, v.tr. ontkorsten (de ruwe cliamant); se ,---,, zijn kop schuren tegen een
boom (van een hert).
dkcruage, in. 't reinigen, wassen, aflogen.
dicrue, f. daling, val van het water.
dêcruer, v.tr. uitkoken, logen (garen),
wassen.
décrilment, m. 't wassen (van ruw linnen).
dêcrusage, m., dkrusement, m. 't weken
(van cocons).
14
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dicruser, v.tr. weken (cocons).
dicu, a. teleurgesteld; zie clicevoir.
dkubitus [-us], m. liggende houding;
dorsal, op de rug.

d'ecuire, v.tr. verdunnen ('n siroop).
déculotter, v.tr. de broek uittrekken;
v.intr. (pop.) bankroet gaan.

décuple, a. tienvoudig;
m. tienvoud.
ampler, v.tr. vertienvoudigen.
dècurie, f. W decuria (ro man).
acurion, m. J decurio (hoofdman over io).
dêcurrence, f, $'t aflopen.
decurrent, a. $ aflopend.
decussation, f. kruiswijze plaatsing.
dicussê, a. gekruist.
dêcuvage, m., decuvaison, f. aftapping van
wijn.

dkuver, v.tr. in tonnen aftappen (wijn).
dêdaigner, v.tr. minachten, verachten, versmaden, geringschatten, verwerpen, laten
staan, laten liggen; neerzien op; it
dedaignait de nous parley, hij achtte het
beneden zich (hij verwaardigde zich niet)
met ons te spreken.
dedaigneusement, adv. v. dêdaigneux, a.
minachtend; smadelijk; verachtelijk; faire
le
geringschattend de neus optrekken;
etre
de, versmaden.
minachting-, geringschatting
Main,
(voor, de, pour); verachting, versmading.
Male, m. doolhof, verwarring; labyrinth.
dêdaller, v.tr. de vloerstenen opbreken uit.
een schijf van de achterste
dêdamer,
rij opschuiven.
dedans, adv. binnen, er binnen, er in, van
binnen; donner r•d, zich laten beetnemen,
er in laten lopen;
er in lopen; mettre
achter de
achter de tralies zetten; etre
tralies zitten; in de olie zijn; en
(naar) binnen, inwendig; etre tout en ',
gesloten zijn, in zichzelf gekeerd zijn; de
daar binnen; s, m.
,--,, van binnen; let
't binnenste, 't inwendige; binnenland;
de,
van binnen; inwendig; au
au
(prep.) binnen in.
dedicate, f. kerkwijding; opschrift; opdracht
(van een boek); fête des s, feest der Tempelwijding (bij de Joden).
opdracht.
dkdicatoire, a. epitre
Mier, v.tr. (a) inwijden (by. 'n kerk), opdragen (aan) ('n boek).
dêdire, v.tr. (de) verloochenen; logenstraffen
se zijn woorden
L in); beschamen (in);
intrekken, terugkrabbelen; se ,---, de, herroepen, niet gestand doen, opzeggen; je
ne m'en de'dis pas, ik houd het vol.
herroeping, intrekking; rouwkoop.
didit,
dêdoler, v.tr. afschaven, bovenste weefsels wegsnijden, 'n stukje afsnijden van.
dêdommagement, m. schadeloosstelling, vergoeding.
dOdommager, v.tr. (de) scbadeloosstellen

defaire

zijn schade ver(voor), vergoeden; se
halen.
adorer, v.tr. van het verguldsel ontdoen;
se
't verguldsel verliezen.
didosser, v.tr. meskant behouwen, -bezagen
(stuk hout), scheiden (wortels).
inklaring.
dêdouanement,
dédouaner, v.tr. inklaren, uitklaren, veraccijnsen (koopwaar).
didoublage, m. verdunning (van alkohol);
't wegnemen van de buitenhuid (van een
schip); 't uitnemen van de voering.
dêdoublement, m. splitsing in tweeen.
dêdoubler, v.tr. splitsen in tweeen (bv. 'n
ldas), splijten ('n steen), verdunnen, aanlengen (wijn), van de voering ontdoen
(jas), openvouwen (blad), van de metalen
huid ontdoen (schip); de l'alcool de'double,
les rangs, de
alkohol van 5o procent;
dubbele gelederen tot enkele vormen, een
in tweeen gaan;
gelid formeren; se
losgaan (van voering).
déductif, a. deductief (die een gevolgtrekking maakt).
deduction, f. opsomming; afleiding (methode
waarbij men van het algemene besluit tot
het bijzondere gaat); gevolgtrekking; aftrek(king), korting, mindering; faire", de,
aftrekken; faite de, sous de, onder
(na) aftrek van, . . . er of ger ekend.
dêduire, v.tr. (de), opsommen, uiteenzetten;
afleiden (uit), maken (uit) (een gevolgtrekking); aftrekken (van), korten (op) ,
inhouden; afschrijven.
deduct, m. (oud) vermaak.
(Nesse, f. godin; la ", aux cent voix, de faam;
la ", du matin, de morgenstond.
dêfãcher (se), v.pr. weer goed worden, niet
meer boos zijn.
dêfaillance, f. tekortkoming, afval, nietnakomind verzwakking, zwakheid; flauwte, zwijm, onmacht, bezwijming; tomber
en r%-i, flauw vallen.
dêfaillant, a. te kort schietend, uitstervend,
afwezend (niet verschenen); zwak, verzwakkend, machteloos; in. -e, f. gedaagde, die niet verschijnt; iem. die te
kort schiet, iem. die in gebreke blijft.
dêfaillir, v.intr. ontbreken, iem. begeven; in
onmacht vallen, bezwijmen, flauwvallen.
Make, v.tr. te niet doen, vernietigen, afbreken (schot), opbreken (parketvloer),
omverhalen (hooiberg), uit elkaar nemen
(horloge), dooreenhalen (verzameling),
uitpakken (koffer), openmaken (pakje),
afnemen ('t couvert), afhalen of beslapen
(bed), losmaken (knoop), lostornen
(naad), losdraaien (schroef); (fig.) verzwakken, vermageren (zieke), ontstellen,
ontdoen (iem.), verbouwereren, vertrekken (gelaat), afzetten ('n vorst), omverkeizerrijk), nietig verldaren
werpen
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('n huwelijk), ongedaan maken ('n koop); dëfendeur, vi. -deresse, I. verweerder, -ster
(in rechten), gedaagde.
losmaken, losknopen, loshaken, losrijgen
(kledingstukken), de kleren losmaken van defendre, v.tr. verdedigen (iem. tegen 'n
vijand), verweren, opkomen voor; be(iem); ontdoen, ontslaan, bevrijden; verhoeden (iem. voor 't kwaad), beschutten
slaan (vijand); se "-,, losgaan, losraken;
(iem. voor de wind); verbieden, ontzeggen
zelfmoord plegen; zijn kleren losmaken,
(iets aan iem.); ,--, sa porte, voor niemand
zich ontkleden; se ,--, de, zich ontdoen
te spreken zijn; se ,----,, zich verdedigen,
van, zich bevrijden van, afkomen van,
zich (ver)weren, zich teweer stellen; zich
afleggen, afdoen, afwerpen; uittrekken,
verzetten (ook van een paard); zich ontkwijtraken, van de hand doen, opruimen.
se ,,, contre, zich verdedigen
zeggen;
(Malt, a. ontdaan; los(hangend) (van haar),
tegen, zich verzetten tegen; se ,-,i de, zich
niet opgemaakt (van een bed), ontsteld,
beveiligen tegen; ontkennen, loochenen;
overstuur; bleek (van een gezicht), mager
zich onthouden van, nalaten; van zich
(mens of paard); kapot.
afzetten, kwijtraken, afweren.
(Waite, f. aftrek, afzet; uitvlucht; nederlaag.
dêfaitiste, m. defaitist (iem. die de nederlaag dêfenestration, f. 't uit het venster werpen.
wil erkennen als grondslag voor vredes- (Wens, in. verbod; bois en ,■,, bos waarin
niet gehakt of -niet geweid mag worden.
onderhandelingen; -die voor de overgave is).
defendable, a. waarin vee mag weiden.
defalcation, f. aftrekking, korting; ,---, faite defense, I. verdediging, verweer, verwering,
afweer, afwering; bescherming, verwede, na aftrek van.
ring, verzet (ook van een paard); verdefalquer, v.tr. aftrekken, korten; afschrijweerschrift; wrijfhout, wrijftouw (aan een
[ven,
(Mang* a. uitgerust, monter.
schip); verbod (ook in rechten); uitgedaausser, v.tr. rechtbuigen, herstellen; se
hangen lat die aanduidt dat er aan een
,---,, zijn slechte kaarten weggooien.
huis wordt gewerkt; mss, verweermiddedêfaut, m. gebrek; ontstentenis, afweziglen; verdedigingswerken; slagtanden; sans
heid; zwakke plek, opening; tekort, on'', weerloos; ,--, en cordage,' touwfender;
voldoendheid; fout, feil, onvolkomenheid;
verzuim, verkeerdheid, gebrekkelijkheid;
le'gitime e.--, , wettige zelfverdediging; se
mettre en ,---,, zich in acht nemen, zich te
le —' de la cuirasse, de zwakke (wonde)
plek; c'est la son moindre e.,,, zie moindre;
weer stellen, op alles bedacht zijn, maatfaire ,,,, ontbreken; in gebreke blijven,
regelen nemen ter verdediging; bois en ,---i,
in de steek laten, tekort schieten;
bos waarin geweid mag worden; avoir de
niet verschijnen; a (of au) ,--, de, bij gela ,---i, haar op de tanden hebben, van zich
breke van; bij gebrek aan; a son ,-..i, als hij
of durven spreken; e., de fumer, verboden
te roken; faire ,--, a qn. de, iem. verer niet is (-niet wil, -niet kan); par ,..,, bij
verstek; ,-.., des cotes, plaats waar de ribben
bieden om te; e.--, antiaerienne, X luchtafweer.
ophouden; mettre en ', op een dwaalspoor brengen; trouver (of prendre) en '', dêfenseur, m. verdediger; pleitbezorger.
op een tekortkoming (of op een fout) be- défensif, a. -ivement, adv. verdedigend, betrappen; 'are en,,,, op een dwaalspoor zijn;
schermend; ,---dive, f. tegenweer; se tenir
te kort schieten, Palen; sa memoire est sur la —ive, een verdedigende houding
en ,,,, zijn geheugen laat hem in de defêquer, v.tr. zuiveren, klaren. [aannemen.
steek; it a les ,,is de ses qualite's, hij heeft deference, /. toegevendheid, inschikkelijkook de gebreken die met zijn goede
heid; eerbied; par ,--, pour, ter wille van.
eigenschappen verband houden.
deferent, a. toegevend, inschikkelijk; canal
"-,, zaadbuis; ,..,, in. muntteken.
dêfaveur, f. ongenade, ongunst, diskrediet.
dêfavorable, a. -ment, adv. ongunstig.
dèf6rer, v.tr. (a) toekennen (aan), opdragen
defecation, f. klaring, zuivering; ontlasting.
(aan); dagen (voor), verwijzen (naar),
[werkwoord.
aangeven (bij); ,-,-, le serment 4 qn., iem.
dêfectible, a. onvolkomen.
dêfectif, a. defectief; verbe ,--i, onvolledig
de eed opleggen; ,--, (4), v.intr. toegeven
defection, f. afval(ligheid); 't in de steek
(aan), zich schikken (naar).
laten; faire ,--,, afvallig worden, afvallen; dêferlement, m. 't breken (van golven).
faire ,--, 4 sa promesse, zijn belofte niet dêferler, v.tr. losmaken (zeilen), ontplooien;
gestand doen.
,---i, v.intr. of se ,,,, aanrollen en breken
dêfectionnaire, m. afvallige.
(van de golven), gaan over.
défectionner, v.intr. afvallig worden.
deferrer, v.tr. 't beslag afnemen van ('n
gebrekkig,
niet
deur); ontdoen van de hoefijzers ('n
dêfectueux, a. -sement, adv.
in orde, verkeerd, niet goed; wrak, onpaard), de boeien slaken van ('n dwang[volledigheid.
arbeider); van zijn stuk brengen; se "s,
deugdelijk; onvolledig.
zijn hoefijzers verliezen; van zijn stuk
afectuositê, f. gebrek, gebrekkigheid; ongeraken.
defendable, a. verdedigbaar.
defait

deferrure
van een onvolledig boek.

defeuillaison, f. ontbladering.
Meunier, v.tr. ontbladeren;
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deferrure, f. verlies van beslag of -hoefijzer.
losse bladen-, vellen ter aanvulling
(Wet,
zijn bladeren verliezen.
defeutrage, tn. 't ontvilten.
défeutrer, v.tr. ontvilten.
uitdaging, (uit)tarting, trotsering;
MI,
mettre au
tarten.
defiance, f. wantrouwen, argwaan, achterdocht; t.%., de soi-méme, gebrek aan zelfvertrouwen;.entrer en ti contre, wantrouwen
opvatten tegen.
deflancer, v.tr. de verloving verbreken van.
defiant, a. wantrouwend, achterdochtig,
argwanend.
difibreuse, f. X ontve7elmachine.
dificeler, v.tr. 't touw afdoen van.
dificience, f. onvoldoendheid, minderwaardigheid, onvolwaardigheid.
deficient, a. minderwaardig, onvoldoend,
onvolwaardig; m. onvolwaardige,
minderwaardige, zwakzinnige.
deficit [-sit], $ tekort, nadelig saldo;
't ontbrekende, deficit; ontbrekende post.
déficitaire, a. die een tekort oplevert; minderwaardig, gebrekkig.
defier, v.tr. uitdagen, (uit)tarten, trotseren;
afhouden; prix defiant toute concurrence,
scherp concurrerende prijs; je vous &fie
de deviner cette inigme, ik zet het u, dit
raadsel op te lossen;
de, wantrouwen;
't niet voorzien hebben op; se
de soimeme, geen zelfvertrouwen hebben.
clinger, v.tr. weer vloeibaar maken, doen
ontdooien, smelten; se loskomen.
defiguration, f. verminking, misvorming.
difigurer, v.tr. verminken, misvormen, onkenbaar maken, schenden (iemands gelaat), ontsieren; verdraaien (de waarheid).
defilade, f. 't voorbijtrekken; d la achter
elkaar.
defilage, m. 't uitrafelen-, 't fijnmaken van
lompen.
defile, in. (berg)pas, -engte; verlegenheid;
X ' t defileren, 't voorbijtrekken.
defilement, m. 't voorbijtrekken; beveiliging
tegen geschutvuur.
defiler, v.tr. uitrafelen, fijnmaken (vodden);
afrijgen, ontsnoeren (paarlen); beveiligen
voor het geschut loopgraaf); ti son
chapelet, de rozenkrans bidden; zijn hart
uitstorten, zijn grieven opsommen;
v.intr. voorbijtrekken, defileren, elk. opvolgen; successievelijk verdwijnen; se
losgaan; zich beveiligen; 'm smeren; zich
eruit draaien; le chapelet se defile, 't kringetje wordt steeds kleiner.
defileuse, I. Xmachine voor 't fijnmaken van
lompen.
Mini, a. beperkt, vast; bepaald,omschreven ;

duidelijk; article r•s, bepalend lidwoord;
passé
bepaald verleden tijd.
Mink, v.tr. bepalen, omschrijven, omlijnen;
vaststellen; definieren.
definissable, a. bepaalbaar, te omschrijven.
definitif, a. beslissend, afdoend, definitief;
jugemente,,, eindoordeel; par sentence eve,
bij eindvonnis; en ten slotte, per
slot van rekening.
definition, f. bepaling, omschrijving, definitie; par
,uit de aard der zaak.
difinitivement, adv. voor goed; ten slotte.
deflagration, f. opvlamming, verbranding
(snel, met levendige vlam).
diflagrer, v.intr. in brand vliegen, in de lucht
vliegen.
deflation, f. inkrimping van de hoeveelheid
papiergeld die in omloop is, deflatie.
deflechir, v.tr. breken ('n straal), ombuigen
('n stengel).
deflecteur, tn. terugslagplaat, afwijkingmeter.
dëfleuraison, f. 't afvallen van de bloemen
of -bloesems.
difleurir, v.intr. de bloesem verliezen, uitbloeien; v.tr. van bloesem beroven;
't waas- of dons afdoen van (be. 'n perzik).
deflexion, f. breking, afwijking (van stralen).
defloralson, f. 't afvallen van de bloemen of
defloration, I. ontmaagdin a. [-bloesems.
dêflorer, v.tr. van de frisheid
b en nieuwheid
beroven; ontmaagden, verkrachten, onteren, schenden.
defoliation, f. 't afvallen der bladeren.
defoncage,
't omwerken van de grond.
Mond, a. bodemloos.
defoncement, m. 't inslaan van de bodem;
omwerking; 't onbruikbaar maken, -zijn
van een weg.
defoncer, v.tr. de bodem inslaan van ('n vat),
indrukken, indeuken; omwerken, omspitten, omwoelen (de grond); vol kuilen
maken, doen verzakken, stuk rijden
('n weg); chaise defonce'e, ingezakte stoel;
se ,--,, de bodem verliezen.
defonceuse, I. ploeg zonder strijkbord.
deforestation, f. ontbossing.
deformation, f. misvorming, vervorming.
(Wormer, v.tr. misvormen, vervormen, ver
draaien; se ,--,, uit de vorm gaan.
Mouetter, v.tr. het bindtouw losmaken van
('n boek).
Mourner, v.tr. uit de oven halen.
defourrer, v.tr. van het bontwerk ontdoen.
defrai,
onderhoud(skosten), vertering.
afraichir, v.tr. van de frisheid beroven,
bederven, beduimelen, verflensen; defraichi, verlegen (v. goederen).
difrayer, v.tr. de kosten betalen van, vrijhouden; gaande houden of 't onderwerp
zijn van ('t gesprek); la conversation,
over de hekel gaan; stof leveren aan {de
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woord), duidelijk onderscheiden (van)
kroniek), bezighouden ('t gezelschap);
etre difraye de tout, alles vrij hebben. (de waarheid van de dwaling), opmaken
(uit), doen uitkomen, de aandacht vestiontginning.
dêfrichage, dêfrichement,
gen op ('n feit); se e■., (de), zich bevrijden
dêfricher, v.tr. ontginnen, ontbolsteren, ont(van), zich losmaken, of loswerken (uit),
[warren.
ontginner.
daricheur,
zich een weg banen (door), opstijgen (uit),
dêfriper, v.tr. gladstrijken.
uitgaan (van), vrij worden, ophelderen,
dêfriser, v.tr. losmaken ('n lok), uit de krul
zich vrijmaken (tegenover of van), to
doen gaan (de haren); (fig.) teleurstellen,
voorschijn komen (uit).
ontnuchteren.
difroncer, v.tr. gladstrijken, de kreuken uit- dêgaine, I. belachelijke houding, linksheid,
onbeholpenheid.
doen; f•-, les sourcils, weer vrolijk kijken.
dêfroque, f. (nagelaten) plunje van een mon- dêgainement, m. 't uit de schede trekken.
v.tr. uit de schede trekken;
dêgainer,
nik; nagelaten goederen, plunje; afgev.itztr. van leer trekken; it est brave
dragen kledingstuk, aflegger.
hij heeft een groot woord,
jusqu'au
defroque, a. die de monnikspij-, -'t priestermaar als 't op vechten aankomt is hij
kleed heeft afgelegd, die de geestelijke
[niet thuis.
stand vaarwel gezegd heeft; nt. weg- dêgaineur, m. vechtersbaas.
dêgaler, v.tr. schoonmaken (huiden).
gelopen monnik, ex-priester.
defroquer, v.tr. de monnikspij-, 't priester- dêgalonner, v.tr. van de galons ontdoen.
de handla main of se
kleed doen afleggen; se de geeste- dêganter, v.tr.
schoenen uittrekken.
lijke stand verlaten.
dëgarni, a. leeg, kaal, verlaten;,---, de, zonder.
defubler, v.tr. zie desaffubler.
mon Pere, dégarnir, (de) v.tr. ontdoen (van), beroven
dêfunt, a. & m. overleden(e);
(van), ontbloten (van), leegmaken ('n ka(pop.) vaderzaliger.
mer, z'n beurs), snoeien ('n boom), ontdêgag6 (de), a. los, natuurlijk, ongedwongen,
takelen ('n schip), van het garneersel
vrij (van verplichtingen, -vooroordelen),
ontdoen ('n hoed), van troepen ontbloten
slank (gestalte), helder (hemel), met
(de grens); se ontbloot worden, kaal
vrije uitgang (kamer); m. 't losmaken
worden (van het hoofd, van een boom),
van de degen (schermkunst).
leeglopen (van een zaal), al zijn geld
dègagement, m. inlossing (van een pand, -van
uitgeven.
een woord); los-, vrijmaking, viotmaking
(van een schip), verlichting (van de lucht- dêgasconner, v.tr. de Gasconse zegswijzen
afleren.
pijp); losheid, ongedwongenheid; vrije
uitgang; afschaving (van een deur), spe- digiit, m. verwoesting; schade (ook:
ling; afwerking (van een graveerplaat); dêgauchir, v.tr. het scheve-, hoekige weg
nemen van, fatsoeneren; beschaven; se
losmaking van de degen (bij 't scherbetere manieren krijgen.
men);' 't v6Or- of zijwaarts zetten van de
't fatsoeneren.
voet (bij 't dansen), vrijmaking (van een dêgauchissement,
onbekende, in stelk.), ontwikkeling (van age!, m. dooi, ontdooiing; le temps est au "'t gaat dooien.
een gas); Porte de geheime deur, achdégelk, I. (pop.) pak slaag.
terdeur of nooddeur.
v.tr. ontdooien;
v.intr. dooien;
dêgeler,
dégager, v.tr. (de) inlossen (bv. juwelen), loswarm worden; loskomen, uit de
se
maken (grond van z'n hypotheken), ge[ontaarding.
plooi komen, ontdooien.
stand doen of terugnemen (z'n woord);
sa responsabiliti, de verantwoordelijk- degeneration, f. degeneratie, verbastering,
heid van zich afschuiven; bevrijden (van, dêginèrer (en), v.intr. degenereren, verbasteren, ontaarden (in).
uit), (iem. uit de menigte) losmaken
(kleren, 'n wond), vrijmaken, ontruimen, dêgênkeseence, f. neiging tot verbastering,
-tot ontaarding; verwording.
schoonvegen (doorgang), ontzetten ('n
troepenafdeling); vlot maken (schip), dêgingandi, a. slingerend (v. gang), slungelachtig, slap in de lenden; (fig.) onbeontlasten, opluchting geven aan (de
holpen.
borst), ophelderen (hemel), speling geven
aan ('n venster), een vrije uitgang geven dégingandement, m. slungelachtigheid, onbeholpenheid.
aan ('n kamer), meer vrijheid van beweging geven aan, iets ongedwongens dëgfter, v.tr. uit z'n leger opjagen.
't van ijs ontdoen.
geven aan (de gestalte), afwerken ('n ge- dkglavage,
graveerde etsplaat), onderdoor- of over- dêglacer, v.tr. van ijs ontdoen, verwarmen.
losmaken
(van de lijmroede);
agluer,
v.tr.
heen steken, losmaken (bij 't schermen),
les veux, zich de slaap uit de ogen
se
vOOr- of zijwaarts zetten (voet, bij 't danwrijven.
sen), vrijmaken ('n onbekende, in stelk.),
ontwikkelen, uitwasemen (geur), ontslaan déglutir, v.intr. door-, inslikken.
(van), ontheffen (van) (iem. van zijn deglutition, I . doorslikking, 't inslikken.
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dêgouttant, a. druipend, druipnat.
dêgouttement, rya. druiping.
degoutter, v.intr. afdruipen, lekken.
dêgradant, a. verlagend, onterend.
uitslaan, uitflappen; ,---, des vers, verzen degradation, f. degradatie, rangsverlaging;

dêgobillage, nt. 't opgeven, 't uitspuwen.
dègobiller, v.tr. (pop.) braken, overgeven.
dégobillis, m. (uit)braaksel.
dêgoiser, v.tr. afdraaien, ten beste geven,

afraffelen; ,---,, v.intr. babbelen, doorslaan,
maar doorratelen.
digommer, v.tr. ontgommen (b y . de zijde);
aan de dijk zetten; se "...,, zijn gom verliezen; aftakelen; (arg.) om zeep gaan.
dêgon, m. afvoerbuis (v. distilleerketel).
digonder, v.tr. uit de hengsels lichten.
d6gonfler, v.tr. laten leeglopen; ,.., son cceur,
zijn hart luchten; se ,–,, leeglopen, slap
worden, zijn opgeblazenheid verliezen;
se ,%., stir le tas, (arg.) op 't laatste moment
niet durven; pneu de'gonfle, slappe band.
digorgement, m. afvloeiing, ontlasting; uitstorting; 't doorsteken (van een buis);
zuivering (van wol, enz.).
dêgorgeoir, m. ruimnaald; ontvangbak,
afloop voor water; volmolen.
dêgorger, v.tr. uitbraken, opgeven; (fig.) uitstorten, aanvoeren (bv. reizigers) of teruggeven, restitueren; doorsteken, ruimen,
reinigen; faire '' , spenen (vis), uitspoelen,
zuiveren (leerwerk, een stof); ,--,, v.intr.
overlopen; se "...,, zich ontlasten, doorbreken, slinken (van klieren), de grondige
smaak verliezen; se ,■., dans, zijn water
lozen (in), zich uitstorten (in).
agot(t)er, v.tr. neerslaan, van de sokken
slaan; de baas zijn, de loef afsteken, er uit
knikkeren; verbluffen; zien, ontdekken.
dêgouliner, v.intr. druppelen, (af)druipen.
dêgourdi, a. wakker, bij de hand, vrijmoedig;
los, ongedwongen, „tof".
dêgourdir, v.tr. lenig-, buigzaam maken
(wat verstijfd of verdoofd was); lauw maken, even de kou afnemen van (water),
eênmaal bakken ('n stuk aardewerk) ontbolsteren; se ,,,, lenig-, vlug worden; lauw
worden; ontbolsterd worden, loskomen;
se ,---, les jambes, zich wat vertreden, 'n
eindje lopen.
dêgourdissement, tn. 't lenig-, los worden;
't lauw maken; 't ontbolsteren.
degofit, m. walg(ing), afkeer, tegenzin, weerzin, onlust; prendre en ,■.,, een walg
krijgen van.
degofitant, a. -amment, adv. walglijk, weerzinwekkend, misselijk, onsmakelijk, onuitstaanbaar.
degofiti (de) a. afkerig, beu, vies (van), wars
(van); kieskeurig, veeleisend; n'étre pas ,--,
niet vies uitgevallen zijn; faire le 'i, zijn
neus voor iets ophalen, kieskeurig zijn;
étre ' de, walgen van.
dègofiter, v.tr. (de) doen walgen (van), afkerig
maken (van), tegenstaan, vervelen, de
keel uithangen; se ",-, (de), een afkeer
(walg) krijgen (van).

ontzetting uit een waardigheid; verlaging;
verval, vernedering, ontering; waardevermindering, beschadiging, vervallenheid;
't uitlopen, verzwakking (van een tint);
,---, civique, verlies van burgerrechten.
degrader, v.tr. degraderen, in rang verlagen;
uit zijn waardigheid ontzetten; verlagen,
onteren, vernederen; beschadigen, ondermijnen; doen uitlopen, allengs verzwakken (tinten); se ,-•,, zich verlagen; verweren, vervallen; uitlopen, verzwakken.
dêgrafer, v.tr. loshaken; se ,...,, losgaan.
dêgraissage, degraissement, tn. ontvetting,
't reinigen van vetvlekken.
dêgfaisser, v.tr. ontvetten ('n os, wol),
't vette wegspoelen van (de grond); 't vet
afscheppen van (saus); reinigen (haren),
uitstomen of van vetvlekken ontdoen
(kledingstuk).
degraisseur, m. vlekkenverdrijver.
dégraissis, m. afgeschept vet, -vuil.
dégras, m. ledersmeer, talk (v. huiden).
dégraveler, v.tr. van zand- of kalksteen ontdoen.
dégravoiement, dègravoiment, in. ondermijning, afspoeling (van een muur, enz.
door 't water).
dêgravoyer, v.tr. ondermijnen (muur), afknagen ('n paal); van grint zuiveren
('t bed van een rivier).
degrê, m. trap, trede; (fig.) trap (van vergelijking, -van beschaving), graad (van verwantschap, -van een cirkelomtrek, -van.
alkohol, -van een algebraische vergelijking, -van studie, -van verschillende eigenschappen), sport (van de maatschappelijke ladder), stadium (van een ziekte),
instantie (van rechtspraak); par ,,,s,
trapsgewijze, langzamerhand, van lieverlede; ', centigrade, graad Celsius; it y a io°
de chaleur, 't is io° C.; ,---, de longitude,
lengtegraad; a io° de longitude est, op io°
oosterlengte; au dernier, - i , in de hoogste
graad.
degrêement, in. dêgrêage, m. ,6. (af-), onttakeling (van een schip), aftuiging.
degrêer, v.tr. A. onttakelen, aftuigen ('n
schip).
dêgressif, a. afnemend (naar verhouding van
inkomen of -vermogen).
dégression, f. afneming (naar inkomen of
-vermogen).
dêgrivement, m. vrijmaking van hypotheek;
ontheffing van belasting; ontlasting; vermindering van rechten.
dêgrever, v.tr. vrijmaken van hypotheek ('n
perceel); ontheffen van belasting, minder

degringolade

2I 5

belasting heffen op, ontlasten; de rechten
verminderen op.
digringolade, f. tuimeling, val, scherpe
daling, 't kelderen; bankroet.
digringoler, v.intr. naar beneden tuimelen;
$ kelderen, snel dalen; ,---i, v.tr. aftuimelen
('n trap), doen tuimelen.
degrisement, m. ontnuchtering.
degriser, v.tr. ontnuchteren (ook fig.); se ,■,,
nuchter worden.
digrossage, m. 't dunner maken (v. staven).
dégrosser, v.tr. dunner maken ('n staaf).
degrossir, v.tr. ruw bewerken; ontbolsteren,
beschaven; ,-,-, la besogne, 't grove werk
doen.
degrossissage, degrossissement, m. ruwe bewerking; ontbolstering.
deguenille [-gnije], a. haveloos, in lompen
gekleed; e,,, m. haveloze kerel, schooier.
deguerpir [-gêr-], v.intr. zich uit de voeten
maken, zich wegpakken, opkrassen, de
plaat poetsen; faire "-, qn., iem. benen
doen maken;'r , v.tr. ontruimen.
diguerpissement [-ger-], m ontruiming.
degueulasse, a. zie degoiltant.
dêgueuler, v.tr. uitbraken.
deguignonner [-giriOn6], v.tr. geluk aanbrengen, er boven op helpen, uit de brand
helpen; se "--,, zijn pech kwijtraken.
deguisement [-giz-], m. verkieding, vermomming; verandering, verdraaiing, bewimpeling, ontveinzing; verheling, verbloeming.
deguiser [-gizê], v.tr. verkleden, vermommen; verbergen, verdraaien, verhelen,
verbloemen, bewimpelen; ,--, sa voix, zijn
stem veranderen; sans "-,, ronduit; de'guise
en, verkleed als; se , .i, zich vermommen;
zich verbergen; veinzen, zich anders voordoen dan men is.
degustateur, m. voorproever, proever.
degustation, f. 't proeven; salle de ,---i, proeflokaal.
dêguster, v.tr. proeven (dranken); genieten.
déhaler, v.tr. )1,. verhelen ('n schip).
deldier, v.tr. weer blank maken (huid).
dehanche, a. ontheupt, met scheve heupen;
lendenlam (van een paard); links, onbeholpen.
dehanchement, m. schommelende gang;
heupontwrichting; lendenlamheid (van
een paard).
dehancher, v.tr. zwikken ('n kind); se e---,,
v.pr. heupwiegend lopen; zijn heup ont[spannen.
wrichten.
dêharnachement, m. 't aftuigen, 't uitdtharnacher, v.tr. uitspannen, aftuigen.
dehiscence, I. g 't openspringen (van vruchtwand en helmhok).
dehiscent, a. $ openspringend; fruit '',
splitvrucht.
dOhonté, a. schaamteloos,

dela

dehors, adv. buiten, er buiten, er uit, naar
buiten; je serai e■., toute la journe'e, ik zal
de gehele dag uit zijn; mettre qn. ,--,,
iem. buiten zetten, iem. wegjagen; it fait
un temps a ne pas mettre un chien ,■,, 't is
een weer om geen hond door to jagen;
fnettretoutes voiles ,--i, alle zeilen bijzetten;
par "-i, buiten om; en "-,, buitenwaarts;
etre tout en "..1, zich geven zoals men is;
alles er uit flappen; oppervlakkig zijn;
en "-, de, prep. buiten; en ,., de moi, buiten
mij; buiten mij om, zonder mijn medeweten; ,---,, tn. 't buitenste, buitenkant;
buitenwereld, inz. buitenland; uiterlijk,
schijn; au e--,, naar buiten, van buiten;
,..--,, m. p/. fatsoen, manieren; buitenwerken;
onmiddellijke omgeving; au'' de, (prep.)
buiten.
deicide, a. godmoordend; ,-,,, m. godmoordenaar; godmoord.
deification, f. vergoding.
denier, v.tr. vergoden.
Unique, a. goddelijk makend.
dêisme, in. deisme (geloof aan een God, doch
niet aan een openbaring).
deiste, in & a. deist (iem. die gelooft aan een
God, doch niet aan een openbaring);
deistisch.
(MN, I. godheid.
MA, adv. reeds, al; ,-,./ ! nu al ! comment s'appelle-t-il ,-,.? hoe heet hij ook weer?
dejection, I. stoelgang, ontlasting; ,--ds, uitwerpselen (ook van een vulkaan).
delete, a. scheef; gebogen; verwrongen, IN anstaltig.
dejeter (se), v.pr. scheef (krom-)trekken,
scheef groeien.
dejettement, m. scheefheid.
dejeuner, v.intr. ontbijten, lunchen; t--, de,
ontbijten met; '', m. ontbijt; tweede
ontbijt, lunch; (in Nederland) boterhammen; ontbijtservies; ,---, de soleil, licht
verschietende stof; iets dat niet standhoudt; ,.., a la fourchette, lunch;
dinatoire, lunch die gelijk staat met een
diner.
dejoindre, v.tr. vaneen doen wijken, losmaken.
dejoint, a. uit de voegen, los.
dejouer, v.intr. met de wind meedraaien;
overspelen; slecht spelen; ,,,, v.tr. verijdelen ('n plan); dwarsbomen, verschalken.
dejucher, v.intr. van de roest springen of
-vliegen; ,----,, v.tr. van de stok jagen (kippen); uit een post- of -schuilhoek verj agen.
dijuger (se), v.pr. terugkomen op een besluit,
-op een vonnis, -op een oordeel.
delit, adv. aan gene zijde; decci et'', hier en
daar; heen en weer; au ,-,,, en ".,, par -',
aan gene zijde; verder; meer; "-,, au "..,
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deliberer
delayant [-16ja], a. & m. verdunnend (mid-

de, par '', prep. aan gene zijde van;
verder dan; meer dan; au ,-,, de la riviere,
aan de overzijde van de rivier; les peuples
de e..., les monts, de volken van over de
bergen; tout prospêre au'' de leur attente,
alles gelukt boven hun verwachting.
delabré, a. bouwvallig, haveloos, vervallen,
wrak, gehavend; bedorven; estomac ,--- , ,
slechte maag.
dêlabrement, in. bouwvalligheid, slechte
staat, verval, ontreddering, haveloosheid.
dilabrer, v.tr. in verval brengen (gebouw),
beschadigen (ameublement), havenen
(kleren), knakken (z'n gezondheid), bederven (z'n maag), in de war sturen
(raken), te gronde richten ('n goede
naam); ontredderen; se ', verweren,
vervallen, in slechte staat geraken, te
gronde gaan.
delayer, v.tr. losrijgen, losmaken; 't corset
losmaken van.
dêlai, m. uitstel, verwijl; vertraging, oponthoud; termijn; sans '', onverwijld, et
bref ,--,, binnen korte tijd; dans le plus bref
,,, onverwijld; dans un bref ,....,, in afzienbare tijd; dans un ,---, de 8 fours, binnen 8
dagen; "-, de grace, respijtdagen; ,---, de
livraison, leveringstijd; ".., d'appei, termijn
om te besluiten tot het aantekenen van
hoger beroep.
dilainage, m. 't wol afscheren.
dêlainer, v.tr. afscheren v. d. wol.
dêlaissement, m. 't verlaten; 't in de steek
laten; afstand (van een recht, -een erfenis); verlatenheid, hulpeloosheid.
dêlaisser, v.tr. verlaten; in de steek laten;
afstand doen van; afzien van, laten varen.
dElaitage, m. dêlaitement, m. 't uitkneden,
't uitwassen (v. d. boter).
delaiter, v.tr. uitkneden (boter).
délaiteuse, f. machine om de boter uit te
kneden.
dêlardement, in. 't spek snijden uit; 't dunner (smaller) maken, afkanting.
dêlarder, v.tr. 't spek snijden uit; dunner-,
smaller maken; afronden, afkanten.
delassement, in. uit-, ontspanning, verpozing; rust, tijdverdrijf, verzetje.
Masser, v.tr. ontspannen, verpozen, verkwikken; se ,,,, uitrusten, zich ontspannen.
dèlateur, m. -trice f. aanbrenger, verklikker,
-ster.
dèlation, f. 't verklikken, 't aanbrengen; ,-../
du serment, oplegging van de eed.
Matter, v.tr. de latten wegnemen van.
délavage, m. verwatering, verwassing; uitwassing.
dila* a. verwaterd; bleek (ins. van edelgesteenten).
delayer, v.tr. verwateren, verwassen, uitweken, bleek maken.

del).

dilayage [-leja3], dêlayement m. verdunning, aanlenging; verwatering.

delayer [-leje], v.tr. verdunnen, aanlengen;
doen ineenvloeien; beslaan (meel); (fig.)
verwateren (stijl), ver uitspinnen, te veel
uitweiden over (z'n denkbeelden).
diNatur, m. weglatingsteken (in drukproedilêbile, a. uitwisbaar.
[yen).
delectable, a. lekker, heerlijk, smakelijk.
delectation, f. geneugte, genot.
dèlecter, v.tr. vermaken, verheugen; se' ,,, ti,
zich verlustigen in, genieten van; se"-, de,
smullen van.
[draagt.
diNgant, m. iem. die een vordering overdêlêgatalre, m. iem. aan wie een vordering
wordt overgedragen. [sten
ddigateur, m. -trice, 1. overdrager, -draagdelegation, f. last, volmacht; afvaardiging,
delegatie (als college van afgevaardigden,
overdracht van een bevoegdheid, -van
een schuldvordering).
diagatoire, a. lastgevend, machtigend, volmacht gevend.
dëlêgue, m. gemachtigde; afgevaardigde,
gedelegeerde; consul (van een bond).
dilEguer, v.tr. afvaardigen, machtigen; een
aanwijzing doen op ('n debiteur); opdragen ('n zending); overdragen (macht,
schuldeisers); ,---, qn. dans une chaire,
iem. een leerstoel opdragen.
Delémont, m. Delsberg (Zwits.).
dêlenter, v.tr. van neten zuiveren.
dêlentoir, m. stofkam, netenkam.
dêlestage, m. kfA 't uitladen van de ballast;
ontlasting, verlichting.
detester, v.tr. ktA ballast uitladen, -werpen uit,
verlich ten .
dëlesteur, m. kt., die de ballast uitlaadt;
bateau '', ballastlichter.
Olitére, a. schadelijk (voor de gezondheid),
vergiftig, dodelijk; (fig.) verderfelijk.
delft [delft], tn. delfts aardewerk; du vieux
,.,, oud delfts.
dilialson, f. 't uiteenwijken (van planken);
gebrek aan samenhang.
deliberant, a. beraadslagend.
dê1lbEratif, a. beraadslagend; avoir voix wive,
stemgerechtigd zijn.
deliberation, I. beraadslaging, overweging,
beraad, overleg; besluit; mettre en e.s, in
bespreking brengen; après mare ,--,, na
rijp beraad.
dëlibêrë, a. -ment, adv. vastberaden, weloverwogen; met opzet, vast, zelfbewust;
de proposes, opzettelijk, met voorbedachten rade; e■i, m. beraadslaging; en '',
in beraad.
dEliberer, v.intr. beraadslagen, zich beraden,
overwêgen, overleggen; ,,, d'une affaire,
over een zaak beraadslagen,
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dêlicat, a. -ement, adv. fijn, uitgezocht, delirium tremens [delirjOmtremes], m. dron••

keurig, aardig; teer, zwak, wekelijk;
moeilijk, netelig; kieskeurig, lichtgeraakt;
kies, (fijn)gevoelig; heel voorzichtig;
kleinzerig; pense'e aardige gedachte;
observation ~e, scherpzinnige opmerking;
peau zachte huid; education tee,
wekelijke opvoeding; oreille ~e, fijn gehoor; machine ".,e, fijngevoelige machine;
situation ~e, moeielijke positie; intervention .~e, voorzichtige tussenkomst; conscience ~e, nauwgezet geweten.
dilicater, .v.tr. verwekelijken.
dlicatesse, f. fijnheid (uitgezochtheid, kenrigheid; teerheid, zwakheid, wekelijkheid,
moeilijkheid, neteligheid; kieskeurigheid,
lichtgeraaktheid, nauwgezetheid; kiesheid,
fijngevoeligheid, kleinzerigheid;
voorzichtigheid); titre en
avec qn., met
iem. op gespannen voet staan.
dêlice, m. genot, lust, genieting, zaligheid;
f.pl. genoegens, genot, heerlijkbeid;
~s de Capoue, weelderig seven; lieu de ~s,
lustoord, paradijs; faire les ~s de qn.,
voor iem. een genot zijn; ce prince fait
les f■ds de son peuple, deze vorst is de
afgod van zijn yolk.
daicieusement, adv. v. alicieux, a. heerlijk,
fijn, lekker, kostelijk, weldadig, schattig,
snoezig; zalig, genotvol.
dêlicoter, v.tr. de halster afdoen.
dêlictueux, a. misdadig, onrechtmatig, strafbaar.
MI6, a. dun, schraal; teder, fijn; schrander,
pienter, leep; m. ophaal (van een letter).
Mier, v.tr. (de) losmaken (ook de tongen),
losbinden; (fig.) ontbinden, ontslaan
(van) (by . beroepseed); ontheffen (van);
sans bourse ~, zonder een cent nit te
geven; se losgaan, loskomen, zich
vrijmaken.
diligation, I. verbandlegging.
delimitation, f. grensbepaling, begrenzing;
afbakeiiing.
delimiter, v.tr. afpalen, afbakenen.
delineation, f. tekening, schets, plan.
délinquant [-lad], tn. -e, f. overtredt3r, overtreedster; schuldige, delinquent.
deliquescence P1(6-I I. vervloeibaarheid.
deliquescent [-kê-], f. vervloeibaar;
dichters wier taal vervloeit tot onbestemde klanken.
dêliquium [-kwijOrn], m. vervloeiing.
dairant, a. verbijsterd, ijlend, ijlhoofdig;
dol, uitgelaten; joie ,--,e, buitensporige
vreugde.
Mire, m. 't ijlen; ijlhoofdigheid, waanzin;
dolle opwinding, geestdrift, razernij; en
dol, opgewonden, jubelend, razend.
dêlirer, v.intr. ijlen, raaskallen, buiten zich
zelf zijn.

kemanswaanzm.

dêlisser, v.tr. gladstrijken (papier, vodden);
in de war brengen (haren).

delisseur, m. lompensorteerder.
m. overtreding, vergrijp, misdrijf; overlangse spleet;
de chasse, jachtovertreding; depresse, persdelict; corps du ~,
corpus delicti (voorwerp, waardoor 't bewijs van een misdrijf geleverd wordt);
en flagrant ~, op heter daad.
dlitement, m. 't anders leggen
dilitage,
v. e. steen dan in de groeve.
dêliter, v.tr. anders leggen dan hij in de steengroef lag of splijten volgens de steenlaag
(steen); op verse bladeren zetten, verbedden (zijderupsen); se splijten volgens de steenlaag.
dêlivrance, f. bevrijding; verlossing, ontzet(ting); bevalling; aflevering, afgifte.
dêlivrer, v.tr. bevrijden, ontzetten, ontlasten,
ontheffen; verlossen ('n vrouw); afgeven
(by . biljetten), uitreiken (paspoorten),
uit-, afleveren; se e•d, zich bevrijden.
dilivreur, m. bevrijder; uitdeler.
verhuizing; aftocht; 't opdèlogement,
breken.
dèloger, v.intr. verhuizen; opbreken; weggaan; uitknijpen; sans tambour ni
trompette, met de stille trom vertrekken;
v.tr. verjagen, verdrijven.
Mot, m. leren vingerhoed, vingerling.
Mover, v.tr. .,t,. afrollen (touw).
dêloyal, a. -ement, adv. trouweloos, on
eerlijk; plichtvergeten.
dêloyauté, f. trouweloosheid, ontrouw, valsheid, oneerlijkheid.
Delphes, f.pl. Delphi.
delphien, delphique, a. uit (van) Delphi.
delphinelle, deiphinette, f. $ridderspoor.
dolfijnachtigen.
delphiniens, m. pl.
delta, m. delta (driehoekig eiland voor een
riviermond).
deltolde, a. deltavormig.
deluge, m. zondvloed; (stort)vloed, stroom;
apres nous le na ons mag er gebeuren
wat er wil; die dan leeft, die dan zorgt;
laat fiolen maar zorgen; remonter au
te hoog opklimmen; passons au ~, ter
zake, schiet op.
(Nina, a. wakker, bij de pinken, gewikst,
dilustrer, v.tr. ontglanzen.
[gaar.
Muter, v.tr. van kleefdeeg ontdoen.
demagogie, f. demagogie (volksmenning; opruiing van het yolk; heerschappij van het
yolk).
dêmagogique, a. demagogisch (volksmennend, oproerstokend, opruiend).
demagogue, m. demagoog, volksleider,
volksmenner.
dêmaigrir, v.intr. minder mager worden;
v.tr. dunner maken (stuk hout).

dernailler
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losgaan; ladderen (v. e. kous).

dêmailloter, v.tr. ontbakeren, van de luiers
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demailler, v.tr. de maken losmaken van;
ontdoen ('n kind); se ~, zich uit de
luiers losmaken.
matin, morgendemain, adv. morgen;
morgen aan de dag;
ochtend; des
en huit, morgen over acht dagen;
(de)
it peut venir aujourd'hui pour hij kan
iedere dag komen; a t-,./ les affaires
serieuses, tot morgen de zorgen; les hornmes de ~, de mannen der toekomst.
amanchement,m. 't afdoen- of losraken van
de steel; 't overgrijpen (bij 't vioolspelen).
demancher, v.tr. de steel afdoen van; uit
het lid brengen, ontwrichten; in de war
brengen ('n zaak); v.intr. overgrijpen (op een viool); uit een zeearm varen;
se ~, van het hecht geraken; uit het lid
gaan; uiteenvallen, mislopen; zich uit
de naad we ken.
demande, f. vraag; verzoek, aanvraag; verzoekschrift, sollicitatiebrief; eis, vordeabonde, er is veel
ring; bestelling; la
en manage, huwelijksaanzoek;
vraag;
en divorce, eis tot echtscheiding; belle
reconventionnelle,
mooie vraag
de qc., om iets verzoetegeneis; faire la
ken; a la N ge'ne'rale, op algemeen verzoek;
op aanvraag, op bestelling, op
sur
point de re'ponse, een
verzoek; a sotte
gek kan meer vragen dan honderd wijzen
sollicikunnen beantwoorden; faire sa
teren, z'n stukken inzenden.
demander, v.tr. aanvragen, vragen, verzoeken; eisen, vorderen; laten komen (dokter); vragen naar, te spreken vragen (iem.
of naar iem.); bestellen (koopwaar, rijune faveur, om een gunst vragen;
tuig);
d
son chemin, naar de weg vragen;
boire, te drinken vragen; it demande
entrer, hij vraagt of hij mag binnenkomen;
it vous demande d'entrer, hij vraagt u, of
gij wilt binnenkomen; cet habit demande
a 'fire remplacd, deze jas moet Vervangen
worden (- is versleten); faites ce qu'on
vous demande, of -ce qu'on demande de vous,
doe wat men van u verwacht; cela demande
du courage, daar behoort moed toe; on
demande, gezocht of wordt gevraagd; je
vous demande un peu, nu vraag ik u eens;
ne qu'ci, ne pas ti mieux que de, niets
liever verlangen, graag willen; article
demande, artikel dat in trek is; se zich
afvragen; cela ne se demande pas, dat laat
zich niet vragen; daar is geen vraag naar.
demandeur, m. -eresse, f. eiser, -es (in rechten).
demandeur, m. -euse, f. vrager, vraagster.
amangeaison [-36z6], f. jeuking, kriebeling, krieuweling; grote lust, zo'n zin.

N

demanger,v.intr. jeuken, kriebelen, krieuwelen; grote lust hebben; gratter qn. ou it lui
de'mange, iem. naar de mond praten; la
langue lui demange, 't brandt hem op de
tong, hij kan niet langer zwijgen.
'
dêmantilement, m. X ontmanteling.
demanteler, v.tr. X ontmantelen (vesting).
dêmantibuler, v.tr. ontwrichten (de kaak),
stuk maken, aan stukken slaan, uit elkaar
la mdchoiye, zich vergapen;
nemen; se
se le temperament, zich doodwerken.
dêmaquiller, v.tr. 't blanketsel afdoen van.
dêmarcage, m., dêmarquement, m. 't wegnemen van een merk.
demarcation, 1. afbakening, begrenzing;
ligne de'', grenslijn, grensscheiding.
amarche, f. gang, tred, loop, houding, stap,
poging, bemoeiing, moeite, schrede.
dêmarier, v.tr. scheiden (echtgenoten); se
scheiden.
dêmarquer, v.tr. 't merk wegnemen van,
het leesteken wegnemen uit (boek); van
't eigenaardige beroven; een platte navolging leveren van (schrijver); v.intr.
niet meer tekenen (van paarden).
démarqueur, m. navolger.
dêmarrage, m. 't ontmeren, 't van wal
steken, vertrek, start, 't starten; (sp.) spurt
(geen eindspurt).
dêmarrer, v.tr. k ontmeren, de kabels losgooien van ('n schip); in beweging brengen, aanzetten; v.intr. van ,wal steken,
uitlopen, uitzeilen; wegrijden (auto), algaan, vertrekken, starten; (sp.) vaart zeTten, spurten.
demarreur, in. K aanzetschakelaar, starter.
dêmasquer, v.tr. ontmaskeren; demaskeren;
ses batteries, zijn bedoelingen verraden;
't masker afwerpen.
se
dêmastiquer, v.tr. van stopverf ontdoen.
dêmiltage, m. ontmasting, 't verliezen van
de mast.
v.intr. de mast
dênater, v.tr. ontmasten;
verliezen.
dêmElage, m. ontwarring, 't wolkammen.
dêmek, m. geschil, twist; avoir des avec
la justice, met de justitie in aanraking
komen.
dem eler, v.tr. ontwarren ('n streng garen),
uitkammen (haren); ophelderen, in 't reine
brengen ('n zaak), oplossen ('n rebus);
onderscheiden, herkennen, thuisbrengen;
doorzien, doorgronden (de gedachten-, de
la verite de
bedoelingen van iem.);
l'erreur of -d'avec l'erreur, de waarheid van
de dwaling onderkennen; avoir qc. a ~avec
qn., met iem.te maken hebben,met iem. een
appeltje te schillen hebben; avoir qc.
avec la justice, nog iets te verantwoorden hebben, iets op zijn kerfstok hebben;
se zich ontwarren; zich kammen;
helder worden, te voorschijn komen; se

ti
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terstallige schuld hebben; etre en envers
zich redden (uit); zich onderschei(of vis-a-vis) de qn., iem. te kort doen,
den (van).
verplichting aan iem. hebben; mettre en
d noir, m. grove haarkam.
,
aanmanen, sommeren; mise en
verbrokkeling, verdedêmembrement,
aanmaning, sommatie; se mettre en de
ling, versnippering.
zichzelf aansporen tot; it y a peril en la ,---,,
demembrer, v.tr. aan stukken snijden; verer is gevaar bij uitstel (periculum in
brokkelen, verdelen, versnipperen, vermoray; it n'y a pas peril en la " , er is zo'n
minken;
de, afscheuren van.
gloeiende haast niet bij; a "- blijvend,
dimênagement, m. verhuizing; trois i■ds
de laatste rustvoor goed; la derniere
valent un incendie, verhuizen kost bedplaats.
stro.
dêmenager v.tr. verhuizen, overbrengen demeurer, v.intr. (met etre) blijven, hier
blijven, achterblijven, overblijven, bij(meubels),
'
leeghalen ('n huis); v.intr.
blijven, wegblijven; (met avoir) wonen,
verhuizen; heengaan; niet goed wijs worverblijf houden, verblijven; court, blijden; a la cloche de bois, met de noorderven steken; en ti la, daarbij blijven, het
zon vertrekken; it de'menage sa rite de'mddaarbij laten; en la de qc., lets hier onnage, hij loopt met molentjes.
derbreken; oU en e'tais-je demeure? waar
verhuizer.
dêmênageur,
was ik gebleven? affaire est demeure'e sur
dêmence, f. krankzinnigheid, waanzin.
Pheure, de behandeling van de zaak is
demener (se), v.pr. woelen, zich afmatten, te
geschorst wegens het late uur; sur la
keer gaan; zich afsloven, zich weren;
place, dood achterblijven, op de plaats
spartelen, razen.
dood blijven; N au repertoire, nog steeds
dement, a. & m. -e, f. waanzinnig(e); krankopgevoerd worden;
en arriere, achterzinnig(e).
blijven; en arriere, en r este, in gebreke
logenstraffing; tegenspraak;
dêmenti,
blijven, onderdoen; it ne demeure pas sans
a, logen(ver)loochening; donner un
pensif, in gerien faire, hij zit niet stil;
straffen, heten liegen; en avoir le de
dachten verzonken zijn;
interdit, verkous op de kop krijgen, de zaak niet
stomd staan;
confus, met beschaamde
uitvechten, toegeven.
kaken staan; inde'cis, maar niet kunnen
dêmentir, v.tr. logenstraffen; tegenspreken;
besluiten; ti silencieux, zwijgen; en
verloochenen; se zich verloochenen,
ti

de,

zich zelf niet gelijk blijven, zijn woord verbreken, tegenvallen (van paard of huis);
zich zelf tegenspreken.
demerder, v.tr. P er uitredden.
dêmèrite, m. tekortkoming, fout; gebrek aan
verdienste; faire un qn. de qc., iem.

lets zwaar aanrekenen.
demiriter, v.intr. afkeuring verdienen, verkeerd handelen; de, te kort komen
jegens.
dimêritoire, a. laakbaar, afkeurenswaardig.
dêmesurê, a. bovenmatig, mateloos; ambition "-,e, grenzenloze eerzucht.
dêmesurêment, adv. bovenmatig, uitermate.
dêmettre, v.tr. ontwrichten, verstuiken, verzwikken, uit 't lid brengen (be. de voet);
ti qn. de, iem. ontslaan-, -ontzetten uit
qn. d'un appel, iemands
(betrekking);
zijn ambt neerlegberoep afwijzen; se
gen, ontslag nemen, weggaan; se
le
bras, zijn arm ontwrichten.
demeublement, m. 't wegnemen van meubels of -huisraad.
dêmeubler, v.tr. 't huisraad-, de meubels wegnemen uit, ontruimen; sa bouche se de':
meuble, hij raakt zijn tanden kwijt.
demeurant, a. woonachtig; m. 't overige,
de rest; bewoner; au —, voor het overige,
overigens.
demeure, f. uitstel; verblijf, woonplaats,
woning; etre en ,---, avec an cre'ancier, ach-

d'accord, 't ermede eens zijn; it est (of a)
demeure une heure a s'habiller, hij is een
uur bezig geweest met (heeft een uur
gedaan over, heeft een uur besteed aan)
zijn toilet; it est (of a) demeure longtemps
a revenir, het heeft lang geduurd voor hij

terugkwam.
minuit et
half
demi, a. half; midi et
eki; une heure et "-se, half twee; 012 uur;
et (in zekere uitdrukkingen), op 'n top;
malin, malin et , baas boven baas (ook
met fourbe, fripon, menteur, trompeur);
nog erger dan een kaper;
corsaire et
fou et
volslagen gek; ,m. half, halve;

ti

halve liter; grote pot bier; (sp.) middenspeler; centre, (sp.) spil; tee, f . 't halve
uur; cette pendule some les yes, deze klok
slaat de halve uren; it est la "-,e, 't is half;
a
adv. ten halve, half.
demi-aigrettet, f. $t blauwe reiger.
demi-arpenteuset, bastaardspanrups.
demi-bOnt, m. bad tot aan 't middel.
demi-bas, m. halve kous.
demi-bastion, m. half bastion.
demi-batont, m. .1% 2 maten rust.
demi-bosset, beeldhouwwerk tussen hautrelief en bas-relief in.
demi-bottet, f. halve laars, halve uitval.
demi-bourset, f. halve studiebeurs.
demi-caractire, m. dans tussen ernstig en
komisch genre.
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demi-cerciet, in. halve cirkel; graadboog;
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legt, -zijn ontslag necmt; aftredend(e);
helft van een orkaan.
ontslagen(e).
demi-circuiairet, a. halfcirkelvormig, half- demissionner, v.intr. zijn ontslagnemen, uit-,
rond.
of treden.
demi-colonne, f. halfingebouwde zuil.
demitage, m. 't ontmotten.
demi-crochet, I. J' zestiende noot.
demi-tasset, I. klein kopje (koffie), een
demi-deuil, m. halve rouw, lichte rouw.
kleintje koffie.
demi-dieut, m. halfgod.
demi-teintet, I. halve tint, fijne kleurschademi-douzainet, I. half dozijn.
kering.
dêmieller, v.tr. van honig ontdoen.
demi-tiget, I. halfstam (van vruchtbomen).
demi-fille, f. stiefdochter.
demi-ton t, m. halve toon.
demi-lint, a. voor de helft van fijn goud.
demi-tourf, m. halve wending, halve zwenking; faire #-.•..,, rechtsomkeert maken.
demi-finalet,/. (sp.) demi-finale (halve eindwedstrijd).
amiurge [-miiir3], m. demiourgos (God die
straalbloem.
niet de stof, maar wel de orde schept).
demi-fieuront, m. $
demi-fond, m. half lange baan.
demi-vierget, I. halve maagd: meisje die
demi-fortunet, I. rijtuig met i paard, eenniets maagdelijks heeft behalve de onspan.
gereptheid van het hymen.
a demi-voix, adv. halfluid, zachtjes, fluistedemi-friret, in. stiefbroeder, halfbroeder.
demi-futalet, I. hout van 4o-6o jaar.
rend.
demi-gros, m. kleine groothandel.
demobilisation, f. demobilisatie.
demi-heuret, f. half uur.
dêmobiliser, v.tr. demobiliseren.
demi-jourt, in. halflicht, schemer(licht, dimocrate, m. democraat.
-donker), schemering, halfdonker.
dêmocratet-socialistet, m. sociaal-demodimilitariser, v.tr. demilitariseren: van het
craat.
dêmocratie [-si], 1. democratie, yolksmilitair gezag bevrijden.
demi-lunet, f. halve maan (van een vesting);
regering.
halfrond plein.
democratique, a. -ment, adv. democratisch.
't
is
niet
zo
erg;
demi-mal, m. iln'y a que~,
démocratiser, v.tr. democratiseren.
't is van een kant niet kwaad.
dimodê, a. ouderwets, uit de mode.
demi-mesuret, f. halve maatregel.
dêmoder, v.tr. uit de mode brengen; se "..,,
demi-mondainet, f. dame van verdachte
uit de mode gaan, verouderen.
zeden.
dêmographe, in. volkbeschrijver.
demi-monde, m. dames van verdachte zeden. (Mmographie, f. volksbeschrijving.
demi-mortt, a. halfdood.
demoiselle, f. juffrouw, juffer(tje), jonge
dame, waterjuffer (insect); staartmees;
demi-mot, in. een half woord; a ~, adv. met
een half woord; comprendre a ~, maar
soort kraanvogel; bedwarmer; straateen half woord nodig hebben.
stamper; handschoenrekker; houtzagersstut; (pop.) fles; son nom de'', haar meisdemi-ouvriert, m. halfwas.
demi-pause, f. halve noot rust.
jesnaam; rester ~, ongetrouwd blijven;
demi-pensiont, t. halve kost.
,•., d'honneur, hofdame; bruidsmeisje; ~
halve-kostdemi-pensionnairet, m. & f.
de compagnie, gezelschapsjuffrouw; ~ du
leerling(e).
telephone, telefoniste; ~ de comptoir, ,----,
demi-placet, I. payer ,,,, half geld betalen.
de magasin, winkeljuffrouw; temps de ~,
zacht weer.
demi-reliuret, I. halfleren band.
demi-rondt, m. schaafijzer.
dêmolir, v.tr. afbreken, slopen, slechten;
doodslaan; (fig.) omverwerpen, vernieti(Millis, a. ontwricht.
gen, afbreuk doen aan, doorhalen.
demi-saisont, m. demi (jas).
demi-sang, m. halfbloed.
démolisseur, m. sloper, afbreker, slechter.
demi-savoir, m. halve kennis.
demolition, f. slechting, afbraak, sloping;
omverwerping, vernietiging; mss, afbraak,
demi-setiert, m. halfpint.
demi-sceurt, I. halfzuster, stiefzuster.
puin.
demi-solde, f. halve soldij; en ~, op wacht- demon, tn. demon, genius, ins. bone geest,
[geld.
demi-soupirt, m. J% achtste rust.
kwelgeest; duivel; avoir de l'esprit comme
un ",, verduiveld geestig zijn; faire le ~,
dêmission, f. ontslag, aftreden; donner sa,..,,
een hels leven maken;'r du jeu, speelzijn ontslag nemen, -indienen; zijn ambt
[duivel.
neerleggen, bedanken (voor een lidmaat- dEmonitisation, f. ontmunting.
schap); retirer sa ~, zijn verzoek om ont- démonitiser, v.tr. ontmunten, buiten omloop brengen; personne —le, persoon die
slag intrekken; ' de reforme, ontslag uit
afgedaan heeft.
de dienst wegens in en door de dienst
dimonlaque, a. en m. & f. bezeten(e).
ontstane gebreken.
dêmissionnaire, a. & m. die zijn ambt neer- dimonographe, tn. duivelbeschrijver.
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dêmonographie, f. duivelbeschrijving.
demutation, f. genezing van stoiiiheid.
dêmonomanie, f. dwaas geloof aan duivels. dinaire, a. tientallig.
demonstrateur, in. betoger, verklaarder.
dênantir, v.tr. van een onderpand beroven;
demonstratif, a. bewijzend, betogend; veelse '', zijn onderpand-, zijn bewijzen uit
zeggend, welsprekend; opvallend, in 't oog
lopend; zich uitend, hartelijk; pronom
~, aanwijzend voomaamw.
demonstration, f. bewijs, betoog, vertoog,
uiteenzetting, proef; betuiging, uiting,
teken, betoon, betoning; betoging, demonstratie, (machts)vertoon; schijnbeweging.
demonstrativement, adv. zie de'monstratif.
demontable, a.wat uit elkander kan worden
genomen; van zijn stuk te brengen.
dimontage, m. 't uit elkander nemen.
demonter, v.tr. uit de zadel lichten; van
paarden beroven (de cavalerie); de veer
ontspannen van, het gewicht laten zakken
van; uit elkander nemen, afnemen, demonteren; uit de kas nemen ('n paarl);
afbreken (tent); onbruikbaar maken,
kapot maken ('n instrument), vleugellam
schieten (patrijs); (fig.) van zijn stuk
(van streek, overstuur) brengen, in de
war brengen; ~ les batteries ennemies,
't vijandelijk geschut tot zwijgen brengen;
la batterie de qn., iemands plannen verijdelen; la pendule est de'monte'e, de klok
is afgelopen; une mer de'monte'e, 'n hoge,
onstuimige zee; se '', uit elkander genomen kunnen worden; (fig.) zich laten

handen geven.

denasaliser, v.tr. de neusklank doen verliezen.

dênatalitê, f. achteruitgang van het geboortecijfer.
dinationaliser, v.tr. de nationaliteit-, de
volksaard doen verliezen; se ",, afstand
doen van zijn nationaliteit.
denatter, v.tr. losvlechten, -maken.
denaturaliser, v.tr. het burgerrecht ontnemen aan.
denaturant, in. middel om artikelen ongeschikt te maken voor menselijk gebruik
(met het oog op verlaging van accijns).
denature, a. ontaard, onnatuurlijk; verdraaid, verminkt; alcool ,-,i, brandspiritus.
dênaturer, v.tr. onkenbaar maken (by . gestolen voorwerpen), ongeschikt maken
voor menselijk gebruik (tabak, alcohol,
zout); verdraaien, verminken, verkeerd
uitleggen (bv. 'n tekst); verbasteren, doen
ontaarden.
dendrite [de-], f. dendriet (boomsteen);
zenuwboompje.
dendrolithe [de-], m. versteende boom.
dendrophage [de-], a. houtvretend; e■i, m.
houtkever.
dênêgateur, in. -trice, f. ontkenner, -ster,

ontmoedigen, in de war geraken, woedend
loochenaar, -ster.
worden.
dênEgation, I. ontkenning, loochening; geste
demontrable, a. bewijsbaar, aantoonbaar.
de ,,,, ontkennend gebaar.
demontrer, v.tr. bewijzen, betogen, aan- dengue [dag], f. tropische knokkelkoorts.
tonen, demonstreren.
dal, m. ontkenning; weigering, ontzegging;
demoralisateur, a. zedenbedervend; demo, de justice, rechtsweigering.
raliserend, deprimerend.
deniaisement, tn. ontgroening, 't wereldwijs
demoralisation, f. zedenbederf; demoralimaken (worden), ontbolstering.

dénialser, v.tr. ontgroenen, wereldwijs maken, ontbolsteren; se ~, wereldwijs worden.
bederven van; ontzenuwen, de moed
benemen, demoraliseren; se ,-,d, zedelijk dênicher, v.tr. uit het nest halen; opsporen,
opscharrelen, opschommelen, opsnorren,
aehteruitgaan; de moed verliezen.
demordre, v.intr. loslaten, een proof loslaten;
opdiepen; uit zijn stelling jagen; uit de
~ de, afzien van; ne pas ~ de, vastnis nemen;'' des oiseaux, nestjes uithalen;
houden aan, niet opgeven.
,, v.intr. 't nest verlaten, uitvliegen; zich
Demosthinet m. Demosthenes.
wegpakken, zich uit de voeten maken.
demotique, aa. deriture ,,d, demotisch schrift denicheur, m. nestenuithaler; opspoorder;
snuffelaar; ,----, de fauvettes, meisjesjager;
(volksschrift der oude Egyptenaren).
demoucheter, v.tr. de knop afnemen van
de merles, flessentrekker.
(degen).
denicotiniser, v.tr. van de nicotine ontdoen.
demoulage, m. 't uit de vorm nemen.
denier, m. denarius (Rome), zilverling (van
dêmouler, v.tr. uit de vorm nemen.
Judas); penning, duit ('/12 sou); '/24 ons
demunir, v.tr. (de) ontbloten, ontdoen, be(,.., de poids), ~s, geld; ,-,, a Dieu, godspenning; au ~ vingt, tegen 5 percent (------roven (van krijgsvoorraad); se ,-..., de, zich
eigl. I op de 2o); les /-ss publics, de staatsontbloten; zich beroven van, uit handen
gelden; un beau'', een aardig sommetje;
[seld is).
geven.
a beaux ~s, voor goed geld, met klinkende
demurer, v.tr. openbreken (wat toegemetmunt; le ,-, de la veuve, het penningske
dêmuseler, v.tr. de muilband afnemen (een
der weduwe; ,---, de Saint-Pierre, RK Sinthond); demusele, ongemuilband.
satie, moedeloosheid.

demoraliser, v.tr. zedeloos maken, de zeden
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Pieterspenning (jaarlijkse vrijwillige gift
aan den Paus).
denier, v.tr. (4) ontkennen, loochenen; weigeren (aan), ontzeggen (aan) (b y . 'n recht).
anigrant, a. zwartmakend, lasterlijk.
dênigrement, m. zwartmaking, bekladding,
belastering.
denigrer, v.tr. zwart maken, bekladden, afgeven op.
Denis, in. Dionysius.
deniveler, v.tr. ongelijk maken.
denivellation, f. verschil in hoogte, -van
niveau.
dênombrement, m. telling, opsomming;
volkstelling.
denombrer, v.tr. tellen, opsommen.
dênominateur, m. noemer (van een breuk).
dênominatif, a. benoemend.
denomination, f. benaming, naam; benoeming.
dénommer, v.tr. benoemen, een naam geven
aan; noemen (in rechten).
denoncer, v.tr. aanzeggen (oorlog), betekenen (gerechtelijke akte); opzeggen ('n
wapenstilstand, huurcontract); aangeven,
aanbrengen, verklikken, verklappen.

dênonciateur, m. -trice, f. aanbrenger, -ster,
aanklager, -klaagster.
dênonciation, f. aanzegging, betekening; opzegging; aangifte, beschuldiging, aanklacht.
denotation, I. aanduiding, aanwijzing.
dênoter, v.tr. aanduiden, aanwijzen, wijzen
op, een teken zijn van.
dênouable, a,. ontknoopbaar, ontwarbaar.
denouement, dênoilment, m. ontknoping;
oplossing; dood; berechting; on craint un
,-,-, fatal, men vreest het ergste.
denuder, v.tr. ontknopen; oplossen (moeilijkheid), afwikkelen, ontwarren ('n intrige);
los-, lenig maken (lichaam; versmaat); e-,
la langue a qn., iem. aan 't spreken brengen; se losgaan.
~, ' zich afwikkelen; les
langues se denouent,de tongen komen los.
denr6e, /. waar, eetwaar, levensmiddelen;
~s coloniales, koloniale waren.
dense, a. dicht.
densimitre, dichtheidsmeter.
densitê, f. dichtheid; soortelijk gewicht.
dent, f. tand (ook van een kam, -een zaag,
-een wiel); piek, bergtop; schaard(e) (van
een mes); grosse "-, of e%, molaire, kies; e•-,
de lait, melktand; e,./ incisive, snijtand;
r..., canine, hoektand; '' de sagesse, verstandskies; avoir mal aux ~s, kiespijn
hebben; avoir son mal de ,,,s, weer kiespijn
hebben; montrer les mss, de tanden laten
zien; avoir les ~s longues, honger hebben;
faire ses ~s, tanden krijgen; etre sur les
,,,s, uitgeput zijn; avoir une '' contre qn.,
een wrok tegen iem. hebben, gebeten zijn
op iem., het niet op iem. voorzien hebben,
_
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de pik op iem. hebben; avoir une ~ de lait
contre qn., een oude wrok jegens iem.
koesteren; it n'a Tien 4 mettre sous la ~.
hij heeft niets to eten; it n'y en a pas pour
sa ~ creuse, het kan wel in zijn holle kies;
mordre a belles ''s, gretig bijten; de'chirer
4 belles mss, gretig verslinden; belasteren,
zwart maken, (fig.) over de hekel halen;
manger du bout des /---is, met lange tanden eten, kieskauwen; rire du bout des
,--,s, gedwongen lachen; parler entre ses
mss, mompelen; arme jusqu' aux ~s, van
top tot teen gewapend; savant jusqu' aux
mss, erg geleerd; avoir la wort entre
les ~s, met de dood in de schoenen lopen.
dentaire, a. tand-; tandheelkundig; nerf ,,,,
tandzenuw; art ', tandheelkunde.
dental, a. tand; consonne ,--ie of ~e, f. tandmedeklinker.
dentt-de-chien, I. hondstand; beeldhouwersbeitel.
dent-de-lion, I. $ paardebloem, leeuwendentt-de-loup, f. lange pin. [tand.
dente, a. getand; roue ~e, tandrad; feuille
"' e, $ getand blad; feuille ~e en scie, t
[gezaagd blad.
dent6e, I. beet.
dentelaire, f. $ loodkruid.
dentele, a. getand, uitgetand, zaagvormig.
denteler, v.tr. (uit)tanden, kartelen.
dentelet, m. tandlijst.
dentelle, f. kant, kantwerk; ti d'application,
oplegsel van kantwerk; de ~, kanten.
dentelliire, f. kantwerkster, kantmachine.
dentelure, f. uitgetande rand, kartel(rand).
denter, v.tr. van tanden voorzien.
dentex, m. ,-5 tandbrasem.
denticulaire, a. met kalfstanden; fijngetand.
denticule, a. met kalfstanden; fijngetand.
denticule, f. tandje; kalfstand (aan kroonlijst.
dentier, ni. kunstgebit, vals gebit.'
dentiforme, a. tandvormig.
dentifrice, m. tandmiddel; e■,, a. tand-; eau
e,,, mondwater; pate ~, tandpasta; poudre
,..,, tandpoeder.
dentine, I. tandbeen.
dentirostres, m. p/. tandsnaveligen.
dentiste, m. tandarts, -meester.
dentition, f. 't tanden krijgen; seconde ~,
't tanden wisselen.
dento-labiale, f. tandlipletter.
denture, f. gebit; tandwerk (aan raderen).
denudation, f. blootlegging, ontbloting.
denude, a. kaal, naakt.
denuder, v.tr. blootleggen, ontbloten; kaal
maken; ontschorsen.
dênui (de), a. ontbloot; beroofd (van), zonder; e-, de fondement, ongegrond; e-, de
ressources, zonder middelen van bestaan;
hulpbehoevend; e-, de tout, hulpbehoevend.
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dinuement, (liniment, In gebrek, ontbloting; étre dans un "-, complet, van alles
beroofd zijn.
dênuer, v.tr. (de) beroven-, ontbloten (van).
dinutrition, I . ondervoeding.
diontologie, f. plichtenleer.
dêpaillage, in. 't stro halen (uit).
dipailler, v.tr. van het stro ontdoen.
dêpaissance, f. weideplaats.
dêpalissage, in. 't vrijmaken v. 't latwerk.
dipallsser, v.tr. van 't latwerk losmaken.
dipannage, m. 't weer op gang brengen
(v. e. auto, enz.).
dipanner, v.tr. weer op gang brengen.
dêpaquetage, m. 't uit- of ontpakken.
dipaqueter, v.tr. uitpakken.
dipareilli, a. onvolledig, geschonden; gant
,....,, losse (linker of rechter) handschoen;
volumes "-is, afzonderlijke, niet bijeenbehorende boekdelen.
depareiller, v.tr. schenden, onvolledig maken.
dêparer, v.tr. ontsieren; de versiering wegnemen van.
diparier, v.tr. ontparen (by. handschoenen).
diparler, v.intr. ophouden met spreken;
(allerlei ) wartaal uitslaan; a ne de'parle
pas, zijn mond staat niet stil.
dêparquer, v.tr. uit de kooi halen (kudde),
uit het oesterpark halen (oesters), uit het
park halen (materialen).
depart, m. scheiding; vertrek, afreis, afrit
(ook start), afvaart; opstap (v. rijwiel);
vaarbeurt; perron van vertrek; prendre le
,-.,, opstijgen; etre sur son i--i, gereed
staan om te vertrekken; i---, en vacances,
't met vacantie gaan; point de -', punt
van vertrek; uitgangspunt; /-•, de poinpiers, afdeling van de brandweer; faux'',
mislukte start.
dêpartager, v.tr. de doorslag geven (bv. ,--,
les votes); tot elk. brengen, beslissen
tussen (twee personen).
departement, in. afdeling, departement (als
gewest of ministerie)
départemental, a. departementaal.
dipartir, v.tr. (a) uit-, verdelen; toewijzen
(aan), toedelen (aan); se'' de, laten varen, afzien-, afwijken van.
depassement, m. overschrijding, 't te buiten-,
te boven gaan.
dêpasser, v.tr. voorbijgaan, -lopen, -rijden,
-varen (na te hebben ingehaald), de loef
afsteken aan ('n concurrent); voorkomen;
overtreffen (bv. verwachting); ,--, l'attente,
meevallen; voorbijstreven (doel, iemands
gedachten), te boven gaan (krachten), te
buiten gaan (grenzen), gaan buiten (z'n
instructies, -zijn boekje), overschrijden
(by . afgesproken tijd), komen boven (pari), het verstand te boven gaan van (iem.),
over 't hoofd groeien (iem. van iets
nieuws, iets moeilijks); groter zijn dan,
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uitsteken boven (iein.), steken uit (zak),
staan buiten (rooilijn); uittrekken, uithalen (veter, lint), uitscheren (kabel);
cela me de'passe, daar staat m'n verstand
bij stil; avoir de'passe la soixantaine, de
zestig achter de rug hebben.
depatriê, a. uitgeweken.
dipavage, m. 't opbreken van de straat.
dêpaver, v.tr. opbreken (straat).
dipaysi, a. niet op zijn gemak, niet thuis,
van de wijs; 'are ,--i, se sentir ,--i, kijken
als een kat in een vreemd pakhuis.
dêpaysement, m. 't plaatsen in een vreemde
omgeving; bevreemding.
dipayser, v.tr. uit zijn land verwijderen; in
een vreemde omgeving plaatsen, uit zijn
kring rukken; van de wijs brengen, van
zijn stuk brengen; verschalken.
dipecage, dipicement, m. 't kleinsnijden of
verbrokkelen; sloping.
depecer, v.tr. in stukken snijden, verdelen;
vaneenrijten; slopen (schip), verbrokkelen
('n land).
dêpeceur, m. sloper van schepen.
dip Eche f. opruiming; bericht, mededeling, ambtelijk bericht; telegram, (ook: "..,
te'le'graphique); c' est une belle'' ! dat ruimt
op; de mauvaise "-i, die weinig aftrek
vindt; ,-, chiffre'e, telegram in cijferschrift;
,---, en clair, telegram in gewoon schrift;
salle de ,---,s, tijdingzaal; sac de ,---/s, brievenzak (posterijen).
dêpeche-compagnon, in: a ,---i, met de Fransche slag.
dipichet-mandatt i.%7 telegraphische postwissel.
dêpecher, v.tr. spoedig helpen, naar de
andere wereld helpen; bespoedigen; met
spoed afdoen, -afmaken, schot brengen in;
zenden; se "-,, zich haasten; zich spoeden,
(haast, spoed, vaart) maken, voortmaken,
[van.
depechez! haast u !
depeigner, v.tr. de haren in de war brengen
dipelndre, v.tr. afschilderen, beschrijven,
uitbeelden, schetsen.
dipelotonner, v.tr. van een kluwen afwinden.
dipenailli, a. haveloos, slordig, vervallen.
dipenaillement, m. haveloosheid.
dependance, f. afhankelijkheid, ondergeschiktheid; onzelfstandigheid; aankleve,
toebehoren; bijgebouw, bijkantoor of
' (i---is) onderhorigheid.
dependant (de), a. afhankelijk (van), ondergeschikt, onderhorig (aan); behorende
(tot); onzelfstandig.
dépendeur, m. afnemer; ,---, d'andouilles,
lange slungel, bonenstaak.
dêpendre, v.tr. afnemen, losmaken, afsnijden
(by. gehangene); ,■., de, v.intr. afhangen
(van), afhankelijk zijn (van), behoren
(tot); cela depend, dat hangt er van af.
dipens [depa], m.pl. onkosten, kosten; aux
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f---, de, ten koste van; cunclamner qn. aux
,,, iem. in de kosten veroordelen; apprendre a ses ,-.,, leergeld betalen.
depense, I. uitgave, (on)kosten; vertering;
besteding; verbruik, (fig.) uitkraming
(van geleerdheid), verkwisting (van tijd),
overdaad, trommelvuur (van geestigheden), inspanning (van krachten); provisiekamer, spijskamer, etenskast; porter
en ,%,, als uitgave boeken; faire de la ,%-,,
grote uitgaven doen; c'est une grosse ,---i,
dat hakt er in.
depenser, vtr. uitgeven, verteren, besteden;
verbruiken (kolen), (fig.) opofferen (gezondheid), uitkramen (geleerdheid), verkwisten (en tijd), inspannen (krachten);
se ,-,,, uitgegeven worden; zich niet ontzien, veel doen (voor anderen); geen
moeite ontzien, zich geheel geven, zich
inspannen.
depensier, a. verkwistend; ,- ,, m. -iere, f.
spijsmeester, -es; bottelier; verkwister.
deperdltion, I. verlies (ook technisch), vermindering.
deperlr, v.intr. afnemen; vervallen; achteruitgaan; (weg-, ver-)kwijnen.
diperissement, m. afneming; verval; (weg-,
ver)kwijning.
del) etrer, v.tr. (de) losmaken (van), bevrijden
(van), redden (uit); uit de verlegenheid
helpen.
depeuplement, m. ontvolking.
dêpeupler, v.tr. ontvolken; ' une forit, veel
bomen hakken in een bos; ".., un etang,
de vissen van een vijver uitroeien; se
"s zijn bewoners verliezen, ontvolkt
worden; leeglopen [v. zaal 8z].
depiauter, v.tr. villen, stropen.
deplecer, v.tr. ontleden, in stukken snijden.
dépleter, v.tr. de wortels blootleggen van;
kaal maken (laken).
dipllage, m. depilation, f. ontharing, 't uitvallen van het haar.
depilatif, a. ontharend.
depilatoire, a. ontharend; ,--,, m. ontharingsmiddel.
depilement, in. 't wegnemen der stutten in
een verlaten mijngang.
depiler, v.tr. ontharen; ,•,, v.intr. de stutten
wegnemen in een verlaten mijngang;
se ,--s, 't haar verliezen.
depingler, v.tr. losspelden.
diplquage, in. 't dorsen (door 't treden van
paarden). .
depiquer, v.tr. dorsen (door 't treden van
paarden); de steken lostornen van; uit
de grond halen; weer in een goed humeur
brengen; se ,---,,, weer in een goed humeur
geraken.
deplster, v.tr. opsporen, op het spoor komen,
opsnorren, opdiepen; van het spoor brengen, ontkomen aan.
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dipit, m. spijt, wrevel, ergernis, verdriet;
en ,., de, ten (in) spijt van, in weerwil van,
trots, ondanks; en ,-■., qu'il en ait, of hij wil
of niet, tegen wil en dank; en ,-•-, du bon
sens, glad verkeerd of wat natuurlijk
glad verkeerd is; de ,--,, uit wrevel.
dep lie, a. nijdig, wrevelig.
dêpiter, v.tr. nijdig-, spijtig maken, ergeren;
se "-,, kwaad worden, zich ergeren.
deplane, a. verplaatst; misplaatst, ongepast.
deplacement, m. verplaatsing, verlegging,
verzetting, verschuiving; overplaatsing;
waterverplaatsing (van een schip); reis;
't reizen (en trekken); frail de ,■,, reiskosten; ,---, gratuit, vrij vervoer.
deplacer, v.tr. verplaatsen, reizen (en trekken); overplaatsen; se e..., van plaats veranderen.
deplane (a), v.intr. mishagen-, niet bevallen
(aan); ne vous (en) de'plaise, met uw verlof,
neemt u me niet kwalijk; n'en deplaise es
ce monsieur, die mijnheer mag er dan over
denken zoals hij wil; se ,,,, 't niet prettig vinden, niet kunnen aarden.
deplalsance, I. weerzin, mishagen.
dèplaisamment, adv. deplaisant, a. onbehaaglijk, onaangenaam.
deplaisir, m. misnoegen, verdriet, mishagen,
ongenoegen, onbehaaglijk-, onaangenaamheid.
déplantage, m. deplantation, f. verplanting.
deplanter, v.tr. verplanten, verpoten; uit de
grond halen.
depiantolr, m. tuinmansboor, plantenschopje.
depliant, m. uitslaande plaat.
deplier, v.tr. open-, ontvouwen, ontplooien,
;
se "..,, zich ontvouopenleggen, uitslaan
wen, uit de plooi komen; opengaan.
deplIsser, v.tr. de plooien wegmaken (strijken) uit.
deploiement, deplolment, m. ontplooiing,
ontvouwing; ontwikkeling, ten toon spreiding; opmars.
.
deplombage, m. 't wegnemen van loodjes,
-van plombeersel.
deplomber, v.tr. van loodjes ontdoen (by.
een wagon); 't plombeersel nemen uit
(een tand).
deplorable, a. -ment, adv. beklagenswaardig,
treurig; erbarmelijk, miserabel, betreurenswaardig.
deplorer, v.tr. betreuren, bewenen, beklagen,
bejammeren.
deployer, v.tr. ontplooien, ontvouwen, uitspreiden; uitslaan (vleugels), in slagorde
opstellen (kolonne), ontwikkelen (v.
energie), ten toon spreiden (weelde), optreden met (strengheid); rire a gorge
diployee, luidkeels lachen, schateren; enseignes deployees, met vliegende vaandels;
se ,,,, zich ontplooien.

deplume
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deplume, a. geplukt; haal of awl lager wal. depossider, vir. onteigeneu, uit het bezit
stoten; ontzetten (uit, de); "g qn. de qc.,
(141 umer, v.tr. plukken, de veren uittrekken van; se "..,, zijn veren- of zijn haar
iem. iets ontnemen; roi de'posse'de, afged'epocher, v.tr. uit de zak halen. [verliezen.
zette koning.
depoétiser, v.tr. van het dichterlijke be- (repossession, f. ontzetting uit het bezit,
roven. [ontdoen.

ontheffing, vervallenverklaring.

dépointage, m. 't van de rijgdraden (steken) deposter, v.tr. van een post verdrijven.
depointer, v.tr. van de rijgdraden ontdoen. depot, m. 't neerleggen, afgifte (by . van aandelen), aanbieding (van een telegram),
dépoitraille, a. met ontblote borsten.
't in bewaring geven, bijzetting (van een
depoli, a. mat, dof; verve ,-,,, matglas; ,--", m.
lijk), 't inleggen, 't deponeren (van geld),
matheid.
depolir, v.tr. ontglanzen; mat-, dof maken.
indiening; bewaarplaats, stapelplaats, dedeponent, a. verbe i■g , deponens (lijdende
pot, munitiebergplaats, remise, loods,
vorm met bedrijvende betekenis.)

depopularisation, I. 't impopulair worden
(maken); 't verliezen van de volksgunst.

dépopularisateur, -trice, a. ontvolkend.
depopulariser, v.tr. de volksgunst doen verliezen, impopulair maken.

depopulation, I. ontvolking.
deport, m. onbevoegdverklaring (van zichzelf); huur van effecten; sans "g, onverwijld.
deportation, f. deportatie (verbanning naar
een strafkolonie).
deporte, m. gedeporteerde (banneling):
deportement, m. (meestal p1.) uitspattingen,
slecht gedrag.
*oder, v.tr. deporteren (naar een strafkolonie verbannen) ; se i-i, zich onbevoegd

verklaren.
deposant, m. -e, I. getuige; inlegger, -ster (op
de spaarbank), bewaargever; depositogever, -geefster.

depose, f. 't afnemen; 't wegnemen.
deposer, v.tr. neerleggen, neerzetten, afgeven
(brief), aanbieden ('n telegram), afzetten
(iem. aan zijn huis; klei; koning), afleggen
(mantel, trots), aanspoelen (wrak), bijzetten (iemands as), in bewaring geven
('n paraplu), uitstorten (vuil, z'n hart),
neerleggen (wapens, ambt), afwerpen
(masker), inleggen (geld op de spaarbank), deponeren (geld, fabrieksmerk,
'n stuk ter griffie), afzien van (kroon);
e--, un secret dans le sein d'un anti, een
geheim toevertrouwen aan 'n vriend; indienen (klacht, wetsontwerp), ontzetten
(uit) (iem. uit zijn ambt), af-(weg-)nemen
(gordijn); ,----, son bilan, zich failliet verklaren; e--, ses hommages aux pieds de qn.,
iem. zijn eerbied betuigen; ,---,, v.intr.
getuigen, getuigenis afleggen; een bezinksel vormen, neerslaan.
depositaire, m. & f. bewaarder, -ster; depothouder, -ster; les r,./.3 du pouvoir, de verantwoordelijke personen; ,----, d'un secret,
ingewijde in een geheim.
deposition, I. getuigenis, verklaring van een
getuige; afzetting, ontzetting; indiening,
aanbieding; ,---, de croix, afneming van het
kruis.
FRANS WOORDENBOEK.

huis van bewaring, bagagebureau; toevertrouwd goed, inlage, deposito; bezinksel, neerslag, ophoping van kwade vochten; ,---, de mendicite, bedelaarskolonie,
rijkswerkinrichting, werkhuis; ,,,-, de
charbon, kolenstation; mettre en "g, in bewaring geven; tenir en "g, in voorraad
hebben; avoir qc. en "g, iets onder zich
hebben.
dêpotage, depotement, in. 't overgieten (van
wijn); 't uit de potten nemen (van planten).
depoter, v.tr. uit de pot nemen (planten);
overgieten (vloeistoffen).
depotoir, m. wijnmaat; wijnkelder; asbelt,
rommelhok, vuilnishoop; fabriek tot
vuilnisverwerking.
depoudrer, v.tr. van poeder ontdoen.
depouille, I. afgestroopt-, afgelegd vel; afgevallen bladeren; afleggers (kleren); /-...a
modelle, stoffelijk overschot (omhulsel);
buit, nalatenschap, oogst; se parer des "gs
d'autrui, pronken met eens andermans
veren.
depouille, a. beroofd, kaal; front ,---,, kaal
voorhoofd; style "g, sobere stijl.
depouillement, m. 't afstropen; vervelling;
beroving, verloochening; 't afleggen; kaalheid, berooide toestand; onderzoek, 't nagaan, 't kennis nemen, 't openmaken, 't
maken van een uittreksel; ,---, du scrutin,
stemopneming.
depouiller, v.tr. (de) (af)stropen (haas,
paling), 't vel afhalen, blootleggen (been),
leegplukken, ontbladeren (boom), pellen
('n vrucht), uitschudden, van alles beroven, uitkleden (iem.); nemen uit de
vorm (gegoten stuk), onderzoeken ('n dossier), nagaan (rekening), de uitslag vaststellen van 'n stemming; ,---, le scrutin,
de stemmen opnemen, openmaken, kennis nemen van (z'n post), een uittreksel
maken van (bock); afleggen (omhulsel,
kleren, schaamte), van zich afschudden
(sombere gedachte), ontdoen (van) (de
ziel van haar omhulsel, iem. van zijn
kleren), ontbloten (van) (iem. van alles),
beroven (van) (iem. van zijn geld, -van
een voordeeltje); ontnemen aan, ontrukken aan (iem. aan de macht); ,-.-, le vieil
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depourvoir

deranger
depuratif, a. & m. bloedzuiverend (middel).
deputation, I. zuivering, loutering.
dipuratoire, a. (bloed)zuiverend.
dêpurer, v.tr. zuiveren.
deputation, f. afvaardiging; zending, ge-
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homme, de nude Adam afleggeii; se ,--,,
vervellen; zijn bladeren verliezen; zich
ontkleden; zijn geld weggeven; slapper
worden (van wijn); se'' de, zich ontdoen
van, beroofd worden van, afwerpen.
apourvoir, v.tr. ontbloten.
dêpourvu, a. ontbloot, misdeeld; etre ' de,
beroofd (verstoken) zijn van, gebrek hebben aan; au ,,,, onverhoeds, onverwachts;
etre pris au (%,, overvallen, overrompeld
worden.
dêpoussiêrage, tn. 't stofvrij maken.
dépoussiker, v.tr. stofvrij maken.
dêpravateur, -trice, a. bedervend; P%-, m. bederver.
depravation, I. bederf, be-, verdorvenheid;
,--, du gout, wansmaak.
depraver, v.tr. bederven, verderven.
deprecation, I. afbidding, afsmeking.
dêprêcatoire, a. afbiddend.
dêprêciatif, a. vernederend (van een woord),
ongunstig, geringschattend.
depreciation, I. waardevermindering, daling;
geringschatting, kleinachting.
déprècier, v.tr. onderschatten, doen dalen
(in waarde); geringschatten, afkammen;
in waarde verminderen.
deprêdateur, m, berover, plunderaar, vernieler (by . van autobanden).
dèpredatif, a. culture P.-qv, roofbouw.
depredation, I. beroving, plundering, roof,
diefstal; verduistering (van geld).
dêprendre, v.tr. scheiden, losmaken; se ,--,
(de), zich losmaken (van), onverschillig
worden (voor).
dépressif, a. neerdrukkend; deprimerend.
depression, f. in-, neerdrukking; depressie
(lage barometerstand); daling; waardevermindering, gedruktheid (van de markt);
vernedering, neerslachtigheid; ,,, de l'horizon, kimduiking; /-%, du terrain, inzinking;
' des prix, daling der prijzen.
aprier, v.tr. afzeggen ('n gast).
déprimê, a. ingedrukt, ingezonken, laag
(van 't voorhoofd), zeer zwak (van een
pols), lusteloos (van de markt), neerslachtig.
diprimer, v.tr. in-, neerdrukken; vernederen,
verkleinen, ter neer slaan.
dipriser, v.tr. geringschatten; onderschatten;
smalen.
dêpromettre, v.tr. weer niet geven; ('t beloofde) intrekken.
dkprovincialiser, v.tr. 't kleinsteedse afdêpuceler, v.tr. ontmaagden. [leren aan.
depuis, prep. sedert, sinds, na; van... af; ,%.,
lors, sedert die tijd; ,., peu, sedert kort;
,--, longtemps, reeds lang; ,-%,, adv. sedert,
later; je ne l'ai pas revu ,-,,, ik heb hem
sedert niet weer gezien; e que,coni. sedert.
dépuiper, v.tr. tot pulp snijden.
dOpuipeur, m. pulpmachine.

zantschap, deputatie; de afgevaardigden;
ambt van afgevaardigde, kamerlidmaatschap; envoyer en ,,,, afvaardigen;'-, permancnte, Gedeputeerde Staten (in Belgie).
depute, m. gezant; afgevaardigde, kamerlid;
Chambre des "-,s, Tweede Kamer.
dêputer, v.tr. afvaardigen; P%-i, v.intr. afgevaardigden zenden.
(Wadi* a. ontworteld, in vreemde omgeving geplaatst, aan z'n milieu ontrukt.
dêracinement, in. ontworteling; uitroeiing.
araciner, v.tr. ontwortelen, uitrukken; uitroeien; uit zijn omgeving rukken.
dêrader,v.intr.4,,driftig worden(van schepen);
afgieren.
dêrager, v.intr. uitrazen, bekoelen.
deraidir, v.tr. lenig-, buigzaam-, minder stijf
maken, de stijfheid wegnemen van.
dèraillê, m. verongelukte, verlopen sujet.
araillement, m. ontsporing, deraillement.
(Waffler, v.intr. ontsporen, derailleren; kletsen.
araison, I. onzin, onverstand, onredelijkheid.
dêraisonnable, a. -ment, adv. onredelijk, onverstandig.
dkalsonner, v.intr. raaskallen, doorslaan,
onzin praten (-verkopen, -uitslaan).
dêralinguer, v.tr. ,,t, uit de lijken slaan (zeilen).
derange, a. in de war, overhoop (kamer),
defect, stuk, van slag (pendule), van
streek, bedorven (maag), van de wijs,
overstuur; losbandig; it a le cerveau ,•,,
hij is niet wel bij 't hoofd, niet goed wijs.
derangement, m. wanorde, verwarring; ongeregeldheid, stoornis, last of diarrhee;
hinder; storing;'' d'esprit, storing van de
gees; ,-%, de corps, diarrhee.
dêranger, v.tr. verzetten, verleggen, verwarren, in wanorde brengen, overhoop
halen, door elkaar gooien; storen, hinderen, lastig vallen (bv. om door to gaan),
ophouden, van zijn werk halen, -gaan
halen (iem. die werkt); defect maken
('n machine), in het ongerede brengen;
van streek brengen (lichaam, zweer), van
de wijs brengen (verstand), van het rechte
pad brengen ('n jongmens); se ,---,, in wanorde geraken; zich laten storen, moeite
doen, zich moeite geven; komen, afwijken
van zijn gewoonten; in het ongerede
komen; bederven (maag), van streek geraken, van de wijs geraken, krenken (verstand), losbandig worden; ne vous &rangez pas, laat ik u niet storen; ga uw gang;
doe geen moeite; blijft u zitten, enz.
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dêrapage, m. 't slippen (van een fiets); 't
komt; ,-,-, iêre heure, laatste berichten; en
doordreggen (van een anker).
' e analyse, ten slotte; 'etre a la "..viere
déraper, v.intr. slippen (van een fiets, -een
extremitd, op sterven liggen; ces fours ,--is,
auto); doordreggen (van een anker).
dezer dagen; en /---, lieu, ten slotte; en ,--,
dirasement, m. 't afschuren, 't verlagen
ressort, in hoogste instantie; au ,---, point,
(v. muur, enz.).
in de hoogste graad; c'est du ,---, ridicule,
dêratë, a. zonder milt; courir comae tan
het is allerbelachelijkst; etre du ' biers
(chien) '', hollen als een razende.
avec qn., bijzonder goed met iem. zijn;
dêrater, v.tr. de milt uitsnijden aan.
le ,•./ des hommes, de gemeenste kerel die
aratisation, f ontratting.
op de wereld bestaat; it veut toujours avoir
d6ratiser, v.tr. ontratten.
le '', hij wil altijd het laatste woord
derby [derbi], m. derby (wedren voor driehebben.
jarige paarden, te Epsom en te Chantilly). dernierement, adv. onlangs, laatst, laatstederechef, adv. opnieuw.
lijk, laatstleden.
dêrêgiè, a. ongeregeld, in de war, van streek, dêrobade, f. zijsprong of weigering (van een
wanordelijk, onordelijk; ongebonden, lospaard); 't zich onttrekken, terugkrabbebandig.
len.
deréglement, m. wanordelijkheid, ongere- derobé, a. heimelijk, verborgen, geroofd, gegeldheid, stoornis; ongebondenheid, losstolen; escalier, • -,, geheime trap; heures
bandigheid.
yes, snipperuurtjes; fêve tee, gedopte
arigier, v.tr. in de war brengen, storen; van
boon; pied "..), afgesleten paardenhoef; a
streek maken; losbandig maken; se ,---i, in
la -'e, heimelijk, steelsgewijze, stiekem,
de war geraken.
achterbaks.
adder v.tr. de rimpels wegmaken van; uit dêrober, v.tr. (a) bestelen, uitschudden; stede plooi brengen, opvrolijken; se ,.•,, zijn
len, wegkapen, ontfutselen (geheim);
rimpels verliezen; uit de plooi komen.
wegnemen, (ont)roven ('n kus), ontvreemderision, f. bespotting, spot; tourner en ,--,,
den; onthouden ('n eerbewijs); onttrekken
spotten met, de spot drijven met; c'est
(aan) ('n ogenblik aan zijn bezigheden,
une ,--,,'t is een bespotting, 't is een minne
de hemel aan de ogen); verbergen (voor)
manier van doen.
(iemands terugkeer); se P., , verdwijnen,
dêrisoire, a. bespottelijk; prix ,--i, spotprijs.
wegzinken; wegsluipen, zich verbergen
dêrivatif, a. & m. afleidend (middel).
of een zijsprong maken, weigeren (van
derivation, I. afleiding, afstamming; aftakeen paard); (fig.) weigeren, zich van deelking; afdrijving (van de koers); afwijking
name onthouden, zich er afmaken; zich
(van de kogelbaan).
niet aan de afspraak houden; se ,---, qc.,
derive, I. afdrijving van de koers; alley-,
zich iets ontzeggen; se ,%-, ci qc., zich ontpartir a la ,,,, afdrijven, wegdrijven; (fig.)
trekken aan iets, niet ingaan op iets, iets
afdwalen, zich niet meer beheersen; spaak
ontwijken; ses genoux se ddrobent sous lui,
lopen.
zijn knieen knikken.
derive, a. & m. afgeleid (woord); derivaat derochage, m. 't schoonmaken (v. metaal)
(scheik.); verwant produkt.
met borax.
deriver, v.tr. afleiden; f aftakken; ,---, (de), dêrocher, v.tr. van een rots werpen; schoonv.intr. afgeleid zijn (van, uit); (af)stammaken met borax.
men (van), afkomen (van); voortsprui- derogation, I. afbreuk; inbreuk, afwijking;
ten-, voortvloeien (uit); van de koers
verkorting (van rechten).
afdrijven, afwijken.
dirogatoire, a. inbreuk makend; ,-%, a, afdermatite, f. huidontsteking.
wijkend van; clause re-), nadelige voordermatologie, f. leer van de huidziekten.
waarden.
dermatologique, a. met betrekking tot de dêrogeance, f. onterende daad.
leer der huidziekten.
dirogeant (a), a. inbreuk makend (op).
dermatologiste, m., dermatologue, m. kenner dêroger (a), v.intr. afbreuk doen (aan); invan huidziekten.
breuk maken (op), afwijken (van); zich
dermatose, f. huidziekte.
vernederen, handelen in strijd met zijn
derme, m. lederhuid.
plicht, -stand, -waardigheid; cela de'roge a
votre rang, dat is beneden uw waardigheid.
dermeste, m. dermestes (kever); ,---, du lard,
spekkever.
dêroidir[clêredir], v.tr. lenig-, buigzaam maken.
dernier, a. laatst; vorig; uiterst, hoogst,
grootst; geringst, laagst; la f■diêreannde, dêrompage, m. 't kleinsnijden (van lompen).
't laatste jaar (van een reeks jaren); derompoir, m. lompentafel.
l'annde e•-iiere, verleden jaar; partir le ,---i, dérompre, v.tr. omspitten (akker), omwerbet laatst vertrekken; au(x) e. -, (s) les bons,
ken; kleinsnijden (lompen).
lest best; de la e■iiêre heure, die te elfderure dêrougir, v.tr. de rode kleur ontnemen aan;
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dêsaccoutumer, v.tr. ontwennen, afwennen;
afleren; se ,--, de, (zich) afwennen, de gewoonte verliezen om; ontwennen; afleren.
roest verliezen; een ander mens worden; dêsachalander, v.tr. de klanten benemen, de
zich ontwikkelen, beschaafder worden.
klanten doen verliezen.
diroulement, in. ontrolling, afwikkeling.
disaciiration, /. ontstaling.
dirouler, v.tr. af-, ontrollen, ontvouwen, desaciirer, v.tr. ontstalen.
afwikkelen; se "-,, zich ontrollen; zich desaffectation, f. onttrekking aan zijn vroeontvouwen; zich afspelen; verlopen.
gere bestemming.
deroute, f. wanordelijke vlucht, nederlaag; disaffecti, a. buiten dienst gesteld; niet
aftocht; verval, achteruitgang; en r•,, op
meer gebruikt wordend, aan de dienst
de vlucht; vervallen, verlopen, versleten.
onttrokken.
dêrouter, v.tr. van de rechte weg afbren- dêsaffecter, v.tr. onttrekken aan zijn vroegen, van het spoor brengen; in de war
gere bestemming, een andere bestembrengen, uit 't veld slaan; verijdelen; se
ming geven aan.
sentir de'routd, zich als 'n kat in 'n vreemd disaffection, f., dêsaffectionnement, m. onpakhuis gevoelen.
genegenheid, afkeer, vervreemding.
derriere, prep. achter; les mains ,--, le dos, desaffectionner, v.tr. de genegenheid doen
met de handen op de rug; pensie de ,--,
verliezen van, onverschillig maken voor;
la tete, bijgedachte, geheime bedoeling; ,--,,
se ,--, de, zijn genegenheid verliezen voor.
adv. er achter, achteraan; par "-i, van ach- desaffourcher, v.intr. 4, 't vertuianker lichteren; attaquer qn. par'', iem. in de rug
ten.
aanvallen; sens devant "a , achterste voor; disaffubler, '.tr. ontdoen van de vermom,--,, m. achterste, achterdeel, achterkant;
ming, -van de dwaze kleding.
Porte de "-i, achterdeur; se me'nager une disagriable, a. -ment, adv. onaangenaam,
torte de ', een achterdeurtje openhouonpleizierig, naar.
den; les "-is (van 'n leger), de achterhoede; disagrier, v.intr. mishagen.
assurer ses mss, X zich in de rug dekken; disagrigation, I. scheiding, ontbinding; 't
mettre le feu au "-i el qn., iem. het vuur na
uiteenvallen, verwording.
aan de schenen leggen; se lever le ,---, le disagreger, v.tr. ontbinden, scheiden, doen
premicr, met 't verkeerde been uit bed
uiteenvallen; se ,----,, uiteenvallen, afbrokstappen.
kelen.
derviche [-via dervis [-vi], in. derwisch desagriment, m. onaangenaamheid, disple(Mohammedaanse bedelmonnik).
zier, last.
des, (samentrekking van de les) van de.
disaimanter, v.tr. de magnetische kracht
des, prep. van... af, al om, al bij, al te, al in;
ontnemen aan.
,--., midi, al om twaalf uur; ,-,-, le depart, bij disajuster, v.tr. in wanorde (in de war)
het vertrek al; ,■., Paris, van Parijs af, te
brengen.
Parijs al; ,,, cette vie, al in dit Leven; ,--, disaligner, v.tr. de richting verbreken van,
Tors, van toen af; dus, derhalve; ,,, a preuit de rooilijn brengen.
sent, van nu af aan; ,--, que, conj. zodra. desaltirant, a. verfrissend, dorstlessend.
desabonner,v.tr. als abonne schrappen; se ,-,,, disaltirer, v.tr. de dorst lessen van, laven;
het abonnement opzeggen.
se "-i, zijn dorst lessen, zich laven.
dêsabusement, m. aflegging van een dwa- dêsamarrer, v.tr. zie demarrer.
ling; terechtwijzing.
disamorcer, v.tr. het aas-, het slaghoedje
dêsabuser, v.tr. ontgoochelen, ontnuchteren,
wegnemen van.
uit de droom-, uit zijn dwaling helpen, desancrer, v.intr. 't anker lichten.
de ogen openen; se r.,,, zijn dwaling in- desannexer, v.tr. weer terugnemen (na
zien.
annex atie) .
[nexatie.
disacciimatement, m., disacciimater, v.intr. desannexion, I. teruggave, bevrijding (na an(het) ontwennen aan het klimaat, (het) dèsappareiller, v.tr. af-, onttuigen; aftakelen,
onttrekken aan de omgeving.
ontt akelen.
dêsaccord, m. wanklank, ongelijke stemming dêsapparier, v .tr. zie deparier..
(v. instrumenten); onenigheid; onmin; les disappointement, m. teleurstelling.
violons sont en ,...i, de violen zijn ongelijk disappointer, v.tr. teleurstellen.
gestemd; les juges sont en ,,,, de rechters dêsapprendre, v.tr. verleren, afleren.
zijn 't niet eens.
disapprobateur, a. afkeurend; ,,,, m. afkeurdisaccordi, a. ontstemd, vals.
desapprobation, I. afkeuring.
[der.
dêsaccorder, v.tr. ontstemmen; onenig doen desappropriation, f. onteigening, afstand van
worden, twist zaaien tussen.
eigendom.
desaccoupler, v.tr. loskoppelen, scheiden.
disapproprier, v.tr. onteigenen; se ,--,, van
disaccoutumance, /. afwenning, ontwenning.
zijn eigendom afstand doen.
clerouiller

i, v.intr. & se "-i, de rode kleur verliezen.
dirouiller, v.tr. van de roest ontdoen; lenig
maken; opfrissen; beschaven; se ,----i, de
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descendance, f. afstamming, afkomst; nadisapprouver, v.tr. afkeuren, laken.
komelingschap, nageslacht.
dêsarconner, v.tr. uit de zadel lichten; afwerpen; tot zwijgen brengen; uit het veld descendant, a. afdalend; garde ,,,e, aftrekslaan; se ,---,, zandruiter worden; de kluts
kwijtraken.
desargenter, v.tr. ontzilveren (bv. een kandelaar); van zijn gereed geld ontdoen.
dêsarmê, a. ontwapend, ongewapend, weerloos; overwonnen; opgelegd (schip).
dêsarmement, m. ontwapening; onttakeling,
buiten dienst stelling, oplegging.
disarmer, v.tr. ontwapenen; (de degen) uit
de hand slaan; onttakelen (schip), opleggen, afdanken; ontladen (kanon), inhalen
(riemen), (fig.) machteloos maken, verlammen; geen kans laten aan (de kritiek),
geen plaats laten voor (afgunst); doen
bedaren, bevredigen; /-ai un fusil, de haan
van een geweer in de rust zetten; '',
v.intr. de wapens neerleggen; het opgeven;
afgetuigd worden; se ,--,, zich ontwapenen;
zich laten bevredigen.
dèsarrimer, v.tr. )6. verstuwen.
dêsarroi, m. wanorde, verwarring, ontreddering, opschudding.
dêsarticuler, v.tr. ontwrichten; in 't gewricht afzetten; se '', uit het lid gaan.
dêsassembler, v.tr. uit elkander nemen.
desassimilation, f. uitscheidingsproces door
levende weefsels.
désassimiler, v.tr. uitscheiden.
disassociation, f., disassocier, v.tr. (het)
scheiden, losmaken, ontbinden.
dêsassortir, v.tr. schenden, vaneenscheiden
(wat bij elk. behoort); ,,, un marchand,
een koopman van zijn warenvoorraad be[roven.
Mastre, m. ramp, onheil.
dêsastreusement, adv. v. disastreux, a. rampspoedig, rampzalig.
dêsattrister, v.tr. opvrolijken, opbeuren; se
.
,---,, blijmoediger worden.
dêsavantage, m. nadeel; it s'est fait voir a son
,--,, hij heeft zich niet van zijn beste zijde
laten kennen.
dêsavantager, v.tr. benadelen.
dêsavantageusement, adv. v. dêsavantageux,
a. onvoordelig, schadelijk, ongunstig,
nadelig.
dêsaveu, m. verloochening, ontkenning, nieterkenning; herroeping; afkeuring, wraking.
dêsaveugier, v.tr. de ogen openen aan.
desavouer, v.tr. verloochenen, ontkennen,
niet erkennen (bv. 'n kind), herroepen;
afkeuren, wraken.
desax6, a. & m. ontoerekenbaar (mens), ontwricht, onevenwichtig.
dësaxer, v.tr. uit 't geestelijk evenwicht
brengen, ontwrichten.
Descartes, m. Cartesius.
descellement, m. ontzegeling; losmaking.
desceller, v.tr. ontzegelen; losmaken.

kende wacht; ligne —e, afdalende linie;
maree ,---de, eb; signe '', dalend teken
(dierenriem); ,-,,, m. -e, f. afstammeling(e),
nakomeling(e), loot, spruit.
descendre (de of a, dans, en, chez), v. intr.
naar beneden komen, naar beneden gaan,
dalen, zakken, aflopen; bergaf gaan (weg),
aftrekken (wacht), afdalen (van een berg,
in bijzonderheden, tot iets vernederends),
neerdalen (uit de hemel, in een groeve),
afstammen (van een familie), afhangen,
reiken (bv. tot het middenlijf), komen (van
de zolder, van boord), gaan (naar de
kelder, aan wal), uit-, afstijgen (van een
paard), af-, uitstappen, uitstijgen (uit een
rijtuig), zijn intrek nemen (in een hotel),
een huiszoeking doen (bij iem.), een inval
doen (in land, in speelhol), zich vezlagen (tot iets gemeens); ^.., au cercueil, in het graf dalen; ,--, dans la rue, in
opstand komen ( yolk); ,--, en soi-mime,
de hand in eigen boezem steken; ', v.tr.
afkomen, afgaan (trap), aflopen (straat),
afvaren, afzakken (loop van rivier), naar
voren komen op ('t toneel); afdalen
('n gamma); naar beneden brengen, naar
beneden halen, neerlaten (meubelen), afnemen of laten zakken ('n schilderij);
afzetten (reizigers), aan wal zetten (passagiers); doden, neerleggen, neerschieten;
,---, la garde, afgelost worden, van wacht
komen; (arg.) sterven.
descente, f. daling, afdaling, neerdaling, afzakking, afstijging, uitstijging, aankomst,
huiszoeking, inval, landing, 't dalen;
breuk, verzakking; helling; mijngang;
dakpijp, afvoerbuis; ,---, aux enfers, hellevaart; ,--/ de croix, kruisafname; ,---, de la
Courtille, troep vastenavondgekken; ,-,.., de
lit, kleedje voor 't bed; a sa ,---, de wagon,
toen hij uitstapte.
descripteur, m. -trice, f. beschrijver, -fster.
descriptif, a. beschrijvend; musique ,-•., ive,
programmamuziek.
description, /. beschrijving, omschrijving.
dêsêchouer, v.tr. )6. weer vlot maken, afbrengen (schip).
dêsemballage, m. uitpakking.
desemballer, v.tr. uitpakken.
disembarquement, m. ontscheping.
dêsembarquer, v.tr. ontschepen.
dêsembellir, v.tr. ontsieren.
dèsembourber, v.tr. uit de modder trekken;
uit de moeilijkheid redden.
disembouteillage, m. 't vrijhouden (v. d.
weg).
disembouteiller, v.tr. ontlasten ('n drukke
straat).
désembrayage, m. X af-, ontkoppeling.
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desembrayer, v.tr.
of-, ontkoppelen.
dësêquilibrè, a. & m. dwaas, die zijn geestedêsemparê, a. ontredderd; in de war; etre ,--i,
lijk evenwicht heeft verloren, onevenniet weten wat to beginnen, -hoe men
wichtig (iemand).
't heeft.
dis6quilibrer, v.tr. het (geestelijk) evenwicht
doen verliezen.
dêsemparer, v.intr. weggaan, wegtrekken,
't veld ruimen; sans ,./, onverwijld; in desert, s. woest; eenzaam, verlaten, onbeeen stuk door; f•-, v.tr. stukschieten, ontwoond, leeg, als uitgestorven, stil; la rue
redderen.
e'tait e■-,e, er was niemand op straat; /-,,, in.
dêsempennê, a. zonder veren; comme un
woestijn, wildernis, woestenij; pricker
trait ,---,, onbesuisd.
dans le ,,,, in de woestijn of voor dove
dêsempeser, v.tr. van stijfsel ontdoen; se ,---,,
oren preken; dglise du ,,,, hagepreek; faire
slap worden.
le ,--, autour de, iedereen verwijderen van.
dêsemplir, v.tr. ledigen; ,•,,, v.intr. & se ,•,, deserter, v.tr. verlaten, ontlopen, ontvluchleeg lopen; la maison ne de'semplit pas,
ten; verzaken, afvallig worden van, in
het huis is altijd vol mensen.
de steek laten; i-i, v.intr. deserteren, wegdêsenamourer, v.tr. van zijn verliefdheid
lopen, drossen; ,---, a l'ennetni, naar den
genezen.
vijand overlopen.
[loper.
dêsenchantement, m. onttovering; ont- deserteur, X tn. deserteur, overloper, weggoocheling; teleurstelling.
desertion, f. X desertie, 't overlopen, ' t wegdêsenchanter, v.tr. onttoveren; ontgoochelopen; afval(ligheid); ,-, d'appel, verzuim
len; teleurstellen.
van hoger beroep; ,---, des campagnes, trek
désenchanteur, -teresse, a. ontnuchterend,
naar de stad.
ontgoochelend.
dêsertique, a. woestijnachtig; van de
dêsenclaver, v.tr. vrijmaken uit een insluiwoestijn.
ting (inz. door bet kopen van omliggende dêsesperance, f. wanhoop, vertwijfeling.
terreinen).
disespirant, a. wanhopend, wanhopig.
dêsenclouer, v.tr. ontnagelen (kanon); de dèsespèrè, a. -ment, adv. wanhopig, in verspijkers uitrukken uit (klomp).
twijfeling; hopeloos; e■i, tn. wanhopige,
dksencombrer, v.tr. opruimen, ontruimen,
razende.
vrijmaken.
dêsespèrer (de), v.intr. wanhopen (aan), wandêsencrofiter, v.tr. ontkorsten; ontbolsteren;
hopig zijn, vertwijfelen; ,-,-, d' un malade,
van ketelsteen reinigen.
een zieke opgeven, wanhopen aan het
désenfiler, v.tr. afrijgen, de draad doen uit.
herstel van een zieke; ,---,, v.tr. wanhopig
dêsentler, v.tr. doen slinken; de gezwollenmaken, tot wanhoop drijven; se -',
heid wegnemen van; ,-,,, v.intr. slinken,
wanhopig zijn.
minder gezwollen zijn.
dêsespoir, tn. wanhoop, vertwijfeling; leeddêsenflure, f. slinking.
wezen, spijt; ,---, des peintres, $ schildersasenfourner, v.tr. uit de oven halen.
verdriet; etre au ,-.3, wanhopig zijn;
désenivrer [dezdnivre], v.tr. ontnuchteren;
etre le ,.., de, faire le ' de, tot wanhoop
se ,-,,, nuchter worden, ontnuchteren.
brengen; en ,-,, de cause, ten einde raad;
dêsenlaidir, v.tr. & intr. minder lelijk main arren moede; coup de '', wanhoopsken, -worden.
daad.
dêsennui, tn. tijdverdrijf.
deshabille, in. nêgligê, ochtendjapon, huisdêsennuyer [dezinWij 6], v.tr. de verveling
jas, huistoilet.
verdrijven van, verstrooien; se ,-.,, de dêshabiller, v.tr. ontkleden, uitkleden.
verveling (tijd) verdrijven.
dEshabitê, a. ontvolkt, niet meer bewoond.
desenrayer, v.tr. de rem(schoen) losmaken déshabituer, v.tr. afwennen; ontwennen; se
van.
,•, de, ontwennen aan.
dêsenrhumer, v.tr. de verkoudheid verdrij- disharmonie, f. disharmonie.
ven van.
dêsherber, v.tr. wieden.
dêsenrouer, v.tr. de heesheid verdrijven van. dêshêrence, f. ontstentenis van erfgenamen.
désensabler, v.tr. uit het zand losmaken.
dêshêritê, a. & m. misdeeld(e).
desensevelir, v.tr. opgraven.
dêshêriter, v.tr. onterven; misdeelen, stiefdêsensorceler, v.tr. onttoveren; de betovemoederlijk behandelen (bedelen).
ring verbreken van.
dêsheurer, v.tr. uit zijn gewone doen brendêsensorcellement, tn. onttovering.
gen; van slag brengen ('n uurwerk); ,--,,
dêsenterrer, zie deterrer.
v. intr. uit zijn gewone doen zijn; van slag
dêsenteter, v.pr. in: se ,---, de, zich uit het
gaan.
hoofd zetten.
déshonnete, a. -ment, adv. onfatsoenlijk,
dêsentortiller, v.tr. uit de war halen.
oneerbaar, onbetamelijk.
dêsentraver, v.tr. ontkluisteren.
dêshonnetetê, f. onfatsoenlijkheid, oneerdèséquilibre, tn. verstoord evenwicht.
baarheid.

deshonneur

231

dêshonneur,
oneer, schande; outer*.
dêshonorable, a. oneervol.
dêshonorant, a. onterend.
dêshonorer, v.tr. onteren, schandvlekken;
schenden; schande (oneer) aandoen;
ontsieren; se f•-, , zich onteren.
deshumaniser, v.tr. onmenselijk maken.
desideratum [dezidkatOm], m. -ta, pl.
wens; leemte.
désignatif, a. aanduidend, kenmerkend.
designation, I. aanwijzing, aanduiding; benaming, omschrijving.
designer, v.tr. aanduiden, aanwijzen; bepalen, omschrij ven;
qn. a la haine publique, iem. aan de openbare haat prijsgeven.
dêsillusion, f. ontgoocheling, desillusie,
tegenvaller.
desillusionnement, m. ontgoocheling, ontnuchtering.
dêsillusionner, v.tr. ontgoochelen, de illusie
benemen, ontnuchteren.
dèsincorporer, v.tr. uit het verband nemen,
uit het corps nemen.
désincrustant, a. & m. (middel) dat de ketelsteen wegneemt.
dêsincruster, v.tr. ketelsteen verwijderen uit.
dêsinence, I. (buigings)uitgang.
dêsinfatuer, v.tr. van een zotte inbeelding
genezen; afbrengen van.
dêsinfectant, a. &
ontsmettend-, desinfecterend (middel).
asinfecter, v.tr. ontsmetten, desinfecteren.
asinfecteur, a. ontsmetter; appareil, ontsmettingstoestel.
dêsinfection, I. ontsmetting, desinfectie.
desintegrer, v.tr. de eenheid-, het verband
verbreken; ontbinden.
asinthessê, a. belangeloos, onbaatzuchtig;
onbevangen;
dans, niet belanghebbend
bij.
onbaatzuchtigheid, bedesinthessement,
langeloosheid; verlies van belangstelling.
dèsint6resser, v.tr. schadeloosstellen (schuldzich
eiser), uitkopen (vennoot); se
de, geen belang
schadeloosstellen; se
meer stellen in; vaarwel zeggen aan; zich
niet meer aantrekken van; verwaarlozen.
dêsinvestir, v.tr. 't beleg opbreken voor.
dêsinviter, v.tr. afzeggen (gasten).
asinvolte, a. ongedwongen, vrij, los, ongegeneerd.
desinvolture, f. losheid (van manieren), ongedwongenheid, ongegeneerdheid.
dêsir (de), m. verlangen (naar, om), wens
(om); begeerte, lust, zucht; de la gloire,
roemzucht; e•-, de plaire, behaagzucht.
desirable, a. wenselijk, begeerlijk, gewenst.
Desire, m. Desiderius.
desirer, v.tr. verlangen, wensen, begeren;
laisser 4
te wensen overlaten; se faire
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op zich laten wachten; zich zelden
vertonen.
dèsireux (de), a. verlangend-, begerig (naar,
om); de gloire, roemzuchtig; e■, de
plaire, behaagziek;
de savoir, weetgierig.
afstand, intrekking.
dèsistement,
asister, v. pr. in: ser--, de, afstand doen (van),
afzien (van), aflaten van; zich terugtrekken (van); se ti de sa plainte, zijn klacht
intrekken; se
de ses pretentions, zijn
aanspraken laten varen.
dêsolAir (a), v.intr. ongehoorzaam zijn ( aan).
dêsobèissance, f. ongehoorzaamheid.
dêsobêissant, a. ongehoorzaam.
Osobligeamment [-3ama], adv. onvriendelijk, onheus.
desobligeance, f. onvriendelijkheid, onheusheid, onaardigheid.
dêsobligeant, a. onvriendelijk, onwelwillend,
onheus, onaangenaam, onaardig.
dêsobliger, v.tr. onvriendelijk bejegenen, onheus behandelen; een ondienst doen;
tegen zich innemen, onaangenaam zijn.
dêsobstruant, dêsobstructif, a. & m. de
verstopping wegnemend (middel).
dêsobstruction, f. vrijmaking, losmaking.
dêsobstruer, v.tr. ontruimen, vrijmaken;
doorsteken; de verstopping verdrijven.
dêsoccupation, I. werkeloosheid.
dêsoccupe, a. zonder bezigheid, ledig, onbezet, werkeloos.
dêsoccuper, v.tr. van zijn werk afhouden,
[ (middel).
afleiden.
asodorisant, a. & m. de stank wegnemend
m.
dêsceuvri, a. werkeloos, nietsdoend;
ledigloper, nietsdoener.
werkeloosheid, ledigheid;
dêsceuvrement,
om zijn tijd niet te vergapen; uit
par
verveling.
dêsolant, a. bedroevend, treurig, naar; verwoestend.
dêsolateur, m. die verdriet aandoet.
desolation, I. verwoesting; verlatenheid;
verslagenheid, droefheid; bedroefdheid,
troosteloosheid, ontroostbaarheid.
asolè, a. verwoest, woest; diep bedroefd,
troosteloos, ontroostbaar, verslagen; je
't spijt mij zeer.
suis
dêsoler, v.tr. verwoesten; diep bedroeven,
kwellen, erg spij ten.
dêsolidariser [clesO-], v.tr. de solidariteit
verbreken tussen.
désopilant, a. lachwekkend, hoogst vermakelijk.
dêsopilation, f. 't wegnemen van de verstopping; gelach.
disopiler, v.tr. de verstopping wegnemen
van;
la rate, de lever doen schudden,
hartelijk
hartelijk doen lachen; se
lachen.
desordonnê, a. -ment, adv. ongeregeld, on-
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ordelijk, ordeloos; buitensporig, woest, dessangler [desA-], Or. de buikriem losmaken van.
onmatig, overdreven; slordig, nalatig;
dessaouler [desule], v.tr. nuchter maken;
losbandig, liederlijk.
P-,, v.intr. nuchter worden.
dêsordre, m. wanorde, wanordelijkheid,
ordeloosheid, onordelijkheid, storing, dessêchement [des-], m. op-, ver-, uitdroging; drooglegging; verdorring.
stoornis (van 't gestel); verwarring, janboel; uitspatting, losbandigheid, buiten- dessicher [des-], v.tr. drogen, uitdrogen;
droogleggen, droogmaken; doen versporigheid; ,- ,s, woelingen, onlusten; en
dorren; ongevoelig maken; /-%, sur pied,
,,, on-, wanordelijk, verward, in de war,
van liefde versmachten, -wegkwijnen;
in 't wild.
se "a , op-, ver-, in-, uitdrogen; verdorren;
dêsorganisateur, -trice, a. desorganiserend,
ongevoelig worden.
ontbindend, verstorend, verwarrend, ontdessein, m. voornemen, doel, bedoeling, opwrichtend.
zet, plan; a ,-,, met opzet, opzettelijk;
dêsorganisation, f. desorganisatie, ontbina ,---, de, ten einde; sans "a , doelloos, zo
ding, verstoring, verwarring, ordeloosmaar; dans ce "a, met 't oog hierop.
heid, ontwrichting.
[desele], v .tr. of-, ontzadelen.
v.ty.
desorganiseren;
ontbindesseller
dêsorganiser,
den, verstoren, wanorde stichten in, in desserre [deser], I. 't ontspannen (van een
boog); 't losmaken; dur d la "a, penning
de war sturen, ontwrichten (by . 't verzestien, vasthoudend, op de penning.
keer).
disorienter, v.tr. doen verdwalen; in de war desservir [des-], v.tr. ontspannen (boog), afschieten (pijl), geven (schop); losmaken
brengen, van zijn stuk brengen.
(knoop), openen (gelederen); ne pas' les
disormais, adv. voortaan, in 't vervolg; van
dents, geen mond opendoen.
toen aan.
disossê, a. zonder beenderen, uitgebeend; dessert, m. nagerecht, dessert.
slap, lenig; (arg.) blut; ,--,, m. slappe desserte, /. kliekjes (overgeschoten eten);
waarneming-, bediening (van een kapel).
slungel, slangenmens.
dessertir [des-], v.tr. uit de kas nemen (be.
desossement, m. 't uitbenen (van vlees).
paarl).
disosser, v.ty. uitbenen; graten nemen uit;
se '', zich in allerlei bochten wringen, tesservant [des-], m. waarnemend geestelijke, kapelaan; bedienaar.
slap (lenig) worden.
desservir [des-], v.tr. bedienen, de dienst
dêsourdir, v.tr. uiteenhalen (weefsel).
waarnemen in (be. kapel); dienst doen
dêsoxydation, f. reductie, onttrekkine van
op, de gemeenschap onderhouden tussen,
zuurstof.
verbinden (be. twee delen); aandoen,
disoxyder, dêsoxygêner, v. tr. reduceren,
zuurstof onttrekken aan.
lopen-, rijden- of varen langs; afnemen,
afruimen, afdekken (tafel); een ondienst
despote [-pot], m. despoot, dwingeland,
doen, tegenwerken.
than, geweldenaar.
despotique, a. -ment, adv. despotisch.
desservoir [des-], m. afdienbak.
despotiser, v.tr. willekeurig behandelen.
dessiccatif [des-], a. & m. opdrogend (middespotisme, m. despotisme, onbeperkte
del).
macht, dwingelandij, willekeur.
dessiccation [des-], f. opdroging, uitdroging.
despumation, f. afschuiming.
dessiller [dêsije], v.tr. openen (de ogen).
despumer, v.tr. afschuimen. [yelling. dessin, m. 't tekenen, tekenkunst, tekenwerk, tekening, schets; patroon; vorm
desquanuition [-kwa-], f. afschilfering, ver(inz. lichaamsvorm); j% thema, 't tekenen;
desquamer (se) [-kwa-], v.pr. afschilferen,
afpellen, vervellen.
P-, anime, tekenfilm; ,---, artistique, ,--,
d'imitation, ,---, a main levee, 't handtekedessaignage [des el) a3] , m.'t (huiden)reinigen.
nen; ".-, graphique, ", line'aire, 't lijntekedessaigner [des-], v.tr. reinigen (huiden).
nen; ,.■, au trait, 't tekenen van omtrekdessaisir [dêsezir], v.tr. ,--, qn. de qc. iem. iets
ken; cheile a —s, sjaal met palmen.
uit handen nemen; se "a de, afstaan,
afgeven.
dessinateur, m. tekenaar, schetser.
dessaisissement [des-], m. onttrekking; af- dessiner, v.tr. tekenen, schetsen, ontwerpen;
st and, overgave.vormen, aftekenen (be. de trekken van
dessaisonner [des-], v.tr. buiten 't gewone
een gezicht); doen uitkomen (gestalte);
seizoen doen bloeien (by . 'n plant); buiten
uitbeelden ('n karakter); se '', zich af't gewone jaargetijde bebouwen (akkers).
tekenen; uitkomen, een vaste vorm aandessalè, a. uitgeslapen, bij de hand.
nemen; zich in vage lijnen vertonen.
dessalaison [des-], f., dessalement, m. ont- dessolement [clesOlma] , m. 't verbouwen van
zouting.
iets anders (op een akker) .
dessaler [des-], v.tr. ontzouten; weken (stok- dessoler [des-], v.tr. de hoef afnemen; wisselvis); ontgroenen, wegwijs maken.
bouw toepassen op (akker).
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dessolure [des-], I. 't afnemen van 't onder- destinataire, m. & f. geadresseerde.
ste deel van een hoef.
destinateur, m. -trice, f. afzender, -ster.
dessorner [des-], v.tr. van slakken ontdoen destination, f. bestemming; plaats van be(gesmolten metaal) .
stemming; a ,.., de, en "., de (pour), met
dessouchement [des-], m. 't van boomstronbestemming naar.
ken zuiveren.
destinie, I. lot, noodlot, bestemming; bedessoucher [des-], v.tr. de boomstronken
staan.
halen uit.
destiner, v.tr. (a) bestemmen (voor), toedessouder [des-], v.tr. 't sordeersel losmaken
denken; se ' a, zich wijden aan; als vak
van; se /-•-,, losgaan.
kiezen, gaan in.
dessouler [des-], v.tr. nuchter maken; -', destituable, a. afzetbaar.
v.intr. nuchter worden; ne pas se'', altijd destituê (de), a. ontbloot; verstoken (van).
dronken zijn.
destituer, v.tr. (de) afzetten, ontslaan (uit),
dessous, adv. er onder, onder; sens dessus
ontzetten; ontbloten-, beroven (van).
onderste boven; au'', beneden, er on- destitution, I. afzetting, ontslag.
der; en "..), van onderen; (fig.) heirnelijk, destrier, m. ® strijdros.
gluiperig; geveinsd, achterhoudend, on- destructeur, m. -trice, f. vernieler, -ster;
oprecht; regarder qn. en ,,,, iem. schuins-,
verwoester; "-,, a. vernielend, verwoesvan ter zijde aankijken; ci-,%,, hieronder;
tend, vernietigend.
par---, onder door, onder langs; la-e--,, destructibiliti, f. vernielbaarheid, vergandaaronder; it y a quelque chose (of quelque
kelijkheid.
piege) ld-,-, daar steekt iets achter; ye- destructible, a. vernielbaar, vergankelijk.
tements de ,---i, ondergoed; de P•d, prep. destructif, a. vernielend, verwoestend.
van onder (bv. de '' let table); au-,--, de, destruction, f. vernieling, verwoesting, verprep. onder, beneden; etre au-,-/ de sa
nietiging.
tdche, niet tegen zijn taak opgewassen destructiviti, I. vernielzucht.
zijn; etre au-,---, de ses affaires, zijn ver- desuet [desWê], a. verouderd, in onbruik
plichtingen niet kunnen nakomen; par,---,,
(geraakt), ouderwets.
prep. onder... door (bv. passer par-,--, la desuetude [clesW-], f. onbruik; tomber en r-s,
table); par-,--, la jambe, zonder moeite, spein onbruik geraken.
lenderwijs; ,--, m. 't onderste, onderkant; desulfuration, f. ontzwaveling.
kleedje, matje, bordje; grondsop; 't fijne, disulfurer, v.tr. ontzwavelen.
't verborgene; (p1.) ondergoed; avoir le ,---, disunion, I. scheiding, onenigheid, verdeeld't onderspit delven; ,---, de verre, glazenheid, tweedracht, tweespalt.
bakje; ,%., de plat, tafelmatje; ", de bras, desunir, v.tr. scheiden; tweedracht zaaien
sous-bras; tomber dans le troisieme ,•-i, naar
tussen, verdelen; se,--, , in onmin geraken;
de kelder gaan; etre dans le troisieme ,---,,
de'suni, ook: onenig.
er beroerd aan toe zijn; le r,.., des cartes, dêtachage, m. reiniging van vlekken, ont't fijne van de zaak.
vlekking.
dessus, adv. er op, boven; en #-,,, van boven; detachê, a. los, afzonderlijk; ongedwongen,
au-,,,, boven, er boven; ci-,---,, hierboven;
onverschillig; uitgezonden.
/d-,---,, daarboven; daarop; par -,-,,, er over- dêtachement, m. losmaking, afscheiding; afheen; mettre le doigt -', de spijker op de
deling (troepen), detachering; detachekop slaan; sens ,,,dessous, onderste boven;
ment; onbevangenheid, 't los zijn van,
vetements de ,---,, bovenkleren; au ,---, de,
onverschilligheid.
prep. boven; etre au-,--, de, hoger in rang Macho', v.tr. (de), losmaken (van), scheizijn dan; verheven zijn boven; par—,
den (van), afscheiden (van), afzonderen
prep. over... heen; passer par-,-,, le mur,
(van), afnemen (van); nemen (uit) (hoofdover de muur klimmen; par-,,, le marstuk), uitknippen (uit), uitscheuren (uit)
che, op de koop toe; fen ai par---, les
('n bon), afwenden (van) (de ogen),
yeux, ik heb er de buik vol van; de "..,
knippen (coupons), detacheren, uitzenden
la chaise, van de stoel af; ,---i, m. boven(by . 'n schip), aftekenen, doen uitkomen
ste, bovenkant bovenstem; ,--, de table,
(by . 'n profiel), toebrengen (bv. slag), vertafelloper; tafelblad; ,-, de clavier, toetwijderen (van), vervreemden (van) (iem.
senloper; ,---, de piano, pianoloper; ,■.,
van zijn ouders), afbrengen (van) (iem,
de lit, sprei; ,--, de pendule, beeld op een
van een plan), onverschillig maken (voor)
pendule; ,-,-, de torte, versierd paneel
(iem. van de aardse goederen); van vlekboven een deur; avoir le ,-,,, de overhand
ken reinigen; se ".,, zich losmaken, los't
neusje
van
hebben; le ,,, du panier,
gaan, afbrokkelen, zich afzonderen; zich
de zalm, 't puikje; reprendre le ,--,, weer
aftekenen, uitkomen; onverschillig worde overhand krijgen.
dEtacheur, m. vlekkenwater.
[den.
destin, m. noodlot, lot, bestemming, bestaan . detail, m. bijzonderheid; kleinigheid; klein,-
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handel, verkoop in 't klein; gespecificeerde opgave, opsomming; omstandig verhaal; ii a l'esprit de ,--,, hem ontgaat oak
de kleinste bijzonderheid niet; en 'N.', in
't klein; in bijzonderheden, omstandig;
ne voir que les ,-•-,s, 't bos niet zien van
wege de bomen.
detaillant, m. slijter, kleinhandelaar.
Marne, a. omstandig, uitvoerig, wijdlopig.
(Waffler, v.tr. in stukken snijden; in 't klein
verkopen; specificeren, opsommen; uitvoerig vertellen, omschrijven, in bijzonderheden opnoemen; ieder trekje doen
uitkomen van.
detalage, m. 't inpakken of weer opber gen van uitgestalde goederen.
Maier, v.tr. weer inpakken; ,,,, v.intr. er
van door gaan, zijn biezen pakken, 'm
[(kabel).
smeren.
ditalinguer, v.tr. kt, van 't anker losmaken
ditaper, v.tr. de stop afdoen van.
dêtartrer, bikken, afbikken.
detaxe, f. vrijstelling (vermindering) van
belasting of -port.
(Waxer, v.tr. vrijstellen (verminderen) van
belasting of -port.
détecteur, m. ,t, f (1-. detector.
detective, in. rechercheur; phototoestel.
deteindre, v.tr. ontkleuren; ,Na, v.intr. verkleuren, verschieten; afgeven; ,---, sur,
afgeven op; sporen achterlaten op, beinvloeden.
ditelage, in. 't af-, uitspannen, 't afkoppelen.
dêteler, v.tr. af-, uitspannen; afkoppelen.
detendeur, m. expansiecylinder; ontspanner.
Mendre, v.tr. ontspannen, in rust zetten
('n veer), vieren ('n touw); tot rust laten
komen, verslappen, verminderen, kalmeren (zenuwen); afnemen (gordijnen), de
gordijnen afnemen van (venster), opbreken, uit elkaar nemen (tent); se ,--,,
zich ontspannen, losgaan, slap worden,
tot rust komen; minder drukkend worden
(van de temperatuur), ophelderen (van
een gelaat), opklaren (van een toestand).
ditendu, a. slap.
detenir, v.tr. houden (bv. 'n record), onder
zich houden, in bezit hebben, beschikken over, in handen hebben (by . de
macht); achterhouden, terughouden; gevangen (in hechtenis) houden.
detente, f. ontspanning, verslapping, X afspanning; ontspanningstoestel; drukker
(van een boog), trekker (van een geweer);
(fig.) ontspanning, verzachting, opluchting, verademing, verbetering; titre dur a
la ,–,, moeilijk afgaan; penning zestien
zijn, niet gauw afschuiven; presser la i-,,,
afdrukken (vuurwapen).
détenteur, m. -trice, I. bezitter, -ster; houder, -ster (van rijbewijs, -paspoort); P.--9
du pouvoir, machthebber,
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detention, f. bezit; hechtenis, gevangenhouding, gevangenschap; vestingstraf,
maison de ,--,, gevangenis; ' preventive,
voorlopige hechtenis.
ditenu, in. -e, f. gevangene, arrestant.
detergent, a. & in. zuiverend, reinigend
(middel).
Merger, v.tr. reinigen, zuiveren ('n wond).
deterioration, f. bederving, beschadiging,
verslechtering, verval.
ditiriorer, v.tr. bederven, beschadigen, havenen; se ,,,, bederven, .vervallen, verslechteren.
determinable, a. bepaalbaar.
determinant, a. bepalend; beslissend; overwegend .
determinatif, a. bepalend; bepaling aankondigend; '', m. bepalend woord.
determination, I. bepaling, vaststelling, determinering; besluit, beslissing; beslistheid, vastberadenheid, flinkheid
determine, a. -ment, adv. bepaald; beslist,
vastberaden, flunk; hardnekkig, hartstochtelijk, overtuigd; ,,, a, vastbesloten
(om, tot).
determiner, v.tr. bepalen, vaststellen, determineren (plant); veroorzaken (bv. de
dood); de stoot geven aan; besluiten, beslissen; ,----, qn. a faire qc., iem. doen besluiten-, -er toe brengen iets to doen; se
a, besluiten tot, er toe besluiten om.
determinisme, m. determinisme.
deterministe, In. determinist.
deterrer, v.tr. uit-, opgraven, opdelven; opsporen, opdiepen, opsnorren, opscharrediterreur, m. opgraver; opspoorder. [len.
detersif, a. & in. reinigend-, schoonmakend-,
zuiverend (middel).
ditersion, f. reiniging.
detestable, a. -ment, adv. verfoeilijk, afschuwelijk; zeer slecht.
detestation, f. verfoeiing, afschuw, verafschuwing.
detester, dr. verfoeien, verafschuwen, een
afkeer hebben van, een hekel hebben aan,
't land hebben aan.
(Wirer, v.tr. rekken, uit(t)rekken.
detisser, v.tr. losmaken, uitrafelen, uiteenhalen (een weefsel).
detonant, a. ontploffend, ontplofbaar; gaz
,---i, knalgas.
Monateur, m. ontsteker (van torpedo's,
schokbuis; knalsignaal.
detonation, 1. knal, ontploffing, afgaan (van
geweer).
Otoner, v.intr. ontploffen, knallen.
detonner, v.intr. uit de toon zijn, vals zingen;
niet passen (bij de toon van het geheel),
vloeken (met), afsteken (tegen).
detordre, v.tr. losdraaien, loswringen; v. fir.
se ,--", losgaan.
ditor9uer, vJr.. verdraaien,
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detresse, /. nood, angst; signal de ,--i, noodsein; en , in nood; die is blijven steken.
ditorsion, I. 't losdraaien, -wringers.
dêtresser, v.tr. losvlechten.
détortiller, v.tr. losdraaien, ontwarren.
dêtoucher, v.tr. weer vlot maken; '—, v.intr. dêtret, m. handschroef.
detrichage, m., dêtricher, v.tr. ('t) sorteren
weer vlot worden.
(v. ruwe wol).
dêtouper, v.tr. de prop werk halen uit.
detour, m. omweg, zijweg; draaierij; uit- dêtricheur, m, sorteerder.
vlucht, list; bocht, kromming, kronkeling, detriment, m. nadeel, schade; au i... , de, ten
koste van, ten nadele van.
wending; sans e%-is, zonder omwegen,
.
ditritage, m. 't kneuzen, 't fijnmaken (olijronduit.
yen, zaden).
dêtourne, I. vol a la e•-, , diefstal in een winkel, waarbij de aandacht wordt afgeleid. ditriter, v.tr. fijnpersen, -maken, kneuzen.
Mourne, a. afgewend; afgelegen, verwij- ditrition, f. afslijting, -schaving.
derd; onrechtstreeks, bedekt, langs een detritique, a. uit verwering, -ontbinding
ontstaan; produits mss, afvalproducten;
omweg; voie ,---ie of chemin ,---,, omweg,
travail ,---,, verwering.
zijweg; slinkse streek; sens ,--, , verdraaide-,
dêtritoir, m. kneusmolen. [vuilnis.
weinig voorkomende betekenis.
detournement, m. 't afwenden, 't afleiden; detritus [-tiffs], m. afval, overblijfselen,
afwijking; verduistering (van geld); ont- detroit, m. (zee) engte, straat; nauwe pas;
les 13,--is, de Straits-Settlements.
voering, verleiding; ".., d'un tours d'eau,
't afleiden van een stroom; les Ns, 't ver- dettomper, v.tr. uit de droom helpen; se ,.,,
zijn dwaling inzien; detrompez-vous, dat
duisterde geld.
is niet zo, dat zal je tegenvallen, geloof
Mourner, v.tr. (de), afwenden (van), afleidat niet.
den (van), afbrengen (van), afhouden
(van); verleggen ('n rivier), afweren detrOnement, m. onttroning; verdringing.
(slag), onttrekken (aan) ('n som gelds detrOner, v.tr. onttronen; verdringen.
aan zijn bestemming); een andere wen- dêtrousser, v.tr. laten vallen (wat opgeschort, -opgespeld was); beroven, uitplunding geven aan (gesprek); uit elkaar
deren (op de openbare weg), uitschudden;
draaien ('n touw); ontvoeren, verleiden,
se ,-..,, zijn kleed laten zakken.
verduisteren, ontvreemden, verdonkeremanen (geld); P%-, une phrase de sa signifi- Mrousseur, m. (be)rover.
cation, een zin verdraaien, -anders uit- détruire, v.tr. vernielen, verwoesten, vernietigen, verdelgen, to gronde richten,
leggen, een andere betekenis geven aan
afbreuk doen aan; verijdelen; se ,--i, vereen zin; se ,•-,, een omweg maken; zich
vallen; zich van kant maken; onverenigafwenden.
baar zijn.
dêtracter, v.tr. (be)lasteren, kwaadspreken
dette, /. schuld; verplichting; ,----, flottante,
van, kleineren.
vlottende schuld; i-%, publique, staatsdêtracteur, m. lasteraar, kwaadspreker,,
schuld; (---, active, uitstaande schuld;
kleineerder, afbreker, die iemands ver[ning.
passive, schuld die men betalen moet; e•-?
diensten verkleint.
arrie're'e, achterstallige schuld; —s criardetraction, 1. lastering, kleinering, miskendes, kladschulden, waarom men gedêtranche, a. door een balk verdeeld.
durig gemaand wordt; etre cribld de mss,
dêtranger, v.tr. verdelgen, uitroeien, vertot
over de ooren in de schuld zitten;
drijven.
qui paye ses ,-•ss s'enrichit, wie zijn schuldetraque, a. in de war, defect, niet in orde;
den betaalt, verarmt niet; payer sa — a
gek, half gaar; gekrenkt (van hersens).
la nature, de tol aan de natuur betalen.
dêtraquement, m. 't in de war geraken, 't
deuil [ddej], m. rouw, rouwgewaad; rouwtijd;
defect worden; verbijstering.
rouwfloers; lijkstoet; grand ",, zware
dêtraquer, v.tr. in de war brengen, defect
rouw; petit ,---,, lichte rouw; !---, de famille,
maken; bederven, krenken; gek maken;
sterfgeval in de familie; vétu de ,--,, in de
se ,--,, in de war (in het ongerede) geraken;
rouw; mettre en ‘---,, in rouw dompelen;
defect worden.
prendre le ,---,, in de rouw gaan; quitter le i•-,
dètrempe, I. waterverf; schilderij in wateruit de rouw gaan; conduire le ,--, het eerst
ve,':, ; 't ontlaten, 't zacht maken (van
achter de lijkwagen gaan (als naaste
staal); en ', met waterverf; niet duurde qn., over iem.
familielid); porter le
zaam, ondeugdelijk; manage en ,---,, huwein de rouw zijn; bordd de r•-,, met een
lijk over de puthaak.
rouwrand; porter le ,----, de sa blanchisseuse,
detremper, v.tr. aanmengen, verdunnen,
vuil linnen dragen; faire son ' de qc.,
doorweken; beslaan; ontlaten (staal); la
niet meer op iets rekenen, in iets bede
regen
pluie a de'trempe les chemins,
rusten, iets opgeven; les ongles en ,-%-,,
heeft de wegen doorweekt, -drassig gerouwrandjes om de nagels,.
maakt .

detors
Mors, a. losgedraaid.

t--- ,

P%-,
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Flu temps ,---, soi, tijd genoeg hebben;
deutergie, I. 'r bijkoinende Mtvverking.
au-,--, de, te gemoet; par-, notaire
deutêrocanonique, a. (godsd.) later onder

deutergie

de kanonieke boeken opgenomen.

Deuthonome [-Om], m. Deuteronomium,
5de boek van het 0. T.

deux [doe, maar doez amis], num. twee, beide;
een paar; tweede; /-•-, a ,.....,, ,--, par '', twee
aan twee, paarsgewijs, bij paren, paar aan
paar; 4 eux ,---,, zij samen; 4 nous ,---, maintenant! nu zullen wij 't eens uitvechten !,
de ,•-, fours l'un, om de andere dag; tous
(les) —, beide(n), allebei; tous les ,---, ans,
om 't andere jaar; ,---, points, dubbele punt;
donner (of piquer) des e-, , het paard de
sporen geven, aansporen; zo hard mogelijk rijden; en i - • d, in tweeen; couper
en e .• -,, doorsnijden; door midden snijden; courbe en ,....), voorovergebogen;
plier en i.%,, dubbel vouwen; c' est entre les
e---,, 't is er zo tussen in; pas ,--, sans trois,
driemaal is scheepsrecht; ne faire ni un(e)
ni ,--,,, zich geen tweemaal bedenken; j'ai
mots a vows dire, ik heb u even iets te
zeggen; it demeure a ,■,-, pas d'ici, hij woont
hier vlak bij; a e--, doigts de la mort, op de
rand van het graf; en ,-■, mots comme en
cent, in 't kort, kort en goed; le ,---, du mois,
de tweede van de maand; Henri , - • , ,
Hendrik II.
deux-dents, m. W tweetand (soort dolfijn).
deuxiime [dcèz-], a. & m. tweede; demurer
au r•i, op de derde verdieping wonen.
deuxiimement [thbz-], adv. ten tweede.
deux-mats, m. kt, tweemaster.
deux-points, m.s. dubbele punt.
Deux-Ponts, tn. Zweibriicken.
deux-quatre, m. tweekwartsmaat.
Deux-Siciles, t.pi. in: les ,,, het koninkrijk
der Beide Sicilièn.
devaler, v.tr. naar beneden brengen, neerlaten; afgaan, afkomen; '', v.intr. afdalen, naar beneden gaan.
dêvaliser, v.tr. beroven, uitschudden, plunderen, uitplunderen.
divaliseur, tn. rover, plunderaar.
dêvalorlsation, f. waardevermindering.
devaloriser, v.tr. doen dalen (in waarde).
devaluation, f. waardevermindering.
devaluer, v.intr. in waarde verminderen.
devancer, v.tr. voorgaan, voorafgaan; vooruitlopen, -rijden; voorbijlopen, -varen;
voor zijn; overtreffen, voorbijstreven; ,--,
l'aurore, voor de dageraad opstaan; ,-., ses
rivaux, zijn mededingers voorbijstreven;
r•-, son siecle, zijn eeuw (zijn tijd) vooruit
zijn.
devancier, m. -lire, f. voorganger, -ster.
devant, prep. voor; in tegenwoordigheid
van, in het bijzijn van, bij; gelet op,
gezien; it regardait ,-, lui, hij keek
voor zich; aller droit ,--, soi, recht voor
zich uit lopen; zijnsweegs gaan; avoir

N

ten overstaan van een notaris; ,,, adv.
er voor, vooraan, vooruit, voorop, voorin; vooraf, te voren; passez "-, ! gaat u voor !
marcher '-, voorgaan, vooruitlopen; sortir
les pieds "-,, begraven worden; sens ,---,
derriere, achterste voren; par ,-•.. i , van
voren; ci-N, voorheen, vroeger; voormalig, die iets was voor 1789; ,,a, m. voorste (gedeelte), voorkant; Porte de P., , voordeur; ,,, de chemise, frontje; ,-,-, d'autel,
altaarvoorhang; prendre les mss, vooruit
vertrekken; een voorsprong nemen; er op
tijd bij zijn, 't initiatief nemen, voor zijn,
voor komen, voorgaan.
devantier, m. (oud) schort, voorschoot.
devantiire, f. (oud) dames-rijkleed.
devanture, /. pui, voorgevel; winkelraam,
uitstalkast.
dëvEsanent, m. uitbaggering (v. haven).
devaser, v.tr. uitbaggeren.
dêvastateur, in. -trice, /. verwoester, vernieler, -ster; '', a. verwoestend.
devastation, f. verwoesting, vernieling.
dêvaster, v.tr. verwoesten, vernielen; front
devaste, kaal hoofd.
dêveinard, m. ongeluksvogel, pechvogel,
wanboffer.
deveine, /. ongeluk, wanbof, tegenspoed,
pech; avoir de la "-,, wanboffen.
dêveloppable, a. ontwikkelbaar.
developpe, a. ontwikkeld; omstandig.
developpante, f. evolvente.
developpateur, m. ontwikkelaar.
dêveloppement, m. 't ontvouwen, ontplooiing; gearing, versnelliig (van een fiets);
ontwikkeling, bevordering; uiteenzetting,
uitwerking; afwikkeling; triple ,---,, drieversnellingsnaaf.
developper, v.tr. ontvouwen (vleugels), ontplooien (leger), uitstrekken (armen), ontwikkelen (oppervlak); openmaken, loswikkelen (pakket); ontwarren, blootleggen (geheim); ontwikkelen (kiem, kracht,
fotografieplaat), bevorderen (de industrie); uitwerken, uiteenzetten ('n onderwerp), afwikkelen ('n actie); se ,..,, zich
ontwikkelen
develoute, a. ontdaan van 't fluwelige, -'t
mooie, -de jeugdige schoonheid.
devenir, v.intr. (met titre) worden; que deviendrai-je? wat zal er van mij worden?
qu'est-il devenu? wat is er van hem geworden? waar is hij gebleven? que devient-il? wat voert hij (zo al) uit? que
devient la discipline? hoe staat het met
de tucht? waar gaat het heen met de
tucht? que ,--i? wat nu begonnen? ,---, a la
mode, in de mode komen; e--,, in. wording.
devergondage, m. schaamteloosheid, liederlijkheid.
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devotieusement

(Tenbaring,
devoilement,
schaaiuteloos, liederlijk.
devergondê,
onthulling.
divergonder, se v. pr. alle schaamte of leggin.
devoiler, v.tr. ontsluieren, openbaren, ontdivernir, v.tr. van vernis ontdoen.
hullen, awl 't Relit brengen; se zich
deverrouiller, v.tr. ontgrendelen.
ontsluieren, aan 't licht komen.
devers, prep. naar (de kant van); par
soi, onder zich, onder zijn berusting, in devoir, v.tr. moeten; mogen; zullen; schuldig zijn; verschuldigd zijn; te danken heb't bezit van.
ben; it doit partir tout a l'heure, hij zal
(levers, a. scheef, hellend, nit 't lood handadelijk vertrekk n; ii doit etre malade,
gend; m. wankant; belling; hoogtehij zal wel ziek zijn; cela ne doit pas vous
verschil (van rails).
ern pecher de partir, dit mag u niet belet(uit)storting.
Oversement,
ten te vertrekken; Monsieur X doit, de
dêverser, v.tr. scheef inzetten; uitstorten;
heer X. debet; a Dieu et au diable,
e•i le bldme sur qn., een blaam op iem.
aan Jan en alleman geld schuldig zijn;
v.intr. overhellen; overhangen;
werpen;
du retour a qn. iets bij te betalen hebzich uitstorten.
krom trekken; se
ben; en Na qn., nog een appeltje met iem.
dêversoir, m. (o)verlaat, afvloeiing; rij
to schillen hebben, iem. iets te verwijten
schuine stenen waarover het water afhebben; cela est dit- a, dat is to danken-,
loopt; vergaarbak.
-te wij ten aan; se aan zichzelf verplicht
dêvétir, v.tr. uitkleden, ontkleden; aflegzijn; se ,---, a sa famine, voor zijn gezin moegen (z'n persoonlijkheid).
ten zorgen; cela se doit, dat moet, dat
afstand.
devEtissement,
behoort zo;
plicht, verplichting;
deviation, f. afwijking, scheefgroeiing.
taak, schoolwork, huiswerk; it est de mon
dividage, m. afhaspeling, afwinding, afwikde, 't is mijn plicht om; je me fais
keling; gehaspel; gebabbel.
de, ik acht het mijn plicht; se mettre
divider, v.tr. afhaspelen, afwikkelen, afwinen de, beginnen te, zich gereed maken
den; ontwarren; afrabbelen.
om, aanstalten maken om; etre en de,
devideur, m. -euse, f. garenwinder, haspegereed zijn om; rendre ses Ns a qn., iem.
laar, -ster.
zijn opwachting maken; rendre les derntiers
haspel; haspelwagen.
dêvidoir,
(16%16, a. scheef; verkeerd.
qn., iem. de laatste eer bewijzen;
devier, v.tr. doen afwijken; van de rechte
par,---, , plichtshalve.
weg afbrengen; een andere wending geven dévole, f. verloren vole (bij 't kaartspel).
aan (gesprek); v.intr. afwijken, scheef- devoler, v.intr. de vole verliezen.
groeien; afdwalen.
d'evoltage, m. 't verminderen van de voltspanning.
devin,
-eresse, f. waarzegger, wichelaar,
m. boa constrictor(reuzenslang). dêvolu (a), a. vervallen (aan), ten deel ge-ster;
devinable, a. raadbaar, te raden.
vallen (aan); m. jeter son sur, zijn
oog laten vallen-, zijn keuze vestigen op,
deviner, v.tr. voorspellen, wichelen; raden,
gissen; doorzien, snappen, de gedachte
aanspraak maken op.
raden van, zien wat er zit in (iem.); se
divolutaire, m. die benoemd wordt tot een
zich laten raden.
geestelijk ambt dat door onwaardigheid
[beroep.
devineresse, f. zie devin.
vacant is.
hoger
devinette, f. raadseltje; iouer aux "-,s, elkaar divolutif, a. overdragend; appel
raadseltjes opgeven.
devolutie
(toewijzing
aan-,
devolution, I.
overgang op een ander); recht van opvoldevineur, m. -euse, f. rader, raadster.
ging toegekend aan dochters uit 'n eerste
devirage, m. 't terugdraaien.
deviner, v.tr. terugdraaien; krommen.
huwelijk boven zoons uit 't tweede hudêviroler, v.tr. uit de stempelring nemen.
welijk.
devis [-vi], m. bestek; gekout, gekeuvel;
dêvorant, a. verslindend, verterend; faim
onverzadelijke
honger;
m. lid
et marche, bestek en voorwaarden.
van een gezellenvereniging.
dêvisager, v.tr. brutaal aankijken, -opnemen,
't gelaat schenden van, verminken.
divorer, v.tr. verslinden, verzwelgen, verdevise, f. zinspreuk; leus; motto; handelsscheuren, verkwisten; verteren, opschrokpapier; Ns etrangêres, $ deviezen.
ken, opvreten, kwellen, goon rust laten
deviser, v.intr. kouten, keuvelen.
aan; ver-, opkroppen (belediging), indêvissage, m. 't af-, losschroeven.
houden, terugdringen (tranen); l'esdêvisser, v.tr. open-, af-, losschroeven,
pace, afstanden verslinden, -doorvliegen;
[tand).
son billard, (arg.) om zeep gaan.
v.intr. vreten.
dêvitaliser, v.tr. de zenuw doden in (een dêvoreur, m. verslinder, vreter.
dêvitrifier, v.tr. ondoorzichtig maken.
divot, a. -ement, adv. vroom, godvruchtig,
devoiement, dêvoiment„ in. schuine richting, dêvotieusement, adv. v. devotieux [-sj&-], a.
afwijking; buikloop.
streng-, overdreven vroom.
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devotion [-sj ,N, I. vroomheid, godsvrucht,
verering; schijnvroomheid; verknochtheid; titre a la N de qn., iem. met hart en
ziel toegedaan zijn; faire ses zijngodsdienstplichten waarnemen, zijn gebeden doen.
dêvouê, a. toegewijd, verknocht: toegeneuw toegenegene, uw dienstgen; votre
goede zorgen; notre
willige; des soins
r•de, onze brief, ons schrijven.
toewijding,
dêvouement, dêvoilment,
verknochtheid, zelfopoffering.
(a)
(toe)wijden-,
opofferen
dëvouer, v.tr.
(aan); se • , zich (toe)wijden zich opofferen.
dêvoyê, a.. afgedwaald; scheef; verkeerd geworden; uit het lood; titre , buikloop
hebben.
dévoyer, v.tr. van de goede weg afbrenof-, vergen; uit 't lood brengen; se
dwalen, de verkeerde weg opgaan.
devrillage, m. 't losdraaien (v. touw, koord,
[enz.).
dêvriller, v.tr. terugdraaien.
dextêritê, I. handigheid, behendigheid.
dextre, f. (oud) rechterhand.
dextrement, adv. behendig.
dextrine, I. dextrine (zetmeelgom).
dey [de], m. dey (oudt. vorst van Algiers).
dia, interj. haar ! (wat voerlieden roepen om
't paard links te doen gaan); a hue et et
hot en haar; n'entendre ni a hue ni
naar geen rede luisteren.
diabite, m. suikerziekte; tantalusbeker.
lijder-, lijdiabolique, a. en m. & f.
deres aan suikerziekte.
diable [djabl], m. duivel; drommel, sukkel;
kerel, slungel; woelwater, deugniet; duiveltje in een doosje; rolwagen, steekwagentje; trekpijp (boven een smidse); bon r•-,,
lange slungel;
goeje kerel; grand
pauvre arme drommel; N (carte'sien),
Cartesiaans duikertje; avoir le N au
corps, zich geen rust gunnen, zich erg
druk maken, een en al vuur zijn, verduiveld handig zijn; le e•-, bat sa femme et
marl& sa fille, 't is kermis in de hel; se
ddmener comme un beau'', te keer gaan,
tegenspartelen, niets onbeproefd laten;
schreeuwen als
crier comme un beau
al het mogelijke
een bezetene; faire le
quatre, een hels leven
doen; faire le
maken, te keer gaan als een bezetene; le
n'y perd Tien, 't is niets dan ges'en mele, de duivel speelt
huichel; le
op niets uitlopen;
er mee; alley au
demeurer au r•s, aan 't andere eind van de
wereld wonen; envoyer (of donner) au
naar den duivel (de maan) wensen; envoyer au "s Vauvert, heel ver weg sturen;
par la
au ", . . .! , weg met . . . !; tiler le
queue, moeite hebben rond te komen,
't is
armoe lijden, krom liggen; c'est le

dell heksenteer; dat is het beroerde; ce
't is geen heksenwerk; 't is
nest pas le
niet zo erg; c'est lã le ,---,, daar zit juist de
knoop ! fa ne vaut pas le
't is niets
waard, 't is niet veel bijzonders; loger le
dans sa bourse, geen geld hebben;
qu'il est noir, hij is zo
n'est pas si
kwaad niet als hij lijkt; a la
zeer slecht,
ellendig; slordig, luk of raak, in 't wild; in
de gauwigheid, haastig;
de, drommels,
bliksems, weergaas, vervloekt; beroerd;
comme tous
de tous les fis, en
du
les mss,verduiveld (veel), vreselijk; avoir
wel niet mooi, maar jong
la beaute du
en lief zijn; drommels ! duivels ! vervloekt ! que N I wat drommel ! wat bliksem ! P.%) non ! om den duivel niet ! se
donner au e•d, wanhopig (des duivels)
worden; je me donne au si, le e■, m'emsi, de duivel hale mij, als;
torte si, du
de Java, kamdes bois, bosduivel;
hagedis; ,---, de mer, zeeduivel.
diablement, adv. verduiveld (veel), duivels,
bliksems, hels, vervloekt.
diablerie, I. duivelskunst, toverij; voorstelling van duivels; duivelarij.
diablesse, /. duivelin, helleveeg, feeks,
wijf(je).
diablotin, m. duiveltje, kwelduivel, woelwater, deugniet; soort stormvogel;
pistache (knalbonbon); kruisstengstagzeil; donderwolkje; indigokuip.
diabolique, a. -ment, adv. duivelachtig, duivels, hels.
diabolo, m. diabolo.
diachaine [-ken], m. $ dubbele dopvrucht.
diachylon [-lila], diachylum [-filOm],
hechtpleister, sappleister, weekmakende
pleister.
papaver- of maankopstroop.
diacode,
diaconal, a. den diaken betreffende.
m.
diakenschap.
diaconat,
diaconesse, f. diakones.
diaconie, I. diakenkerk (te Rome); diaconie
diacre, m. diaken. [(Prot.).
diacrise, f. crisis, die voor een ziekte tekenend is.
diacritique, a. tekenend, onderscheidend;
signes mss, onderscheidingstekens (accent, cedille, ens.).
diadelphe, a. $ tweebroederig.
diadeem, koninklijk hoofdsiediadime,
raad; kroon, koningschap.
diadêmé, a. met een diadeem.
*diadoque, m. diadooch, troonopvolger.
gesneden steen.
diaglyphe,
diagnose [-gn-], I. kunst om de ziekten te
onderkennen.
diagnose (kunst om
diagnostic [-gn-], m.
een bepaalde ziekte te herkennen).
diagnotisch; signe
diagnostique [-gn-], a.
kenteken van een ziekte.
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diagnostiquer [-gn-1, v.tr. ,-,, unemaladie, de
diagnose stellen; voorspellen (bv. toekomst).
diagonal, a. diagonaal, overhoeks, schuins.
diagonale, f. diagonaal, hoekpuntslijn.
diagonalement, adv. overhoeks, dwars.
diagramme, m. diagram, schema, schets,
figuur, tafel.
dialectal, a. dialectisch, gewestelijk.
dialecte, in. dialect, tongval.
dialecticien, m. dialecticus (redekundige).
dialectique, f. dialectiek (redeneerkunst,
disputeerkunst); '', a. -ment, adv. dialectisch (volgens de regelen der redeneerkunst).
diallèle, m. figuur waarbij de termen verwisseld worden (bv. c'est le mets des rois
et le roi des mets).
dialogique, a. -ment, adv. in de vorm van
een samenspraak.
dialogisme, tn. gebruik van de dialoogvorm;
dialoogkunst.
dialogue, m. dialoog, samenspraak, tweespraak.
dialoguer, v.intr. een samenspraak houden;
'n dialoog schrijven; f---,, v.tr. in gesprekvorm inkleden; sprekend opvoeren.
dialypêtale, a. met losse bloembladeren.
dialyse, I. scheiding van stoffen door doorlating door een poreuze wand; afbreking van de zin (door tussenzin).
dialys6pale, a. 4 met losse kelkbladeren.
diamant,m. diamant; f--, brut, ruwe diamant;
de '', diamanten; Pointe de e--, , geslepen
spijkerkop; edition ' ,kleine sierlijke uitgaaf in zeer kleine druk.
diamantaire, m. diamantslijper, -werker; ,--N,,
a. diamantachtig.
diamantè, a. met diamanten punt.
diamanten, v.tr. als diamant doen schitteren;
met diamanten versieren.
diamantifire, a. diamanthoudend.
diamantin, a. diamantachtig.
diametral, a. -ement, adv. lijnrecht, diametraal; ligne -'e, middellijn.
diametre, m. diameter, middellijn.
diandre, a. $ tweehelmig.
diandrie, f. $ klasse der tweehelmigen.
diandrique, a. $ tweehelmig.
diane, f. X reveille; battre (sonner) la ',de
reveille slaan (-blazen).
Diane, f. Liana.
diantre, m. drommel, duivel; ,-,,.1 drommels !
blikslagers ! duivekater ! verduiveld !
diantrement, adv. drommels, verduiveld,
vervloekt.
diapalme, m. diapalmpleister (uit palmolie
en zinksulfaat).
diapason, m. omvang van een stem; stemvork, stemfluitje; toonhoogte; gemoedsstemming; ,-'',, d bouche, stemfluitje; se
mettre au'. de qn., zich naar iem. soak-

diducteur

ken, zich op iemands standpunt plaatsen; faire baisser le ,--, a qn., iem. een
toontje lager doen zingen.
diaphane, a. doorzichtig, doorschijnend;
(fig.) mager, dun.
diaphanêitê, f. doorzichtigheid, doorschijnendheid.
diaphore [-for], f. didphora (herhaling van
een woord in een andere betekenis).
diaphragmatique, a. van 't middelrif.
diaphragme, m. middelrif; tussenschot (van
de neus, enz.); diaphragma (lensopening).
diaphyse, I. tussenschot.
diapositive, f. lantaarnplaatje.
diapri, a. bont, veelkleurig.
diaprer, v.tr. veelkleurig maken.
diaprure, f. bontheid, veelkleurigheid.
diarrhee, I. diarrhee, buikloop; doorloop
diarthrose, f. beweeglijk gewricht.
[(vee).
diastaltique, a. spiersamentrekking veroorzakend.
diastase, f. 't uiteengaan van twee been derefl.; diastase (giststof).
diastole, f. uitzetting van het hart.
diastyle, m. zuilenrij met afstanden van
driemaal de middellijn van een zuil.
diathermane, a. die de stralende warmte
doorslaat.
diathise, f. aanleg voor een ziekte; ,..., he'reditaire, erfelijke belastheid.
diatonique, a. diatonisch, volgens de toonladder. [uitval.
diatribe, I. hekelschrift, schimprede, scherpe
dichotome [-k6-], a. half; in twee en verdeeld.
dichotomie [-k6-], f. halfheid (maan); 't in
tweeen verdeeld zijn.
dichotomique, a. in tweeen verdeeld.
dichrolsme, in. tweekleurigheid.
dicline, a. $ eenslachtig.
dicotylidone, a. $ tweezaadlobbig.
dictame, m. $ essenkruid, woudlelie; (fig.)
[balsem.
dictateur, m. dictator.
dictatorial, a. -ement, adv. dictatoriaal;
onbeperkt.
dictature, f. dictatorschap, dictatuur.
dictee, I. 't dicteren; dictee, dictaat; e'crire
sous la ,%, de qn., opschrijven vat iem.
voorzegt.
dieter, v.tr. dicteren, voorzeggen, voorschrij.
yen; ingeven; ,--, la loi, de wet voorschrijven.
diction, f. wijze van zeggen, voordracht,
dictionnaire, m. woordenboek. [dictie.
dicton, n. spreuk, spreekwoord, volksgew
zegde, zegswijze.
didactique, a. -ment, adv. didactisch (= lerend); poême ,--,, leerdicht; #.--", f. leerkunst, onderwijskunde.
didelphe, m. la buideldier.
Didier, m. Desiderius, Diderik.
Didon, f. Dido.
diducteur, a. & in, kauw(spier).
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digerer
diduction, I. zijdelingse kauwbeweging.
ning; tarif t--,, differentiaaltarief; droits
didyme, a.$gepaard; ,---i, m. didymium (me,-•,s, differentiele rechten.
didyname, a. $ tweemachtig.
[taal). differentielle, I. differentiaal (oneindig kleine
didynamie, I. $ de tweemachtigen.
grootheid).
diedre, a. door 2 vlakken gevormd; angle ,---,, differentier, v.tr. differentieren (wisk.).
tweevlakshoek.
differer, v.tr. uitstellen, opschorten; ce qui
est diffe're n'est pas perdu, uitstel is geen
Diegue, m. Diego.
dielectricite, v. isolerend vermogen.
afstel; ,---,, v.intr. verschillen, uiteenlopen;
"--, d'opinion avec qn., met iem. van medièlectrique, a. isolerend.
dierese, f. dimresis (splitsing van een tweening verschillen; ,-., du blanc au noir,
klank); trema.
hemelsbreed verschillen.
diise, m. J' -kruis (voor een foot); double ,..i, difficile, a. moeilijk, moeizaam, bezwaarlijk,
dubbel kruis; fa '', fis.
ongemakkelijk; lastig, onhandelbaar; kiesdieser, v.tr. ,P door een kruis verhogen
keurig, veeleisend; -ce n'est pas plus'.-, que
('n noot).
fa, dat is nu de hele moeilijkheid; 'are
diete, I. dieet, leefregel; landdag, rijksdag;
a contenter, veel noten op zijn zang hebmettre a la t%-i, op dieet stellen.
ben; faire le t,..., , kieskeurig-, veeleisend
zijn.
dietetique, a. dietetisch (de leefregel betreffend); ,,,, f. leefregelkunde, dieetleer. difficilement, adv. moeilijk, met moeite.
dietine, v. (Poolse) landdag.
difficulte, f. moeilijkheid, lastigheid, ongeDieu, m. God; le bon ,-•,, Onze Lieve Heer;
mak; zwarigheid; hinderpaal, belemmede gewijde hostie; a n'y a pas de bon ,,,,
ring; bezwaar, tegenwerping; geschil,
daar gaat niets af, daar helpt geen lieve
onenigheid; it a de la'' a s'exprimer, hij
moederen aan; pour l'amour de "-,, om
drukt zich moeilijk uit; sans t--, , gemakkeGods wil, belangeloos; mon ,---,, mijn
lijk; zonder tegenspraak, gaarne; faire des
hemel ! °eh !; ,---, le veuille, plaise a ,---,,
,---,s, bezwaar maken, bedenkingen hebGod geve het; a ,-,-, ne plaise, God verben, capties maken; cela ne fait pas de ,-,,
dat is geen bezwaar.
hoede het; est-il t--, possible? is 't Gods
mogelijk? ‘---, aidant, met Gods hulp; difficultueux, a. zwaartillend; zeer lastig.
grace a ,--, of ,-.., merci! Goddank ! ,-.-, vous diffluence, f. vervloeiing, verzoeking.
be'nisse! wel bekome 't u ! God zegene u !; difiluent, a. vervloeiend, week.
devant t ..,, bij God; le ,---, des combats, de difforme, a. misvormd, mismaakt, wanstalHeer der Heerscharen; le doigt de t■, , de
tig, wanschapen.
vinger Gods; d,..•,, god; afgod; faire son difformer, v.tr. misvormen, mismaken, verd,,, de qc., van iets zijn afgod maken;
minken, veranderen.
purer se Brands cit.-ix, bij hoog en bij laag difformite, f. wanstaltigheid, misvormdheid,
verzekeren.
mismaakt-, wanschapen-, afzichtelijkDieudonne, m. Deodaat.
heid.
diffamant, a. lasterlijk; eerrovend, onterend. diffracter, v.tr. breken (stralen).
diffamateur, m. lasteraar, eerrover, ont- diffractif, diffracterend.
eerder, smader.
diffraction, f. breking (der lichtstralen).
diffamation, f. lastering, eerroof, ontering; diffringent, a. brekend.
proces en ,-,,, proces wegens laster.
diffus, a. -Ement, adv. verspreid; onsamenhangend, verward; diffuus, dof (van licht);
diffamatoire, a. lasterlijk, eerrovend; dcrit
wijdlopig, langdradig, breedsprakig; om,,,, smaadschrift.
slachtig.
diffamer, v.tr. (be)lasteren, onteren, smaden.
differemment [-rama], adv. verschillend, diffuser, v.tr. verspreiden, verstrooien; uitzenden (radio).
anders.
difference, I. verschil, onderscheid; koers- diffuseur, m. diffusie-toestel.
verschil, overschot of tekort; a la t--, de, diffusibilitê, f. verspreidbaarheid.
diffusible, a. verspreidbaar, verstrooibaar,
in tegenstelling met.
vluchtig (van vloeistoffen en gassen).
differentiation, f. differentiatie, 't verschil
maken, 't onderscheiden.
diffusif, a. diffunderend.
differencier, v.tr. verschil maken tussen, diffusion, f. verspreiding (van ziekte), verbreiding, diffusie (vermenging van vloeionderscheiden, differentieren.
stoffen en gassen); verwardheid; wijddifferend, m. geschil, onenigheid; partageons
lopigheid, langdradigheid.
le ,,,, laten we 't verschil delen.
different, a. verschillend, uiteenlopend; digkrer, v.tr. rangschikken, optekenen, rijpelijk overwegen; verteren, (fig.) doorstaan,
anders; des personnes ' es, verschillende
verkroppen, verwerken, slikken, vermensen; —es personnes, verscheidene
duwen; rijp doen worden ('n abces);
mensen; c'est "J, dat is wat anders.
digereren ('n stof); ,---, des cailloux, een
diff6rentiel, a. calcul ,--,, differentiaalrekediduction
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struisvogelmaag hebben;
mal qc., lets dilapidation, f. verkwisting.
dwars in de maag hebben zitten;
v.intr. dilapider, v.tr. verkwisten, doorbrengen,
opmaken.
bien, een goede spijsvertering hebben.
uitzettingsvermogen.
digeste, m. pandecten (verzameling wetten, dilatabilite,
dilatable, a. uitzetbaar.
inz. v. Justinianus).
m.
dilatant, a. uitzettend; verwijdend;
Papiniaanse pot.
digesteur,
verwijdingsmiddel.
digestibiliti, I. verteerbaarheid.
dilatateur, m. dilatator, verwijder; e■,, a.
digestible, a. verteerbaar.
verwijdende spier.
muscle
digestif, a. de spijsvertering bevorderend;
lichtverteerbaar; ettervormend; appareil dilatation, I. op-, uitzetting; verwijding;
cubique,
line'aire, uitzetting in de lengte;
spijsverteringsorganen.
digestion, f. (spijs)vertering, digestie, ver- - uitzetting naar alle zijden.
duwing; 't bevorderen der ettering; af- dilater, v.tr. doen uitzetten; verwijden; verle cceur, 't hart verheffen; se
ruimen;
trekking in een vloeistof; d'une '' difficile,
uitzetten; (fig.) zich verruimen.
zwaar (te verteren); haast onneembaar;
dilatoire, a. uitstellend, vertragend.
haast ongelooflijk; ongenietbaar.
dig estion, t. vrome liefde.
digitaire, I. vingergras.
dilemme [-em], m. dilemna (moeilijke keus).
digital, a. vinger-, vingervormig.
dilettante [-at], m. (pl. des dilettanti) kunstdigitale, f. $ vingerhoedskruid.
liefhebber (inz. van muziek).
digitaline, f. digitaline (vergif).
liefhebberij voor de kunst.
digitation, I. verdeling in vingers; vinger- dilettantisme,
diligemment [-3ama], adv. naarstig, vlijtig;
afdruk.
gezwind, met spoed.
digitê, a. $ gevingerd; handvormig.
digitigrade, a. op de tenen lopend, m. teen- diligence, f. naarstigheid, vlijt, ijver; voortvarendheid, spoed; postwagen, diligence;
ganger.
faire spoed maken; faire les ne'cesdigne, a. -ment, adv. waardig, waard; zelfsaires, de nodige stappen doen; faire des
bewust, deftig; rechtschapen; overeencontre, een vervolging instellen tegen;
de recompense, een bekomstig (met);
haastig, met bekwame spoed; et la
en
de consideration, die
loning waard(ig);
,---, de, op vordering-, op verlangen van;
de overweging waard is; e■, de son pays,
d'eau, trekschuit.
d' eux, hunner waarzijn land waardig;
dig; de me'pris, verachtelijk; de diligent, a. naarstig, vlijtig, (vol)ijverig;
voortvarend, gezwind.
d'elocreance, ,--, de foi, geloofwaardig;
ges, loffelijk; ti de chdtiment, strafwaar- diligenter, v.tr. (oud) tot spoed aandrijven,
bespoedigen; se zich reppen, met
de reproche, lakensdig; ti de bldme,
spoed handelen.
waardig; --, de pitie, beklagenswaardig;
de votre age, dilobe, a. $ tweelobbig.
de respect, eerbiedwaardig;
diluer, v.tr. verdunnen, verwateren.
overeenkomstig met uw leeftijd.
dignitaire, m. dignitaris, waardigheidsbe- dilution, f. verdunning, verwatering.
diluvial, a., diluvien, a. diluviaal (tot het
kleder.
diluvium behorend); diluviaans (van de
digniti, I. waardigheid, deftigheid.
wolkbreuk; stortzondvloed); pluie
digon, m. wimpelstok; visspeer.
regen.
digramme, m. twee letters die een klank
diluvium [-Om], m. diluvium (aangeslibde
voorstellen (by . ou).
grond).
digresser, v.intr. uitweiden.
's Zondags;
dimanche, m. Zondag; le
digressif, a. uitweidend.
gras,
Zondagse kleren;
habits du
digression, /. uitweiding.
des Rameaux,
Zondag voor de vasten;
de de'versoir, overlaatdigue, f. dijk, dam;
Palmzondag.
dijk; ti de reserve, slaperdijk; ,--, de
grote
d'e'te, zomerdijk; dime, m. tiend (belasting); grosse
retenue, komkering;
smalle tiend
tiend (van koren); menue
au dela, de la e..a, buitendijks; en depa de
de charnage
(van andere veldvruchten);
la binnendijks; r•i de mer, zeedijk, zeekrijtende tiend (van vlees).
boulevard; opposer une,-, a, een dam opdimension, f. afmeting; prendre ses —s, de
werpen tegen.
nodige opmetingen doen; zijn maatdigue-digue [digadig], (arg.) tomber en
regelen nemen; prendre les Ns de qn., iem.
flauwvallen, buiten westen Taken.
beoordelen, kijken wat er in hem zit.
diguer, v.tr. de sporen geven aan.
dimer, v.tr. tiend heffen van.
digyne, a. t tweewijvig.
dimere, a. tweeledig.
dilac,5ration, f. vaneen-, verscheuring.
dimeter (tweevoetig vers).
dimitre,
v.tr. vaneen-, verscheuren.
tiendheffer.
dilapidateur, in. -trice, f. verkwister, door- dimeur,
diminuê, a. vermiuderd, verkleind; colonise
a. verkwistend.
brenger, -ster;
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diolque, a. $ tweehuizig.
smal toelopende zuil; intervalle
J` verkleinde toonafstand; rang
gemin- dionee, f. $ vliegenvangertje.
derde toer (bij 't breien);
m. onvol- dionysiaque, a. Dionysisch; betrekking hebbend op Bacchus.
waardige.
diminuer, v.tr. (ver)minderen, verlagen, ver- dioptre, m. diopter (kijkspleet); vizier.
korten, verkleinen, (fig.) kleineren, af- dioptrique, f. leer van de straalbreking.
breuk doen aan (iemands verdiensten), diorama, m. diorama (schildering door beweegbaar licht beschenen).
verzachten (gebreken); v.intr. verminderen, afnemen, verzwakken, dalen, diorite, f. dioriet (groensteen).
de voiles, zeil dioscoree, I. $ jamswortel.
tanen, slinken, verlopen;
Dioscuren (Castor en
Dioscures, m. pi.
minderen.
[Pollux).
diminutif, a. verkleinend; m. verklein• dipêtale, a. g tweebladig.
diphteritis (keelziekte).
woord; navolging in 't klein, miniatuur. diphterie, mite, f.
diphteritis.
diminution, I. vermindering, verkleining, diphterique, a. angine
afneming; versmalling (van een zuil); af- diphtonguaison, I. 't tot een tweeklank
worden, -maken.
slag, waardevermindering, verlaging; daling, slinking; mindering (in 't breien); diphtongue, f. tweeklank.
faire une
afslag geven; minderen (bij diphtonguer, v.tr. tot een tweeklank maken,
als tweeklank uitspreken.
't breien).
diploe, m. mergstof (in beenderen); tafeldimissoire, m. bisschoppelijke volmacht.
scheidsel.
dimissoriai, van de bisschopp. volmacht.
dimorphe, a. tweevormig (in twee stelsels diplomate, m. diplomaat.
diplomatie [-si], f. diplomatie (kennis-, leikristalliserend).
ding der betrekkingen tussen de staten
dimorphie, f., dimorphisme, m. tweevormigonderling; diplomatieke loopbaan); user
dinanderie, I. geel koperwerk. [heid.
de
voorzichtig te werk gaan.
dinandier, m. geelgieter.
'
a. diplomatiek (ook die tact
lunch, die een diplomatique,
dinatoire, a. dejeuner
vereist, moeilijk); diplomatisch (ook van
[je, domme vrouw.
diner vervangt.
tact getuigend, handig); corps'', id., de
dinde, f. 3t kalkoense hen; (fig.) dom gansnauwkeugezamenlijke gezanten; texte
dindon, kalkoen, kalkoense haan;
f. kennis van oude
rige tekstuitgave;
(fig.) domkop; 'dire le ti de la farce, 't gelag
handschriften, oorkonden, enz.
betalen, 't kind van de rekening zijn, de
dip!omatiquement, adv. aiplomatiek, diplodupe zijn.
matisch.
dindonnade, f. kalkoenpokken.
diplomatiste, tn. oorkondenkenner.
dindonneau,
jonge kalkoen.
dindonnier, m. -lire, f. kalkoenhoeder, diplOme, m. diploma (bul, akte van bekwaamheid; bewijs van lidmaatschap).
-hoedster.
dinee, f. middagmaal (op reis); plaats waar diplOmê, a. gediplomeerd, van een akte
[voorzien.
diplopie, f. 't dubbel zien.
men op reis eet.
drankzuchtige.
diner, v.intr. 't middagmaal gebruiken, eten, dipsomane,
dineren (te f 7 uur); (%-, de, zijn middag- dipsomanie, f. drankzucht.
tweevleugelig (insect); temmaal doen met;
en vile, uit eten zijn diptire, a. &
pel met twee zuilenrijen.
of -gaan; par cceur, niets te eten krijgen;
de hond in de pot vinden; j'ai dine diptyque, m. dubbele ivoren tafel (oudheid);
tweeluik (kunst).
quand je le vois, ik moet niets van hem
hebben;
m. middagmaal, diner; ci dire, v.tr. zeggen; opzeggen, voordragen;
aankondigen, aanwijzen; vertellen van,
l'heure du ti, op etenstijd.
bezingen in verzen; verzoeken, bevelen;
dinette, f. kindermaaltje (als spel); faire la
vous dites? wat zegt u? c'est tout P-s, daareen maaltje doen (met 'n eetserviesje);
mee is alles gezegd; tout est dit, voor de rest
snoepen.
geen nieuws; c'est beaucoup
dat is veel
dineur, m. eter, gast, aanzittende; beau
gezegd; sans mot zonder een woord te
flunk eter.
zeggen;
son mot, een woordje meespredingo, a. (arg.) mesjogge, gek;
m. wilde
ken; qui ne dit mot consent, wie zwijgt
Australische hond.
stemt toe; cela ne me dit Tien, daar voel
diocesain, a. tot een bisdom behorend;
ik niets voor; dat spreekt niet tot me;
geestelijke-, gelovige in een bisdom,
en long, veel zeggen; les qu'en dira-t-on
diocesaan.
of les on-dit, de praatjes van de wereld;
diocese, m. bisdom, diocees.
que, en dan te moeten bedenken dat;
Diocietien, tn. Diocletianus.
on dirait que, 't lijkt alsof; on dirait d'un
diodon,
tweetand (vis, dolfijn, valk).
fou, men zou zeggen dat hij gek was;
dicecie [djesi], f. $ tweehuizigheid.
comme qui dirait, om zo te zeggen; que
Diogene, m, Dingenes,
diminuer
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f wat bedoelt gij? gat' est-ce
voulez-vous
wat beii dire? qu' est-ce que cela veut
tekent dat? ii ley a pas a er valt niets
tegen te zeggen, -op of te dingen, 't is
toch maar zo; veux-tu que je te dise? wil
ik je es wat zeggen?; tit peux le ! zeg
dat wel !; a qui le dices-vous! zeg dat wel,
ik weet er alles van, dat behoeft u mij
niet te zeggen; dites-vous bien que,
wees er verzekerd van dat; quand je
vous le disais, heb ik het u niet gezegd; je ne vous dis que pa, u verstaat me
zo wel, meer behoef ik niet te zeggen;
de mensen maar laten praten;
laisser
ik heb gehoord; c'est
je me suis laisse
vous daaruit blijkt, ik wil u maar
zeggen; vous m' en direz tant, o zo; je ne dis
pas, dat kan wel zijn of dat verandert de
zaak; nous disons, Monsieur? wat zal 't zijn,
Mijnheer? c'est dit, voila qui est dit, dat is
afgesproken; a vrai f-•-, of a (■, vrai, om de
comme
waarheid te zeggen; pour ainsi
qui dirait, om zo te zeggen, als 't ware;
pour mieux beter nog, liever gezegd;
comme dit r autre, zoals het heet; soft dit
entre nous, onder ons gezegd; tenez-vous-le
pour dit! laat u dat gezegd zijn ! c'
dat is te zeggen (d.w.z.; nl.); cela
va sans dat spreekt van zelf, dat behoef ik u niet te zeggen; je ne vous le fais
u erkent het nu zelf; je ne vous
pas
l'envoie pas "s, ik zeg het u ronduit;
son fait a qn., iem. vierkant de waarheid
zeggen; it ne croyait pas si bien hij was
dichter bij de waarheid dan hij zelf dacht;
si l' on peut dire, als men dat zo mag noemen; maar heb ik van mijn leven ! neen
maar ! du mal, kwaadspreken; la
messe, de mis leven; bien disant, welsprekend; fart de bien • , de welsprekendheid;
se ,-- tot zich zelf zeggen, bij zich zelf
denken; zich noemen, zich uitgeven voor;
gezegd worden; qu'on se le dise! zegt 't
voort ! cela ne se dit pas, dat zegt men
m. 't zeggen, uitlating, verklaniet;
de, volgens, naar 't zeggen
ring; au
(oordeel) van.
direct [-rekt], a. (lijn)recht; rechtstreeks,
niet zijdelings; communication tee, directe
verbinding; contributions ties, directe belastingen; gestion tee ,eigen beheer; action
daadwerkelijk optreden; train
erfgenaam
doorgaande trein; heritier
in de rechte linie; construction ,---, e, regellijdend
matige zinsbouw; complement
voorwerp; cas mss ,iste en 4de naamval;
m. rechte slag (bij 't boksen).
directement, adv. regelrecht; rechtstreeks.
directeur, m. directeur (soms president,
hoofd-redacteur, referendaris, dirigent,
enz.), bestuurder, beheerder, bewindde conscience,
hebber, -voerder, leider;

discipline

tie Itt monnaie, muntbiechtvader;
d'un orphelinat, weesvader;
meester;
a. leidend, besturend, bestuurs-; comite bestuur; pense'e leidende
gedachte; roue trice, voorwiel.
directif, a. leidend.
direction, f. directie, bewind, besturing; bestuur, beheer; stuurinrichting (auto);
(fig.) leiding, aanvoering, aanwijzing;
directeurschap, directeurskantoor;richvliegrichting;
ting, koers;
du vol,
orienteer(fig.) gedragslijn; sens de la
vermogen.
directive, f. gedragslijn, richtsnoer, leidende
gedachte; aanwijzing (velddienst).
directoire, m. bewind; kerkelijke kalender;
le Dom, het Directoire, staatsbestuur in
Frankrijk v. I795'99.
directorat, m. directeurschap.
directorial, a. directeurs-; van 't Directoire.
directrice, t. directrice; richtl;;n; gedragsbin; voorwiel; zie ook directeur, a.
dirigeabilitê, bestuurbaarheid.
m. luchtschip,
dirigeable, a. bestuurbaar;
deformable, luchtschip met slap omhulsel;
demi-rigide, luchtschip met
indeformable,
halfstijf omhulsel;
rigide, luchtschip met stijf omhulsel.
m. leider,
dirigeant, a. leidend, regerend;
machthebber.
diriger, v.tr. besturen, aan 't hoofd staan
van, beheren, leiden, regelen, aanvoeren;
41' dirigeren; richten, sturen; sur, zenden naar, overbrengen naar; e'conomie
dirigee, „Planwirtschaft": doelbewuste-,
doelmatige volkshuisvesting; N la conscience, de geestelijke leidsman zijn; se
vers, zich richten-, zich begeven naar.
dirimant, a. vernietigend; onoverkomelijk.
dirimer, v.tr. vernietigen, te niet doen.
discale, m. gewichtsverlies door verdamping.
discaler, v.intr. indrogen.

dêchant.
discant, m.
discernable, a. onderscheidbaar.
discernement, m. onderscheiding(svermojaren
gen); oordeel, doorzicht; dge de
des onderscheids; sans c•-,, zonder oordeel
des onderscheids.
discerner, v.tr. onderscheiden, inzien.
disciple, m. leerling, volgeling, discipel,
d'Emmaiis, Emmaiisgangers;
jonger;
de Saint Hubert, 'n Nimrod.
disciplinable, a. vatbaar voor tucht, hande'baar.
disciplinaire, a. disciplinair, tucht-; moyen
bevoegdheid
tuchtmiddel; pouvoir
m. X soldaat
om straffen op te leggen;
ener strafcompagnie, klassiaan.
discipline, /. gesel; tucht, orde; leiding, toemilitaire,
tuchteloos;
zicht; sans
scolaire, schooltucht; cornkrijgstucht;
pagnie de "s, X strafcompagnie.
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voorzichtig, sober (van stijl); vertrouwd,
discipline, a. won ()vac en tucht gewend,
stilzwijgend, geruisloos, in stilte; zonder
gedisciplineerd.
vertoon; verborgen (van liefde); Pere ,---,,
discipliner, v.tr. geselen; disciplineren, aan
raadgever van een kloosteroverste; age ,--,,
tucht gewennen; vormen.
middelbare leeftijd; variole,---iête, pokken
discobole, m. discuswerper.
waarbij de puisten zijn gescheiden.
discoide, a. schijfvormig.
discretion, I. onderscheidingsvermogen; omdiscolore, a. tweekleurig.
zichtigheid; bescheidenheid; terughoudiscomycete, m. schijfzwam.
ding, terughoudend-, stilzwijgendheid;
discontinu, a. (niet on-)afgebroken.
macht, willekeur; onbepaalde inzet; age
discontinuation, I. staking, ophouding; afde ', jaren des onderscheids; ,---, assure'e,
breking.
geheimhouding verzekerd; et ,--s, naar
discontinuer, v.tr. ophouden met, staken;
believen, naar goeddunken (goedvinden);
afbreken; ,--,, v.intr. ophouden, uitscheise rendre a '', zich op genade of ongenaden; la pluie ne discontinue pas, 't houdt
de overgeven; et la ,--, de, overgeleverd
niet op met regenen; sans ', onopaan; se mettre a la'' de qn., zich geheel
houdelijk.
aan iemands wil overgeven; tenir qn. a
discontinuite, f. afbreking, 't afgebroken
sa '', met iem. doen wat men wil.
zijn.
disconvenance, f. ongeschiktheid; wanver- discritionnaire, a. aan de willekeur overgelaten; pouvoir r--,, macht van den rechhouding, onevenredigheid, verschil.
ter om naar goeddunken to handelen.
disconvenir, v.intr. (de, met etre) ontkennen,
loochenen; (a, met avoir) niet passen; je discretionnairement, adv. naar eigen goeddunken.
n'en disconviens pas, dat ontken ik niet;
cela ne lui disconvient pas, dat staat discretoire, m. kloosterraad; zaal daarvoor.
discriminant, a. onderscheidend.
hem wel aan.
discord, a. ontstemd; inconsequent; ,---,, tn. discrimination, f. onderscheiding(svermogen).
onenigheid, tweespalt.
discordance, f. disharmonie, wanluidend- disculpation, f. rechtvaardiging, 't vrijpleiten.
heid; gebrek aan overeenstemming, ondisculper, v.tr. rechtvaardigen, vrijpleiten;
enigheid.
se ,,,, zich rechtvaardigen, zich vrijpleidiscordant, a. ontstemd (van een piano);
ten, zich van alle blaam zuiveren, zich
vals (van een stem), wanluidend; niet
schoonwassen.
samenklinkend (van stemmen); vloekend,
niet bijeenpassend (van kleuren); in dis- discursif, a. gevolgtrekkend, redenerend.
door redenering.
harmonie, uiteenlopend, niet overeenstemmend, tegenstrijdig (bv. van menin- discussif, a. van bespreking, van discussie.
discussion, f. bespreking, beraadslaging;
gen); note ,..,e, wanklank.
woordenwisseling, -strijd, -twist, redediscorde, I. tweedracht, tweespalt, twist,
twist; geschil, beredenering; sujet a ,--,,
verdeeldheid, onenigheid, disharmonie;
niet uitgemaakt; it a eu une ,•-, avec le
pomme de ,•-,, twistappel.
pave, hij heeft de straat gekust.
discorder, v.intr. niet overeenstemmen, vloediscutable, a. betwistbaar.
ken; 't oneens zijn.
discoureur, m. -euse, f. prater, praatster; discuter, v.tr. bespreken, beraadslagen over;
beredeneren; ,---, (sur), v.intr. redetwisten
praatjesmaker, -maakster.
(over).
discourir (de), v.intr. redeneren-, praten
discuteur, m. iem. die houdt van redetwisten.
(over).
discours, m. woorden, praatjes; verhande- disert, a. -ement, adv. welbespraakt; vlot.
ling; rede, redevoering, toespraak; taal, disette, f. gebrek; schaarste.
stijl; ,-,./ du trOne, troonrede; ,---, d'ouver- disetteux, a. behoeftig.
lure, inaugurele rede; P%-, de reception, diseur, m. -euse, f. spreker, spreekster; inz.
verteller, -telster of voordrager, -draagster;
intreerede; ,--, ci l'occasion d'un banquet,
beau i-,,, mooiprater; ,-,./ de bons mots, moptafekede, ' familier, gewone taal; parpentapper; i..., de bonne aventure, waarties du '', rededelen.
zegger.
discourtois, a. -ement, adv. onbeleefd, ondisgrace [diz-], f. ongenade; ongeluk, onhoffelijk, onheus.
heil, ongeval; onbevalligheid; onheusheid.
discourtoisie, f. onbeleefdheid, onhoffelijkdisgracie, a. in ongenade; misdeeld; ,---,, in.
heid, onheusheid.
verschoppeling.
discredit, m. diskrediet (verlies van vertrouwen of -van krediet); tomber en ,-..s, in disgracier, v.tr. zijn gunst onttrekken aan;
in
ongenade doen vallen.
diskrediet komen.
disgracieusement, adv. disgracieux, a. onbediscrediter, v.tr. in diskrediet brengen.
vallig, onaangenaam.
discret, a. discritement, adv. bescheiden;
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verdeling, veisnippering; kleurschifting.
disjoindre [diz- I, v./i . . scheiden, t,plitsen,
uiteenhalen, losmaken (stenen); se
beschikbaarheid; en
disponibilite,
bevaneengaan, losraken.
schikbaar; op non-activiteit, op wachtbeschikbare troepen, -goederen,
disjoint, a. gescheiden, vaneen; (gramm.)
geld;
niet met 't w.w. verbonden.
-gelden.
disjoncteur, m. 17. stroomafbreker, uit- disponible, a. beschikbaar; op nonactivischakelaar.
teit, op wachtgeld;
in. loco voorraad;
beschikbare gelden.
disjonctif, a. scheidend (van voegwoorden, by . of en noch).
dispos, a. vlug, vaardig, monter, opgeruimd.
disjonction, f. scheiding, splitsing, losmafris, opgewekt.
king, 't vaneengaan.
disposant, m. beschikker.
dislocation [diz-], I. ontwrichting, verstui- dispose (a), a. bereid-, geneigd (om, tot);
king; 't lenig-, 't slap maken; 't uit elk.
bien
welgezind; willig (markt).
nemen, 't uit elk. rukken, beschadiging; disposer, v.tr. (a) schikken, ordenen, inrichverschuiving (van de aardkorst), 't uiteenten, plaatsen, opstellen, aanleggen (tuin),
vallen; verbrokkeling (van een rijk),
verdelen (z'n tijd); voorbereiden (op, tot),
ontbinding (van een optocht); losmaking.
er toe brengen (om), lust geven (in, om),
disloquer, v.tr. ontwrichten (by . schouder);
vatbaar maken (voor);
(de), v.intr.
lenig-, slap maken of radbraken; uit
beschikken (over), disponeren (de, over),
elk. nemen ('n machine); uit elk. rukken
beslissen; l'homme propose et Dieu dispose,
(rijtuig); verbrokkelen (keizerrijk), ontde mens wikt en God beschikt; se
ce,
binden (leger, .stoet); discours disloque,
zich gereed maken tot.
onsamenhangende rede; se
ontwricht dispositif,
beschikking, uitspraak; inworden; uit elk. gaan, uiteenvallen; uit
richting, toestel;
d'appel, groep't lid gaan.
inrichting.
dispache, f. $ dispache (berekening der zee- disposition (de), f. inrichting, schikking,
sch ade).
ordening, plaatsing, verdeling, indeling,
dispacheur,m. $ dispacheur (die de dispache
opstelling; gesteldheid, toestand (van een
berekent).
plaats), voorbereiding, voorziening, maatdisparaitre, v.intr. verdwijnen.
regel of tekening, patroon; (lichamelijke
disparate, a. uiteenlopend, ongelijk; niet bij
of geestelijke) gesteldheid, neiging,
elk. passend; vloekend (van kleuren);
stemming, lust, vatbaarheid; a anleg,
1. strijdigheid, schrille tegenstelling.
geschiktheid; beschikking, bepaling; bedisparite, f. ongelijkheid, verschil, tegenstelschikking (over), 't disponeren; vrij
ling, uiteenlopend karakter.
gebruik (van); en ,---, de, -pour, gestemd
disparition, f. verdwijning.
tot; avoir qc. a sa
iets tot zijn beschikverdisparu, a. verdwenen, vermist;
king hebben.
miste; ontslapene.
disproportion, f. wanverhouding, onevendispendieusement, adv. dispendieux, a. kostredigheid.
baar, duur.
disproportionne, -ment, a. & adv. onevendispensaire,
apothekershandboek, pharredig (aan), niet in overeenstemming
macopcea; stads- of armen apotheek; zit(met); buitensporig.
tingslokaal (van een geneesheer), poli- disproportionnel, a. onevenredig.
kliniek, gebouw voor wijkverpleging.
disproportionner, v.tr. (ci) onevenredig madispensateur, m. -trice, f. uitdeler, uitdeelken (met).
ster; gever, geefster.
disputable, a. betwistbaar.
dispensatif, a. vrijstellend.
disputailler, v.intr. harrewarren, over beudispensation, /. uitdeling, uitreiking; artsezelingen twisten.
nijbereiding.
dispute, 1. twist, geschil, ruzie; woordendispense, f. ontheffing, vrijstelling, dispenwisseling, -strijd, -twist, onaangenaamsatie; vergunning.
heid, haspelarij; twistgesprek, dispuut;
dispenser, v.tr. (met á) verdelen (onder), toebuiten kijf.
hors de
delen-, uitreiken (aan); (met de) vrijstel- disputer (de), v.intr. twisten (over); redelen-, ontheffen-, ontslaan (van); se
de,
twisten (over);
sur la Pointe d'une aizich ontslaan van, nalaten.
guille, om 's keizers baard ti,visten,
disperme, a. t tweezadig.
v.tr. (ci) betwisten (aan), strijden om
disperser, v.tr. verstrooien, verspreiden, uitv.tr. twisten, dingen om;
(tegen); se
eenjagen, -drijven; (fig.) verdelen, verongenoegen krijgen; haspelen.
snipperen; se
zich verstrooien, uiteen- disputeur, m. -euse, f. (rede)twister, begaan, uiteenspatten.
twister, -ster;
a. twistziek.
dispersif, a. verstrooiend; kleurschiftend.
disqualification
f. disqualificatie, 't
dispersion, /. verstrooiing, verspreiding;
uitsluiten (bij wedstrijden).
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von, van ernstig werk afhouden; se ,--,,
disqualifier 1-1th-j v.tr. disqualificeren, uitverdwijnen, uiteengaan, of-, weg-, opsluiten (bij wedstrijden); afkeuren (watrekken (van mist), wegdrijven, verren).
vloeien, zich oplossen, vervliegen (van
disque, m. werpschijf, discus; glas (van een
hoop); zich verstrooien, zich ontspannen,
verrekijker); signaalschijf (bij spoorwegen);
zich aan verkwisting overgeven, niet ernschijf (zon, bloem, blad); plaat (van een
stig genoeg zijn.
gramophoon); ,---, d'appe/, nummerschijf;
dissociable, a. ontbindbaar, scheidbaar.
,.., tournant, draaischijf.
disquisition, I. onderzoek, nasporing, navor- dissociation, f. ontbinding, scheiding.
disruptif, a. losbarstend. [sing. dissoner, v.tr. ontbinden, scheiden; se ,--,,
uit elkaar gaan.
dissecteur, in. ontleder.
dissection, I. ontleding; lijkopening, sectie. dissolu, a. -ment, adv. losbandig, liederlijk.
dissemblable, a. ongelijk, ongelijksoortig, on- dissolubilite, f. oplosbaarheid; ontbindbaar•
heid.
gelijkvormig, verschillend.
dissemblance, f. ongelijkheid, verschil, on- dissoluble, a. oplosbaar; ontbindbaar.
dissolutif, a. (oud) oplossend.
gelijksoortig-, ongelijkvormigheid.
dissemination, i., -ement, m. verspreiding, dissolution, f. oplossing; solutie; ontbinding;
losbandigheid.
verstrooiing.
disséminer, v.tr. verspreiden, verstrooien. dissolvant, a. oplossend, ontbindend; deprimerend, ontzenuwend; e.,, in. oordissension, f. verdeeldheid, twist, onenigzaak van ontbinding; iets dat ontmoeheid, onmin. [enigheid.
digend werkt.
dissentiment, in. verschil van mening, ondissiquer, v.tr. ontleden, opensnijden; (fig.) dissonance, f. wanklank, valse toon, dissonant, wanluidendheid.
nagaan, uitpluizen, openleggen, door[ gronden. dissonant, a. wanluidend.
dIssEqueur, m. ontleder.
dissoner, v.intr. wanluidend zijn, een disdissertateur, in. langdradig spreker.
sonant vormen.
dissertation, I. verhandeling; opstel.
dissenter (sur), v.intr. redeneren (over), uit- dissoudre, v.tr. oplossen; ontbinden; se "..i,
zich oplossen, ontbonden worden; uiteen
weiden (over).
vallen.
dissidence, f. verschil van mening; scheudissous, -oute, a. opgelost, ontbonden.
ring, afscheiding.
dissident, a. andersdenkend; ,---,, tn. anders- dissuader, v.tr. N qn. de faire qc., iem. iets
ont-, afraden, iem. van iets afbrengen.
denkende, dissenter, afgescheidene.
dissuasion, f. afrading.
dissimilaire, a. ongelijksoortig.
dissyllabe, a. & m. tweelettergrepig (woord).
dissimilarite, I. ongelijksoortigbeid.
dissimilation,f. dissimilatie(ongelijkmaking). dissyllabique, a. tweelettergrepig.
dissimiler, v.tr. dissimileren (ongelijk ma- distance, f. afstand, verwijdering; tussentijd,
tussenruimte, tijdruimte; verschil (van
ken); se ,,, en, overgaan in.
stand, -in leeftijd, enz.); de ,,, en t■-,, van
dissimilitude, f. ongelijkheid.
afstand tot afstand; zo nu en dan; a e--,,
dissimulateur, in. -trice, f. veinzer, -es.
op een afstand; ,---, entre les plans, afdissimulation, f. veinzerij, geveinsdheid,
stand
der draagvlakken; ,--, explosive,
dubbelhartig-, achterhoudendheid; ontr vonkwijdte.
veinzing, verheling.
dissimule, a. geveinsd, achterbaks, dubbel- distances, v.tr. v6Orkomen, voorbijsnellen,
voorbijstreven, achter zich laten; van de
hartig.
ranglijst afvoeren ('n paard).
dissimuler, v.tr. ontveinzen; verbergen, verhelen; veinzen, huichelen; ".., une injure, distant, a. verwijderd, ver, (fig.) op een afstand, koel, die zich op een afstand houdt.
doen alsof men een belediging niet merkt;
se e--/, zich verschuilen; se ,.., qc., zich iets distendre, v.tr. spannen, (uit)rekken, uitzetten.
ontveinzen.
dissipateur, tn. -trice, f. verkwister, op- distension, I. spanning, uitrekking, uitzetting; e.--, gastrique, maagvergroting.
maker, doorbrenger, -ster; "...,, a. verdistillateur [-tila-], m. brander, likeurstokwistend.
ker, distaleerder.
dissipation, f. verdrijving; verkwisting, verspilling, opmaking, doorbrenging; ver- distillation [-tilá-], f. overhaling, distillatie.
strooiing; verstrooidheid; losbandigheid. distillatoire [-tild-], a tot de distillatie behorend, distilleer(end); appareil, distildissipe, a. verstrooid; losbandig.
.
leertoestel.
dissiper, v.tr. doen verdwijnen, verjagen,
verdrijven, uiteenjagen, -drijven; oplos- distiller [-tile], v.tr. afscheiden ('n sap);
distilleren, overhalen, stoken, branden;
sen, uit de weg ruimen; verkwisten, vervoortbrengen (honig); ' son fiel, zijn gal
spillen, opmaken, er door jagen, dooruitstorten; e-,, v.intr. afdruppelen.
brengen; v erspillen; verstrooien; beder-
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divette
distillerie [-til-], t. stokerij, branderij, dis- distributivement, adv. verdelend; 66n voor
tilleerderij.
66n.
distinct [-te], a. -ement [-ektoma], adv. district [-strikt], m. district (gebied), gouty.
onderscheiden(lijk); verschillend, apart; dit, a. gezegd; genoemd, bijgenaamd; afgesproken, vastgesteld; ,--,, in. gezegde; verduidelijk, verstaanbaar, hoorbaar.
haaltje; ,--is et redits, heen en weer gepraat.
distinctif [-stektif], a. onderscheidend, ondithyrambe, m. dithyrambus (vurig lied
derscheidings-.
vol dichterlijke geestdrift), Bacchuszang;
distinction r-steksja), f. onderscheiding;
onderscheid, verschil; aanzien, voornaamode, lofzang; uitbundige-, overdreven ]ofverheid, beschaafdheid; officier de ,--,,
spraak.
dienstelijk officier.
dithyrambique, a. dithyrambisch; geestdriftig.
distinguê [-eg6], a. voortreffelijk, verdienstelijk; geacht; aanzienlijk, fijn; voor- dito, adv. eveneens, dito, idem.
naam, deftig,beschaafd; consideration ,--,e, diton, m. 41' grote terts.
bijzondere hoogachting.
diurise, f. overvloedige urineafscheiding.
distinguer [-ege], v.tr. onderscheiden; ken- diurktique, a. & m. urineafdrijvend (middel).
merken; uit elkaar houden; opmerken, de diurnal, in. dagelijks gebedenboek.
voorkeur geven aan.
diurne, a. dagelijks; bij dag verschijnend;
mouvement ,--, de la terre, dagelijkse bedistinguo klisteg61, m. onderscheid; mugweging der aarde; papillons —s, daggenzifterij, haark]overijen (pl. des ^-,).
vlinders.
distique, m. distichon (tweeregelig gedicht);
i---, a. in twee rijen geplaatst.
diva, f. beroemde zangeres, diva, prima
donna.
distome [-tom], tn. egelworm, leverbot.
divagant, a. raaskallend, afdwalend.
distordre, v.tr. verdraaien, verwringen.
divagateur, -trice, a. afdwalend.
distors, m. (oud) verdraaid, verwrongen,
divagation, I. afwijking, afdwaling (van de
distorsion, I. verdraaiing, verwringing.
hoofdzaak); geraaskal, zinneloos gepraat.
distraction, f. afzondering, afscheiding, onttrekking, verduistering; afleiding, ver- divaguer, v.intr. afdwalen (van zijn onderwerp); raaskallen, doorslaan, ijlen.
strooiing, ont -, uitspanning, verzet; verstrooidheid, onoplettendheid, afgetrok- divan, m. Turkse staatsraad; ontvangkamer; soort sofa, divan; register der belaskenheid.
tingen; bundel gedichtjes.
distraire, v.tr. (de) afzonderen (van), afhouden (van), onttrekken (aan), verduiste- divariquê, a. uiteenlopend, uitgespreid;
ren (geld); afleiden, verstrooien, verzetspreidend.
ten, afleiding 'geven aan, vermaken, on- dive, f. (oud) godin; la ,--abouteille, 't geestrijk
derhouden; se "..,, zich verstrooien, zich
vocht.
verzetten, zich vermaken, zich ont- divergence, I. uiteenloping, afwijking, verschil.
spannen.
distrait, a. -ement, adv. verstrooid, afgetrok- divergent, a. uiteenlopend, verschillend.
ken; in gedachten verdiept.
diverger, v.intr. uiteenlopen, afwijken, verschillen, divergeren.
distribuer, v.tr. uitdelen, verdelen (by . rollen), uitreiken (prijzen), uitgeven, rond- divers, a. verschillend, verscheiden; faits
delen, uitkeren ('n dividend), bestellen,
,, gemengd nieuws; —es couleurs, allerlei kleuren.
bezorgen (brieven), rondbrengen, toewijzen (rol), distribueren (inkt, druklet- diversement, adv. verschillend, anders.
ters); indelen (onderwerp), inrichten ('n diversification, f. afwisseling, 't afwisselend
maken.
appartement), bezetten (de toneelrollen).
eistributeur, m. -trice, 1. uitdeler, verdeler; diversifier, v.tr. afwisselen, afwisseling bren-deelster; besteller, rondbrenger; stoomgen in, verschillend maken.
schuif; ,-..., automatique, X automaat (voor diversion, f. afleiding; faire ' a son chagrin,
zijn verdriet verzetten.
postzegels, -chocolade, enz.); e,-, d'essence
diversitê, f. verscheidenheid, afwisseling.
benzinepomp.
distributif, a. uitdelend, verdelend; toe- divertir, v.tr. (de), afbrengen (van), onttrekwijzend.
ken (aan), verduisteren; afleiden, vermaken; se ".., de, zich vermaken met.
distribution, f. uitdeling, verdeling; uitreiking, uitgifte, bestelling, bezorging, toe- divertissant, a. vermakelijk, kostelijk, kodwijzing, bezetting (toneel); irideling, indig, onderhoudend.
richting; ,---, des prix, prijsuitdeling; ,---, divertissement, in. onttrekking, verduisted'une piece, rolverdeling; ^-, des lettres,
ring; afleiding, vermaak, ont-, uitspanning; vermakelijkheid, inz. intermezzo,
bestelling; ,--.-, de la vapeur, distributie;
par expres, expresse bestelling; tableau de
kort blijspel, dans, licht muziekstuk.
r,,, 17, schakelbord,
divette, f. gevierde (café-chantant) zangeres.
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dividende, in. deeltal; winstaandeel, divi- dizainier, m. zie dizezier.
dend; uitkering aan de schuldeisers (bij dizeau, in. tien schoven, -bossen.
dizenier, in. onderwijkmeester.
een faillissement).
divin, a. -ement, adv. goddelijk; verrukke- djinn [d3in], in. boze geest, demon. [= c).
do, in. J` do (iste noot van een toonladder
lijk, heerlijk; service ,-,,, kerkdienst.
divinateur, a. waarzeggend, voorspellend; docile, a. -ment, adv. leerzaam; gedwee, ge,..,, m. -trice, f. waarzegger, -ster.

willig, gezeglijk, volgzaam.

divination, I. waarzegging, wichelarij; hel- d °cilia, f. leerzaamheid; volgzaamheid, gederziendheid, hoger-, goddelijk inzicht.

dweeheid.

divinatoire, a. van de wichelarij; baguette docimasie, f. kennis der ertsen, chemisch
,, wichelroede.

diviniser, v.tr. vergoddelijken; vergoden.
divinite, I. goddelijkheid; godheid.
divis, a. verdeeld; ,-,, m. verdeling; par i-•-i,
gezamenlij k.

diviser, v.tr. delen, in-, of-, verdelen; splitsen, scheiden, afbreken; onenig maken;
, par deux, door twee delen;'--, en deux,
in tweeen delen.
diviseur, m. deler; le plus grand commun , -i,
de grootste gemene deler; P., premier,
ondeelbare factor.
divisibilite, I. deelbaarheid.
divisible, a. deelbaar.
divisif, a. verdelend, scheidend (verband).
division, f. deling, verdeling; indeling (bv.
van een onderwerp), splitsing, scheiding
(van de machten); deelstreepje (thermometer), deelteken (bij 't drukken); afdeling, deel, onderdeel, divisie (leger),
district, parallelklasse, hoofdstuk; verdeeldheid, onenigheid; ,.., de de'barquement, ,-,-, expe'ditionnaire, landingsdivisie.
divisionnaire, a. afdelings-, divisie-; monnaie r,,, pasmunt; ",, m. divisiegeneraal.
divorce,
m. echtscheiding ; onenigheid,
breuk, scheiding; faire ,--, avec qc., iets
vaarwel zeggen. [dene.
divorce, a. gescheiden; ",,, in. -e, f. gescheidivorcer, v.intr. echtscheiden, zich laten
scheiden; ,..i avec, breken met, scheiden van.
divulgation, I. verbreiding, verspreiding,
ruchtbaarmaking.
divulguer, v,tr. verbreiden, verspreiden,
ruchtbaar maken; loslaten, verklappen
(geheim).
dix [dis; maar di livres, diz amis], num. flea;
tiende; Charles -', Karel de Tiende; le /--.-,
°mat, de tiende Augustus; chapitre ,./,
tiende hoofdstuk.
dix-huit [diz-], num. achttien; achttiende;
,---,, m. gelapte schoenen, gekeerd pak.
dix-huitiime, a. achttiende.
dixiime [diz-], a. tiende.
dixiimement [diz-], adv. ten tiende. [(de).
dix-neuf, -neuviime[diz-], num. negentiendix-sept, -iême [dis et]; num. zeventien(de).
dizain, m. gedicht van tien regels; pakje
van io spellen kaarten.
dizaine, t. tiental; tientje (van de rozenkrans); une ,---, de fours, een dag of tien.

ondercoek van metalen; proef waaruit
blijkt of een kind \TO& of na de geboorte is gestorven.
dock, in. dok; pakhuis; "..., de carenage, droogdok; ,----, flottant, drijvend dok.
docker [dOlvder], in. dokwerker.
docte, a. -ment, adv. geleerd.
docteur, in. doctor; dokter (titel waarmee
men den geneesheer aanspreekt); geleerde;
,.., de la loi, schriftgeleerde; ,---, de l'Eglise,
kerkvader; t.,-, en theologie, doctor in de
Godgeleerdheid; /•-, es sciences,doctor in de
wis- en natuurkunde; /..., es lettres, doctor
in de letteren; ,,, es me'decine, doctor in
de geneeskunde.
doctissime, a. zeergeleerd.
doctoral, a. -ement, adv. doctoraal; un ton
,,, geleerde toon (ironisch).
doctorat, m. doctoraat, doctorstitel.
doctoresse, I. vrouwelijke doctor [meestal
(femme) docteur].
doctrinaire, a. doctrinair (hardnekkig vasthoudend aan een leer). [retisch.
doctrinal, a. leerstellig, dogmatisch, theodoctrine, I. leer, lezing, leerstelsel.
document, m. document, stuk, bewijsstuk,
oorkonde, akte, schriftuur; bescheid; ,---,
humain, waargenomen feit, trek uit het
leven.
documentaire, a. documentair, nauwkeurig;
overtuigend; op bewijsstukken gegrond;
van bewijsstukken vergezeld; a titre ,---,,
voor de aardigheid, volledigheidshalve;
,---,, m. film, die op echte gegevens berustend, natuur of mensenleven weergeeft.
documents, a. op de hoogte, belezen; met
bewijzen gestaafd, doorwrocht.
documentation, f. staving met bewijzen,
toelichting, bewijsmateriaal.
documenter, v.tr. van bewijsstukken voorzien; met bewijsstukken staven.
dodecaidre, m. twaalfvlak.
dodecagonal, a. twaalfhoekig.
dodecagone, in. twaalfhoek.
dodecagyne, a. $ twaalfwijvig.
dodecandre, a. t twaalfmannig.
dodecandrie, I. klasse der twaalfhelmige n.
dodelinement, m. gewiegel; geknikkebol.
dodeliner, v.tr. keen en weer wiegelen; ,-,-,,
v.intr. ,,.., de la tete, knikkebollen.
dodiner, v.tr. wiegen; vertroetelen; se ,---,,
zich schommelen; zich koesteren:
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dodinette, /. faire ".,, suja suja dom.
dodo, m. slaap; bedje; dodo (uitgestorven
vogel); faire ,- • -,, slaapjes doen (kindertaal).

dodu, a. vlezig, poezelig, mollig.
Dofrines, I .pi. Dovrefjeld.
dogaresse, f. gemalin van den doge.
dogat, ni. waardigheid van doge.
doge, m. doge (bestuurder van de republieken Venetie en Genua).

dogmatique, a. -ment, adv. leerstellig, dogmatisch; stellig, apodictisch; ton (--,, meesterachtige-, stellige toon; "-d, f. dogmatiek
(leer van de christelijke geloofsstellingen).
dogmatiser, v.intr. leerstellingen verkondigen, dogmatiseren; op beslissende toon
spreken.
dogmatiseur, m. iem. die over alles een stellig
oordeel velt. [leerwijze).
dogmatisme, m. dogmatisme (leerstellige
dogmatiste, m. dogmatist.
dogme, m. dogma, leerstuk, leerstelling.
dogre, in. 4,, dogger, visserspink.
dogme, m. dog; bulhond; (fig.) bullebak,
doguer, v.tr. stoten.
doguin, m. -e, f. a mops.
doigt [dwa], m. vinger; teen; vingerbreedte,
vingerdikte, duimdik, laag, scheutje,
beetje; petit —, pink; mon petit ,--, me l'a
dit, ik heb er een vogeltje van horen
zingen; je ne remuerais Pas le petit t. -, Pour
cela, ik zou er geen hand voor verroeren,
-uitsteken; montrer au ,---,, met de vinger
nawijzen; montrer du t.---, , met de vinger
aanwijzen; donner sur les —
' s a qn., iem.
op de vingers tikken; si on lui donne
un ,--,, it en trend quatre, als men hem een
vinger geeft, neemt hij de hele hand;
se mordre les ,--is, spij t hebben; mettre
le ,-, dessus, de spijker op zijn kop slaan;
avoir de bons ,-.,s, j% vingervlug zijn,
een goede techniek hebben; avoir des
,--ds de fee, een groote handigheid bezitten;
van alles to voorschijn toveren; Aurore
aux —s de rose, de rozenvingerige Eos,
etre servi au ,---, et a l'ceil, op zijn wenken
bediend worden; mener au P,-, et a l'ceil,
narijden, er de wind onder hebben; faire toucher du (of au) ,----,, duidelijk aantonen; se ntettre (se fourrer) le ,---, dans
l'ceil (jusqu'au coude), een bok (met
horens) schieten, zich deerlijk vergissen;
j'en mettrais mon'' au feu, ik zou er mijn
hoofd onder durven verwedden; savoir
sur le bout du r--,, op zijn duimpje kennen;
ils sont comme les deux —s de la main,
zij zijn onafscheidelijk, 't is koek en ei
tussen die twee; etre d deux ,---,s de sa
ruine, zijn ondergang nabij zijn; are a
deux —s de sa mort, op de rand van 't graf
zijn; faire un ,,, de cour 4 qn., iem. een
beetje het hof maken.
dolga [dwatê], m. ,1% vingerzetting; aanslag;
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(fig.) tact; ii u tiiquer de ,---,, niet handig zijn;
exercice de ,---,, ti, vingeroefening.
doigter [dwate], v.tr. it de vingerzetting aangeven bij; il taut autrement ,---, ce passage,
gij moet uw vingers antlers zetten bij dit
gedeelte; ,---,, ni. vingerzetting.
doigtier, m. vingerling, duimeling; t vingerhoedskruid.
Doke, f. Dora; ,--, Baltee, Dora Baltea; ,---,
Ripaire, Dora Riparia.
doit, m. $ debetzijde; r•-, et avoir, debet en
credit.
doite, f. dikte (van garen).
dol, m. bedrog (in rechten); Turkse trom;
— positif, leugen; - negatif, verzwijging.
dolabelle, I. dolabella (weekdier).
dolage, nt. 't schaven; bedisseling.
dolce [-tie], adv. J% zacht.
dolce-far-niente, m. zalig nietsdoen.
doleance(s), f. klacht, jammerklacht, geklaag; bezwaren.
dolemment [-lama], adv. kiagend.
dolent, a. kiagend, droevig.
doler, v.tr. schaven, bedisselen.
[lig.
dolic, m. t slingerboon.
dolichocephale [dOlikOsefal], a. langschededolichopode [dOlikOpOd], a. langpotig.
doliman, m. dolman, lange turkse mantel.
dollar, m. dollar (ongev. f 1.25).
dolman [-ma], in. dolman (huzarenbuis).
dolmen [-men], m. hunnebed, dolmen.
doloir, in. schaafijzer.
doloire, I. dissel, baars (van een kuiper);
roerstok.
dolomide, m. gerande jachtspin.
dolomite, f. bitterspaath.
dolomitique, a. Alpes ,,,s, Dolomieten.
dolorilique, a. pijnverwekkend.
dolosif, a. bedrieglijk.
dom [do], in. Dom, heer (titel in Portugal);
titel van sommige geestelijken (ins.
B enedi ctij nen) .
domaine, m. gebied; domein, landgoed; heerlijk reeht, tomber dans le ,---, public, vrij-,
publiek eigendom worden (van boeken).
domanial, a. domein- (tot een domein beh °rend) ; domaniaal .
domanialiser, v.tr. tot domein maken.
dome, m. koepel; koepeldak; deksel, kap;
stoomdom; Dom (niet in Frankrijk); ,--, de
verdure, bladerdak.
domestication, f. 't tam maken (van dieren).
domesticite, f. dienstbaarheid, knechtschap;
gezamenlijke bedienden, personeel; tamheid (van een huisdier).
domestique, a. huis-, huiselijk, huishoudelijk; tam; telephone ,---,, huistelefoon; animaux ,---,s, huisdieren; ,---,, m. personeel;
P.•,, in. & f. bediende, (huis-, dienst+
kneeht, dienstbode.
domestiquement, adv. huiselijk; als knecht,
als bediende, als dienstbode.
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domestiquer, v.tr. tot huisdier maken.
domicile, tn. woonplaats; woning; a '-, aan
huis; dire ,--,, zich metterwoon vestigen;
domicilie kiezen; dablir son ,,.., a, zich
metterwoon vestigen te; sans i- .,, zonder
vaste woonplaats; dakloos, woningloos.
domiciliaire, a. visite ,--i, huiszoeking.
domiciliataire, m. hij bij wien 'n wissel betaalbaar is.
domicile, a. woonachtig, wonend; animal
e,,, dier dat een bepaalde stt eek bewoont.
domicilier, domicilieren ('n briefje); se ,•,,
v. pr. zich metterwoon vestigen, gaan
wonen.
dominant, a. heersend, beheersend; overheersend, overwegend, hoofd-. [trek.
dominante, I. j■ grote- of reine quint; hoofddominateur, m. -trice, f. (be-, over)heerser,
-es; ,-,, a. overheersend, heerszuchtig,
bazig.
domination, I. heerschappij, be-, overheersing; les /.,s, engelen van de 2e hierarchie,
iste groep.
dominer (sur),v.intr. heersen (over), de overhand hebben (over); de sterkste zijn;
overheerse.n, ",,, v.tr. beheersen, bedwingen, bestrijken, uitsteken boven; cette
colline domine la plaine, van die heuvel
overziet men de gehele vlakte.
Domingue, tn. Saint- '', Santo-Domingo
(Haiti).
dominicain, m. -e, f. Dominikaner monnik,
-non; Republique 1),-,,e, Santo-Domingo.
dominical, a. oraison ,--de, 't Onze Vader,
Gebed des Heren; lettre "-,e, Zondagsletter; repos ,--,, Zondagsrust.
Dominique, In. Dominicus; '', f. Dominica.
Dominiquin (le e--,), m. Dominichino (Bolognees schilder).
domino, m. domino (maskeradekleed, gemaskerde); dominospel, -steen; jouer aux
p•-,s, domineren; faire ', domino worden; -.-culotte, steen die men overhoudt.
dominoterie, f. bontgekleurde kaarten en
borden (voor sommige spelen).
dominotier, in. koopman in-, fabrikant van
gekleurde kaarten en borden.
Domitien, m. Domitianus (Rom. keizer).
dommage, m. schade; c'est ".,, dat is jammer; quel "-, ! hoe jammer ! '
-s- intdrets,
schadevergoeding; ,-,-, rend sage, door
schade en schande wordt men wijs.
dommageable, a. schadelijk, nadelig.
domptable [clOta-], a. tembaar, bedwingbaar.
domptage [deita.3], m. temming.
dompter [dote], v.tr. temmen; bedwingen,
onderwerpen.
dompteur , [dottier], in. temmer; bedwinger.
dompte-venin [dot-], tn. 4 engbloem.
don, m. schenking, begiftiging; geschenk,
gift; offer, gave, aanleg, eigenschap; e■ss

donner

de la nature, natuurlijke begaafheid;,--- , s
de la terre, vruchten van de bodem; "..,
des langues, gave om alle talen te spreken
(van de Apostelen); aanleg voor talen; ,--,
de la parole, redenaarstalent; ,---,.9 de Ceres,
koren; e. is de Fiore, bloemen; Ns de
Pomone, vruchten; ,•ss de Bacchus, wijn;
faire ,-•-, de, schenken; a-,,, in. Don,
heer; ,.., Juan, m. vrouwenverleider.
Dona [dema], f. Dona (eretitel in Spanje).
donacie, f. rietkever.
donataire, m. & f. begiftigde.
donateur, tn. -trice, f. gever, schenker, -ster.
donation, f. schenking, gift, begiftiging; ,--,
entre vifs, schenking onder levenden.
donax, m. $ Spaans riet.
done [do; clOk in het begin en aan het
einde van een sin of voor een klinket],
conj. dus, bijgevolg, alzo, derhalve, ergo;
,., adv. dan toch; regarde ,---, ! kijk eens !
comment ,•,? hoe nu?, dat zal wel waar
zijn !, wel zeker !, met genoegen !; allons
,-,/.1 och kom ! soyez "-, bon! je moet maar
goed zijn !
dondon, f. dikke tante, schommel.
donjon, m. slottoren; wachttoren.
donnant, a. mild, goedgeefs; '', ,--d, gelijk
oversteken, niets voor niets, boter bij de
vis.
donne, f. 't geven (bij 't kaartspel); d qui
la e•-,? wie geeft? faire fausse r', verkeerd geven, vergeven.
donnée, f. ' t geven, opgave, gegeven; c'est
une ".d, het is te geef.
donner, v.tr. (4) geven (aan), weggeven,
schenken (leven), vergeven (z'n dochter),
afstaan (z'n kamer), verlenen ('n audientie), toevertrouwen ('n post), veil hebben
(leven),wensen (goedendag; iem. naar den
duivel), opleveren ('n resultaat), opbrengen ('n vat wijn), afwerpen (schaduw,
vruchten), toeschrijven (kwaliteit), verschaffen (kost en inwoning), uitwerken
(iets, niets); aansluiten met ('n telefoonnummer), leveren (slag, 'n commentaar),
wijden (zorgen), besteden (z'n tijd), zetten (handtekening), leggen (laatste hand),
stellen (grenzen aan iets), toebrengen
(oorveeg), toedienen (doop); ,----, vue sur,
uitzien op, aanslaan ('n noot), opgeven
('n vraagstuk), uiteenzetten (redenen),
nemen (ontslag, besluit, conclusie), vellen
(vonnis), overbrengen (ziekte), veroorzaken, op 't lijf jagen (de dood), inboezemen (liefde), aanspreken met (mijnheer),
aandoen (verdriet), bezorgen (last); on lui
en donnera, we zullen hem zien aankomen;
c'est donne, 't is te geef; dant donna, in
aanmerking genomen; it donnerait sa
chemise, hij zou zijn laatste cent weggeven; "-, et retenir ne vaut, eens gegeven,
blijft gegeven; je le donne d n'importe qui,

ik zet het wien ook; je vous le donne en.
dix (en cent Sz), ik zet het je in tienen; en"-,
4 garder a qn., iem. wat op de mouw spelson reste a qn., het van iem. winden;
nen; la
belle a qn., iem. een goede kans
geven; iem. iets op de mouw spelden; ,----, la
chasse ei, jacht maken op; Passaut
bestormen; ,---, la question a, op de pijnbank leggen; quel age lui donnez-vous? hoe
oud schat je hem? je lui donne un
ik schat hem op een millioen;
refle'chir, te denken geven; r•,, a rire, de
lachlust opwekken;
a entendre, te verstaan geven; ti sur les doigts a, op de
wingers tikken; /-%., pour, uitgeven voor,
verslij ten voor;
zijne doen,zich
niet onbetuigd laten, meedoen, inz. schijnen (van de zon), blazen (van de wind),
aanvallen (van troepen), invallen (van een
instrument), lonen (van werk), gedijen,
overvloedig zijn;
contre, stoten op,
-tegen;
dans, vallen in, vervallen in,
-tot, zich overgeven aan; stoten op;
sur, uitzien op, uitkomen in; stoten op;
de, blazen op; ' de la tete contre un
mur, met 't hoofd tegen een muur lopen;
ne savoir ou N de la tete, niet weten wat
te beginnen; dans un travers, behept
zijn met een gebrek; ce yin donne dans la
tete, die wijn stijgt naar 't hoofd; le soieil
lui donne dans les yeux, de zon schijnt
hem in de ogen; dans Peen bekoren;
dans le piege (-le panneau), in de val
lopen; dans un arbre, tegen 'n boom opsur
rijden (auto);
dedans, er in lopen;
les nerfs
zenuwachtig maken; ,---, de la
voix, aanslaan (van een bond); se zich
geven; besmettelijk zijn (van een ziekte);
geleverd worden (van een veldslag); opgevoerd worden (van een toneelstuk), se
Pair de, doen alsof; se des airs,
groot doen; se "d de Pair, 'm smeren; se
la wort, zich van kant maken; se
la comedie, eens naar de comedie gaan;
zich onthalen op het schouwspel der menselijke dwaasheid; se N du bon temps,
s'en
(4 cceur joie), het er van nemen, de
bloemetjes buiten zetten, zijn hart ophalen; se
pour, zich uitgeven voor,
zich
willen doorgaan voor; se
la
overgeven aan, zich wijden aan; se
main, elk. de hand geven; samenwerken;
se
le mot, iets met elk. afspreken, het
heimelijk eens worden.
donneur, m. -euse, f. gever, geefster; bookmaker; c' est un d'eau be'nite (de cour),
hij belooft veel, maar doet weinig, hij
is kwistig met fraaie beloften;
la
grosse, bodemerijgever;
a. gul.
Don Quichottisme, tn. Don Quichotterie.
dont, pron. rel. wiens, van wien, wier, waarvan; ce
datgene waarvan; vente a tel
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donneur

prix, an franc, verkoop op termijn
tegen een bepaalde prijs, waarvan
franc premie wordt betaald bij vernietiging der overeenkomst.
donte, 1. buik (van een instrument).
donzelle, I. juffer, madam, wicht, deem;
> sloerie, meid.
doper, v.tr. een opwekkincsmiddel in2-even
(aan 'n paard); se verdovingsmiddelen
(cocaine &) gebruiken.
doping [-e], m. 't aanzetten v. e. paard met
verboden middelen.
goudvis; goudbrasem (---dorage, f.

daurade)
streepvaren.
doradille, f.
dorage, m. 't vergulden.
dolt, a. verguld, goudkleurig, -geel, goudblond; goud-; bruin gebakken, -gebraden;
heerlijk, schitterend; jeunesse
rijke
jongelui; langue
fluwelen tong; mots
lieve woorden; gemaakte taal; vers
gulden spreuken (van Pythagoras);
legende tee ,leven der Heiligen (door
Jacopo de Varaggio);
sur tranche, verguld op snee.
doree, f. zonnevis; boterham met jam.
goudhaar, pronkbloeni.
dorelle, /.
dorênavant, adv. voortaan, in 't vervolg.
doter, v.tr. vergulden; geel maken, doen
rijpen; met eierdooier bestrijken; ,-.., au
feu, in 't vuur vergulden; ,---, la pilule a qn.,
iem. de pil vergulden, iets onaangenaams
mooi voorstellen; les fers a qn., iem.
't gemis van vrijheid door weelde verzachten; se "-/, geel worden.
doreur, m. -euse, f. vergulder, -stem.
dorien, -ne, a. Dorisch; Dom ,m. Dorier.
Doride, f. Doris.
goudveil; gele steenbreek.
dorine, f.
Dorische
dorique, a. Dorisch; ordre
bouworde;
m. Dorisch dialect.
dorloter, v.tr. koesteren, vertroetelen; se
zich verwennen.
dorlotine, f. ruststoel.
dormailler, v.intr. dommelen, dutten.
dormant, a. slapend; stil, vast, onbeweeglijk; eau "-ie, stilstaand water; iem. die
vaste
ze achter de mouw heeft; pont
kt, staand want;
brug; manceuvres
m. vast raam; tafelmiddenstuk; les sept
Ns, de zevenslapers (der legende).
dormasser, v.intr. 'n beetje dutten.
dormeur, m. slaper, slaapkop, langslaper.
dormeuse, f. slaapster; reiskoets; slaapstoel; rustbed; oorbelletje.
dormichonner, v.intr. (fam.) dutten.
dormir, v.intr. slapen; rusten; stilstaan;
debout, omvallen van slaap; iaisser
sort compte,
laten rusten; laten liggen;
la grasse matinee, een gat
uitslapen;
en
in de dag slapen; nee-, que d'un
gendarme,
en lievre, een hazeslaapje
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doen, een lichte slaap hebben; ,---, prof ondement, sur les deux oreilles, ,---, d goings
ferme's, vast slapen, slapen als een roos;
,--, comme un sabot, ,---, comme un loir,
comme une souche, ,---, comme une marmotte, ^-, comme un bienheureux, slapen
als een os, "-, tout e'veille, suffen; "-, debout,
omvallen van de slaap; contes de-, debout,
praatjes voor de vaak; qui dart dine, wie
slaapt, heeft geen honger; '–, m. slaap,
't slapen.
dormitif, a. slaapverwekkend; ".,, m. slaapmiddel.
dormition, f. laatste slaap van Maria voor
hare Hemelvaart.
doroir, in. verguldkwastje (v. banketbakker).
doronic, m. $ duizelkruid, gemzenwortel.
dorsal, a. rug-; epine ,--de, ruggegraat; nageoire ^-,e, rugvin.
dorsibranche, a. met kieuwen op de rug.
dortoir, in. slaapzaal.
dorure, I. 't vergulden; verguldsel; eierbeslag
(om deeg te bestrijken).
doryphore, in. lansdrager (oudheid); lansbladkever.
dos, in,, rug; achterzijde (van een voorwerp);
bovenzijde (van hand of -tong); avoir
bon ‘---i, een brede rug hebben; faire le
Bros ,---,, een hoge rug zetten; de gebraden haan uithangen; mettre tout sur son
'....1 , alles aan zijn lijf hangen; mettre qc. sur
le ,---., de qn., iem. lets op de hals schuiven;
se mettre qn. a ,-,,, iem. tegen zich in 't
harnas jagen, iem. tegen zich innemen;
courber le ,-%,, buigen; n'avoir rien et se
mettre sur le –', geen kleren aan zijn lijf
hebben; sac au ,---i, met de ransel op de
rug; en avoir plein le ,---,, er meer dan genoeg van hebben; scier le ,---, d qn., iem.
aan zijn hoofd zaniken; monter sur le ,-,
de qn., iem. lastig vallen; tomber sur le ,--,
de qn., iem. op zijn dak komen; battre qn.
sur le f---, d'un autre, iem. zijdelings verwijten doen (door ze tot een ander te
richten); de , -i, van achteren, met de rug
naar 't publiek gekeerd; a ,--, d'dne, op
een ezel; en e--, d'dne, zadelvormig; en
de carte, van boven rond; P.–, a ,---,, met
de ruggen tegen elkaar, rug aan rug;
renvoyer ,--, cii---,, gelijk schuldig verklaren.
dosable, a. afweegbaar, afpasbaar.
dosage, m. afweging, afpassing.
dose, f. dosis (bepaalde hoeveelheid); it a
sa ,-..,, hij heeft de hoogte.
loser, v.tr. afwegen, afpassen, doseren;
engrais dosant 20 p.c. d'azote, mest die
20 % stikstof bevat.
dosimetrie, f. geneeswijze door precies afgepaste doses van geneeskrachtige stoffen
[mer).
(b.v. alcaloiden).
dossard, m. band op de rug (met een num-
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dosse, f. schoeiplank; schaaldeel.
dosseret, m. steunpilaartje; zaaglade.
dossier [dOsje], in. rugleuning; achterwand;
dossier (omslag die de stukken over een
zaak bevat), verzameling (van die stukken); strafregister.
dossiere, f. draagriem (van het paardetuig);
ruggestuk (pantser).
dot [dot], f. bruidsschat, huwelijksgift,
-goed.
dotal, a. de bruidsschat betreffend; regime
ri, huwelijksvoorwaarden; assurance ,--..,e,
uitzetverzekering.
dotation, f. schenking, begiftigIng, toelage,
jaargeld.
doter, v.tr. (de) een bruidsschat geven aan,
een uitzet geven aan, een grondkapitaal
schenken aan, een jaarlijkse toelage geven
aan; begiftigen (met), voorzien (van).
douaire, m. weduwgift, -geld; lijftocht.
douairiere, f. weduwe met een lijftocht;
weduwe van hoge stand; deftige oude
dame.
douaisien, a. & m. uit Douai (in N. Frankrijk); bewoner van Douai.
douane, f. tol, in- en uitvoerrecht; douane,
douanekantoor, douanebeambten.
douaner, v.tr. waarmerken; van een loodje
voorzien.
douanier, m. douane(beambte), kommies;
,,,, a. tol-, douane-; union ,--, iere, tolverbond.
douar, m. Arabisch tentendorp.
doublage, m. 't voeren; 't twij nen (van garen);
't dubbelzetten (van letters); bekleding,
buitenhuid (van een schip).
double, a. dubbel, tweevoudig; zwaar [bier];
dubbeltongig; au cceur ,....-,, dubbelhartig; ec ,--, seas, dubbelzinnig; a i---, face,
met twee gezichten; met twee rechtse
zijden; coup ,-%.,, dubbele treffer; twee
vliegen in een klap; itoile ,--,, dubbelster;
fleur '', dubbele bloem; fernier a ,--, tour,
op 't nachtslot doen; cela fait ", emploi,
dat is dubbel, -onnodig; ,--, croche, J% 'I„
noot; ,---,, m. 't dubbele, tweevoud, tweemaal zoveel; dubbel; duplicaat, afschrift,
tweede exemplaar; dubbele penning;
pens; dubbelganger; (sp.) dubbelspel; au
#-.,, dubbel; en'', dubbel, in duplo; mettre
en ,---,, toevouwen; se mettre en ^', zich inspannen; mettrelesmorceaux en '', haastig
de boel inslokken.
double, m. double (verguld zilver); 0°° stoot
over de losse band.
doublet-aiguillont, m. dubbelstekel.
double-as, m. dubbel-een.
doubleau, m. sterke vloerbalk.
double-chaine, m. gevaarlijke galeiboef.
double-cloche, f. $ gevulde sleutelbloem.
doublet-êpinet, f. $ dubbelstekel.
double-feuille, f. $ keverorchis, tweeblad.
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doublement, adv. dubbel; ,---,, 01. verdubbe- I douillard, in. rijkaard; iem. die er warmpjes
ling.

inzit.

doubler, v.tr. verdubbelen, tweemaal nemen, douille, f. dille (van een schop), bus, schacht
tweemaal zetten (lijn), blijven zitten in
('n klas), dwars oversteken (de manege),
omzeilen (kaap), voorbijrijden (de paal),
inhalen ('n concurrent), vervangen ('n acteur); verhaasten (de pas); toevouwen,
twijnen ('n draad); voeren ('n kledingstuk), bekleden, koperen (schip); on
e'crivain double d'un soldat, 'n schrijver,
die tevens krijgsman is; ,---,, v.intr. verdubbelen; le nombre a double, 't getal is
verdubbeld.
doublet, m. valse steen; dubbele stoot, -slag
of -worp; woord, dat dezelfde oorsprong
heeft als een ander (by . cre'ance en croyance); dubbele lens.
doublette, f. J% dubbelregister (orgel); z plank
van 2 duim dikte.
doubleur, m. twijnder (van garen of zijde).
doublon, in. dubloen (gouden Spaanse
munt); dubbel gezet woord (drukfout).
doublure, f. voering, bekleding; 't inhalen
en voorbijrijden; plaatsvervanger van een
douc, m. klederaap. [acteur.
douce, a. & f. zie doux.
doucet-ameret, I. $ bitterzoet.
douceátre [dusatr], a. zoet(acht)ig, wee;
zoetsappig.
doucement, adv. zacht, zachtjes (aan); langzaam (aan), stilletjes, kalmpjes, bedaard;
zo zo, niet zo hard; f---, I interj. zacht wat !
bedaard !
doucereusement, adv. doucereux, a. lafzoet,
zoetig; zoetsappig; gemaakt vriendelijk,
poeslief.
doucet, a. zachtmoedig; ,---,, m. soort druif.
doucette, f. $ veldsla.
doucettement, adv. zoetjes (aan), zachtjes.
douceur, f. zoetheid (van smaak); zachtheid;
zacht(aardig-, -moedig), zachtzinnigheid;
liefelijkheid; douceur, fooi, geschenk (in
geld); ,---,s, suikergoed, zoetigheden;
vleiende woorden; plus fait ,---, que violence, met zachtheid komt men verder
dan met geweld; men vangt meer vliegen
met honing dan met azijn; en ,-,,, met
zachtheid; zachtjes aan, kalmpjes aan,
heel eenvoudig; met een zoet lijntje; bij
[water.
zichzelven.
douche,f.stortbad,douche; (fig.) emmer koud
doucher, v.tr. een stortbad geven aan.
doucheur, m. badknecht (voor stortbaden).
douci, m. slijping, polijsting (van een spiegel).
doucin, m. brak water; wilde appelboom als
doucine, f. ojief; ojiefschaaf.
[entstam.
doucir, v.tr. slijpen, polijsten (spiegel).
douelle, I. welving, boogronding; duigje.
douer, v.tr. (de) begiftigen-, toerusten (met);
doue (de talents), begaafci; done de biens,
gegoed.

(voor een steel), lamphouder; schaft (van
een bajonet), patroonhuls; X mof; nippel.
douillet, a. -ement, adv. lekker zacht; teer,
zwak; wekelijk, verwend, kleinzerig, kouwelijk; overgevoelig.
doublette, I. gewatteerde mantel, -jas; leuningstoel.
douilletter, v.tr. vertroetelen, verwennen.
douleur, f. smart, pijn, wee, zeer, verdriet;
treurige plicht (die men vervult); ,-..is de
l'enfantement, barenswee en.
douloir (se), v.pron. weeklagen, zich beklagen.
douloureusement, adv. douloureux, a. smartelijk, pijnlijk, droevig; cri ",, smartkreet;
jammerklacht; ,,,se, f. rekeplainte'se,
ning; beer, to betalen gelag.
doute, in. twijfel, onzekerheid; vermoeden;
gewetensbezwaar; twijfelzucht; sans ,...i,
zeker, zonder twijfel, ongetwijfeld, gewis;
mettre en ,--a, titre en t.--, de, re'voquer en ,--,,
- sur, in
in twijfel trekken; avoir des's
twijfel verkeren omtrent; nul ,---, que,
point de ,-•., que, 't lijdt geen twijfel of.
douter (de), v.intr. twijfelen (aan); je doute
qu'il vienne, ik twijfel of hij komt; ne ,--,
de Tien, alles geloven; zich tot alles in
staat achten; voor niets terugdeinzen;
alles van de goede zijde bezien; ,,., de qn.,
iem. niet vertrouwen; se,,, de, vermoeden;
bevroeden; je m'en doutais, ik dacht het
[wel.
douceur, m. twijfelaar.
douteusement, adv. douteux, a. twijfelachtig, onzeker, dubieus; verdacht; jour
P%-i, zwak licht; linge ,-..,, onfris linnen.
douvain, m. duighout.
douve, f. sloot; slootkant; duig; . grote
boterbloem; leverworm.
douve, a. met leverwormen.
Douvres, f. Dover.
doux, douce, a. zoet (van smaak); zacht,
week, licht [tobak 8z], mild; liefelijk,
zachtaardig, -moedig, -zinnig, handelbaar, innemend; aangenaam, heerlijk, gemakkelijk; lime ice, zoetvijl; ler r--,, week
ijzer; gland ,--,, eetbare eikel; eau ,--dce,
zoet water; vin '-, zoete wijn; most;
escalier,-,,gemakkelijke trap;,---, au toucher,
die zacht aanvoelt; billet'', minnebriefje;
faire les yeux ,-•, a qn., iem. verliefd aankijken; prix ,--,, gematigde prijs, koopje;
it fait e•-, , 't is zacht weer; a la douce,
zachtjes aan; a la douce ! mooie kersen ! ,---,,
adv. filer '', zoete broodjes bakken; tout
,----,/ zacht wat ! bedaard ! zoetjes aan !
douzain, m. twaalfregelig gedicht; bruiloftsgeschenk van 12 stuks; 12 spellen kaarten; du ,--,, duiten.
douzaine, f. twaalftal, dozijn; a la ,---i, per

drayage
254
gerschuit; ~ (a godets), baggermachine;
dozijn; zoveel als men wil, „voor 't grij,---, de mines, klis mijnenveger.
p en", hele drommen; un poete a la ,-,i,
een dichter zoals er 13 in een dozijn gaan. drain, in. draineerbuis.
douze, num. twaalf; twaalfde; in'', duode- drainage, in. drooglegging (door onderaardse buizen), afwatering, drainering; ontcimo (formaat waarbij 't vel 24 blz. heeft).
trekking.
douzieme, a. twaalfde; un ,--./ provisoire,
voorlopig twaalfde ( 1/12 van de begro- draine, I. It grote lijster.
ting, goedgekeurd omdat de gehele be- drainer, v.tr. droogleggen, afwateren, draineren; onttrekken; afvissen.
groting niet tijdig is afgedaan).
draineur, m. draineerder.
douziimement, adv. ten twaalfde.
draisienne, f . primitief rijwiel.
douzil [-zi], tn. zwikje (van een vat).
dramatique, a. -ment, adv. dramatisch (tot
doxologie, f. verheerlijking, lofprijzing.
het toneel behorend); treffend, roerend,
doyen [dwajê'], m. deken; oudste lid (naar
aangrijpend; art ,-,, toneelkunst; auteur
ancienniteit); ,-,, d'dge, oudste in jaren,
,■/, toneelschrijver; ,,,, m. toneelkunst;
Nestor; f.•-, de la faculte, voorzitter van
't dramatische.
de faculteit.
doyenne [dwajené], m. dekenschap; pastorie dramatises, v.tr. voor het toneel bewerken;
treffend voorstellen, aandikken.
van een deken; dekanaat; soort boterdracEna, in. drakenbloedboom. [peer. dramaturge, m. toneelschrijver.
drachme [drakm], f. drachma (Griekse dramaturgle, f. toneelschrijfkunst.
munt = I fr.; oud gewicht = 3.906 g.). drame, in. toneelstuk, toneelspel, drama;
verschrikkelijke gebeurtenis, ramp; tourdracocephale, m. drakenkop.
ner au ,-., , op 'n drama uitlopen.
draconcule, m. ,d1 kleine spinvis; $ dradrap, in. laken; beddelaken; de e-, of en ~,
gon.
lakens; ,--, d'or, goudlaken; $ netjesappel;
draconien, a. draconisch (zeer streng).
draconite, f . drakensteen.
---, mortuaire, doodkleed, lijkwade, -kleed;
au bout de l' aune faut le ,-•,, aan alles komt
dragage, m. uitbaggering, 't (af)dreggen.
een eind; etre dans de beaux -'s (blancs),
dragke, I. suikererwt, suikerboon, bruidssuiker; voederzaad; (schiet)hagel; ,---,s
in de knoei zitten, in de aap gelogeerd
zijn; in een lelijk parket zitten; tailler en
d' anis, muisjes; tenir la ,-.., haute a qn.,
plein -', er met de grove bijl inhakken;
iem. hoge eisen stellen;'t iem. niet gemakkelijk maken; iem. kort houden; ,---,
vouloir le ' et l'argent, willen kopen
zonder to betalen.
de cheval, boekweit.
drageoir, m. schaal (voor suikergoed), bon- drape, a. bas ,-,,, effen wollen kous; bouton
~, overtrokken knoop; feuille ,--se, $ bebondoos; sponning, groef (voor een horhaard blad; tambour i■,, befloerste from;
logeglas).
voiture -'e, rouwkoets.
drageon, m. $ wortelscheut, uitloper.
drageonner, v.intr. $ uitlopers (loten) drapeau, m. lap, luier; vlag, vaan(del); inschieten.
fanterievaandel; etre sous les ~x, in dienst
zijn, onder de wapenen zijn; appeler aux
dragoman [-ma], in. tolk, drogman.
m.
draak;
dragonder;
feeks;
vlek
~x, oproepen (onder de wapenen).
dragon,
(op het oog, -in een diamant); ~ de mer, drapement, m.bekleding, 't omkleden, 't bepieterman; ".., de vent, windhoos; ,---, de
floersen; drapering.
vertu, akelig deugdzame vrouw; a la ,..ine, draper, v.tr. tot laken verwerken; met laken
bekleden; omfloersen, befloersen; kunruw.
stig plooien, draperen; toetakelen, over
dragonnades, f. p1. dragonnades; vervolging
de hekel halen, doorhalen; se ' dans
der Protestanten onder Lodewijk XIV
sa digniti, een hoge borst zetten, zich
(door inkwartiering van dragonders).
deftig voordoen; se ,--, dans son manteau,
dragonne, f. degenkwast.
zich in zijn mantel hullen; se ,..., dans
dragonneau, m. haarworm; kleine spinsa vertu, pronken met zijn deugdzaamvis; vlek in 't oog.
heid.
dragonnier, m. $ drakenbloedboom.
drague, f, modderschop, baggermachine, draperie, f . lakenweverij, -handel; golvende
kleding van beelden en figuren; gordijn,
baggerbeugel; kornet, baggernet, schrobvoorhang, draperie.
net (voor mossels); dregtouw; ,----, suceuse,
drapier, m. lakenwever; lakenkoper; $E ijs,---, aspiratrice, zandzuiger.
vogel.
drague-mines, m. mijnenveger.
draguer, v.tr. uitbaggeren; met een schrob- drapiere, I. lakenspeld (dikke korte speld).
net vissen (mosselen); (af)dreggen ('n an- drastique, a. & m. snel en sterk werkend,
drastisch (middel), paardenmiddel.
ker).
Brave, f. $ hongerbloempje.
draguette, f. schepemmer.
dragueur, m. baggerman; (bateau) ,.... , , bag- dra a e idre-1, in. afschaving.
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drayer [drejé], v.tr. afschaveu (gelooid leer).
drayoire [drej-], I. schaafmes.
drayure [drej-], I. leerafval.
dr eche, f. draf, bostel, spoeling.
drige, f. groot sleepnet; repel.
dreger, v.tr. repelen (vlas).
drelin, interj. tingeling; ,---,, tn. getingel.
drenne, 7. $t grote lijster.
Dresde, I. Dresden.
dressage, m. 't africhten, dressuur; 't recht
maken; r•-, en force, dressuur met geweld.
[enz.).
drisse, I. middelzool; inzetleertje.
dressement, m. 't opmaken (van een akte,
dresser, v.tr. rechtop zetten (paal), oprichten
(hoofd, beeld), spitsen (oor), opslaan
(tent), opmaken (balans, inventaris, rekening, bed), opstellen ('n batterij); gereed
maken, in orde brengen, inz. dekken (de
tafel), spannen (strik), leggen ('n hinderlaag), opmaken (lijst); africhten, dresseren
('n dier), drillen ('n bediende), oefenen
('n soldaat); rechtmaken, gelijkmaken,
inz. behouwen ('n steen), bijwerken ('n
stuk hout), gladmaken (spiegel), platslaan
(boek), richten (werpen); ,---, la carte d'un
pays, een land in kaart brengen; se ,---i,
zich oprichten; opstaan, zich verheffen,
staan; mores leren; se ,-, sur la Pointe des
pieds, op de tenen gaan staan; se ,---, sur
ses ergots, op zijn achterste poten gaan
staan; ses cheveux se dresserent sur sa tete,
de haren rezen hem te berge.
dresseur, in. africhter, dresseerder; '' de
paves, straatwerker die de stenen gelijk
aanstampt.
dressoir, m. aanrechttafel, buffet; voorwerp
om recht- of -glad te maken.
drille [drij], m. kameraad, vent, kerel; bon
,---,, goede kerel; vieux ,---,, ouwe snoeper,
oudgediende; ",, f. drilboor; ,---is, t.pi.
lompen.
driller, v.intr. hard lopen.
drisse, f. hijstouw, val; vlaggelijn.
drogman [-ma], m. tolk, drogman.
drogmanat, in. ambt v. tolk.
drogue, I. drogerij (gedroogde kruiden);
medicijn, voddegoed; verdovingsmiddel
(cocaine, opium &), bocht, slechte waar.
droguer, v.tr. veel medicijnen laten slikken;
vervalsen; ,-,d, v.intr. lang wachten.
droguerie, I. drogerij; drogisterij.
droguet, m. droget (halfwollen stof).
drogueur, in. dokter die zijn patienten veel
medicijnen laat slikken; ,---, de la haute,
nette oplichter, bedelbrievenschrijver.
droguiste [-gist], m. drogist.
droit, a. recht; oprecht, rechtschapen (van
inborst); helder, gezond (van verstand);
van 't voile gewicht (munt); rechter-,
rechts; elle se tient ".de, zij staat (of zit)
rechtop; coup ,,,, stoot (slag) rechtuit;
ldap in 't gezicht; en ,---ie ligne, regelrecht;

droit
de i., fit, laugs de draad; recht door; real:
door zee; t--, commix un i, ,-..., comme un
cierge, kaarsrecht; ,-, comme la jambe d'un
chien, ,-,, comme mon bras quand je me
mouche, zo recht als een varkensstaart; le
cote ,---,, de rechterzijde; de rechtse kant
(van een stof), de muntzijde (van een
geldstuk); ,---,, adv. recht, rechtuit, rechtstreeks; marcher —, rechtuit lopen; oppassen, zijn plicht doen, eerlijk zijn; aller
,--, au but, recht op 't doel afgaan; ,---,, m.
recht (ook als wetgeving, rechtswetenschap, belasting); rechte lijn; de ,,,, rechtens; met recht; de plein ,-,-,, van rechtswege; terecht; de quel ,--,, met welk recht?
par ‘---d, de (plein) ,-■,, terecht; rechtens,
van rechtswege; 4 qui de , ■ d, aan de rechthebbende; te bevoegder plaatse, wien
• d, waarmede aan
zulks aangaat; ce que de N,
't recht is voldaan; faire ,-.., a qn., iem.
recht laten wedervaren; faire ,-, a qc.,
gevolg geven aan-, ingaan op iets; a bon
,,,, met recht, terecht; etre en i...., de,
't recht hebben om; avoir i.•, a, recht
hebben op; 4 tort ou ci ,--,, ten rechte of ten
onrechte; ,-, naturel, natuurlijk recht;
,---,5 de l'homme, rechten van den mens;
t-%-, divin, goddelijk recht; prince de ,-,./
divin, vorst bij de gratie Gods; ,., civil,
burgerrecht, burgerlijk recht; ,-■, civique,
burgerschapsrecht; ,,, de proprie'te, eigendomsrecht; i---, de chasse, jachtrecht; ,----, de
peche, visrecht; ,---,s re'galiens, ,--ds royaux,
rechten van de Kroon; ,•., du seigneur,
recht van den heer op de eerste gunsten
van de vrouw zijner vazallen; ,-..., d' ainesse,
eerstgeboorterecht; ,.■, de cite, ,---, de bourgeoisie, burgerrecht; ,■, du plus fort,
recht van de sterkste; e■., du sang,
recht des bloeds; ,---, des gens, ,---, international, volkenrecht; ,--, positif, geschreven recht; ,-,-, public, ,--, constitutionnel, staatsrecht; /---, commercial, handelsrecht; ' commun, gemeenrecht; ,--,
criminel, ,---, penal, strafrecht; ,-,-, colttumier, gewoonterecht; ,--, canonique,
kanoniek recht; ,-,-, compare, vergelijkende
rechtswetenschap; etudier le ,•,, faire son
,--,, in de rechten studeren; e'tudiant en'-,
student in de rechten; ,', d'enregistremeat, registratierecht; ,-,, d'entree, invoerrecht; ,---, de sortie, ,---, d' exportation, uit' s re'unis, indirecte belastinvoerrecht; gen; ,,, d'ancrage,,--, de quai, kaaigeld; E.,
d' auteur , auteursrecht; ' des pauvres,
schouwburgbelasting ten behoeve van de
armen; ,.., de presence, presentiegeld; ,---,
de suffrage, stemrecht; ,---, des chiens, zie
cure'e; payer le'' 4 la nature, de tol aan de
natuur betalen (sterven); oil it n'y a rien,
le roi perd ses mss, waar niets is, verliest
zelfs de keizer zijn rechten.
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droite, I. recite lijn; rechterzijde (ook in de
Kamer), rechtervleugel (van een leger);
rechterhand; rechts; un een
wending naar rechts; a "s et a gauche,
naar links en rechts, hier en daar; tenir la
(of sa) "s, rechts houden.
droitement, adv. eerlijk, recht door zee.
droitier, -lire, a. rechts; m. -iere, f.
iem. die rechts is; lid der rechterzijde.
droiture, f. oprechtheid, rechtschapenheid;
en "s, rechtstreeks.
drolatique [drOlatik] a. koddig, grappig.
drfile, a. -ment, adv. grappig, kluchtig, koddig, snaaks, leuk; vermakelijk, komisch,
aardig; raar, gek, vreemd, typisch; cela
West pas "s, 't is alles behalve plezierig;
m. grappenmaker, guit, snaak; schavuit, kerel; un ,---, de corps, rare snuiter;
(snaak, snoeshaan); une d'ide'e, een gek
idee.
drfilerie, /. aardigheid, grappigheid, kluchtigheid, leukheid, koddigheid, snaaksheid, grappenmakerij.
drillesse, f. gemeen wijf, deern.
drOlet, a. (nogal) grappig.
dralichon, a. grappig, koddig, lollig.
dromadaire, m. dromedaris.
drome, I. barring, waarloos rondhout.
dromie, I. wolkreeft.
dromoscope, m. snelheidsmeter (bij spoorw.).
dronte, m.
dodaars, walgvogel.
drop [drop], m. laadkraan.
dropax, m. pikpleister.
drosêra, drosire, m. $ vliegenvangertje,
zonnedauw.
drosomitre, m. dauwmeter.
drosse, f.
stuurreep, rakketalie.
drosser, v.tr. doen afdrijven, teisteren.
droussage, m. X schrobbeling.
drousse, I. X schrobbelmachine.
drousser, v.tr. X schrobbelen (de wol).
drousseur, m. schrobbelaar.
dru, .a. dicht, dik; vlug, flink, sterk, fors;
une pluie "se et menue, 'n dichte en fijne
regen;
adv. dicht opeen, dik; it pleuvait
't regende dat 't goot; ti comme
mouches, zo dicht als Nagel.
druide, m. Keltisch priester, druide
druidesse, f. Keltische priesteres.
druidique, a. druidisch.
druidisme, m. druidendienst.
Drummond, lumiere
f. kalklicht.
drupacê, a. $ met steenvruchten.
drupe, m. $ steenvrucht.
drupeole, I. $ steenvruchtje.
dryade, f. bosnimf.
du (samentr. van de le), art. van den, van
de, van het.
dii, due, a. verschuldigd; en e■de forme, in de
vereiste vorm, authentiek;
m. 't ver
schuldigde; it demande son
hij vraagt
hetgeen hem toekomt; e' tre
d, toege-

duo

moeten worden aau, te wijten
zijn aan; faire le de sa charge, zijn
ambtsplicht vervullen.
dualisme, m. dualisme (leer, die twee grondbeginselen aanneemt).
dualiste, a. dualistisch;
in. dualist.
dualitê, a. dualiteit, tweeheid.
dubitatif, a. twijfelend, twijfel te kennen
gevend.
dubitation, f. opgeworpen-, schijnbare twijfeling.
duc, m. hertog; rijtuig met twee plaatsen;
ooruil; grand-"s, groothertog, grootvorst;
grand
oehoe; moven "-s, 3t ransuil.
ducal, a. hertogelijk; palais
hertogelijk-,
dogepaleis.
ducat, rn. dukaat (ongeveer f 5.5o).
dukaton, m. dukaton (ongeveer f 3).
duel* m. hertogdom; grand-"s, groothertogdom.
duchesse, f. hertogin; soort van peer, rustbed; grande-"s, groothertogin, grootvorstin; lit a la "s, bed met baldakijn.
ducroire, m. $ borgstelling; delcredere (premie voor den commissionnair die borg
blijft voor de betaling).
ductile, a. rekbaar, smedig; (ftg.) plooibaar.
ductilitê, f. smeedbaar-, rekbaarheid; (fig.)
plooibaarheid.
dudit, ti immeuble, van 't genoemde perceel.
duigne [d-iX7613], f. duegna (bejaarde dame,
die toezicht houdt over een jong meisje);
oude dame.
duel [di01], m. tweegevecht, duel; strijd;
tweevoud, dualis; se battre en "s, duelleren; a re'pee, duel op de degen;
judiciaire, godsgericht.
duelliste, nz. duellist; vechtersbaas.
dugazon, f. rol van minnares in de opera,
dugon(g), ni. zeekoe.
[comique.
duire, v.tr. (oud) leiden; africhten.
duit, m. vernauwd rivierbed; dam (om vis
tegen te houden).
dulcifiant, a. verzachtend.
dulcification, /. verzoeting, verzachting.
dulcifier, v.tr. zoet maken, verzoeten, verzachten.
dulcirae, f. Dulcinea, liefje, beminde.
dulie, f. culte de "s, verering van heiligen.
dumanet, m. groene soldaat, onnozele
recruut.
dumt-dumt [dum-], /. dum-dum kogel.
dement, adv. behoorlijk, ingevolge de bepalingen;
endosse, behoorlijk geendosseerd.
dune, I. duin;
continentale, zandverstuiving; bataille des
slag bij Duins
(1639).
dunette, f. k kampanje (op een schip).
Dunkerque [dcaerk], f. Duinkerken.
dunkerquois [dclekerkwa], a. Duinkerker.
duo, m. Jk duet, duo.
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dure-Nmeret, /. harde heisenvlics.
duodecennal, a. twaalijarig.
durer, v.intr. duren, voortduren, van blijduodecimal, a. twaalftallig.
vende duur zijn; lang vallen; 't uithouden,
twaalfvingerige darm.
duodenum 1-Oml,
het uitzingen; ce chapeau lui durera longtweede dag der republikeinse
duodi,
temps , hij zal lang wat aan die hoed hebdecade.
ben; faire feu qui dare, zorgen dat men
dupe, f. bedrogene, gefopte, slachtoffer, onnozele bloed; titre la d'un marche,
bedrogen uitkomen; faire un inarchei de
a. be'n onvoordelige koop doen;
drogen; onnozel.
duper, v.tr. bedriegen, foppen, verschalken,
beetnemen, bedotten, verlakken.
duperie, I. bedriegerij, fopperij, verschalking, verlakking.
dupeur, m. bedrieger, fopper, verlakker.
afschrift, duplicaat;
duplicata, m. (pl. des
in duplo.
en
duplication, I. verdubbeling.
duplicature, I. dubbelvouwing.
duplice, I. tweebond.
duplicitê, I. dubbelhartig-, valsheid.
duplique, f. dupliek (antwoord op een re[pliek).
dupliquer, v.intr. dupliceren.
duquel (samentr. van de lequel), pr. rel.
wiens, van wien, waarvan.
dur, a. hard, taai; ruw (by . van gelaatstrekken); moeilijk, lastig, zuur, zwaar; gevoelloos, ongevoelig, hardvochtig, streng;
comme ler, ijzerhard; eau •-•,e, hard water;
ceuf e•-, , hard ei; ti a dige'rer, moeilijk te
verteren; moeilijk te geloven; yin ',
wrange wijn; son , rauwe klank; vers
stroeve
onwelluidende verzen; style
stij1; couleur tee,schelle kleur; hives
of etre
strenge winter; avoir l'oreille
d'oreille, hardhorend zijn; avoir la tote
slecht van begrip zijn; koppig zijn;
avoir la vie tee, een taai gestel hebben;
a la detente, vasthoudend, penning zestien;
un ti a cuire, een taaie kerel, een ijzervreter; clever ci la tee, met slaag groot
brengen; coacher sur la tee, op de grond
hardadv. hard; entendre
slapen;
comme fey, vast
horend zijn; croire
hard werken.
geloven; travailler
durabilitê, I. duurzaamheid.
durable, a. -ment, adv. blijvend, duurzaam,
langdurig.
hartperzik.
duracine, a. peche
duralumin, m. hardaluminium.
$ hart-, kernhout.
duramen [-en],
durant, prep. gedurende, tijdens; sa vie r■d,
zijn leven lang.
dikbek, diksnavel, kerndurt-bect, m.
bijter.
v.intr. &
durcir, v.tr. harden, verharden;
hard worden, verharden.
se
durcissement, m. harding, verharding.
de validite,
dur6e, f. duur; duurzaamheid;
geldigheidsduur; chose de ,•./, duurzaam
dwergeik.
[iets.
durelin, .
durement, adv. hard; zie dur.
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't lang kan uithouden, niet te hard van
stapel lopen; pourvu que cela duce! als dat
maar stand houdt !
m. appel;
duret, a. een beetje hard;
ahorn v. d. Alpen.
duretê, /. hardheid, rauwheid (van een
klank), schelheid (van een kleur), guurheid (van een klimaat); gevoelloosheid,
hardvochtigheid, strengheid, barsheid;
verharding, hard gezwel; d'oreille,
hardhorigheid; dire des "-,s a qn., grofheden-, harde woorden tegen iem. zeggen.
eelt, eeltknobbel; kwast, harde
durillon,
plek (in marmer of -hout).
duriuscule, a. een beetje hard.
tweeman, duumvir.
duumvir [dii6m-],
duumvirat [dii6m-], m. tweemanschap.
duvet, m. dons; 't wollige van vruchten;
vlasbaard.
duveti, duveteux, a. donzig; wollig.
dynamie, f. krachtseenheid (van i000 kgm.)
f. dynamica
dynamique, a. dynamisch;
(leer der krachten).
dynamisme, in. dynamisme (leer die in de
stof niets vindt dan krachten met cigen
activiteit); kracht.
dynamitard, in, bommengooier.
dynamite, I. dynamiet.
dynamiter, v.tr. met dynamiet (in de lueht)
laten springen.
dynamiterie, I. dynamietfabriek.
dynamietman.
dynamiteur,
dynamitiere, dynamietbewaarplaats.
dynamo, I. f‹. dynamo (machine voor eleetriciteit).
dynamogine, a. kraehtopwekkend.
dynamogenie, /. krachtvoortbrenging.
dynamometre, ni. dynamometer, kracht[meter.
dynamometrie, f. krachtmeting.
dynamomktrique, a. dynamometrisch.
dynaste, m. vorst van een kleine- of -afhankelijke staat; ti hercule, herculeskever.
dynastie, f. vorstenhuis, dynastic.
dynastique, a. dynastiek ('t vorstenhuis betreffend, in 't belang van 't vorstenhuis).
dyschrole [diskrOi], f. verkleuring van de
dyscole, a. lastig van humeur. [huid).
dyscrasie, I. dyscrasie (slechte vochtmenging, kwaadsappigheid.
dysenterie [dish-], f. buikloop, dysenteric.
dysentêrique [disc-], a. de dysenterie betreffend; in. f. dysenterie-lijder(es).
dyslalie, f. spraakstoornis.
dysmnêsie [-mnezi], f. verzwakking van 't
geheugen.
dysodie, f. slechte reuk (nit mond, enz.).
17
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dysosmie, f. reukverzwakking.
dyspepsie, I. slechte spijsvertering, verstoptheid.

dyspeptique, a. de dyspepsie betreffend;
f. dyspepsielijder(es).

dysphorie, f. gevoel van slapheid.
dyspnie, f. moeilijke ademhaling, benauwdheid.

dyssymetrie, f. gebrek aan symmetrie.
dyssymetrique, a. waaraan de symmetrie
ontbreekt.

dysurie, I. moeilijke waterlozing.
dytique, a. duikend; P■o, m. watertor; 3t duikvogel (vetgans, duikeend, enz.).

E.
e (de letter); f•-, ferme, gesloten e (e);
ouvert, open e (e); muet, stomme e;
E. = Est, Oosten; E. = Excellence, Excellentie; Em. = Eminence, Eminentie.
eau, I. water; regen; vocht, speeksel, zweet,
urine; sap; zee, rivier, meer, vijver; reukwater; 'x, waterwegen; kielwater; bronnen, baden, badkuur; waterwerken, fonde pluie, regenteinen; kinderwater;
't regent; le temps
water; it tombe de
est ar"-i, de lucht staat naar regen; abattre
d'un cheval, een paard afdrogen; etre
tout en e•i, erg bezweet zijn; drijven !
vous en vient a la bouche of cela fait venir
la bouche, 't is om van te watertanden; de 1' rougie, water met wijn; mettre
dans son yin, water in zijn wijn
de
maigre, ondiep water; faire venir
doen;
a son moulin, naar zich toehalen; se
zich verdrinken; se Pier dans
jeter 4
te water gaan (om te baden); it n'est
tire quer"., qui dort, stille waters hebben diepe gronden; PP," va toujours a la
riviere, geld zoekt geld; porter l'"a a la
riviere, water naar de zee dragen, uilen
naar Athene brengen; laisser cooler
Gods water over Gods akker laten lopen;
zelfde diepte; 4 l',■., verdrink
même
hem !; water ! faire une pleine , in 't vrije
water zwemmen; it passera bien de
sous le pont, er zal nog heel wat water door
lek
prendre
de Rijn gaan; faire
zijn; faire de water innemen; prendre
les max, de baden gebruiken; ‘-%-, de savon,
zeepsop; ti de chaux, kalkwater; minede cuivre, koperrale, mineraalwater;
de
poets; ti de Javel, bleekwater;
blanche, Goulardvaisselle, spoelwater;
spuitde
Seitz,
de Cologne, id.;
water;
water; N benite, wijwater; benite de
cour,, ijdele beloften; de la plus belle , van.
't zuiverste water; voortreffelijk, onvervalst, echt; grandes,-,x, springvloed; hoog

e,
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water (door hevige regens, ens.); vine
dormantes,,--ix stagd"ax, badplaats;
nantes, stilstaand water; ferme'es, dicht
water; "ax aux jambes, mok; "sx et forets,
jacht en visserij; "dx vives, springtij;
mortes, dood tij; les "-ix sont basses
chez lui, zijn geld raakt op; eager entre
deux "-ix, onder water zwemmen; tussen
twee partijen doorzeilen; etre dans les —x
de qn., met iem. in een schuitje varen.
eaut-de-vie, /. brandewijn.
eaut-fortet, I. sterkwater; ets.
eau-fortiser, v.intr. etsen.
eaut-meret, f. moederloog.
eaut-secondet, verdund salpeterzuur.
ibahl, a. verbaasd, verbluft, beteuterd, paf,
uit 't veld geslagen.
s'ibahlr, v.pr. verbaasd staan; vreemd
kijken.
êbahissement, m. verbazing, verbluftheid.
êbarbage, m. êbarbement, m. afbaarding.
êbarber, v.tr. afbaarden, int. ontbramen,
afvijlen (by . 'n stuk metaal); van de haarwortels ontdoen (plant), afsnijden (blad),
effenen (straatstenen), uitsnijden ('n
wond), besnoeien, gelijk knippen ('n heg).
êbarbeuse, f. afbaarder (werktuig).
ebarboir, m. schaaf- schraapmes.
[ten.
êbarbure, f. schaafsel, schraapsel.
êbarouir, v.tr. doen uitdrogen en opensplijontspanning, vermaak, gestoei,
6bats, m.
zich verlustigen,
gedartel; prendre ses
daitelen.
6battement, m. verlustiging, gedartel; speling (van rijtuigdelen).
s'ibattre, v.pr. stoeien, dartelen, zich vermaken.
êbaubi, a. verstomd, verbluft, verbouwereerd, beduusd, stom verbaasd.
êbaubir, v.tr. verstomd-, stom verbaasd
doen staan.
êbaubissement, m. verbazing, verbouwereerdheid.
êbauchage, m. 't schetsen, 't ontwerpen,
ruwe bewerking.
Ebauche, f. schets, ruw ontwerp; begin,
zwakke poging.
êbaucher, v.tr. schetsen, beginnen, ontwerpen, ruw bewerken; voorbereiden; un
sourire, even glimlachen; ti un geste, een
licht gebaar maken.
ibauchoir, m. steekbeitel; boetseerhoutje;
[ben.
holle beitel.
êbaudir (s'), v.pr. uitgelaten zijn, pret hebébaudissement, m. pret, vermaak, verlusti[ging.
ibbe, ibe, m. eb.
ébine, I. ebbenhout; (fig.) donker zwart.
êbéner, v.tr. zwart maken als ebbenhout.
gouden
ibênier, m. ebbenboom; faux
regen.
schrijnwerker, kasten-, meubelObêniste,
•
maker.
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êbrancher, v.tr. (be)snoeien ('n boom).
êbranchoir, m. snoeimes.
makerij ; schi ijnwerk, kastj e.
6berguer, v.tr. schoonmaken en door 't zee- aranlement, m. schudding, trilling, wan-

ebenisterie, 1. schrijnwerkersvak; meubelwater slepen (schelvis).

6berluer, v.tr. verstomd doen staan, voor de
ogen doen schemeren.

ibertauder, v.tr. scheren (laken).
ebeurrer, v.tr. de boter halen uit (melk).
6biseler, v.tr. schuin afkanten (een plank).
6blouir, v.tr. verblinden; s',--, , zich laten
verblinden, verblind worden.

6blouissant, a. verblindend; schitterend.
eblouissement, m. verblinding, schemering
voor de ogen; bedwelming, duizeling.

ebonite, I. eboniet.
êborgnage, m. 't wegsnijden van de knoppen
(van bomen).

iborgnement, m. beroving van een oog.
êborgner, v.tr. van een oog beroven; het
oog verwonden van; knoppen wegsnijden
van ('n tak); het licht betimmeren van
('n huis).
ebotter, v.tr. toppen (boom); de kop afhakken van (bv. spijker).
ibouage, m. 't van straatvuil reinigen.
êbouer, v.tr. '' les rues, het straatvuil opruimen.
6boueur, m. straatruimer.
ibouillantage, fn. 't in kokend water dompelen, -broeien.
Ebouillanter, v.tr. in kokend water dompelen,
met kokend water begieten; s',---i, zich
branden in warm water.
6bouillir, v.intr. verkoken.
éboulage, m. dunne plek in een stof.
eboulement, m. instorting, verzakking; bergstorting, g,rondverschuiving, afbrokkeling.
êbouler, v.tr. doen instorten; ,--,, v.intr. inzakken; afbrokkelen; s'"-i, instorten, inzakken.
ébouleux, a. licht instortend, -verzakkend.
6boulis, m. ingestorte aarde, puin.
6bouquiner, v.tr. van rammelaars zuiveren.
ebourgeonnement, m. 't afsnijden van overtollige knoppen.
ebourgeonner, v.tr. de overtollige knoppen
wegnemen van, snoeien.
ibourgeonneur, m. die de overtollige knoppen wegneemt; knoppenvreter.
êbourgeonnoir, in. snoeimes met lange steel.
6bouriffant, a. buitengewoon, reusachtig;
succês ,,d, reuzensucces.
ebouriffi, a. verward, verwilderd; ontdaan,
onthutst; ,%-i, m. raagbol; Pierre l',---, , Piet
de Smeerpoets.
nouriffer, v.tr. in de war brengen (de haren);
doen ontstellen.
Ebourrer, v.tr. ontharen.
êbousiner, v.tr. afschalen ('n steen).
ebranchage, m. 't (be)snoeien.
ébranchement, m. 't snoeien (van bomen).

keling, geschoktheid, ontroering; ,---, au
cerveau, hersenschudding.
ibranler, v.tr. in beweging brengen, doen
schudden, doen wankelen, doen trillen
(be. de lucht) schokken (be. de zenuwen),
ondermijnen (de gezondheid), aan 't wankelen brengen (ministerie, overtuiging);
bewegen, ontroeren; ,---, le cerveau et qn.,
iem. een hersenschudding doen krijgen;
iem. het hoofd op hol brengen; s',---i, zich
in beweging zetten; wankelen, zwichten,
weifelen; aangedaan worden, ontroeren.
6brasement, m. schuinse verwijding naar
binnen.
êbraser, v.tr. naar binnen verwijden.
Ebre [ebr] , in. Ebro.
êbrêchê, a. vol schaarden; met een stuk
er uit, met 'n hoekje eras; afgebroken,
afgebrokkeld.
êbrêcher, v.tr. schaarden maken in ('n mes),
stukken breken uit ('n bord), beschadigen; een bres maken in (zijn fortuin),
afbreuk doen aan (z'n goede naam); s',–,
une dent, een stuk van zijn tand afbreken.
êbrener, v.tr. een schone luier aandoen,
verschonen (v. e. klein kind).
ibrieté, f. (lichte) dronkenschap, beschonkenheid:
èbrieux, a. dronken, dronkemans-, beschon[ken.
èbrouage, m. uitwassing.
ebroudage, m. 't metaaldraad trekken.
6broudir, v.tr. trekken (metaaldraad).
ebrouement, m. gesnuif, geproest (van paarden, enz.).
ibrouer, v.tr. uitwassen, spoelen; ontbolsteren (noot); s',..., , snuiven, proesten (van
paarden).
êbrousser, v.tr. ontbladeren (boom).
ebruitement, m. 't ruchtbaar maken.
6bruiter, v.tr. ruchtbaar maken; s',--,, ruchtbaar worden, uitlekken.
Ebuard, m. harde houten wig.
Oulliomitre, m. kookpuntmeter.
ebullioscope, m. kookpuntmeter.
ebullition, I. koking, opborreling, opbruising, beroering; huiduitslag; point d',,,,
kookpunt; en ,---i, kokend; opbruisend, in
opschudding; porter a l',---, , aan de kook
[brengen.
iburine, I. kunstivoor.
6burnation, I. ivoorachtige verkalking (v.
[been).
eburnê, a. ivoorachtig.
kachement, m. kneuzing, pletting, 't stomp
maken.
ecacher, v.tr. platdrukken, kneuzen (by . de
neus), platslaan (noot, boek), pletten
(metaaldraad), kneden (was), verbrijzelen (vingers), blank slijpen of stomp
maken ('n lemmet).
6caillage, m. 't afschrappen (Ix, van vis),
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't schubben, 't ontschalen, 't openmaken
(bv. van oesters); afschildering.
icaille, /. schub (by . van vis), schilfer (van
metaal), schel (van het oog), schelp,
schaal (van een oester of -mossel), schildpad (stof); wrijfsteen; en schildpadden; tomber en mss, afschilferen; les
lui sont tombees des yeux, de schellen
zijn hem van de ogen gevallen.
Ocaillê, a. geschubd; afgeschilferd.
ecaillement, m. 't openmaken (van oesters,
enz.); afschilfering.
icailler, v.tr. afschtappen, schubben ('n vis),
ontschalen, openmaken (oesters);
(af)schilferen; afbladeren;
m. -ere, f.
oesterkoopman, -vrouw.
kailleux, a. schubbig; schilferig.
icaillure, 1. schilfertje; loodvlies.
Beale, f. bolster (van noten); dop, schil, bast
(van peulvruchten); schaal (van eieren);
steenafval.
uit
écaler, v.tr. ontbolsteren, doppen;
de schil gaan; schilferen.
icaleuse, f. notenvrouw.
6calure, I. harde dop, schil, bast.
zwingel, vlasbraak.
icang,
kangage, m. 't zwingelen.
icangue, I. zwingel, vlasbraak.
ecanguer, v.tr. zwingelen (vlas).
ecangueur, m. zwingelaar.
ecarbouiller, v.tr. vermorzelen.
kcarlate,f. & a. scharlaken (rood); itoff es
vuurrode stoffen; devenir ,--,, rood tot
[wijn.
achter de oren worden.
Ecarlatin, tn. rode wollen stof; rode appelicarquillement, tn. 't wijd opensperren (van
de ogen); 't uitspreiden (van de benen).
êcarquiller, v.tr. opensperren (ogen); wijd
uitspreiden (benen).
kart, uitspreiding (o.a. der benen),
tussenruimte; verschil (inz. -in prijs of
koersverschil); afstand; afgelegen plaats,
afgelegen buurt(schap); afval; zijsprong
(van een paard), uitwijking, afwijking,
afdwaling, bokkesprong, buitenissigheid,
buitensporigheid, uitspatting, dwaasheid;
't wegleggen van kaarten; weggelegde
kaarten; 4e deel van een schild; stuik,
las (houten); boegkreupelheid (van een
ter zijde, op een afstand,
paard);
afzijdig, er buiten, buiten schot, teruggede, ver van,
trokken, achteraf;
de benen hod.buiten; faire le grand
de lanzontaal uitspreiden; faire des
gage, zich te buiten gaan (in woorden);
Mire un
de regime, buiten z'n dieet
gaan.
kartable, a. die men kan wegleggen.
kartê, a. afgezonderd, afgelegen; oreilles
yes de la tete, wijd uitstaande oren;
met de benen nit elkaar,
les jambes
ecarte (kaartspel).
wijdbeens;

't vierendelen.
6cartelement,
ecarteler, v.tr. vierendelen.
ecartelure, f. verdeling in kwartieren (van
een schild).

icartement, 't uitspreiden; 't op zijde
schuiven, 't verwijderen; afstand, wijdte;
uitwijking, afwijking.
karter, v.tr. (de) uitspreiden (benen), op
zijde schuiven (gordijn); verwijderen
(van), afhouden (van), ter zijde leggen,
ter zijde stellen, op een afstand houden
(publiek), bezweren (gevaar), buiten beschouwing laten of uitsluiten (mogelijkheid), opgeven of afwenden (bv. argwaan),
van zich afzetten (gedachte), uit de weg
ruimen (hindernis), wegleggen (kaarten);
afbrengen (van) (iem. van de weg); afwijken (v. e. geweer); sa candidature a dtd
dcartde, hij is niet in aanmerking gekomen;
v.intr. afwijken (van een geweer);
(de), zich uitspreiden, op zijde gaan,
uiteengaan, zich verwijderen (van), niet
du
blijven (bij), afwijken (van);
chemin, de weg verlaten, afdwalen; le
danger est e'cartd, het gevaar is geweken.
icarteur, m. chulo (man die de stieren afkarver, v.tr. Lassen, verbinden. Ileidt).
kaudê, a. staartloos.
ecbase, I. uitweiding.
ecce homo [eks6-], m. (eigl. zie den mens)
Christus met de doornenkroon.
f. blauwe plek, kneuzing.
ecchymose
ecchymoser [61(i-], v.tr. blauwe plekken
maken op, kneuzen.
Ecclêslaste, m. Prediker (boek van 't 0. T.).
ecclêsiastique, a. -went, adv. kerkelijk,
geestelijk; m. geestelijke; Ems,de
Spreuken van Jezus Sirach.
êcêper, v.tr. uitrooien (wijnrank).
kerveli, a. hersenloos, onbezonnen, lichtzinnig; m. onnadenkend-, lichtzinnig
persoon.
échafaud, m. stellage; verhoging, podium;
schavot; bouwsteiger.
ichafaudage, m. 't_opslaan van een stellage,
-van een steiger; stellage, steiger; breed
opgezet betoog, opstapeling van meningen, -redeneringen.
echafauder, v.intr. een stellage-, een steiger
maken; v.tr. opbouwen, ineenzetten,
op touw zetten.
êchalas, tn. wijngaardstaak; lat, stole; lang
en mager mens, bonenstaak.
êchalassement, m. 't stutten met staken.
êchalasser, v.tr. stutten (ranken van de
wijnstok).
êchalier, m. heining (van staken), staketsel;
laddertje-, trede- of steen om over een heg
te komen.
êchalote, f. $ sjalot, sauslook.
êchamp, m. ruimte tussen twee rijen wijnstokken.

achauffe
2I
is me ontgaan; son nom c'c liappc, ik kan
ichampir, v.tr doers uitkomen (door licht
v.tr. ontniet op zijn naam komen;
en schaduw).
echancri, a. uitgesneden, met wijde hall- komen aan; belle, er goed afkomen,
de dans ontspringen; it ne dchappera pas,
sperring.
het loopt nog eens mis met hem, hij loopt
Echancrer, v.tr. boogsgewijze uitsnijden;
er nog eens in; (de), ontsnappen (Mt);
(fig.) aansnijden.
even uitbreken; afdwalen; zich to Mien
echancrure, I. ronde uitsnijding; wiggat
gaan, zich vergeten.
(kanon).
waterkastanje.
mil, roiling, in-, verruiling; êcharbot, rn.
echange,
stekelbaars.
ruilverkeer; wisseling, (in-, uit-, ver)wis- écharde, f . splinter;
daar- echardonnage, m. 't uitroeien van distels.
seling; bewegingsomzetting; en
, vrij- êchardonner, v.tr. van distels ontdoen.
voor; en de, in roil voor;
de bons offices, wederzijds echardonnet, m. distelsteker.
handel;
dienstbetoon; faire
de, ruilen; uit- echarnage, -ement,
't slichten, 't van
vlees ontdoen.
wisselen.
êcharner, v.tr. slichten, van het vices ontechangeable, a. ruilbaar, inwisselbaar.
doen (huid).
&hanger, v.tr. (pour, contre) ruilen (tegen),
in-, verruilen (tegen), wisselen (tegen), êcharnoir, m. schaafmes, slichtmes.
inwisselen (tegen), uitwisselen (tegen); echarnure, f. afschraapsel van huiden.
sjerp, fichu; draagband; hijs• ses souvenirs, elkaar zijn herinneringen echarpe,
touw; schuine balk; N d'Iris, regenboog;
vertellen.
porter le bras en
de arm in een dock
êchanson, m. schenker, hofschenker.
schuins, overdwars; pren,dragen; en
ichansonnerie, f. schenkkamer. bottelarij;
schuin inrijden op, aanrijden
die en
schenkpersoneel.
(opzij).
staal(tje), monster, proef,
echantillon,
stalenboek; echarpement, m. mars in schuine richting.
model, kaliber; livre
• sans valeur, monster zonder waarde; echarper, v.tr. in draden afdelen (be. vlas);
in de pan hakken (regiment), lynchen
d'achat, ,,, de conformite, koopmonster;
(moordenaar); onhandig (voor)snijden;
de recon•
d'essai, proefmonster;
een wonde toebrengen aan; in een draagde reference,
de ressortie,
naissance,
band hangen; in schuine richting
uitvalmonster; ,-,,-type, type-monster.
marcheren.
't afsnijden; 't maken
echantillonnage,
echarpiller, v.tr. in draden afdelen; toetavan stalen of monsters; bemonstering.
kelen.
echantillonner, v.tr. stalen afsnijden van,
strandruiter; a.
monsters maken (trekken) van; een model ichasse, stelt, staak;
steigerpaal; lang been; dire monte sur des
maken van; offre e'chantillonne, bemonop stelten lopen; opgeblazen-, hoogsterde offerte.
dravend zijn.
echanvrer, v.tr. ontdoen van de steien,
steltloper.
echassier, m.
broken (vlas, hennep).
echappade, f. missnede, verkeerde haal echauboule, a. vol puistjes, puistig.
echauboulure, f. vurige uitslag, puist.
(met de graveerstift).
't broeien in-, 't zetten in-,
echaudage,
echappatoire, f. uitvlucht, achterdeurtje.
gek.
't begieten met beet water; kalkwater.
ichappe, m. ontsnapte; de Charenton,
gebrand;
verschrompeld; chat
echaude,
a.
ontsnapping,
't
losbreken;
onI.
&hap*,
craint l'eau froide, een ezel stoot zich
bezonnenheid, ondoordacht gezegde, dwageen twee keer aan dezelfde steen;
ze streek, uitstapje; vleugje, kart ogenm. deegbal; soort soesje.
blik; open plek, ruimte, speelruirate, \Terverschrompelde toestand;
gezicht tussen bergen, bomen, enz. door; êchaudement,
uitputting van een zoutpoel.
uitzicht; une de soleil, een ogenblik
zonneschijn; ace ti de bon seas, een helder êchauder, v.tr. broeien, verschrompelen; in
heet water zetten, met heet water begieogenblik; par , mss,bij ogenblikken, bij
ten; met kalk witten; s' zich branden
vlagen.
(aan kokend water, enz.), (fig.) zich de
êchappement, m. ontsnapping; echappevingers branden.
ment (van een uurwerk: anker of cylinder); uitlaat; speelruimte; tuyau d'-', echaudoir, m. broeikuip; wasplaats (in
een abattoir).
knalpot.
ichapper, v.intr. ontsnappen (als ontglippen, êchaudure, f. brandwond (door heet water);
brandplek.
ontvallen of ontkomen, ontgaan); ontlopen; de prison, uit de gevangenis ont- echauffaison, f. uitslag door hitte.
snappen; ti a la mort, aan de dood ont- echauffant, a. & m. verhittend, stoppered
(middel).
komen; le mot m'est e'chappe, 't woord is
zweetkist (voor hoiden).
me ontvallen; le mot m' a e'c liappe, 't woord echauffe,
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&haul* a. verhit; opgewonden.
êchelonnement, m.
en profondeur, opstelechauffement,
verwarming, verhitting;
ling in de diepte.
't warm lopen; verstopping.
échelonner, v.tr. van afstand tot afstand
êchauffer, v.tr. verhitten; warm doen lopen;
opstellen (troepen), regelmatig verdelen
verwarmen; muf maken; verstopping veroorzaken in, -bij; opwinden, prikkelen;
la téte-, la bile-, le sang-, les
oreilles- a qn., iem. kwaad (driftig) maken,
-de gal doen overlopen, -'t hoofd warm
maken; verhit worden, broeien,
warm lopen; muf worden; zich opwinden,
zich warm maken; driftig-, toornig worden; la querelle s' echauffa, de ruzie liep
hoog.
ichauffourEe, I. schermutseling; vechtpartij,
opstootje, standje; roekeloze onderneming, dolle streek.
êchauffure, I. hittepuistje; verstopping;
mufheid.
echauguette, wachttorentje; kraaiennest;
uitkijk (toren) .
ichauler, v.tr. kalken.
échiable, a. vervalbaar.
chêance, f. vervaldag; -tijd; termijn; vervallen bedrag; a courte
op kort zicht;
binnen kort, binnen afzienti breve
bare tijd; a longue P... op lange termijn.
ëchéancler, m. acceptenboek.
êchéant, zie dchoir.
ichec [efek], in. schaak; mislukking, tegenslag, nederlaag, schipbreuk, verlies; faire
a, schaak zetten; tegenhouden; au roi,
P-%, it la dame ! koning-, koningin schaak !
et mat, schaakmat; a la de'couverte,
open schaak; perpituel, eeuwig schaak;
tenir en P,./, in bedwang houden; -'s [efê],
schaakspel; schaakstukken; jouer aux
schaken.
êchelage, m. recht om een ladder te plaatsen.
ichelette, f laddertje (aan het pakzadel);
muurklimmer.
wagenladder;
echelle, /. ladder, valreep, toonladder, reeks,
schaal, peilschaal, barometerschaal, loonschaal; "a double, trapladder; ,---, de corde,
touwladder; de coupe'e, kte valreepstrap;
ti d'escalade, stormladder; "a de Jacob,
Jacobsladder;
des couleurs, kleurengamma;
re'duite, verkleinde schaal;
tenir qn., voor iem. de ladder vasthouden; iem. voorthelpen; faire la courte
P..,a qn., iem. op zijn schouders laten
klimmen; iem. voorthelpen; aprês lui ii
faut tirer niemand kan 't hem verbeteren; aprês cela it fact tirer e'chelle, dat
doet de deur dicht, dat is het toppunt;
sentir
naar de galg rieken; monter
boos worden; les
du Levant,
de zeehavens in de Levant.
echelon, m. sport, trede; (fig.) trap, rang;
de combat, gevechtstrein;
en mss,
par mss ,trapsgewijze, van afstand tot
afstand.

over zekere tijd (bv. betalingen); versements e'chelonne's, storting in termijnen;
s' , van afstand tot afstand opgesteld
zijn; met vaste tussenruimten geschieden;
s' r.%., entre, varieren (prijzen).
ichênelde [61(6-], f. zuigvis. [sen.
êchenillage, [-ni . a3] m. 't verdelgen van rupêcheniller, -ni é] v.tr. van rupsen zuiveren.
échenilleur, [-nii cbr] m. rupsenverdelger.
êchenilloir, [-niWar] m. rupsentang.
Echeveau, m. streng (van katoen, -wol, enz.);
doorratelen.
lastige zaak; divider son
echevelê, a. met loshangende-, -verwarde
haren; dwaas, al te gek.
êcheveler, v.tr. 't haar in de war brengen.
échevette, f. strengetje (Ioo m.).
Echevin, m. schepen; wethouder.
echevinage, m. waardigheid van schepen.
êchevinal, a. van (de) schepenen.
échicoter, v.tr. van stompen ontdoen.
échldnê [-kid-], m. mierenegel.
êchif, a. gulzig; schuw.
êchlne, f. ruggegraat; echinus (eierlijst aan
't Ionisch kapiteel); courber (of plier)
kruipen, onderdanig zijn; avoir
souple, kruiperig zijn; trotter
de ribben smeren, afranselen; jusqu'it
van
on,ler tot boven.
êchinê [-ki-], a. met stekels bezet.
ichinêe, f. ruggestuk van een varken.
êchlnêens [-ki-], m.pl. egelachtigen.
êchiner,v.tr. de ruggegraat breken van; afrossen, lam slaan;
zich afsloven, zich
afbeulen
êchinides [-ki-], m.pl. zeeegels.
êchinodermes [-ki-], m.pl. stekelhuidigen.
êchinope [-ki-], m.
kogeldistel.
êchiquetë, a. geruit.
êchlquier [-kj6], m. schaakbord; kruisnet;
schatkist (in Engeland); hooggerechtshof
(in Normandie); en overkruis, geruit,
in vakken verdeeld.
echo [610], m. echo, weerklank, -galm;
echoen; faire
nieuwtjes, allerlei; faire
de,
instemmen met; se faire
overbrengen, vertolken.
êcholque [616-], a. een echo nabootsend.
échoir (a), v.intr. ten deel vallen (aan); vervallen, verschijnen (van wissels, enz.); le
cas e'che'ant, als het geval zich voordoet,
als het ogenblik is gekomen, bij gelegenheid, als 't nodig is.
êchoppe, f. pothuis, kraampje, stalletje ;
etsnaald. [-bewerken.
êchopper, v.tr. met de etsnaald graveren,
êchoppler, m. -lire, f. kramer, kraamster.
êchoter [ekOtê], v.intr. de nieuwtjes schrijyen voor een krant.
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ichotier [eke-] , m. stadsreporter.
êchouage, m. stranding; strandplaats.
êchouement, m. stranding.
êchouer, v.intr. stranden, aan de grond rakan; vastlopen, -raken; schipbreuk lijden,
mislukken, zakken (voor een examen);
,,,, v.tr. op het strand zetten; s'-',
stranden.
ichu, part. passe van dchoir, vervallen.
icklie, f. schotelzwam.
kimage, m. 't (af)toppen, knotten.
kcimer, v.tr. aftoppen, knotten ('n boom).
eclaboussement, m. bespatting.
êclabousser, v.tr. bespatter, bemodderen;
(fig.) de ogen uitsteken van.
klaboussure, I. modderspat; klap (die men
oploopt door een gevecht van anderen).
éclair, m. bliksemstraal, -flits, -schicht,
weerlicht; vuurstraal (art.), flikkering,
glinstering, vonk; vlaag, ondeelbaar ogenblik; soort roomtaartie; rapide comme un
,.....,, bliksemsnel; it fait des ,---is, het weerlicht, 't bliksemt; lancer des ,. -is, bliksemen
(v. ogen); ,•., de genie, geniale inval;
,•-, de bonheur, kortstondig geluk; ,---, d'intelligence, vonkje verstand; train- ,•,, bliksemtrein.
klairage, m, verlichting; gaz d',-,, lichtgas;
1.', au gaz, gasverlichting.
iclairant, a. verlichtend; pouvoir ,---,, lichtgevend vermogen.
iclaircie, I. heldere plek aan de hemel;
opklaring, opheldering (v. de lucht); open
plek in een hos; dunne plek op 't hoofd;
uitdunning (van bomen of vruchten);
(fig.) gunstige wending, verbetering.
klaircir, v.tr. verhelderen, doen opklaren,
inz. lichter maken ('n kleur); polijsten
(horlogeglas); verdunnen (siroop), uitdunnen (bos, gelederen); ver-, ophelderen,
toelichten (iets), inlichten (omtrent), verklaren; s',-,,, ophelderen, opklaren, duidelijker worden, dunner worden; ses ckeveux
s'e'claircissent, hij begint door zijn haar te
groeien.
klaircissement, m. het dunnen; het lichter
maken; vet-, opheldering, opklaring, toelichting, verklaring, inlichting, voorlichting.
iclaire, f. $ stinkende gouwe.
klaire, a. verlicht; schrander, verstandig,
op de hoogte.
iclairement, m. verlichting, belichting.
Wafter, v.tr. verlichten; belichten ('n schilderij), toelichten (iets), inlichten, voorlichten (iem.); bijlichten; verkennen; ,----,
sa marche, de weg verkennen; "-, le lapis,
een grote inzet goed in 't oog doen vallen;
,,,, v.intr. licht geven, lichten, fonkelen;
over de brug komen; cette Lampe e'claire
mal, die lamp geeft slecht licht; ‘-.,, v.imp.
weerlichten, bliksemen; s',..., , zich ver-

6clissage

lichten, verlicht worden, licht ontvangen, ophelderen (van een gezicht), uitkomen (van gebreken), het omliggend
terrein verkennen, zich ontwikkelen.
èclaireur, m. verkenner; padvinder; ,--,is
marins, padvinder-kustwachters (sea
scouts); handlanger van een valsspeler;
verkenningsvliegtuig; ,■, d'artillerie,
artillerieverkenner; envoyer en ,-,,, op verkenning uitzenden.
êclamê, a. met gebroken vleugel of -poot;
vleugellam.
klampsie, I. stuipen; toeval.
klamptique, a. met betrekking tot stuipen.
eclanche, f. (oud) schapebout; schenkel.
éclat, m. splinter, scherf, spaan, schilder;
knal, slag; uitbarsting, geschetter, geschreeuw; opzien, ruchtbaarheid, schandaal; luister, glans, schittering, pracht;
voler en mss, in stukken vliegen; e•-, de
tonnerre, donderslag; ,--is de voix, luide
stemmen, luid geschreeuw; ,---, de rire,
schaterlach; rire aux ,---,s, schaterlachen;
faire de l',.., , opzien baren, schandaal verwekken; action d'—', glansrijke daad.
6clatant, a. schel, schetterend, bulderend,
weergalmend, schaterend; verblindend
(wit), luister-, glansrijk, in 't oog vallend;
opzienbarend; schitterend, luisterrijk.
klatement, m. 't springen, 't barsten.
klater, v.intr. barsten, springen; los-, uitbarsten, uitbreken (v. oorlog); tot een
uitbarsting komen, knallen (geweerschoten), opzien baren, ruchtbaar worden;
fonkelen, schitteren; e-., de sante, overlopen van gezondheid; faire ,.•,, duidelijk
laten blijken, ten toon spreiden; ' de
rire, in lachen uitbarsten; s',---, , barsten,
springen.
eclectique, a. eclectisch (uitkiezend, schiftend); die 't goede in alles weet te waarderen; ,--,, m. eclecticus (wijsgeer, die uit
alle stelsels kiest wat hem goed voorkomt).
eclectisme, m. eclectisme (wijsbegeerte, die
uit alle stelsels kiest wat haar goed voorkomt; neiging om in alles 't goede te
ecli, m. 4,. splinter.
[waarderen).
klier, v.tr. kt. versplinteren.
eclipse, f. verduistering (van zon of -maan);
afwezigheid, verval, verbijstering; ,-..0 de
soleil, zoneclips; ,.•-, totale, totale eclips;
,---, annulaire, ringvormige eclips; feu ,-...,,
phare a —s, flikkerlicht.
éclipser, v.tr. verduisteren; in de schaduw
stellen, overschaduwen, overtreffen; s'",,
verdwijnen, zich uit de voeten maken;
zijn macht- of -aanzien verliezen, in vergetelheid raken.
kliptique, a. ecliptisch; ,,,, f. ecliptica (zonneweg).
klissage, m. 't spalken; 't Lassen; 't vastklinken (v. rails).
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eclisse, /. spaander, spalk; lasplaat; kaashorde (voor 't uitdruipen van de kaas).
iclisser, v.tr. spalken; lassen, vastklinken.
6clopê, a. & m. kreupel(e), vei minkt(e),
achterblijver.
icloper, v.tr. kreupel maken, verminken.
iclore, v.intr. uitkomen (uit het ei komen of
ontluiken); aanbreken (van de dag);
faire "..), uitbroeden, doen ontluiken; in
't leven roepen.
iclos, a. uitgekomen; ontloken; geboren,
uitgebroed.
iclosion, /. 't uitkomen; ontluiking; 't uit
de dop komen.
iclusage, m. 't schutten; schutgeld.
êcluse, f. sluis; ,,-, ci sas, schutsluis; ' de
fuite, verlaat; ,---, de chasse, spoelsluis; ,--,
de &charge, uitwateringssluis; ".., d'ecoulement, uitlaatsluis; ,......, de retenue, "-, d'inondation , inundatiesluis; l' Ems, , Sluis.
6cluge, I. sluis-vol (water).
eclusement, m. 't schutten; 't inlaten van
samengeperste lucht.
êcluser, v.tr. schutten; afsluiten (door een
sluis); inlaten (samengeperste lucht).
èclusier, m. sluiswachter.
•cobuage, in. stoppelverbranding.
ecobue, f. houweel (om de grond los to
maken).
icobuer, v.tr. afbranden ter bemesting (een
akker).
icomrant, a. walglijk, weerzinwekkend, misselijk, ergerlijk.
ecceurement, m. walging; misselijkheid.
6cceurer, v.tr. doen walgen; titre dcceure de,
walgen van.
ecoincon, -son, m. hoeksteen; hoekkast.
kolage, m. schoolgeld.
ecolfitre, in. schoolvos, scholaster.
ecole, f. school; leerschool; scholastiek; dressuur; flater, blunder, bok; ,---, maternelle,
bewaarschool; ,---, mutuelle, waar de gevorderden de zwakken helpen; ", primaire, lagere school; e,-, primaire supe'rieure, school voor M.U.L.O.; ,-, secondaire,
middelbare school; "-, de commerce, handelsschool; ‘--, superieure, hogeschool; ,---,
normale primaire, normaalschool; ,--,
normale supe'rieure, opleidingsschool voor
leraren; ,-,-, unique, eenheidsschool; ,---,
professionnelle, ambachtsschool; "-, d'agriculture, landbouwschool; P.--, des arts et
metiers, kunstnijverheidschool; ,-%., des arts
et manufactures, technische school; ,---,
pratique des Hautes Etudes, vrije hogeschool voor letteren en wetenschappen;
"-, des chartes, school voor archivarissen
en bibliothecarissen; ,-,-, des beaux-arts,
Academie voor beeldende kunsten; ,--, des
mines, school voor mijningenieurs; ,----,
forestiêre, bosbouwschool; i---, d'aviation,
vliegschool; ,--, d'equitation, rijschool; ,---,

c.coquer

de navigation, ,--; navale, zeevaartschool;
,--, ve'te'rinaire, veeartsenijschool; ,---, polytechnique, polytechnische school (voor artillerie- en genieofficieren en ingenieurs);
,---, navale, Instituut voor de Marine; ,---,
supe'rieure de guerre, Hogere Krijgsschool;
,■, de bataillon, bataillonschool; 'etre 4
bonne "-,, een goede leerschool hebben;
titre ã l',-,-, de, veel leren van, tot voorbeeld
nemen, wijs worden door; renvoyer a l'"-d,
laten zien hoe dom hij is; it a deux ans
d'"-, , hij gaat nu al twee jaar school; sentir
l'"d, pedant doen, er pedant uitzien; faire
"-,, navolgers vinden (in kunst, ens.),
school maken: tenir "s, een school houden;
haute "-i, hogere rijkunst.
kolier, m. -iêre, f. scholier, -ster, schooljongen, -meisje; brekebeen; le chemin des
"-,s, de langste weg, een omweg; ,---,, a.
papier ,-%s, papier voor schoolschrif ten.
ecollage, m. slichting v. huiden.
icoller, v.tr. afschaven (een huid).
konduire, v.tr. beleefd afwijzen, afschepen,
afpoeieren.
6conomat, m. huisbeheerdersambt, -bureau; gedwongen winkelnering.
konome [-nom], a. zuinig, spaarzaam; ,--,,
m. & 1. huisbeheerder, administrateur;
huishouder, -ster.
konomie, 1. huishoudkunde; bouw, opzet,
schikking, inrichting, indeling, verdeling; zuinigheid, spaarzaamheid; bezuiniging, besparing; Ns, spaarpenningen;
,-,-, politique, staathuishoudkunde; ,--, rurale, landhuishoudkunde; construire par
,---,, in eigen beheer bouwen; ' de bouts
de chandelles, verkeerde zuinigheid (op
kleine dingen); re'aliser une '', jets besparen; faire des ,---,s, sparen, Overleggen,
bezuinigen; vivre avec "-, , zuinig leven.
6conomique, a. -ment, adv. huishoudkundig,
economisch; zuinig, spaarzaam; voordelig; - c't l'usage, voordelig in 't gebruik;
conditions mss, levensvoorwaarden, bestaansmogelijkheden; un pale "s, zuinig
brandende kachel.
economiser, v.tr. sparen, bezuinigen op; uitzuinigen, uitsparen, Overleggen; zuinig
omgaan met (by . water).
konomiseur, m. zuinigheidsbrander.
konomiste, m. staathuishoudkundige, econoom.
['t leeghozen.
ecopage, m. klap, oplawaai; uitbrander;
icope, 1. hoosvat, (water)schepper; afscheplepel, afroomschaal.
koper, v.tr. leeghozen, uitscheppen, uithozen; ,---,, v.intr. slaag krijgen, er inlopen,
opdraaien (voor een ander), er van langs
krijgen, 't loodje leggen.
ecoperche, f. steigerpaal; hijsbalk.
koquer, v.tr. zuiveren van mannetjesfazanten, -patrijzen,
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ecremer

(van een menigte); van de hand gaan.
corgage,
ontschorsing.
ecorce, I. schors, bast; schil; buitenkant, icourter, v.tr. afkorten; kortstaarten; besnoeien;
un chien, staart en (of) oren
confite, sukade;
sehijn, uiterlijk;
van een bond afsnijden.
du Pe'rou,
de quinquina, kinabast;
advokaat
ecoutant, a. luisterend; avocat
terrestre, aardkorst.
toehoorder, luiszonder practijk;
korcement, m. ontschorsing.
teraar.
icorcer, v.tr. ontschorsen, schillen, pellen.
anato- icoute, f. luisterhoekje, luistergang; 't
ecorché, a. gevild; ontveld;
luisteren; schoot (van een zeil); oor van
mische plaat, spierpop (voor tekenaars);
een wild zwijn; etre aux mss, staan luistelitte'raire, psychologische studie.
ren, luistervinkje spelen; faire de
glijdend op zijn
ecorche-cul, adv. in: a
luisteren (naar uitzending); sceur
achterste; (fig.) met tegenzin.
zuster die een andere in de spreekkawer
ecorchement, m. 't villen.
vergezelt.
v.tr.
villen,
(af)stropen;
't
vel
afecorcher,
halen; ontvellen, schrammen, schaven; icouté, a. naar wie men gaarne luiste:t,
gezaghebbend, invloedrijk.
(fig.) beschadigen, verscheuren (de oren),
radbraken ('n taal), verminken ('n schrij- ecouter, v.tr. luisteren naar, beluisteren,
afluisteren, toeluisteren; verhoren ('n gevery, afzetten, 't vel over de oren halen
bed), te veel toegeven aan (pijn), opvolgen
(iem.); it crie comme si on l'ecorchait, hij
ranguille
(raad), te rade gaan met (z'n geweten),
schreeuwt moord en brand;
gehoor geven aan (de inspraak des
par hi queue, de zaak verkeerd aanpakken;
gezag hebben; e'coutez!
ten); se faire
zich het vel openhalen, -schrammen,
luister eens ! je re'coute! nou en of ! dat
zich doorliggen, zich doorrijden.
zal waar zijn ! écoute s'il Aleut! hou je stil !
ecorcherie, I. vilderij; afzetterij.
zijn zin doen; met zich zelven ingeicorcheur, m. vilder; afzetten.
nomen zijn; altijd menen dat men iets
ecorchure, f. ontvelling, schram.
schorspakhuis.
voelt; op zijn gezondheid letten;
ecorcier,
parley , zichzelven graag horen spreken.
ecorer, v.tr. toezicht 'louden op (visverkoop).
Ecorner, v.tr. de horens afzagen van; de hoe- Ecoute-s ql-pleut, m. watermolen die van
sa forde regen afhankelijk is; zwakkeling.
ken afnemen van; beschadigen;
tune, interen, zijn fortuin aanspreken; ecouteur, m. -euse, /. luisteraar, -ster,
livre ecorna, boek met ezelsoren.
luistervink (radio); koptelefoon (radio);
kornifler, v.tr. oplopen, door klaploperij
aux portes, luistervink.
luik; luikopening.
krijgen, schooien, schuimen.
Ecoutille, f.
mastgat.
ecorniflerie, /. klaploperij, (tafel)schuimerij. ecoutillon,
-euse, f klaploper, -ster, ecouvillon, ni. ovendweil; X kanonwisser.
ecornifleur,
(tafel)schuimer, -ster.
ecouvillonner, v.tr. met de wisser schoon[makers.
kornure, f. afgestoten hoek, schcrfje; be- icrabouiller, v.tr. vermorzelen.
schut, vuurscherm, lichtschadiging.
ecran, m.
scherm, handschermpje, horretje; doek
geruite stof;
icossais, a. Schots; e'toffe
douche tee ,beurtelings warme en koude
(voor projecties, -film); (fig.) beschermer,
hartelijke
gastbescherming;
de fume'e, rookgordijn.
douche; hospitalite
f. Schotse; êcrancher, v.tr. gladstrijken.
vrijheid; Ems, m. Schot;
f. Schotse polka.
ecrasant, a. verpletterend, geweldig; en
'n reuzensucces.
Ecosse [ekOs], f. Schotland.
succes
uit de peul gaan. ecrase, a. verpletterd; plat (van een neus
ecosser, v.tr. doppen;
-hoed), ineengedrongen (van gestalte).
ecosseur, m. -euse, dopper, -ster.
verplettering, vermorzeling,
ecot [ek6], m. gelag, vertering; aandeel, ecrasement,
bijdrage; tafelgezelschap; etre de tous mss,
gedrang.
overal bij zijn.
ecraser, v.tr. verpletteren, vermorzelen,
platdrukken, verdringen (iem.), overrijecater, v.tr. strippers (tabak).
tabaksstripper.
den (iem.), doodtrappen (insect), persen
icOteur,
(druiven); overstelpen; vernietigen, in
ecoulê, m. vorige maand.
't niet doen verzinken, in de schaduw
ecoulement, m. 't weg-, 't afvloeien, uit, zich verpletteren, te pletter
stroming, afwatering, afvoer, afloop,
stellen;
lozing (van vloeistoffen); 't voorbijgaan;
lopen, -vallen; elkaar verdringen.
verloop; 't uiteengaan; afzet, debiet (van Ecremage, m. afroming.
waren).
ecremaison, I. 't afschuimen van gesmolten glas.
kouler, v.tr. van de hand doen, opruimen
(stoffen), slijten; laten uitlekken (leer); krémer, v.tr. afromen; het beste afnemen
weg-, afvloeien; verstrijken, voorbijvan; afschuimen (gesmolten glas), afscheppen; lait
taptemelk.
gaan (van tijd); uiteengaan, weglopen
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ecurer
krimeuse, f. ontromer.
kroutage, m. 't van de korst ontdoen.
kremoir(e), in. (I.) roomlepel.
Ecroutement, m. 't van de korst ontdoen.
krimure, f. glasschuim.
écrofiter, v.tr. van de korst ontdoen; licht
omploegen.
ecretement, m. 't van de kam ontdoen.
ócreter, v.tr. de kam afsnijden van; het bo- ecru, a. ruw, grauw; ongebleekt, ongewasvenste gedeelte afschieten van; effenen
('n weg).
ecrevisse, I. kreeft; ~ de mer, zeekreeft;
grijptang; marcher comme une ~, de
kreeftengang gaan; e.,,, a. kreeftkleurig.
eerier, v.tr. (met biksteen) uitschuren.
eerier (s'), v.pr. uitroepen, roepen.
krille, I. tenen visweer.
êcrin, m. juweelkistje; ,•-, de perles, mooi
gebit.
krire, v.tr. schrijven; op-, inschrijven; f•,,
comme un chat, krabbelen; feuille e‘crite
des deux cites, aan twee kanten beschreven blaadje.
krit [-i], m. geschrift, stuk; schriftelijk
examen; par ~, schriftelijk; coucher (of
mettre) par ~, opschrijven, op schrift (te
boek) stellen; un mot d'~, een briefje.
kriteau, m. opschrift; bordje; mettre l'~,
't verhuurbordje aanslaan.
êcritoire, I. inktstel, schrijfkoker.
kriture, f. schrijfkunst; schrift, hand (van
schrijven); stijl; ,--,s, schrijfwerk; papieren,
akten, boeken, registers; ,-..., au miroir,
spiegelschrift; ~ de chat ; krabbelpootje;
commis aux ~s, kantoorbeambte; l'Ee,,
sainte of les saintes E~s, de Heilige
Schrift, de Schriftuur.
ecrivailler, v.intr. prulwerk leveren (van
schrijvers).
Ocrivailleur, m. scribent, prulschrijver, kladschrijver.
6crivain, tn. schrijver, -fster, auteur; ~public, openbaar schrijver (die schrijft voor
hen die niet kunnen schrijven).
krivassier, m. scribent, kladschrijver.
kriveur, m. (veel)schrijver.
ecrou, in. (schroef)moer; artikel van een gevangenisrol; lever l'~ de qn., iem. uit de
gevangenis ontslaan; ".., ails, vleugelmoer;
~ de bloquage, opsluitmoer (rijwiel); ~ a
oreilles, vleugelmoer.
icrouelles, t.pi. kliergezwellen, kropzweren.
êcrouellet, in. halsgezwel (bij dieren).
krouelleux, a. klierachtig; ~, m. lijder aan
kliergezwellen.
icrouer, v.tr. op de gevangenisrol zetten; in
de gevangenis zetten, insluiten.
krouir, v.tr. koud smeden, harden door
kloppen of -trekken.
ecrouissage, m. krouissement, m. 't harden,
't koud smeden.
êcroulement, m. instorting, ineenstorting,
ondergang, 't verloren gaan.
ecrouler (s'), v.pr. instorten, ineenstorten;,
bezwijken; te niet gaan, in duigen vallen;
invallen; faire ~, te gronde richten.

sen; toile ~e, ongebleekt linnen.

ectopie, f. abnormale ligging (van een orgaan).

ectoplasme, in. (spiritistisch) ectoplasma.
ectozoaire, m. uitwendige parasiet.
ectropion, m. omkering, optrekking van
't ooglid.

ectype, f. (oud) afdruk (v. medaille of stempel).

écu, m. schild; wapenschild; kroon, daalder
(~ de 3 livres), zespond stuk (,.■, double);
rijksdaalder (e,./ de 5 francs); rugschildje
(van een insect); it n'a pas un '' vaillant,
hij heeft geen rooie cent; avoir des ~s,
geld hebben; faire danser les ~s, royaal
met geld omspringen; ~ change, ~ mange,
kleingeld is gauw op; voici le reste de noire
,---,, dat ontbrak er nog maar aan.
ecuage, m. dienst(tijd) van een schildknaap;
afkoopgeld daarvoor.
kubier, m. 4, kluisgat.
Ecuell [ekeej], m. klip; donner sur un ~,
op een klip lopen.
ecuelle, f. kom, schaal, bakje, nap (van hout,
-potaarde of -metaal); draadwijdte (van
een schroef); ,,.., d'eau, waternavel.
kuellie, I. komvol, napvol.
kuisser, v.tr. bij 't vellen doen splijten (een
boom).
iculer, v.tr. uitlopen, aftrappen (z'n schoe[nen).
êcumage, m. 't afschuimen.
6cumant, a. schuimend; schuimbekkend.
kume, I. schuim; ~ de mer, meerschuim;
d' ,--i, meerschuimen; ,--, printaniere,
koekoekspog; l'~ de la societe, ' t uitschot-,
't uitvaagsel van de maatschappij.
êcumer, v.intr. schuimen; schuimbekken (by.
van woede); v.tr. (af)schuimen; afscheppen; zuiveren; bemachtigen, zijn deel
nemen van; onveilig maken; ~ les ales
of ~ les mers, zeeschuimen, zeeroof plegen; ~ des nouvelles, op nieuwtjes uit zijn.
êcumeresse, 1. grote schuimspaan (v. e.
raffinadeur).
ecumette, I. (kleine) schuimspaan.
kumeur, m. schuimer; e---, de mer, zeeschuimer; e., de marmites of ,-,, de tables,
tafelschuimer, klaploper; ".., litteraire,
letterdief.
kumeux, a. met schuim bedekt; schuimachtig, schuimend.
Ecumoire, I. schuimspaan; en ~, pokdalig.
écurage, m. 't schoonmaken; afschuring.
kurer, v.tr. schoonmaken, reinigen ('n put),
uithalen (z'n tanden), (af-)schuren ('n
ketel), uitbaggeren ('n sloot); ,--, son
chaudron, biechten.

6cureuil
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effaucheter

êcureuil, in. eekhoorntje; tourner comme un ' editer, v.tr. uitgeven (boek); een uitgave
,-..,, rusteloos heen en weer lopen.

bezorgen van.

ecureur, m. -euse, I. schoonmaker, -maak- kliteur, m, uitgever; bezorger van een uitster, schuurder, -ster.

gave.

kurie, I. paardenstal; ,., de courses, renstal; edition, f. uitgave, druk, oplage; uitgeverij,
uitgeversbedrijf; maison d' "-i, uitgeversmettre et l'e•i, stallen; sentir l'-', de stal
zaak; e■, princeps, eerste uitgave.
ruiken; een boerenpummel zijn; c'est un
', m.
cheval ti, l'"-i, dat verslindt veel geld; "-is editorial, a. redactioneel, redactie-;
d' Augias, Augiasstal; termer l',---, quand les
chevaux sont dehors, de put dempen, als
het kalf verdronken is; c'est une vraie , ',
't is 'n zwijnenstal.
ecusson, m. wapenschild; naamplaatje, nummerplaat, uithangbord; 6. hakkebord;
schildje (om te enten); dekplaatje (van
een sleutelgat), melkspiegel (van een
koe), rugschildje (van een insect), beenschub (van een vis).
ecussonner, v.tr. oculeren (met een schildje
enten); van een wapenschild voorzien.
acussonnoir, m. oculeermes.
ecuyer [ekWije], m. schildknaap; jonker;
stalmeester; rijmeester, paard-, kunstrijder, pikeur; trapleuning; grand "-i, opperstalmeester; ,--., tranchant, voorsnijder;
"-i de cuisine, keukenmeester.
ecuyere [6kWijer], f. paardrijdster, kunstrijdster; bottes a l' "-i, hoge rijlaarzen.
eczema [egze-], in. huiduitslag, eczeem.
eczêmateux [egz-], a. eczeemachtig; e,d , m.
eczeemlijder.
eden [eden], m. eden, paradijs, lusthof.
edênique, a. paradijsachtig.
edenté, a. tandeloos; mss, in. pl. de tandelozen (zoogdieren).
6denter, v.tr. de tanden uittrekken aan; de
tanden breken van (een kam).
edicter, v.tr. verordenen (bij edict); bepalen
('n straf).
&Mule, m. tempeltje; gebouwtje.
klifiant, a. stichtelijk; peu e•-i, onverkwikkelijk.
edificateur, m. oprichter; stichter.
edification, I. oprichting; opbouw; stichting;
[voorlichting.
edifice, m. gebouw.
edifier, v.tr. bouwen, oprichten; (fig.) opbouwen, in elk. zetten; stichten; inlichten,
voorlichten; edifie sur, gesticht over; op
de hoogte van.
&file, m. al aedilis (opzichter over de gebouwen en de volksspelen bij de Romeinen); e•-is, gemeenteraadsleden, vroede
vaderen.
idilitaire, a. van gemeenteraadslid, van de
vroede vaderen.
klilitê, I. ambt van aedilis; stadsbestuur;
vertegenwoordiging in 't stadsbestuur.
Edimbourg [-debur], m. Edinburgh (Schotland).
edit, m. bevelschrift, verordening, edict; ,---,
de Nantes (1685), edict waarbij de protestanten bepaalde vrijheden kregen.

hoofdartikel van de redactie.

êdossage, in. 't afgraven, 't van de bovenlaag ontdoen.

êdosser, v.tr. van de bovenlaag ontdoen ('n
Edouard, m. Eduard. [terrein).
édredon, m. eiderdons; dekbed; kussen met
eiderdons.

educable, a. opvoedbaar.
educateur, m. -trice, f. opvoeder, -ster; ,■d,
a. opvoedings-; opvoedend, vormend.

klucatif, a. opvoedend.
education, f. opvoeding, opleiding; vorming
(van een jager), ontwikkeling (van de
mensheid), africhting (van een dier), teelt
(by . van bijen), kweking, opkweking (van
planten); r•-, physique, lichamelijke opvoeding; ' professionnelle, vakopleiding;
avoir de l'ei goed opgevoed zijn; faire
l'e■.i de, opvoeden; mon"-, est faite, ik weet
waaraan ik mij te houden heb.
6dulcoration, I. verzoeting.
êdulcorer, v.tr. verzoeten.
êduquer, v.tr. opvoeden.
efaufiler, v.tr. uitrafelen.
effacable, a. uitwisbaar.
efface, a. uitgewist; teruggetrokken; bescheiden, onbeduidend, duister.
effacement, m. uitwissing, doorhaling; vernietiging; vergetelheid; teruggetrokkenheid, bescheiden rol.
effacer, v.tr. uitwissen, uitvegen, doorhalen
(woord), schrappen (naam), doen afslijten (muntstuk), doen verbleken (kleur),
te niet doen (schoonheid); doen verdwijnen (rimpels); uitwissen (zonde, herinnering), doen vergeten (belediging); overschaduwen, in de schaduw stellen, overtreffen, verduisteren; intrekken ('t
lichaam, de schouders); s',■, , 't lichaam
intrekken, zich zo smal mogelijk maken,
terugtreden, opzij gaan, uitwijken; verdwijnen, uitgewist worden; in 't niet zinken, onderdoen; niet op de voorgrond
treden, op de achtergrond blijven.
effacure, f. uitwissing, doorhaling.
effaner, v.tr. aftoppen; ontbladeren.
efface, a. ontsteld, ontdaan, schuw.
effarement, m. ontsteltenis, schrik.
effacer, v.tr. verschrikken, doen ontstellen;
s'e, ontstellen, verschrikt worden.
effaroucher, v.tr. schuw maken, afschrikken,
doen opschrikken; s'"-i, afgeschrikt-,
schuw worden.
[haver).
effaucheter, v.tr. bijeenharken (gemaaide
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effectif, ct. werkelijk, werkelijk, daadwerkelijk, effectief; (fig.) betrouwbaar; "-i, m.
effectief, 't werkelijk aantal (van troepen);
, de combat, gevechtssterkte; "-, de paix,
vredessterkte.
effectivement, adv. inderdaad, werkelijk,
daadwerkelijk.
effectuation, f. uitvoering.
effectuer, v.tr. verwezenlij ken; uitvoeren, volbrengen, tot stand brengen, inz. doen
(betaling, huiszoeking).
effimination, f. verwijfdheid; verwekelijking.
effemine, a. verwijfd, wekelijk.
elfêminer, v.tr. verwijfd maken, verwekelijken.
efferent, a. afvoerend; naar de omtrek
voerend.
effervescence, f. opbruising; gisting; onstuimigheid; titre en ".,, bruisen; gisten;
des esprits, gisting in de gemoederen.
effervescent, a. opbruisend; gistend; onstuimig, vurig, onrustig.
effet [efe], m. uitwerking, gevolg, uitvloeisel, effect (biljart); werking of uitvoering
(by . van een wet), daad (en geen woorden);
kracht, vermogen (van een machine);
doel, einde; indruk, effect; "-,s, goed,
spullen, bagage; ,-.is (d'habillement), klederen; "-s de commerce, wissels, handelspapier; ,-., de neige, sneeuwlandschap,
wintergezicht,"-as publics, effecten, staatspapieren; ,-.-is mobiliers, roerehde goederen; "-, retroactif, terugwerkende kracht;
,---, utile, arbeidsvermogen, nuttig effect;
"., de lumiere, lichteffect; faire 1411, ,,,,, een
indruk maken; avoir pour "-, de, tot gevolg hebben; 0°0 effect geven; avoir son
plein ,,,, geheel ten •uitvoer worden gelegd; geheel tot zijn recht komen; en "s,
inderdaad, werkelijk, heus; a "-i, op effect
berekend; ci, l',---, de, ten einde, met het
doel om; a cet "-/, met het oog hierop, met
dat doel; te lien einde; si c'e'tait un "-, de
votre bonte, als u zo vriendelijk zoudt willen zijn.
effeuillage, tn. effeuillaison, I. ontbladering;
't afvallen der bladeren.
effeuillement, m. bladerloosheid.
effeuiller, v.tr. ontbladeren; de bloemblaadjes uittrekken van (margrietje, om te zien
of men bemind wordt); s'"-d, de bladeren
verliezen.
effeuillure, I. afgeplukte bladeren.
efficace, a. -ment, adv. heil-, werkzaam (bv.
van de genade Gods); doeltreffend, af&end, krachtdadig, doelmatig, probaat.
efficacitê, I. werkzaamheid; doeltreffendheid, krachtdadigheid.
efficient, a. werkend, uitwerkend; cause '—e,
werkende oorzaak.
effigie, f. beeld, afbeelding; beeldenaar, beel-

effort

tenis; executer an crtminel en "si, een misdadiger in beeltenis terechtstellen (d.i.
een strooien pop in plaats van den
persoon).
effilage, m. uitrafeling.
effilê, a. uitgerafeld; slank, smal, dun, mager,
spichtig; ,---,, in. franje.
either, v.tr. uitrafelen; fijn verdelen (verfhout); uitdunnen (haren); "-, de la charpie,
pluksel maken; s' "-i, uitrafelen.
effileur, m. uitrafelaar; fijnmaker van verfhout.
effilochage, tn. 't uitrafelen.
effiloche, f. vloszijde.
effilochke, f. halfstof (om papierpap van te
maken).
effilocher, effiloquer, v.tr. uitrafelen, lospluizen; s',--s, uitrafelen.
effilure, I. rafel(ing).
efflanquë, a. mager, uitgemergeld (by . van
een paard).
efflanquer, v.tr. doen vermageren, uitmergelen.
effleurage, tn. 't afschaven van de buitenkant (ener huid).
effleurement, m. lichte aanraking, schramming; krenking, smet.
efileurer, v.tr. Licht beploegen (grond), afschaven (huid); even aanraken, rakelings
gaan langs, scheren langs, schrammen
(van een kogel), schampen, zacht strijken
langs (van de wind); even aanroeren,
oppervlakkig behandelen ('n onderwerp),
een lichte smet werpen op, slechts weinig
schaden (iemands naam), krenken (gevoelens); ,---, du fouet, een tikje geven met
de zweep aan.
efileurer (s'), v.pr. verweren, uiteenvallen.
efflorescence, f. begin van de bloeitijd; uitslag (op huid of muur); verwering; Comber en ,---,, in stof uiteenvallen.
efflorescent, a. bloeiend; verwerend, in stof
uiteenvallend.
efflotter, v.tr. van de vloot scheiden.
uitvloeiing, uitstroming,
effluence, f.
fluIdum.
effluent, a. uitstromend, -vloeiend.
effluve, in. uitwaseming, pitdamping; —'s
printaniers, lentegeuren; "ss magnetiques,
magnetisch fliudum.
effondrement, tn. instorting, inzakking.
effondrer, v.tr. diep omspitten, omgraven;
inslaan, instoten, intrappen; doen inzakken; s' "-d, inzakken, instorten, invallen.
effondrilles, f. pl. aanzetsel, aanbrandsel (in
een pan), aanbaksel.
s'efforcer (de), v.pr. zich inspannen (om),
trachten (te), streven (naar), pogen, zijn
best doen (om).
effort, m. inspanning, poging; belasting
(spanning); faire un ,---/, zich inspannen;
fourn'ir un gros ,--,, zich erg inspannen;
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etre pour le motndre
Lich met erg iiispannen; faire un
sur soi-meme, zich
geweld aandoen, zich vermannen; faire
tous ses
al 't mogelijke doen; e,d de
l'eau, drang van het water; loi du moindre
wet der minste werking; se donner
un
zich verrekken, zich vertillen; avec
met moeite.
effraction, I. braak, inbraak.
effractionnaire, a. schuldig aan inbraak.
effraie, I.
kerkuil, steenuil.
effranger, v.tr. uitrafelen (als franje).
effrayant [6freji], a. ,,,amment, adv. verschrikkelijk, vreselijk, schrikbarend, (af)schrikwekkend.
effrayer [efrêje], v.tr. verschrikken, schrik
aanjagen; cela m'effraTe, dat maakt mij
bang; ik zie daartegen op; schrikken,
bang worden.
Mani, a. tomeloos, teugelloos, ongebreideld; onmatig.
effritement, m. uitmergeling; verbrokkeling.
effriter, v.tr. uitmergelen (de bodem);
uitgemergeld worden; verbrokkelen, verweren.
effroi, m. schrik, ontzetting, verschrikking,
afgrijzen.
effrontê, a. -ment, adv. onbeschaamd,
schaamteloos, brutaal;
coinme un page,
brutaal als de beul;
-e, f. onbeschaamde vent, -meid.
effronterie, 1. onbeschaamdheid, brutaliteit.
effroyable, a. -ment, adv. verschrikkelijk,
ontzettend, vreselijk.
effruiter, v.tr. van vruchten beroven, uitmergelen.
effusion, I. uitstorting; plenging; ontboezeming, betuiging; hartelijkheid, gevoelvoile woorden, treffend toneel; de
sang, bloedvergieting; bloeduitstorting;
parler avec
zijn hart uitstorten; remercier avec
allerhartelijkst danken.
ifourceau, m. mallejan (voertuig), stootegaiement, m. opvrolijking.
[wagen.
êgailler, v.tr. op zi:n kart leggen; N v.pr.
, zich verspreiden.
egal, a. gelijk; effen; gelijkmatig; onverschillig; congruent (van figuren); la partie
est tee, ze zijn aan elk. gewaagd; etre ,---,
et soi-meme, zich zelven gelijk blijven; toutes
choses'es
– d'ailleurs, als al het overige
gelijk is; c'est dat doet er niet toe;
cela West "s , dat is mij 't zelfde, dat kan
mij niet schelen;
m. -e, I. gelijke;
sans "-,(e), zonder weerga, weergaloos;
et
op voet van gelijkheid;
de, evenzeer als.
adv.
êgalement,
gelijkelijk; eveneens, ook,
evenzo.
igaler, v.tr. gelijkmaken; gelijk zijn aan;
evenaren; ti (a), gelijkstellen (met); que
rien n'egale, ongeevenaard.

•
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i„;ehj.ktnaketi (1)c. Ltlideti A–au

een rad).

igalisation, f. gelijkmaking, gelijkstelling.
êgaliser, v.tr. gelijk maken, effenen.
kruitzeef.
Egalisoir,
igalitaire, a. de gelijkheid toegedaan, de
gelijkheid willend; gelijkheids-;
voorstander van gelijkheid.
6galitê, f. gelijkheid; gelijkmatigheid, effenheid, gelijkvormigheid, congruentie; parier a ,--, een tegen een wedden; etre sur
avec qn., als gelijke omgaan
le pied
gelijk.
met; et
êgard, m. oplettendheid; opzicht; ontzag,
eerbied; voorkomendheid, welwillendheid;
beleefdheid, attentie; avoir ti d, letten
op, rekening houden met; eu a, gelet op,
met het oog op, in aanmerking genomen;
cet
in dit opzicht, to dien opzichte,
dienaangaande; d tous (les) mss, in alle
opzichten, in ieder opzicht; par
par ti pour, uit consideratie voor;
de, ten opzichte van; a mon
wat mij
betreft.
egari, a. verdwaald; wezenloos (v. blik),
verdoold; des yeux mss,verwilderde ogen;
d'un air
verdwaald.
égarement, m. afdwaling; buitensporigheid;
d'esprit, verstandsverbijstering.
egarer, v.tr. doen dwalen, op -een dwaalspoor brengen; ergens opbergen, zoek
maken; (fig.) zijn bezinning benemen, verbijsteren;
verdwalen, afdwalen; zoek-,
wegraken; zijn bezinning verliezen, in
de war geraken; sa raison s'egare, hij
wordt krankzinnig.
êgayement, /. opvrolijking.
egayer [egêjel, v.tr ver-, opvrolijken; opmonteren; dunnen (boom); vrolijk
worden, zich vrolijk maken.
Egêe (mer
[636], I. Egeische zee.
Egerie [egri], f. Egeria; (politieke) raadgeefster, helpster, leidster.
[ming.
êgide, f. schild van Pallas Athene; bescherigilope, êgilops,
!?.t geitenoog, oogzweertje (binnenhoek).
êglantier, in.$egelantier (wilde rozestruik).
eglantine, /. $ egelantier (wilde roos).

eglefin,
algrefin.
iglise, I. kerk; geestelijke stand; gek (op
schoorsteen); petite
groepje; homme
geestelijke; gens
geestelijkheid;
militante, strijdende kerk; souffrante
lijdende kerk: de zielen in 't vagevuur;
triomphante, gelukzaligen; Etats de PP....),
Kerkelijke Staat.
eglisier, m. kerkelijk mens.
eglogue, /. herderszang, landelijk gedicht.
êglomise, a. van binnen beschilderd (glas).
egnafer, v.tr. verbluffen, paf doen staan.
egoisme, zelfzucht, baatzucht, eigenbaat,
egoisme.

egois t e

27

61argissure

igoiste, in. & f. zelfzuchtig mens, egoist; egueulement, m. 't afbreken van de tuft;
a. -ment, adv. zelfzuchtig, baatzuchtig,
egoistisch.
igopode,
$ zevenblad.
egorgement,
vermoording, slachting.
6gorger, v.tr. de hals afsnijden, kelen; vermoorden, slachten; (fig.) knotten, te
gronde richten; ruineren; afzetten.
igorgeur, m. moordenaar; uitzuiger.
6gosiller (s'), v, pr. zich hees schreeuwen;
zich overschreeuwen.
6gotisme, m. gewoonte om alleen over zichzelven te spreken; ik-cultus.
egotiste,
iem. die alleen over zichzelf
spreekt.
égout, m. 't afdruipen; drop; afloop; riool;
(fig.)vergaarbak; tout a systeem waarbij vuil water en fmcalien naar 't riool
worden gevoerd.
ëgoutier,
rioolwerker.
êgouttage,
uitdruiping, 't afvoeren van
overtollig water.
êgoutter, v.tr. laten uitdruppen, -uitlekken;
afgieten; droogleggen (terrein); afdruipen, druppel voor druppel weglopen.
égouttoir, m. vergiet, druipplank, -rek,
droogrekje (phot.).
igoutture, I. laatste druppels, uitleksel.
6grainer, v.tr. uitkorrelen; zie ergrener.
6grappage, m. 't afristen, 't afplukken.
6grapper, v.tr. aftrossen, afristen; zuiveren
(ijzererts).
6grappoir,
werktuig om druiven of te
risten; ertstrog.
6gratigner, v.tr. krabben, schrammen; (af)schrappen; licht omploegen (grond);
schrafferen (graveerplaat); (fig.) krenken,
licht kwetsen.
6gratignoir, m. krabijzer.
6gratignure, I. krab, schram, schampschot,
schamp.
Ogravillonner, v.tr. van aarde ontdoen
(boomwortels).
6grenage, m. 't uitkorrelen, 't afristen.
6grener, v.tr. uitkorrelen, pellen, afristen
(bv. aalbessen); een voor een laten passeren, -uitspreken;
son chapelet, de
rozenkrans bidden; (fig.) zijn hart luchten, alles vertellen; uitvallen, uitkorrelen; verkorrelen; een voor een weggaan, -voorbijgaan.
égreneuse, I. 6grenoir, m. afristmachine.
6grillard, a. dartel, uitgelaten; „schuin";
m. vrolijke Frans; schuin heer.
6gris6e, I. diamantpoeder.
egrisage, m. 't ruw slijpen.
egriser, v.tr. ruw slijpen ('n diamant, warmer, spiegels).
egrotant, a. ziekelijk.
vijzel; repel.
6grugeoir,
6gruger, v.tr. fijn stampen, vergruizen; repelen (hennep).

scheur in een kanonmond.

êgueuler, v.tr. de tuit afstoten van; de mond
beschadigen van (kanon); de tuit
verliezen; zich hees schreeuwen.
Egypte [e3-], f. Egypte.
êgyptien [-sj'e], a. Egyptisch; Ems, m.
Egyptenaar; Zigeuner.
egyptologie, f. egyptologie; kennis v. Egyptische oudheden.
egyptoloog; kenner v.
êgyptologue,
Egyptische oudheden.
eh ! interf. wel ! ei ! he !
bien! wel(nu)

thanch6 = dehanché.
nerber, v.tr. wieden, van onkruid zuiveren.
ehontê, a. schaamteloos.
thouper, v.tr. (af)toppen (boom).
eider [eder], m.
eidergans, -eend.
éjaculateur, a. uitspuitend,
ejaculation, f. uitspuiting; uitstorting;
schietgebed.

ejaculer, v.tr. uitspuiten, uitwerpen, lozen;
schieten.

êjamber, v.tr. strippers (tabak).
ejarrer, v.tr. ontdoen van 't borstelhaar
('n huid).

6jecter, v.tr. X uitwerpen.
6jecteur, m. X uitwerper (van een geweer),
-perser.

ejection, I. uitwerping, uitscheiding, lozing.
elaboration, f. verwerking; uitwerking; bewerking, voorbereiding.

elaborer, v.tr. verwerken, uitwerken; voortbrengen, bewerken, voorbereiden, zorgvuldig opmaken.
êlagage, m. snoeiing, besnoeiing.
êlaguer, v.tr. snoeien; besnoeien, bekorten
(boek); uitlichten.
êlagueur, m. snoeier.
élan, m. aanloop, sprong, afzet; scheut (van
ren, stormloop; drang, streven,
verzuchting, verlangen; opwelling; vervoering, gloed; eland (soort hert);
prendre son ,---,, een aanloop nemen.
êlancê, a. slank, rijzig.
êlancement, m. 't vooruitspringen; steels,
stekende pijn, scheut (van pijn); vurig
gebed, verzuchting, verheffing.
elancer, v.intr. steken; le doigt m'e'lance,mijn vinger steekt; toeschieten, toe.
snellen; vooruitsnellen, vooruitspringen;
opschieten, slank worden; zich verheffen.
êlargir, v.tr. verbreden, verwijden, uitleggen;
(fig.) verruimen, uitbreiden; in vrijheid
stellen; , breder worden; zich verruimen; zich uitbreiden; uitbreken, zich uit
de voeten maken.
Margissement, m. verbreding, verwijding
(bv. van vuurwapen); verruiming, uitbreiding; vrijlating, ontslag (uit de gevangenis).
êlargissure, t. uitleksel, aanzetstuk.
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elasticit a
electrolyse, f. electrolyse (ontleding door
elasticate, I. veerkracht, rekbaarheid.
electriciteit).
êlastique, a. veerkrachtig, rekbaar; sommier
,-,,, springveren matras; conscience "s, êlectro-magnetisme, a. eclectromagnetisch.
electro-magnetisme, m. electromagnetisme
rekbaar geweten; ,./, in. elastiek.
(leer van 't verband tussen electriciteit
Eater [-ter], m. kniptor.
en magnetisme).
êlatire, m. springdraad.
êlectro-metallurgie, f. electrische metaalbeelatêrie, f. $ splitvrucht.
werking.
êlatêrium [-rjOm], m. $ springkomkommer.
êlectromitre, m. electrometer (om de spanêlatêrometre, m, spankrachtmeter.
ning der electriciteit to meten).
ilatine, I. $ vlasleeuwebek.
electromoteur, -trice, a. electromotorisch;
Elbe (lie d',--.), f. Elba.
m.
electromotor.
elbeuf, in. laken uit Elbeuf.
eldorado, m. goudland; luilekkerland, (el)- êlectromotion, f. voortbeweging door elecdorado.

triciteit.

electeur, m. kiezer; (prince ,•,) keurvorst. electron, m. electroon; atoom electriciteit.
êlectif, a. ge-, verkozen, kies-; door verkie- êlectrophore, m. electrophoor.
zing verkregen; affinite i-%sve, keurver- electroscope, m. electroscoop.
ilectrosoudure, f. 't electrisch lassen.
wantschap (scheik.).
election, f. keus; verkiezing; l'", du peuple êlectrotechnique, I. electrotechniek; '-, a.
hdbreu, de uitverkiezing van 't Joodse
yolk; "-, de domicile, 't kiezen van domicilie; vase d' e,../, uitverkoren vat; ,---, par
degre's, getrapte verkiezing.
êlectivitê, f. benoembaarheid bij verkiezing.
electoral, a. het kiesrecht betreffend; kies-,
verkiezings- ; kiezers-; loi tee, kieswet;
college "s, kiescollege; liste "se, kiezerslijst; agent "s, verkiezingsagent; lutte "se,
verkiezingsstrijd; Altesse "se, keurvorstelijke Hoogheid.
êlectorat, m. kiesrecht; waardigheid van een
keurvorst; keurvorstendom.
electricien, m. electrisch ingenieur; werkman in 't electriciteitsvak.
electricitê, f. electriciteit; ", vitre'e, glaselectriciteit; ,,, re'sineuse, harselectriciteit;
par frottement, wrijvingselectriciteit; dclairer a l'"), electrisch verlichten.
electrification, I. IK, electrificatie.
electrifier, v.tr. I-K, electrificeren.
êlectrique, a. -ment, adv. electrisch; machine
",, electriseermachine.
êlectrisable, a. electriseerbaar.
êlectrisant, a. electriserend.
êlectrisation, f. electrisering.
electriser, v.tr. electriseren; aanvuren, bezielen, in geestdrift-, in vervoering brengen; s',--, , electrisch worden.
êlectro-aimantt, m. electromagneet.
électro-chimie, I. electrochemie (ontleding
door electriciteit).
electro-chimique, a. electrochemisch.
electrocuter, v.tr. terechtstellen-, doden
door electriciteit.
electrocution, I. terechtstelling door electriciteit.
electrode, f. electrode; pool v. e. batterij
waarmee men lichamen ontleedt.
ilectro-dynamique, f. electrodynamica (leer
van de onderlinge inwerking van electr.
stromen); *--,, a. electrodynamisch.
electrogine, a. electriciteit ontwikkelend.

electrotechnisch.

[rapie.

êlectrothErapeutique, a. van de electrotheelectrotithapie, f. electrotherapie (geneeswijze door electriciteit).
êlectrotypie, I. vervaardiging van cliché's
langs galvanische weg.
electuaire, m. likkepot.
Migamment [-garna], adv. sierlijk, bevallig,
zwierig, keurig.
elegance, I. sierlijkheid, bevalligheid, keurigheid, zwierigheid.
elegant, a. sierlijk, bevallig, keurig, smaakvol, elegant, keurig gekleed; zwierig;
",, m. -e, f. fat, modepop, dandy, chic
dametje.
êlêgiaque, a. elegisch (weemoedig, klagend).
elegie, f. elegie (treurzang, klaaglied).
element, m. element (als natuurkracht,
sfeer, geliefkoosde bezigheid); grondstof;
grondbestanddeel, factor, afdeling, sectie;
grondbeginsel; ,-,-, de courant. f stroomelement; ,-,ss de regulation, IK, schakelcellen (van accumulator); ,--ss, eerste
beginselen.
êlêmentaire, a. de grondstof betreffend; samenstellend; de eerste beginselen betreffend, eenvoudig; lager, voorbereidend;
Principe ,---s, hoofdbeginsel; substance "s,
grondstof; esprit "s, berg-, lucht-, vuur-,
watergeest; ve'rite ,-../, simpele waarheid;
c'est "s, dat weet een ieder.
elephant, m. olifant; ,-., de mer, .a zeerob,
walrus.
eliphanteau, m. olifantje.
elephantiasis, f. olifantsziekte (soort melaatsheid).
Elêphantin, a. olifantachtig; (fig.) ivoren.
elevage, m. fokkerij, stoeterij, veeteelt;
't kweken.
êlêvateur, a. muscle "s, hefspier; ",, m.
hefspier; hijsmachine, elevator, scheepskameel, lift; X aanbrenger (v. e. vuurwapen).
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f. opheffing (by . van de hostie),
stijging, opstijging; hoogte (van een ster);
verheffing (van de stem, -tot een rang, -tot
God); verhevenheid (ook van stijl), grootheid; verhoging (van een muur, van een
prijs, van een pols); hoogte (van een muur);
opstand (bouwkunst); machtsverheffing
(wisk.); temps opslag; des
sentiments, grootmoedigheid, edele gevoelens;
du pole, poolshoogte.
hefêlêvatoire, a. opheffend; machine
zuigpomp.
machine; pompe
Neve, m. & f. leerling(e); jong dier; kwekeling(e); zaailing; f. 't fokken, 't kweken
(bv. van paarden).
verheven
Nevi, a. hoog; verheven; style
welhoge prijs; bien
stijl; prix
ongemanierd.
opgevoed; mal
êlever, opheffen ('n blok), doen stijgen
(water, temperatuur), verheffen (tot) ('n
petal tot 'n macht-, de stem-, iem. tot
de troon-, de ziel-), opvoeren (iemands
fortuin); verhegen (muur, prijs van een
voorwerp, pols). opwerpen ('n wal, moeilijkbeden), opriaten ('n standbeeld
loodliju), optrekken, bouwen (huis), opbouwen (stelsel), grondvesten (fortuin),
opperen (twijfel); kweken (plant), telen,
(op)fokken ('n dier), opvoeden, grootqn. jusqu'aux nues,
brengen ('n kind);
iem. hemeihoog verheffen; zich verheffen; opstijgen; opvliegen; opsteken (van
de wind); (op)rijzen, ontstaan (by . van
twijfel), uitgebracht worden (van beschuldigingen); hoger worden, stijgen, opet, belopen, bedragen;
lopen; opwellen;
contre, opkonien tegen, in opstand
komen tegen; en terrasses, tcrrasvormig oplopen.
êleveur, m. (vee)fokker, kweker.
Oevure, f. blaartje, puistje.
elfe, m. elf, luchtgeest.
Elide [61-], f. Elis (deel v. Oud-Griekenland).
Older, v.tr. weglaten (slotklinker); afkappen;
weggelaten worden.
Elk [eli], m. Elias (propheet).
slier, v.tr. aftappen boven 't bezinksel.
eligibiliti, f. verkiesbaarheid.
eligible, a. verkiesbaar.
Oimer, v.tr. slijten, verslijten.
Miminateur, -trice, a. verwijderend.
elimination, I. verwijdering, wegwerking,
verdrijving, schrapping, ter zijde stelling,
uitschakeling; eliminatie.
iliminatoire, a. die uitsluiting ten gevolge
heeft; f. voorwedstrijd, eerste ronde.
Oiminer, v.tr. verwijderen, wegwerken, verdrijven, uitschakelen, schrappen (naam),
uitsluiten (candidaat), ter zijde stellen
('n hypothese), elimineren ('n onbekende).
elingue, I. leng (hijstouw met lus); 'n leng.
ilinguer, v.tr. een leng slaan om.
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ilire, v.tr. kiezen, verkiezen, uitkiezen;
domicile, domicilie kiezen.

Elisabeth [61-], f. Elizabeth.
Elisie re1-1, in. Eliza (propheet).
elision, f . weglating van een slotklinker voor
een volgende klinker.
voorbeeldig,
elite, f. keur, bloem, kern;
hoogstaand, hoogst bekwaam, uitgelezen,
bevoorrecht; troupe
keurbende;
caractére
edel karakter.
elixir [-ks- ], in. elixer; aftreksel, extract;
de longue vie, levenselixer.
elle, pron. zij; Naar.
noir,
ellebore, m. $ nieskruid, -wortel;
kerstroos;
vent, wrangwortel. [woord.
ellipse, I. ellips, ovaal; weglating van een
ellipsographe, m. ellipspasser. [soide.
ellipsoidal, a. in de vorm van een ellipellipsoide, m. ellipsoide (verkregen door
aswenteling van een halve ellips).
ellipticit6, f. elliptische vorm; kortheid door
weglating van woorden.
elliptique, a. -ment, adv. elliptisch.
Elme, m. feu Saint-,,s, St. Elmusvuur (electrisch verschijnsel aan de spitsen van
voorwerpen, inz. masten).
elocution, f. wijze van uitdrukking, voordracht; vaardigheid in het spreken;
exercice
spreekoefening; avoir
facile, gemakkelijk spreken.
klod6e, f.
waterpest.
êloge, m. lofrede, lofspraak, lof, loftuiting;
funebre, lijkrede; faire de, prijzen;
de lof zingen van; met lof spreken over;
tot eer strekken.
élogieux, a. vol lof, prijzend, vleiend.
ilogiste, m. schrijver van lofredenen.
Eloi m. Eligius, Elooi, Elegast.
Eloignê, a. verwijderd, afgelegen, ver; en
suis bien
ik denk er niet aan; etre e■.,
de compte, ver van huis zijn.
verwijdering; verte, afiloignement,
stand; afkeer, tegenzin; vervreemding;
dans
in 't verschiet; op een afstand;
afgezonderd.
eloigner, v.tr. (de) verwijderen (van), afzetten (van), wegzenden, verbannen (vrees),
afwenden (gevaar); uitstellen, verschuiyen; vervreemden (van); s'",, zich verwijderen, weggaan; de la ve'rite, van
de waarheid afwijken.
elongation, I. peesrekking, verlenging, uitrekking;
afstandshoek.
êlonger, v.tr. uitleggen, uitrollen; van ter
zijde naderen.
eloquemment [-kaind], adv. welsprekend.
du bareloquence, f. welsprekendheid;
de
reau, rechterlijke welsprekendheid;
la chaire, kanselwelsprekendheid; plein
veelzeggend; ces faits ont leur
die feiten spreken voor zichzelf; cours d'-'
latine, college in Latijns proza.
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eloquent, a. welsprekend; veelzeggend.
in. uitélu, a. verkozen, uitverkoren;
verkorene; afgevaardigde.
elucidation, f. opheldering, toelichting.
Elucider, v.tr. ophelderen, toelichten.
elucubration, f. werk, waaraan veel arbeid
en studie besteed is, uitbroedsel; mss,ingespannen arbeid.
ilucubrer, v.tr. door veel arbeid en studie
tot stand brengen, uitbroeden, bedenken,
samenflansen.
eluder, v.tr. ontduiken, ontwijken.
ilusif, a. ontwijkend, zich onttrekkend (aan
de waarneming).
$ zandhaver.
êlyme,
Elysee [el-], m. Elysium; verblijf der gelukzaligen; paleis van den president der Fr.
republiek; Champs (vroeger: Champs
e'lysiens), de Elyzese velden; bekende
avenue te Parijs.
ilysien [-lee], a. Elyzees.
ilytre, m. dekschild (van insecten).
elthririen, a. door de Elzeviers (Holl. boekdrukkers der I 7e eeuw) uitgegeven; format
Elzevierformaat (in 12°).
emaciation, f. vermagering, uittering.
emaciê, a. erg mager, uitgemergeld, -geteerd.
email [ernaj] (pl. emaux), nt. email, brand-.
verf; geemailleerd werk; verglaassel, glazuur (van tanden, -van porselein); kleur
(van een wapen); kleurschakering, kleurenpracht, bonte kleur.
6maillage, m. 't emailleren.
v.tr. emailleren, brandschilderen;
verglazen; de rimpels wegmaken uit; (met
bloemen) versieren, -bezaaien; schakeren.
emaillerie, f. emailleerkunst.
emailleur, emailleur, brandverfschilder.
6maillure, I. emailleerwerk, brandschildering; rode vlekken op veren van roofvogels.
emanation, f. uitvloeiing, uitstroming; uitwaseming, uitdamping; uitvloeisel.
imanatisme, m. (theol.) leer v. 't ontstaan
van alle wezens uit God.
6mancipateur, -trice, a. vrijmakend;
& f. vrijmaker, -maakster.
emancipatie, vrijmaking,
emancipation,
mondigverklaring, ontvoogding.
emanciper, v.tr. emanciperen, vrijmaken,
mondig verklaren, ontvoogden; zich
vrijmaken, zich vrijheden veroorloven.
imaner (de), v.intr. uitgaan (van), uitstromen, voortkomen (uit), opstijgen (uit),
voortvloeien (nit); afkomstig zijn (van),
zijn oorsprong hebben (in), voortgebracht
worden door.
't afsnijden van de witte
6margement,
rand; kanttekening, aftekening voor onttraktementsstaat.
vangst; feuille
imarger, v.tr. de witte rand afsnijden van
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(be. prent); een kanttekening maken bij,
aanstippen (be. namen); voor ontvangst
aftekenen (rekening, staat); au budget,
aan de staatsruif eten.
6margini, a. ingesneden aan de top.
emasculation, f. ontmanning-, lubbin g ,
castratie.
6masculer, v.tr. on tmannen , lubben, ea s ti ren.
embabouiner, v.tr. bepraten, inpahnen.
embacle, m. belemmering (voor de scheepvaart), ijsdam.
emballage, tn. verpakking, inpakking; laatste krachtsinspanning, spurt (sport); pa, pakpapier;
pier
compris, ,,, perdu,
verpakking inbegrepen;
non compris,
en sus (en plus),
en dessus, sans
rendre, verpakking niet inbegrepen.
emballement, opwinding, bevlieging,
't doorslaan; dwaze hartstocht.
emballer, v.tr. in-, verpakken; (fig.) beetnemen; opwinden; in de gevangenis zetten; , doorslaan; op hol gaan (van eon
paard); er vandoor gaan; veel te hard
rijden, spurten; zich opwinden, zich warm
(dik) maken, enthousiast worden, hard
van stapel lopen, warm lopen, dwepen.
inpakker; opsnijder, mooiemballeur,
embander, v.tr. inwikkelen. [prater.
embanquer, v.tr. op een vissersbank brengen.
embarbouiller, v.tr. smerig maken, bemorin de war raken.
sen, besmeren;
embarcadere, m. aanlegplaats; steiger-,
perron- of station van vertrek.
a
embarcation, t. vaartuig, (roei)boot;
la mer ! sloepen strijken !
embardie, f. giering; (pop.) gezwam; faire
une 'n grote zwenking maken (van
uitwijkende auto).
gieren (pont), zwaaien;
embarder,
(pop.) zwammen, draaien.
embargo, nt. beslaglegging, embargo; mettre
sur, beslag leggen op.
embarillage, m. 't in vaatjes pakken.
embariller, v.tr. in vaten pakken.
inscheping, inlading:
embarquement,
aanmonstering; zeedienst; vrachtgeld;
onderneming, verwikkeling.
embarquer, v.tr. inschepen; inladen, innemen; aan boord brengen, naar de trein
brengen;
dans, (fig.) wikkelen in, be. trekken in;
un coup de rner, een stortzee over krijgen;
zich inschepen,
dans, zich
scheep gaan; instappen;
wikkelen in, zich begeven in; v.intr.
zich inschepen, scheep gaan, aan booed
gaan, over (boord) komen (van zeeen).
hindernis, versperring, hinderembarras,
paal, belemmering; drukte; last, hinder,
rnoeilijkheid; verlegenheid, verwarring;
de voitures, opstopping van rijtuigen;
gastrique,
d'argent, geldverlegenheid;
18
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darmverstopping; ,-■, de la langue, spraak- embellissement, m. verfraaiing, versiering;
stoornis; ,..••, du choix, moeilijke keus; embirize, f. It rietgors.
[sieraad.
avoir l',--, du choix, maar voor 't kiezen emberlificoter ('s), v.pr. verward raken.
hebben;étre dans l',,,, in de knel (-knijp-, emberlucoquer (s)) (de qc.), v.pr. zich (iets)
-knoei-) zitten, in 't nauw (in een moeilijk
in 't hoofd zetten.
parket) zitten; causer de l'i--, a, last aan- embesognê, a. druk bezig, het erg druk
doen, ongelegen komen; faire de l',--i, veel
hebbend.
drukte maken, brani schoppen.
embetant, a. vervelend, beroerd, lam.
embarrassant, a. hinderlijk, lastig, moeilijk. embetement, m. verveling, lamme geschieembarrassê, a. verlegen; verward (geest);
denis, onaangenaamheid.
druk (straat); onbeholpen; in geldver- embeter, v.tr. vervelen, lastig vallen, de
legenheid; van streek (maag); etre i..,-, pour,
keel uithangen; s',-., , zich vervelen.
niet weten wat, zich afvragen hoe.
embeurrer, v.tr. met boter besmeren,
embarrasser, v.tr. hinderen, versperren, beboteren.
lemmeren, in de weg staan; verstoppen emblavage, m. 't uitzaaien van het koren
(spijsverteringskanalen); verwarren, in emblave, f. zie emblavure.
verlegenheid brengen; verward maken, emblaver, v.tr. met koren bezaaien.
verlegen maken; s',-,, verlegen worden; emblavure, f. korenveld.
zich verwarren; s',-,, de, zich opschepen emblêe, in: d'—", dadelijk, zo maar, in eens;
met, meenemen; zich bekommeren over;
bij de eerste aanval; etre e'lu d'e■,, bij eerste
s',-, dans, verward raken in; see langue
stemming verkozen worden.
s'embarrasse, hij kan niet uit zijn woorden emblematique, a. -ment, adv. zinnebeeldig.
komen.
emblime, m. zinnebeeld; kenteken.
embarrer, v.tr. aanzetten (hefboom); s',---,, embob(elliner, v.tr. (lam.) inpalmen, lijmen
over de stang stappen.
(iem.).
embase, I. verdikking (bij metalen voor- emboire, v.tr. met olie- of -was insmeren;
werpen).
besmeren; s',,,, dof worden, inschieten,
opbleken (van kleuren).
embasement, m. grondmuur; (uitstekende)
onderbouw.
emboitage, m. 't inpakken; 't in de band
zetten; boekband.
embastillement, m. 't gevangenzetten (ins.
in de Bastille).
emboitement, in. ineenvoeging.
embastiller, v.tr. gevangen (in de Bastille-) emboiter, v.tr. ineenvoegen, ineenschuiven;
zetten; met forten omgeven.
in een band zetten; afranselen; een partij
embatage, m. 't beslaan met ijzer; ijzeren
aanzetten; voor de gek houden; ,---, le
beslag (v. e. wiel).
pas (ci of de qn.) iem. op de voet volgen;
embatailler, v.tr. in slagorde scharen.
slaafs navolgen; s',---,, in elk. sluiten of
-passen.
embtiter, v.tr. zadelen (lastdier); #-•., qn. de,
iem. vervelen met, -lastig vallen met.
emboiture, f. ineenvoeging; bus; klamp.
embat(t)re, v.tr. beslaan ('n wiel).
embolie, bloedprop, verstopembolie, f.
embauchage, m. 't in dienst nemen (van
ping van een bloedvat.
werkvolk), 't aannemen, aanwerving, embolisme, in. invoeging van een maanronseling (van soldaten).
maand in de Griekse kalender.
embaucher, v.tr. in dienst nemen, aannemen embonpoint, m. gezet-, zwaarlijvigheid;
(werklieden); aanwerven, ronselen; onderwelgedaanheid; prendre de l'/.. , dik
• huren, aftronen; tot desertie aansporen.
worden.
embaucheur, m. werver, ronselaar.
embossage, m. 40. dwarse ligging (v. schip).
embauchoir, in. leest.
embosser, v.tr. dwars halen (schip); s',---i,
embaumê, a. gebalsemd; geurig.
dwars gaan liggen.
embaumement, m. balseming.
emboucaner, v.intr. stinken; ', v.tr. ergeren,
embaumer, v.tr. balsemen; met geur ver(pop.) pesten.
vullen; welriekend maken; r-••,, v.intr. emboucautage, m. 't in vaten doen (v.
lekker rieken.
stokvis).
embaumeur, m. balsemer (van lijken).
emboucauter, v.tr. in vaten doen.
embecquer, v.tr. voeren (vogel); 't aas slaan embouche, I. vette weide.
aan (vishaak).
embouche, a. etre mal"-,, grof in zijn mond
embêguiner, v.tr. een kap opzetten; 't hoofd
zijn, vuile- of grove taal uitslaan.
op hol brengen; s',--, de, verkikkerd raken emboucher, v.tr. de mond zetten aan ('n
op; zich in het hoofd halen.
instrument); 't gebit aandoen aan ('n
embellie, I. kalmte; opklaring.
paard); zijn lesje voorzeggen aan, de
embellir, v.tr. verfraaien, mooier maken,
woorden in de mond geven aan (iem.);
versieren, opluisteren; v.intr. & s',--,,
,--, la trompette, hoogdravend worden; de
fraaier worden, mooier worden.
grote trom roeren; e... I , v.intr. een rivier-
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mond binnenvaren; s',----,, zijn monding
hebben, zich uitstorten (van een rivier).
embouchoir, m. mondstuk van een blaasinstrument; schacht, leest; bovenband
(geweer); tenon d',■, , X bajonethaft.
embouchure, f. mondstuk; aanzetting (van
een instrument); mondstuk (van een gebit); gevoeligheid in de bek; opening;
schietgat; mond (van een rivier).
embouer, v.tr. bemodderen; s',,, zich vuil
maken; zie ook louer.
embouquement, m. k invaart-, 't inlopen
van een zeeengte.
embouquer, v.intr. 4,. invaren, inlopen (in
een zeeengte).
embourbement, m. 't blijven steken in de
modder.
embouquer, v.tr. in de modder zetten; in een
slechte zaak wikkelen; s',,, in het slijk
blijven steken; zich er in werken; zich
vastpraten.
embourgeoiser, v.tr. burgerlijk maken; s',- • ,,
verburgelijken.
embourrer, v.tr. opvullen, opstoppen.
embouquer, v.tr. in de zak steken.
embout, m. stootpunt, metalen dopje (aan
het eind van een paraplu, enz.).
embouteillage, tn. 't bottelen; opsluiting in
een haven; opstopping, versperring (verkeer).
embouteillê, a. verstopt, versperd (straat).
embouteiller, v.tr. bottelen; opsluiten in een
haven. [zien.
embouter, v.tr. van een metalen dopje vooremboutir, v.tr. hol uitdrijven, uitkloppen;
met metaal beslaan.
emboutissage, tn. 't hol uitdrijven; 't beslaan
met metaal.
embranchement, m. vertakking; kruispunt
(van wegen); zijtak, zijweg, zijlijn;
hoofdafdeling (van een wetenschap).
embrancher, v.tr. (a) verbinden (met), aansluiten (bij) (by . 'n spoorlijn aan de hoofdlijn); inschakelen; s',---i, verbonden zijn,
zich aansluiten; een kruispunt, een vertakking vormen, samenkomen.
embrasement, m. 't in brand steken; 't in
vuur en vlam zetten; brand, vuurzee;
't laaien van het oproer, oorlogsvlam.
embrasê, a. brandend.
embraser, v.tr. in brand steken; in vuur en
vlam zetten; doen ontbranden, doen blaken; s'i-,, vuur vatten; ontgloeien.
embrassade, I. omhelzing, omarming.
embrasse, I. embrasse, ophouder (voor
gordijnen).
embrassement, m. omhelzing, omarming.
embrasser, v.tr. omhelzen, omarmen; kussen, zoenen; omvatten, omklemmen;
kiezen (bv. 'n beroep), zich wijden aan
('t kloosterleven), op zich nemen (iemands
verdediging), tot de zijne maken ('n me-
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ning), aangrijpen (gelegenheid); bevatten,
behelzen; overzien ('n vlakte, 'n gebied);
"-, la quenelle de qn., iemands partij kiezen;
qui trop embrasse mal e'treint, men moet
niet to veel hooi op zijn vork nemen.
embrasseur, -euse, m. & f. kusgraag.
embrassure, I. ijzeren band.
embrasure, I. vensternis, inspringende
ruimte bij een deur; schietgat (kanon).
embrayage [-brej-], in. X koppeling (van
machinedelen).
embrayer [-breje], v.tr. X koppelen (be.
tandraderen); inschakelen, overschakelen, in de versnelling zetten (auto).
embrener, v.tr. bevuilen; s',■,, zich de handen
vuil maken aan een smerige zaak.
embrigadement, m. X 't verenigen tot brigades; aanwerving.
embrigader, v.tr. X tot brigades verenigen;
aanwerven, inlijven.
embrocation, f. inwrijving met een smeersel.
embrocher, v.tr. aan het spit steken; aan de
degen rijgen, spietsen.
embroncher, v.tr. dakpansgewijs leggen.
embrouillamini, embrouillement, m. verwarring.
embrouiller, v.tr. verwarren, in de war brengen,-sturen; ni vu, ni connu,ie t'embrouille,
daar kan je niks tegen zeggen; geen haan
die er naar kraait; s',,,, in de war raken.
embroussaille, a. met struiken begroeid;
verward, verwilderd; netelig.
embruinê, a. door motregen bedorven.
embrumê, a. nevelig, mistig.
embrumer, v.tr. mistig maken, met mist bedekken, in 'n waas hullen.
embrun, in. mistige-, nevelige lucht; opspattend zeewater, stofregen.
embrunir, v.tr. verbruinen, verduisteren,
somber maken.
embryogênie, f. ontwikkeling van 't embryo,
embryologie, f. embryologie (leer van de
ontwikkeling van 't embryo).
embryon, m. embryo (dierkiem of plantenkiem in zijn eerste ontwikkeling); ontwerp, ruw plan.
embryonnaire, a. wordend, in zijn eerste
ontwikkeling; a l' e'tat ,--i, in staat van
wording.
embryonnelle, f. $ spoor van cryptogaarn.
embryotomie, f. onthoofding van 't embryo.
embu, a. dof, ingeschoten; zie emboire, ,,,, m.
doffe, donkere plekken (in 'n schilderij).
embtiche, f. hinderlaag, valstrik.
embuer, v.tr. met damp vullen ('n kamer),
beslaan ('n ruit), met een waas bedekken
('n landschap); s',---,, beslaan, zich met een
waas bedekken.
embuscade, f. hinderlaag; dresser une e---,,
'n hinderlaag leggen; etre en ,---,, in hinderlaag liggen; se mettre en ,...,,, zich verdekt
opstellen.
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embusque, a. in hinderlaag opgesteld; op de emigration, /. landverhuizing; 't wegtrekken,
trek (van dieren).
m. militair die tracht aan
loer liggend;
de dienst in de vuurlijn of aan het front émigré, in. -e, I. uitgewekene (tijdens de
Fr. Revolutie).
te ontkomen.
embusquer, v.tr. in hinderlaag leggen;
êmigrer (en, dans), v.intr. zijn land verlaten,
uitwijken, zich gaan vestigen (in), verin hinderlaag gaan liggen.
huizen (naar); wegtrekken (van dieren).
emeche, a. (pop.) aangeschoten.
imecher (s'), v.pr. aangeschoten raken, emince, m. dun plakje vlees.
êmincer, v.tr. in dunne plakken snijden.
'm om krijgen.
êminemment [-nama], adv. uitstekend, in
emendation, f tekstverbetering.
de hoogste mate.
amender, v.tr. verbeteren (rechtsterm).
eminence, f. hoogte, heuvel; beenuitsteekEmeraude, f. smaragd; (fig.) groen;
sel; uitstekendheid, uitmuntendheid;
Ierland.
Eminentie (titel van een kardinaal).
êmergement, m. 't opduiken, 't oprijzen.
a. hoog; verheven; uitstekend, uituittreding
(van
een
lichtstraal).
eminent,
emergence, I.
blinkend, uitmuntend, uitnemend, hoogemergent, a. bovenkomend (van land); uitdreigend
aanvangsstaand, voortreffelijk; peril
tredend (van een straal); an
gevaar; d'une maniere
in bijzonder
j aar.
hoge mate.
emerger (de), v. intr. opduiken (uit), uitsteken
(boven), aan de oppervlakte komen (van), eminentissime, a. zeer verheven (van kardinalen); eminentissimus.
te voorschijn komen (uit), droogvallen.
schuur- emir, m. emir (Arabisch opperhoofd).
amaril, smergel; toile
amen,
hermetisch gesloten emissaire, m. geheime bode, verspieder,
linnen; bouche
a. bouc
handlanger; afvoerkanaal;
(door polijsting).
zondenbok.
êmerillon, m. haak (voor de haaienvangst);
emissif, a. uitstralend, uitstralings-.
wartel; 3t dwergvalk, smerlijn.
emerilionne, a. vrolijk, levendig, glinste- emission, f. voortbrenging; uitstraling (van
warmte); uitzending (van stralen); lozing
rend (inz. van ogen).
(van urine); bloeduitstorting; uitbrenging,
&I-lithe, a. rustend, emeritus, gepensionuitstoting (van een klank), geluidgeving;
neerd; bedreven, ervaren, volleerd; buveur
uiting, aflegging (van een wens, -van
echte drinkebroer.
een gelofte); uitgifte, 't in omloop brenemersion, I. opduiking (uit het water),
cirgen (van aandelen); banque
droogvalling;
uittreding (van een verculatiebank.
duisterd hemellichaam).
emmagasinage [am-], tn. emmagasinement
emerveille, a. opgetogen.
[am-],
't opslaan (in een pakhuis); (fig.)
verbazing, opgetogenémerveillement,
't verzamelen, 't opeenhopen, accumu[staan.
heid .
latie.
emerveiller, v.tr. verbazen, verstomd doen
emmagasiner [am-], v.tr. opslaan, bergen,
a. poudre
emètique, m, braakmiddel;
opleggen (in een pakhuis); (fig.) verbraakpoeder.
zamelen.
&nether, v.tr. met een braakmiddel veremmaillotement [am-], m. inbakering.
mengen; dat toedienen aan.
kmetteur, -trice, a. die een sein geeft; die emmailloter [am-], v.tr. inbakeren; inwikkelen; omzwachtelen; s'"s, zich goed inzender, uitzendstation
uitgeeft; poste
[een steel.
pakken.
(radio).
emettre, v.tr. voortbrengen, uitbrengen ('n emmanchement [am-], m. 't aanzetten van
klank), uitstralen (warmte), uitzenden emmancher [am-], v.tr. een steel zetten aan
('n bijl), een heft zetten aan ('n mes);
(stralen), afzenden ('n sein), lozen (urine),
verbinden (lichaamsdeel), in elkaar zetuitdrukken ('n mening), uiten, afleggen
ten, op touw zetten, aanpakken ('n zaak);
(gelofte), uitgeven, in omloop brengen
aan
v.intr. een zeestraat invaren;
(papiergeld).
de steel passen; cela ne s'emmanche pas
êmeu, m. emoe (soort casuaris).
ainsi, dat gaat zo niet.
imeute, f. opstand, oproer, muiterij.
êmeuter, v.tr. tot oproer brengen, opruien. emmancheur [am-], m. die een steel of
een heft aanzet.
emeutier, m. opruier, oproermaker, muiter,
emmanchure [am-], f . armsgat.
oproerkraa ier.
emmannequiner
[am-], v.tr. in manden- of
fijnwrijven,
verkruimelen.
v.tr.
imier,
-bakken zetten (planten).
imiettement, m. kruimeling, verbrokkeling.
emmanteler, v.tr. ommantelen, omwallen;
emietter, v.tr. kruimelen, verbrokkelen;
corneille emmantele'e, bonte kraai.
verkruimelen, afbrokkelen2.
emigrant, a. verhuizend; trekkend (van Emmaus [erndiis], m. Emmaus; pelerins
Emmaiisgangers.
m. landverhuizer.
dieren);

emmelement
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êmottoir, tn. kluitenbreker (werktuig).
emm element [am-], nt. verwarring.
v.tr. verwarren, in de war êmoucher, v.tr. de vliegen wegjagen van.
emmeler
$t soort dagroofvogel (be. toemouchet,
in de war raken.
brengen;
renv alk).
emmenagement [am-], 't betrekken van
vliegennet (voor paarden).
een huis, inrichting, plaatsing der meu- emouchette,
emoucheur, nt. vliegenverjager.
belen; indeling (van scheepsruimte).
emminager [am-], v.tr. installeren (iem.), êmouchoir, m. vliegenwaaier.
inriehten (schip); v.intr. & s'--, êmoudre, v.tr. slijpen.
zijn meubelen (in een nieuwe woning) êmoulage, m. 't slijpen.
slijper, scharen-, messenemouleur,
plaatsen; zijn huis in orde brengen;
meubelen aanschaffen, zich inrichttn.

slijper.

emmener [am-], v.tr. wegvoeren, meenemen, êmoulu, a. geslepen, scherp; it est frais du
vervoeren, weghalen.

college, hij komt kersvers van het gym-

nasium.
emmenotter [am-], v.tr. handboeien aandoen.
emmerder [Am-], v.tr. (pop.) bevuilen; het emoussage, m. 't ontdoen van 't mos.
land opjagen, vervelen; gemeen behan- emousse, a. bot, stomp; verstompt, afgedelen, treiteren, laten stikken; zich
vervelen, het land hebben als een stier.
emmetrope, a. juist ziend.
't normale zien.
emmetropie,
v.tr. in schelven zetten
emmeuler
(hooi).
emmielle [am-], a. honigzoet.
emmieller [am-], v.tr. met honig bestrijken;
verzoeten.
emmiellure [am-], f. honigzalf (voor paarden).
emmitonner [am-], emmitoufler [am-], v.tr.
warm instoppen, inwikkelen, inbakeren.
emmortaiser [am-], v.tr. met pen en gat verbinden; in zwaluwstaart passen.
emmottê [am-], a. met een aardkluit eraan.
emmouller [am-], v.tr. in de moffel zetten.
emmoustache [am-], a. met een knevel,
gekneveld.
emmurer [dm-], v.tr. ommuren, inmetselen.
emoi, nt. onrust, zorg, ontroering, opschudin opschudding brending; mettre en
gen, ontroeren.
verzachtend (middel).
emollient, a. &
emolument, m. voordeel, winst, toevallige
traktement,
inkomsten; buitenkansje;
bezoldiging; verval.
émonction, f. afvoer.
afvoerweg (in 't lichaam).
emonctoire,
emondage, m. (be)snoeiing.
Emonder, v.tr. snoeien; reinigen (zaden).
emonde(s), j. (pl. ) snoeihout.
emondeur, m. boomsnoeier; korenzeef.
emondoir, tn. snoeimes.
emortilage, nt., emortiler, v.tr. ('t) de draad
afslijpen.
emotif, a. gevoels-, aandoenings-.
emotion, I. aandoening, ontroering, gemoedsbeweging; gisting, opschudding,
beroering.
emotionner, v.tr. ontroeren, aandoen.
emotiviti, I. gevoeligheid, vatbaarheid voor
ontroering, aandoenlijkheid.
emotter, v.tr. aardkluiten breken op, eggen
(akker), fijnstampen (suiker).
êmotteur, nt. kluitbreker; klontenstamper.

stompt.

êmoussement, m. afstomping; stompheid.
emousser, v.tr. van het mos ontdoen; bot-,
stomp maken; af-, verstompen, verzwakken;
af-, verstompen, verzwakken;
sur, afstuiten op.
emoustiller, v.tr. prikkelen, vrolijk maken,
opwekken. [rend.
emouvant, a. aandoenlijk, aangrijpend, roeêtnouvoir, v.tr. in beweging brengen, opzwepen (golven), doen trillen (lucht),
doen galmen (klokken), versnellen (de
pols); aanzetten (tot) ('t yolk tot opstand);
aandoen, ontroeren, aangrijpen, treffen,
bewegen, opwekken (hartstochten), in beweging brengen, in vlam zetten (geesten),
verontrusten, ongerust maken, indruk
maken op (de autoriteiten); onrustig
maken ('t Yolk), teweegbrengen ('n opstand); les menaces ne l'e'meuvent pas, bedreigingen laten hem koud; la bile a
qn., iem. boos maken; s',---, , in beweging
komen, onstuimig worden, trillen, galmen, onrustig worden (pols, yolk); beginnen to gisten (gemoederen); ontstaan,
rijzen (geschil); aangedaan worden, aangegrepen worden, bewogen worden, ontstellen, zijn kalmte yerliezen, zich de zaak
aantrekken; sans rustig, koelbloedig;
ii s'emut tine tentpete, een storm stak op.
empaillage, -ement, m. 't matten (van stoelen); 't opzetten (van dieren); 't omwikkelen met stro (van planten).
empailler, v.tr. met stro opvullen, in stro
pakken; matten (stoelen); opzetten (dieren).
empailleur, m. stroverpakker; stoelenmatter; dierenopzetter.
empalement, m. spietsing.
empaler, v.tr. spietsen.
empan, m. span (der hand).
empanaché, a. met een pluim (op 't hoofd).
empanacher, v.tr. met een vederbos versieren.
empanner, v.tr. tegenbrassen, bijleggen.
empaquetage, m. inpakking.

ernpaqueter
empircr
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empaqueter, v.tr. inpakken; s',-,, zich in- empereur in. keizer; .7j zwaardvis; I% winstoppen.

s'emparer de, v. pr. zich meester maken van,
vermeesteren, bemachtigen.

emplite, a. deegachtig; kleverig, papperig,
lijmig; log, dik, pafferig; klodderig, dik
opgelegd.
empatement, m. deegachtigheid, dikheid;
kleverigheid, papperigheid, lijmigheid;
pafferigheid; vetmesting (van vogels);
inpastering, 't schilderen met dikke verflagen.
empAter, v.tr. met deeg bestrijken, -vullen;
kleverig-, papperig-, lijmig maken; pafferig maken (gelaatstrekken), belemmeren,
dik maken (de tong); vetmesten (gevogelte); inpasteren (gezicht), met dikke lagen
schilderen; s', ., , deegachtig worden;
kleverig-, papperig-, lijmig worden; log-,
dik-, pafferig worden.
empAteur, -euse, m. & f. vetmester, -ster.
empattement, m. muurvoet; steunbalken
(kraan); aanhechtingsplaats (zeewier,
twijg); verscherving (lassing).
empatter, v.tr. verscherven (lassen); ondersteunen ('n muur); van steunbalken
voorzien ('n hijskraan).
empatture, I. verscherving.
empaumer, v.tr. opvangen en terugslaan
('n bal); ,---, la balle, de gelegenheid
aang,rijpen; e., qn., iem. inpalmen; e.,, une
affaire, een zaak flunk aanpakken.
empaumure, f. palm van een handschoen;
kroon (van het gewei).
empeche, a. verhinderd; belet; verlegen,
in verlegenheid.
empechement, m. beletsel, verhindering, belemmering; mettre un ,•-, 4, zich verzetten
tegen.
empecher, v.tr. (,%, qc. of qn. de faire qc.)
beletten, verhinderen, belemmeren; cela
n'empéche que..., dat neemt niet weg
dat...; s',,, de, zich onthouden van, nalaten te; je ne puis m'r,, de..., ik kan niet
nalaten te...; ik voel behoefte om...
empecheur, m.beletter; ,,, de danser en road,
brekespel, vreugdeverstoorder, lastige
bemoeial.
empeigne, I. bovenleer (van schoenen).
empellement, m. verlaat.
empeloter, v.tr. tot een kluwen maken.
empennage, in. veren aan een pijlvoet;
stuurzak; staartpen (om 't stampen
van een luchtschip tegen te gaan); luchtzak (v. luchtschip); e•-is,
stabilisatie[inrichting.
empenne, /. pijlveer.
empennê, a. gevederd.
empennelage, tn. kt, katting.
empenneler, v.tr. kt, katten.
empennelle, I. ,a, klein anker; kat.
empenner, v.tr. bevederen, van veren voorzien (een pijl).

terkoninkje, goudhaantje.

emperler, v.tr. beparelen.
empesage, tn. 't stijven (van linnen).
empese, a. gesteven; homme ,-•-,, stijf-, bespottelijk deftig-, gemaakt mens.

empeser, v.tr. stijven (linnengoed); natmaken (zeil).

empeseur, m. -euse, f. stijver, stijfster.
empester, v.tr. verpesten; '', v.intr. stinken
(naar).

empetrement, m. belemmering; hindernis,
blok aan 't been.
empetrer, v.tr. kluisteren, de voeten binden;
verwarren, belemmeren, verwikkelen, verstrikken; e■, de, op de hals schuiven;
s'i---,, verward raken, zich verwikkelen;
s',--, de, zich op de hals halen.
emphase, f. ophef, hoogdravendheid, gezwollenheid, deftigheid.
emphatique, a. -ment, adv. hoogdravend,
gezwollen, deftig.
emphysime, m. emphyseem (opzwelling).
emphyteose, I. lange pacht, erfpacht.
emphyteote, m. & f. erfpachter, -ster.
emphyteotique, a. par bail '', in erfpacht.
emplicement, m. in- of opgezet stuk (van
blouses, enz.). [een weg).
empierrement, m. begrinting; steenlaag (van
empierrer, v.tr. begrinten, met een steenlaag
bedekken ('n weg).
empletement, m. inbreuk (op eens anders
recht), onrechtmatige toeeigening.
empleter, v.tr. zich toeeigenen; ' (sur),
v.intr. inbreuk maken (op), treden (in)
(iemands rechten), vooruitlopen (op) (de
tijd), zich uitbreiden (ten koste van); la
mer empiête sur les cotes, de zee dringt
steeds dieper landwaarts.
empiffrer, v.tr. volproppen met eten, volstoppen; s'",, zich volproppen of volempiffrerie, f. volpropperij. [ stoppen.
empilement, m. opstapeling, ophoping.
empiler, v.tr. opstapelen, ophopen.
empileur, tn. opstapelaar.
empiper, v.tr. in vaten pakken (haring).
empire, m. macht, gezag, heerschappij; invloed, overwicht; keizerschap; keizerrijk;
rijk; l'E,-,,, het Duitse rijk; ,.•, sur soimeme, zelfbeheersing; r,-, du monde,
wereldheerschappij; ,---, du Milieu, rijk
v. h. Midden (China); re--, de Neptune, de
zee; pas pour un ,,,, voor Been geld ter
wereld; l',---, d'Occident, het West-Romeinse rijk; l',---, d'Orient, het Oost-Romeinse
rijk; le Bas--•, , het Byzantijnse rijk;
premier ,--,, v. Napoleon I (1804-1814);
second ,-,,, v. Nap. III (1852-1870);
style e---, , empire-stijl (uit de tijd van
Nap. I).
empirer, v.tr. erger maken; ".-,, v.intr. verergeren, achteruitgaan.

I
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empirique, m. ervaringsman, empiricus; empointage, 't punten, 't rijgen.
kwakzalver; a. -ment, adv. empirisch empointer, v.tr. punten (naalden); vast-

empirique

(alleen op ervaring gegrond).

rijgen ('n lap stof).

empirisme, m. ervaringsleer, 't bouwen op empointeur, tn. punter.
feiten; kwakzalverij.

empois, m. stijfsel.

empiriste, m. ervaringsman, empiricus; empoisonnement, m. vergiftiging; N
kwakzalver.

[grondvlak.
emplacement, m. (stand)plaats; bouwgrond;
• emplacer, v.tr. (op)bergen.
emplanter, v.tr. beplanten.
emplanture, f. k spoorgat.
emolastique, a. voor een pleister.
emplatre, m. pleister; sul, sukkel; mettre un
sur une jambe
a, oplappen; c'est un
de bois, 't is boter aan de galg gesmeerd.
emplAtrer, v.tr. een pleister leggen op; met
de,
goudvernis bestrijken (een huid);
zich met kalk beopschepen met;
vuilen;
de, zich op de hals halen.
emplette, f. kleine inkoop; gekocht voorwerp; faire
de, aanschaffen.
vulling (van vormen).
empli,
•
emplir, v.tr. vullen;
v.intr. lek zijn.
vulling.
emplissage,
emploi, m. gebruik, aanwending, besteding,
belegging (van geld); post (bij 't boekhouden); bezigheid, arbeid; betrekking,
baantje, ambt; emplooi (toneel); du
temps, tijdverdeling, rooster v. werkzaamte pas komen;
heden; trouver son
in 't gebruik; double
dubbel
geboekte post; nutteloze herhaling; faux
buiten
verkeerd geboekte post; sans
betrekking; renteloos; chef
eerste
acteur voor een rol.
employable, a. bruikbaar, te gebruiken.
welbesteed;
employe, gebruikt; bien
m. werknemer; beambte, (kantoor)bediende; ,---, de la douane, ambtenaar bij
de douane;
aux dcritures, schrijver;
regarder tout son
zijn ogen de kost
geven.
employer, v.tr. gebruiken, aanwenden, besteden, beleggen; zich bedienen van,
beschikken over, in zijn dienst hebben, gebruik maken van de diensten van,
zich bedienen van de invloed van; ,•%,
le vert et le sec, alles in 't werk stellen;
gebruikt worden; a, zich toeleggen
op, zich bezighouden met; s 'e, Pour, zich
moeite geven voor, zijn best doen voor,
zich (ergens) voorspannen.
employeur, tn. werkgever.
emplumer, v.tr. met vederen tooien.
empocher, v.tr. in de zak steken; oplopen.
empoignant, a. aangrijpend.
empoigne [aperi], f. 't grijpen; acheter a la
foire
(arg.) stelen, gappen.
empoigner [A.'pOI)e], v.tr. pakken, grijpen;
onder handen nemen; inrekenen, in hechtenis nemen; (fig.) aangrijpen, medeslepen,
boeien.

du sang,

bloedvergiftiging.
empoisonner, v.tr. vergiftigen,vergeven; vergallen, bederven, verpesten; verdraaien,
verkeerd weergeven; bombe ,--dde, stinkl'alcool, naar
born; t■i, v.intr. stinken;
, zich vergiftigen.
jenever ruiken;
empoisonneur,
-euse t giftmenger, -ster;
> kok;
public, volksvergiftiger.
empolsser, v.tr. bepekken; kleverig maken.
empoissonnement, m. poting (van vis).
empoissonner, v.tr. vis poten in, met vis
bevolken (bv. 'n vijver).
empoivrer (s'), v.py. (pop.) zich bedrinken;
'm om krijgen.
emport, m. meeneming.
emporte, a. driftig, opvliegend; hollend
(paard).
emportement, in. drift, opvliegendheid;
driftbui.
doorslag, holpijptang,
emporte-piece,
(fig.) scherp, raak, die
ponstang; a
inslaat.
emporter, v.tr. wegdragen, -brengen, -nemen,
-voeren, -slaan, -rukken, -maaien (door
plotselinge ziekte), meenemen, meeslepen
(van een stroom), op hol slaan met (z'n
berijder), verdrijven ('n vlek), voeren
(naar) (iem. naar Indie), voeren (tot),
(buitensporigheden), afschieten (arm), de
vernietiging ten gevolge hebben van (by.
iemands macht), innemen ('n plaats),
behalen (voordeel), gaan strijken met
(bestellingen); geheel beheersen (van een
gevoel), bevangen (van schrik), zijn bezinning doen verliezen (van verwarring),
meebrengen (gevolgen), na zich slepen,
ten gevolge hebben (doodstraf), inhouden
(betekenis); it emporte nos regrets, wij zien
hem node vertrekken,wij zullen hem nooit
vergeten; cela emporte la bouche, daar
brandt ie keel bij af; d'assaut, stormenderhand innemen; /-%-, la balance, de doorslag geven; la pace, hatelijk zijn; le
morceau, dadelijk slagen; ", la conviction
de, overtuigen; la forme emporte le fond,
een gebrek in de vorm maakt de procedure nietig; de inhoud is minder belangwekkend dan de vorm; vous ne l'emporterez
pas en paradis, men zal het u betaald zetten; autant en emporte le vent, allemaal
woorden in de wind; le diable m'emporte,
de duivel hale me; se laisser e••., (a), zich
laten meeslepen (door), zich laten verleiden (tot); l'e--, sur, overtreffen, 't winnen
van, de overhand hebben boven;
boos-, driftig worden; op hol gaan.

emputage
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empotage, iii. 't in potten zetten, 't inmaken
empote, a. onbeholpen, lomp; onhandig;
,---,, m. lomperd.

[inleggen.

empoter, v.tr. in potten zetten, inmaken,
empourprer, v dr . purperrood kleuren; s',--i,
purperrood worden.

empreindre, v.tr. of-, indrukken; inprenten;
empreint de, doordrongen van; empreint
sur, te lezen op.

empreinte, f. in-, afdruk; stempel, kenmerk;
,---is digitales, vingerafdrukken.

empresse, a. druk, ijverig, bedrijvig; gedienstig, belangstellend, galant; salutations ,- ■,,
civilites ,,,es, beleefde groeten; "-, 4,
(altijd) gereed om.
empressement, in. haast; ijver, bedrijvigheid;
bereidvaardigheid, bereidwilligheid, gedienstigheid; belangstelling; drang; accepter avec ,--,, zeer gaarne aannemen.
empresses (s') (de), v.pr. zich haasten (te),
zich beijveren (om), zich uitsloven (om);
S ' "-, aupres de qn., vol attenties zijn voor
iem., het iem. zoveel mogelijk naar de
zin willen maken.
emprise, I. beslaglegging (op grond) (fig.);
greep, vat (op).
emprisonnement, m. gevangenzetting; gevangenschap, hechtenis.
emprisonner, v.tr. gevangen zetten; opsluiten;
gaz emprisonnd dans un liquide, in een
vloeistof vastgelegd gas.
emprunt, m. lening (van iem.), ontlening
(aan iem.); 't geleende, 't ontleende; ,---,
force, gedwongen lening; ,--, fortuit, vrijwillige lening; '' et lots, /---, a prime, premielening; ,---, d'obligation, obligatielening;
,., d'obligation de priorite, preferente
obligatielening; ,---, national, ' public,
staatslen.ing, d',---i, geleend, ontleend; vertu
d',--i, schijndeugd, voorgewende deugd;
nom d',•-,, schuilnaam.
emprunte, a. geleend, ontleend; onecht; gemaakt, onnatuurlijk; visage ,--,, gelegenheidsgezicht.
emprunter, v.tr. gebruik maken van; gaan
langs (weg); ,--, la ligne de l'Est, met de
Oosterspoor reizen; ,---, de (soms a) lenen
van, ontlenen aan, borgen; gebruik maken
van, zich bedienen van, aannemen ('t
masker der deugdzaamheid).
emprunteur, m. -euse, f. lener, -ster; ,■., sur
gage, pandgever; ,-,-, sur hypotheque, hypotheekgever.
empuantir, v.tr. verpesten, met stank vervullen.
empuantissement, m. verpesting.
empyree, in. & a. (ciel ,--,), hoogste hemel.
empyreumatique, a. branderig ruikend,
-smakend.
empyreume, m. branderige reuk of -smaak.
emu, a. aangedaan, ontroerd, bewogen; treffend, gevoelvol; opgewonden; boven z'n

ell

theewater, aangeschoten, tipsy; etrangement '', sterk onder de indruk.
imulateur, nu. -trice, f. mededinger, -ster.
emulation, f. naijver, wedijver.
êmule, m. & f. mededinger, -ster.
emulgent, a. bloedvoerend.
imulsif, a. oliegevend.
emulsion, f. zaadmelk, plantenmelk; emulsie; ,--, d'amandes, amandelmelk.
émulsionner, v.tr. tot een emulsie maken;
met een emulsie vermengen.
en, prep. in, naar, tot, aan, bij, te, over, van,
met, uit, als, enz.; (p 1 a a t s) ,---, France, in
Fr., naar Fr.; ,..,., mer, op zee; ' place, op
zijn plaats; ,,, tete, aan 't hoofd; de maison
,..., maison, van huis tot huis; porter ,--,
terre, ter aarde bestellen; j'ai fait ce qui
est ,---, moi, ik heb gedaan wat ik kan;
(t ij d) ,---, un an, in een jaar; ,--, hives,
's winters; ' ce moment, op dit ogenblik;
d'aujourd'hui ' huit, vandaag over een
week; (t o e s t an d) e---, miettes, aan stukken; ,-,-, pied, ten voeten uit;' sabots, op
klompen; ,-,-, habit, in rok; ,-,, cheveux,
blootshoofds; ,,, voix, bij stem; ,--, l'honneur de, ter ere van;'' conge, met verlof;
,, fer, ijzeren, van ijzer; teindre ,-.•, vert,
groen verven; ,-.•-, haine de, uit haat jegens;
laisser ,---, repos, met rust laten; de mal #---,
pis, van kwaad tot erger; agir ,--, pere, als
vader handelen; ,-,., femmes, j'ai vu..., aan
vrouwen heb ik opgemerkt...; (m et een
g é r o n d i f) ,--, chantant, al zingende, onder
het zingen, door te zingen; tout ".., chantant, il est triste, al zingt hij, toch is hij bedroefd; ,---,, adv. er vandaan, weg; il ,---,
vient, hij komt er vandaan; s'i--, aller,
heengaan; "..., , venir aux mains, handgemeen worden; ".s, pron. er van, er over,
er om, ens.; il n',---, a pas, hij heeft er geen;
,--, a-t-il, du call of ! wat 'n lef ! c',---, est
assez, dat is genoeg; j',.•-, suis, ik behoor
er bij, ik doe mee; 4 qui ,%-, a-t-il? op wie
heeft hij 't gemunt? j'e---, suis pour mon
argent, ik heb er mijn geld bij ingeschoten;
c'", est fait, het is gedaan; de teerling is
geworpen; oil ,%., sommes-nous? hoe ver
(waar) zijn we? il ' est de cela comme de,
het is daarmee gesteld als met; l'occasion
ne s',/ est pas presentee, de gelegenheid
daartoe heeft zich niet voorgedaan; il n',-,-,
deviendra pas plus sage, hij zal er niet
wijzer door worden; j',-, ai oublid de
prendre conge, ik heb daardoor vergeten
afscheid te nemen; ce n',■, est pas moins
vrai, het is daarom niet minder waar;
il ,. .i meurt, hij sterft er aan; j',--, suis content, ik ben er tevreden over; je ne m',..•-,
tairai point, ik zal er niet over zwijgen;
consultez-,•, votre mere, raadpleeg er uw
moeder over; je vous ' prie, ik verzoek
het u.
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inallage, I. plotselinge verandering van encartonner, v.tr. tussen twee stukken karzinswending of uitdrukkingswijze, by.
ainsi dit le renard et flatteurs d'applaudir.
enamourer [and-], v.tr. verliefd maken; s'—,
verliefd worden, verlieven (ook s'enr-i).
inanthime, in. inwendige uitslag.
enarbrer [and-], v.tr. aan een stang of as
vastmaken.
ênarthrose, f. beweeglijk-, kogelgewricht.
inaser, v.tr. de neus afsnijden van; s'e-s, zijn
neus stoten, -verliezen.
en bariller, v.tr. kuipen (buskruit).
encablure, I. kabellengte (ongev. 200 m).
encadrement, m. omlijsting; lijst; ,---, de la
porte, deuropening.
encadrer, v.tr. in een lijst zetten, omlijsten;
omgeven, omringen; ,--/dre de noir, in een
zwarte lijst; it faudrait le faire ,■,, je zou
hem in een lijstje zetten; soldats mal
encadlds, slecht aangevoerde soldaten.
en cadreur, m. lijstenmaker.
encavement, ni. 't in een kooi (-gevangen)
zetten.
encager, v.tr. in een kooi zetten; gevangen
zetten.
encaissable, a. $ invorderbaar, te incasseren.
encaissage, m. t 't zetten in bakken.
encaisse, I . $ geld in kas, kasvoorraad;
metallique, metaalvoorraad; ' -or, goudvoorraad.
encaisse, a. chemist ', holle weg (met
rotswanden); riviere ,---de, rivier met steile
oevers; valleie —e, keteldal; ville ,--,e, stad
die in een diepte ligt, -die door bergen
is omgeven.
encaissement, m. inpakking; 't in bakken
zetten (van planten); inning, incassering;
diepte, holte; par ,,,, door uitgraving en
aanvulling met kiezel.
encaisser, v.tr. in kisten pakken; in een bak
zetten; innen, incasseren; oplopen (slagen), slikken (onvriendelijke woorden);
insluiten, inbedden.
encaisseur, m. $ incasseerder, wisselloper.
encan, m openbare veiling; et l',,,,bij opbod;
mettre a l',-,-,, in openbare veiling brengen;
passer a l'i-s, publiek verkocht worden.
encanailler, v.tr. met gemeen yolk in aanraking brengen; s',-•,, omgaan of zich
afgeven met gemeen yolk.
encapuchonner, v.tr. met een kap bedekken.
encaquement, in. verpakking in tonnen.
encaquer, v.tr. kaken, pakken in tonnen
(haringen); (fig.) als haring in een ton
pakken.
encaqueur, m. haringkaker.
encartage, in. invoeging; inlegblad, bijblad;
kartonnen omslag.
encarter, v.tr. invoegen; in cen kartonnen
omslag doen; op een kaart plaatsen (knopen), -steken (spelden); inschrijven (by.
'n publieke vrouw).

ton plaatsen.

encartoucher, v.tr. in hulzen doen.
en-cas, m. wat in geval van nood kan dienen,
uit voorzorg bereide maaltijd; mand met
eetwaren; paraplu die als parasol kan
dienen.
encasteler, v.pr. in: s'f--i, volvoetig worden
(van paarden); pied ,---sle, klemhoef.
encastelure, f. volvoetigheid (van paarden).
encastrement, in. invoeging, invatting;
spanning.
encastrer, v.tr. invatten, invoegen; s',-•,,
gevat zijn, ineengrijpen.
encaustique, I. wasschildering; boenwas,
politoer. [politoeren.
encaustiquer, v.tr. met boenwas wrijven,
encavement, in. keldering (van wijn).
encaver, v.tr. kelderen, inslaan.
encaveur, m. bier-, wijndrager.
enceindre, v.tr. omgorden; omringen.
enceinte, a. zwanger.
enceinte, I. omheining, omwalling, ringmuur; kring; ingesloten ruimte.
encellulement, m. opsluiting in een eel; eelstraf.
encelluler, v.tr. in een eel opsluiten.
encens [Asa], m. wierook; lof, vleierij; rozemarijn; briller de Pt.-, decant, bewieroken;
selon les gees, l',,,, zie je mensen aan;
,--, puant, alsem.
encensement, m. bewieroking.
encenser, v.tr. bewieroken (ook fig.).
encenseur, m. vleier, flikflooier.
encensoir, m. wierookvat; donner a qn. de
l',---, par le nez, iem. opkammen, iem.
stroop om de mond smeren.
encephaie, m. hersenen.
enaphalique, a. de hersenen betreffend.
endphalite, f. hersenontsteking.
enaphalocile, f. hersenbreuk.
encêphaloide, a. hersenachtig; ,---,, in. zacht-,
slap gezwel.
encerclement, m. insluiting, omsingeling.
encercler, v.tr. omringen; insluiten, omsingelen, omvatten.
enchainement, m. 't vastketenen, 't aan een
ketting leggen; aaneenschakeling, samenhang, logisch verband; reeks.
enchainer, v.tr. ketenen; aan een ketting
leggen; kluisteren, bedwingen, aan banden
leggen (vrijheid); aaneenschakelen, verbinden; s',,,, verband houden, uit elkaar
volgen.
enchainure, f. schakelwerk, netwerk.
enchalage, in. opstapeling van hout.
enchaler, v.tr. opstapelen (hout).
enchantê (de), a. betoverd; bekoorlijk; verrukkelijk; opgetogen, verrukt (over), blij
(met); ,-.., de faire votre connaissance, aangenaam kennis te maken; flute ,,,e, toverfluit; jardin '', lustwaranda.
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't opstapelen (van hout);
't op stellingen leggen (van wijnvaten).
enchanteler, v.tr. opstapelen (hout); op stellingen leggen (vaten wijn).
betovering, bekoring;
enchantement,
toverachtig schouwspel; opgetogenheid,
als bij toyerverrukking; comme par
[ken.
slag.
betoveren;
bekoren,
verrukenchanter, v.tr.
-eresse, f. tovenaar, -nares;
enchanteur,
a. betoverend; beverleider, -ster;
koorlijk, verleidelijk; verrukkelijk.
enchaper, v.tr. in dubbel fust doen.
enchaperonner, v.tr. een kap opzetten aan
('n valk).
encharbotte, a. landerig.
encharner, v.tr. van scharnieren voorzien.
enchisser, v.tr. vatten, in een reliquiednkastje zetten; inlassen, invoegen.
enchAssure, f. (in)zetting; kas.
enchausser, v.tr. met stro- of -mest dekken
aan de voet ('n plant); van spaken voorzien ('n wiel).
enchaux, m. kalkbad.
bod dat men niet
enchire, f . opbod; folle
kan betalen; rouwkoop; mettre une
voor zijn onbebieden; payer la folle
zonnenheid boeten; mss,verkoop bij opbij opbod
(of aux
bod; vendre 4
verkoop bij
verkopen; vente aux
veil zijn.
opbod; auctie; titre
encherir, v.tr. opslaan, duurder niaken;
v.intr. duurder worden, opslaan; sur,
hoger bieden dan, opbieden tegen; overtreffen, to boven gaan, nog verder gaan
dan.
encherissement, m. prijsverhoging, opslag.
encherisseur, m. opbieder; dernier e•d, meestopjager die niet kan
biedende; fol
betalen.
enchevalement, m. schoorbalk, stut.
[leggen.
enchevaler, v.tr. stutten.
enchevaucher, v.tr. dakpansgewijze over elk.
enchevauchure, 1. dakpansgewijze ligging.
enchevetre, a. verward, in de war.
enchevetrement, m. 't aandoen van een
haister; verwarring; verwarde klomp,
wirwar; kluwen.
enchevetrer, v.tr. de haister aandoen; met
een dwarsbalk verbinden; verwarren, in
de war brengen; zich verwarren;
een verwarde massa vormen.
enchevretrure, f. verwarring in de haister,
wond door de haister; balkverbinding.
enchevaler, v.tr. met pinnen vastmaken.
enchilrene, a. verstopt.
enchifrinement, m. verstopping in de neus.
enchifrener, v.tr. verkouden maken.
enchiriclion [-ki-], m. stoicijns handboek
(van Epictetus).
enchymose [-ki-], I. aandrang van_bloed
naar de huid.

encombrer

encirer, v.tr. met was inwrijven.
enclave, I. enclave (stuk land, door vreemd

land ingesloten).
enclavering, om-, insluiting.
(met
vreemd gebied) omsluienclaver, v.tr.
ten; insluiten; inlaten; met een pin vastzetten.
koppeling (van machineenclenchement,
delen).
enclencher, v.tr. koppelen (machinedelen).
enclin (a), a. geneigd (tot).
encliquetage, m. 't pallen van een rad.
encliqueter, v.tr. pallen ('n raderwerk).
enclitique, a. & f. aangehangen (woord zonder klemtoon, zooals je in que sais-je?).
enclore, v.tr. omringen, omhemen.
enclos [-k16], m. omheinde ruimte, erf,
omheining, hof.
enclouage, 't vernagelen (van een kanon).
enclouê, a. vernageld; gekwetst; met een
mond vol tanden.
enclouer, v.tr. vernagelen (kanon); met een
hoefnagel kwetsen (paard); zich
kwetsen aan een hoefnagel; zich vastpraten.
enclouure, f. wond door 't vernagelen (bij
paarden); moeielijkheid, zwarigheid,
plaats waar 't hapert.
omenclume, f. aanbeeld; remettre sur
tuswerken; etre entre le marteau et
sen twee vuren zitten.
enclumeau, enclumot, m. klein aanbeeld,
haarspit.
encoche, I. keep, kerf, insnijding; klompenmakerswerkbank.
encochement, m. inkeping; 't zetten van
een pijl op de boogpees.
encocher, v.tr. inkepen; de boogpees in de
keep leggen van ('n pijl); inslaan ('n spie).
encoffrer, v.tr. in een koffer (-geldkist-)
sluiten.
f. hoek; hoekkast.
enco(i)gnure
encolere, a. boos, toornig.
't lijmen, 't gommen; lijm, pap.
encollage,
encoller, v.tr. lijmen, gommen.
encolleuse, f. lijmmachine.
encolure, f. hals (van een paard); halslengte;
halswijdte (van een kledingstuk); voorkomen, houding; en avoir er wel naar
uitzien.
encombrant, a. lastig, hinderlijk, veel plaats
innemend, in de weg staand.
zonder
encombre, f. letsel, hindernis; sans
ongelukken.
encombrement, m. belemmering, versperring, volte, opstopping, opeenhoping,
drukte, overvoering.
encombrer, v.tr. belemmeren, versperren;
vullen, bezet houden; overstelpen (met)
overvOeren (markt); etre encombre de,
vol staan met; overladen zijn met;

enclavement,
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,---,, v.intr. veel plaats innemen, in de
weg staan.
encontre, in: a l',-,-, de, tegen.., in, in tegenstelling met; aller a l',..,-, de, tegenwerken,
zich kanten tegen.
encorbellement, m. uitstek; en ,-•,, vooruitspringend; balcon en ,--,, erker.
encorner, v.tr. vastbinden (m. e. touw;
bergbeklimmers).
encore, (in poezie soms encor), adv. nog, nog
altijd; ook, bovendien, dan nog; nog eens
weer, opnieuw; nog maar, ten minste;
pas ,-....,, nog niet; comment est-ce '? hoe
is 't ook weer? iln'y a qu'un temoin, r•-, est-il
suspect, er is maar een getuige, die dan
nog onbetrouwbaar is; ...et ,-, ! maar hoe !
en dan is 't er nog naar ! mais ,---i? hoe heb
ik het nu? hoe zit de zaak dan eigenlijk?
quoi ,---d? wat nog meer? ,---, et toujours,
maar steeds weer; ,%, s'il e'tait moins
entéte, was hij maar niet zo koppig; e.--, que,
conj. hoewel.
encorner, v.tr. met de horens stoten; met
hoorn beslaan; horens opzetten; encornd,
met horens.
encornet, m. pijlinktvis.
encorneter, v.tr. in een peperhuis doen; een
muts opzetten.
encotillonner (s'), onder de pantoffel (-plak-)
komen.
encotonner, v.tr. met katoen bekleden; van
watten voorzien.
encourageant, a. bemoedigend.
encouragement, in. aanmoediging; socie'te
d',,, kunstkring, genootschap, vereniging tot bevordering der nijverheid, landbouwvereniging, sportclub.
encourager, v.tr. aanmoedigen, aansporen,
in de hand werken.
encourir, v.tr. zich op de hals halen, oplopen, vervallen in ('n boete), op zich
laden (verantwoordelijkheid).
encrage, m. 't inkt opdragen op de drukrollen.
encrassement, m. 't vuil worden; vervuiling;
koek van vuil.
encrasser, v.tr. bemorsen, vuil maken; s',•,,
aanslaan (van geweerloop), vuil worden;
zich verlagen.
encre, I. inkt; e•-, de Chine, Oostindische inkt;
,...., d'imprimerie, drukinkt; e..., ti marquer,
merkinkt; ,--, a copier, ,...., communicative,
copieerinkt; ,-,, sympathique, sympathetische inkt (die pas door verwarming
zichtbaar wordt); c'est la bouteille a l',.,,
't is een duistere zaak, 't is zo klaar als
koffiedik; e'crire de bonne,,,, a qn., iem. in
krasse termen schrijven.
encreper, v.tr. van een rouwband voorzien.
encrer, v.tr. inkt brengen op (rollen van een
drukpers).
encreur, a. rouleau "-,, inktrol.

endimancher

encrier, m. inktkoker, inktpot.
encrine, f. zeelelie.
encrouage, m. 't verward zijn i. e. andere
boom.
encrouê, a. arbre e,,, boom, op een andere
gevallen en er in verward.
encroilte, a. omkorst; verstompt, bekrompen, dom, vastgeroest in sleur.
encroiltement, m. aankorsting; verstomping, bekrompenheid.
encroater, v.tr. met mortel bestrijken; s'-',
een korst krijgen, uitdrogen; verstompen;
s't---, de, -dans, behept zijn met, vastroesten in.
encuirasser, v.tr. harnassen; s',---,, met vuil
bedekt worden; een harnas aantrekken;
zich inpennen (in een corset).
encuvage, m. 't doen in een kuip.
encuver, v.tr. in een kuip doen.
encyclique, f. & a. (lettre e•d) encycliek (pauselijke zendbrief).
encyclopedie, f. encyclopedie (woordenboek, dat de hoofdzaken van alle kunsten
en wetenschappen bevat).
encycl oped iqu e, a. encyclopedisch (alle
wetenschappen omvattend).

encyclop6diste, m. schrijver- of medewerker van een encyclopedie (inz. die der
i8e eeuw).
endaubage, m. 't smoren; blikjesvlees, blik[jesvis.
endauber, v.tr. smoren.
end "ether, v.tr. in de penarie brengen.
endemicite,f. endemisch (inheems-) karakter.
endemie, f. plaatselijke ziekte, landziekte.
endemique, a. plaatselijk, inheems (van
ziekten).
endentement, m. 't van tanden voorzien.
endenter, v.tr. van tanden voorzien (een
rad); intanden.
endermique, a. op de huid inwerkend.
endettement, m. 't zich steken in schulden;
schuldenlast.
endenter, v.tr. in schulden steken; s',---, , zich
in schulden steken.
endeuille, a. in de rouw.
endeuiller, v.tr. in rouw dompelen; omfloersen. [kelbaar.
endeve, a. driftig, wrevelig, korzelig, prikendever, v.intr. zich ergeren, boos worden,
faire ,,,, razend maken, plagen, pesten;
ergeren.
endiablê, a. van den duivel bezeten; hels,
driftig, dol, razend; hardnekkig; afschuwelijk; ,•., a, -de, -apras, verzot (op), happig (op).
endiabler, v.tr. woedend-, razend maken; ,---, ,
v.intr. woedend-, razend zijn.
endiguement, m. indijking.
endiguer, v.tr. indijken.
endimanc her, v.tr. de Zondagse kleren aandoen; s',---i, zijn Zondagse kleren aantrekken.

endive (s)
enfant
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Brussels lof; cichoreilof.
endive(s), I.
endurance, f. uithoudingsvermogen, volharding, taaiheid.
endivisionner, v.tr. tot divisies verenigen.
endocarde, m. inwendig hartvlies.
endurant, a. verdraagzaam, geduldig.
endocarde, m. inwendig vruchtvlies.
endurcir, v.tr. (a) harden, verharden (in);
gewennen (aan). ongevoelig maken (voor);
endocrine, a. met inwendige secretie.
pe'clteur endurci, verstokte zondaar;
endoctriner, v.tr. onderrichten; inlichten;
voor zijn mening winnen, overhalen.
zich harden, gehard worden.
harding, verharding;
endoctrineur, m. -euse, f. leermeestcr, voor- endurcissement,
prater, -praatster; schoolvos.
ongevoeligheid, verstoktheid.
endurer, v.tr. uitstaan, verdragen, lijden,
endogine, a. van binnen ontstaand.
verduren; dulden.
endolori, a. pijnlijk.
pijnlijk
maken.
Enie, nt. Aeneas.
endolorir, v.tr.
pijnlijkheid.
Eniide,
I. Aeneis (gedicht v. Vergilius).
endolorissement,
beschadiging.
endommagement,
ênergitique, a. energetisch, energie voortbrengend.
endommager, v.tr. beschadigen, havenen.
diefstal na bedwel- energie, I. kracht, veerkracht, geestkracht;
endormage, m. vol
klem, nadruk; arbeidsvermogen; kracht
ming.
ilectrique, elec(van een geneesmiddel);
endormant, a. slaapverwekkend; vervelend.
actuelle,
trische beweegkracht;
endormement, m. inslaping.
cinatique, arbeidsvermogen van beweging;
endormeur, m. -euse, f. die in slaap maakt;
potentielle, arbeidsvermogen van plaats.
vleier, -ster; vervelend mens.
endormi, a. slaperig, loom, sufferig; ma jam- energique, a. -ment, adv. krachtig, flink,
doortastend, energiek.
be est tee, mijn been slaapt; "s, slaapkop.
Energumine, m. bezetene; woesteling, dolleman, dolzinnige.
endormir, v.tr. in slaap maken; misleiden,
paaien, sussen; verdoven (arm), weg- ênervant, a. ontzenuwend; zenuwachtig
maken (zieke); (sp.) knock-out slaan;
makend, onuitstaanbaar.
un livre qui endort, een bock waarbij men enervation, f. ontzenuwing, verzwakking.
inslapen; (fig.) indut- ênerve, a. zondeg nerven.
in slaap valt;
ten;
sur ses inte'rets, niet opkomen enervement, m. ontzenuwing, verslapping;
prikkelbaarheid.
sur le rdti, in
voor zijn belangen;
ênerver, v.tr. ontzenuwen, verzwakken; de
zijn waakzaamheid verslappen.
pezen van de beenspieren doorbranden;
endos, m. $ endossement, endossering (overprikkelen, zenuwachtig maken • zich
draging v. e. wissel).
zenuwachtig maken, zenuwachtig wordn.
endosmose, I. endosmose (snellere inwerking van water op alkohol, door een vlies). enfaiteau, m. vorst, nokpan.
endossage [-dos-], tn. 't ronden van de rug enfaitement, nokbedekking, vorstplaat.
enfaiter, v.tr. de nok dekken van ('n dak).
(van een bock).
endossataire [-dos-], m. $ geendosseerde. enfance, I. kindsheid, kinderjaren, jeugd;
van kindsbeen af; dans sa
des son
endosse [-dos], f. verantwoordelijkheid;
in zijn prille jeugd; tomber en
premiere
last, moeite.
kinds worden.
endossement[-dos-], m. $ overdracht van een
wissel; 't rond zetten van de rug (van enfant, m. & f. kind; jongen, meisje; afstamet la
meling, volgeling; uitvloeisel;
een bock).
au maillot, bakermamelle, zuigeling;
endosser [-dose], v.tr. (a) aantrekken, aanzich kinderachtig aankind; faire
doen (kledingstuk); op zich nemen (verkinderspel; l'",-, Jesus,
stellen; jeu
antwoordelijkheid), erkennen ('n kind);
(elle est
het kindeke Jezus; it est bon
schuiven (op) ('n verlies op iem.), op de
hij (zij) is goedig, -heel geschikt;
bonne
hals schuiven (aan) ('n lelijk .zaakje);
't is een goeie kerel; la
c'est un bon
$ endosseren, overdragen (wissel); de rug
prodiwat een mooi meisje
belle
ronden van (bock).
de chceur, koorgue, de verloren zoon;
endosseur[-dos-],m. $ endossant (by . van cep
de troupe, soldatenkind;
knaap;
wissel).
Vondetrouve, vondeling;
plaats, plek; woonplaats; rechte
endroit,
lingengesticht;
assistes, voogdijkindezijde (van een stof); it est bien de son
soldaten
die
de
dood
ren;
perdus,
ps
hij is lomp, -links, -bekrompen gebletegemoet gaan;
de Paris, geboren
ven; prendre qn. par son faible, -sensible,
peuple, zoon van 't yolk;
Parijzenaar;
de, ten
iem. in zijn zwak tasten;
de
", de l'Italie, zoon van Italie; '
goed aantrekopzichte van; mettre
France, kind van de koning van Frankken.
terrible,
rijk; i d'Israil, Israeliet;
enduire, v.tr. bestrijken, besmeren.
flapuit (kind, dat ouderen in verlegenheid
enduit, m. laag; bepleistering; zalf, smeersel.

2S 5
enioreir
enfaiitenient
brengt door er alles uit te Happen). I enfin, adv. eindelijk, ten laatste; kortom;
dan toch, dan toch eens, dan toch maar;
enfantement, m. baring, bevalling; voortmais maar kijk dan toch eens;
brenging, vervaardiging.
car "-d, it a raison, want hij heeft dan toch
enfanter, v.tr. baren; voortbrengen, vermaar gelijk.
vaardigen, teweegbrengen.
enfantillage, m. kinderachtigheid; kinder- enflammi, a. vurig, gloeiend, blakend; ontstoken, vuurrood.
spel.
enfantin, a. kinderlijk, kinderachtig, kin- enflammer, v.tr. aansteken, doen ontvlammen, doen ontbranden; verhitten ('t
der-.
bloed); begeesteren;
de, doen ontenfariner, v.tr. met meel bestrooien; besteken (in liefde,
geestdrift, -in toorn);
poeieren; etre enfarine d'une science, een
oppervlakkige kennis-, een vernisje hebvuur vatten ontvlammen, ontgloeien, ontsteken (in liefde, enz.).
ben van een wetenschap.
hel;
hels, razend; enflé, a. gezwollen; opgeblazen.
enfer [Afer],
vreselijk hard enfle-bceuf, m. groene schallebijter.
gruwelijk; faire un feu
stoken; jouer un jeu hoog en gewaagd enflêcher, v.tr. van weeflijnen voorzien.
weeflijn.
spelen; alley un train d',---,, vreselijk hard enflêchure, f.
rijden; mss, onderwereld.
enfler, v.tr. opblazen, doen zwellen; uitzetmuf ruiten (stem), vergroten (iemands roem);
enfermê, a. opgesloten; sentir
ken.
aandikken (rekening), trots maken (iem.);
v.intr. &
zwellen, opzwellen;
enfermer, v.tr. op-, wegsluiten; omringen,
qn. a clef, iemand opsluiten;
zich opblazen.
bevatten;
zich opsluiten; s',-- , dans son sujet, enfleurage,
't welriekend maken, 't een
zich bepalen tot-, niet afwijken van zijn
bloemengeur geven.
onderwerp.
enfleurer, v.tr. een bloemengeur geven aan.
enferrer, v.tr. doorsteken, doorboren; s'—, enflure, f. zwelling, opzwelling; gezwollenin de degen lopen; in zijn eigen strikken
heid (van stijl).
verward raken, zich vastpraten.
't inzetten van een bodem.
enfoncage,
enfieller, v.tr. verbitteren, vergallen.
enfonce, a. ingeslagen; diep; diepliggend (bv.
van ogen); verdiept (be. in boeken); geenfiêvrê, a. koortsachtig.
slagen, naar de kelder; beetgenomen;
enflivrement, m. koortsachtigheid.
enfiévrer, v.tr. koortsig maken; (fig.) opwinavoir la tete /-,de entre les e'paules, hoog in
den.
de schouders zijn; e•-i, le jobard .1 de ezel
achter elkaar;
is er in gevlogen !
enfilade, f. reeks, rij;
ineenlopende karners: enfoncement, 't inslaan, 't indrijven,
chambres en
tirer en
enfilerend (d. in de lengte,
't inzinken, 't heien; holte, bocht; diepte,
b y. een loopgraaf) beschieten; tir en
achtergrond.
lengtevuur.
enfoncer, v.tr. inslaan, instoten, indrijven,
indompelen, inheien ('n heipaal); indrukenfile-aiguillet, m. werktuig om een draad
in een naald te steken; kruip-door-sluipken ('n ribbe), inslaan (iemands schedel),
door (spel).
openbreken, intrappen (deur), overhoop
enfilement, m. 't insteken (van een draad
werpen (troep), slaan, overtreffen, de loef
in een naald); 't aanrijgen (van kralen).
afsteken, overdonderen (tegenstander),
te slim of zijn ('n mededinger); dieper
enfiler, v.tr. een draad steken in ('n naald);
maken (rozekrans); aanrijgen, aan een
maken ('n schotel); een bodem zetten in
snoer rijgen (paarlen); achter elkaar be('n vat; 'n ledikant); ti son chapeau sur sa
zetten (de gaten bij het tric-tracspel);
tete, zijn hoed in de ogen trekken; een
doorboren, aan de degen rijgen; inslaan
drieste houding aannemen; qc. dans la
(straat); aanschieten broek); zich betete a qn., iem. iets inpornpen, iem. iets
geven in (lange redeneringen); beginnen
aan 't verstand brengen; une Porte
('n rede); bedotten, beetnemen; enfileren,
ouverte, een open deur intrappen; "s,
in de lengte beschieten ('n loopgraaf); ce
v.intr. zinken; inzakken; zich verdiepen,
West pas pour des perles, 't is niet om
diep doordringen (in een onderwerp);
de tijd te verbeuzelen, -om vliegen te
(dans), inzakken, wegzinken; zich vervangen; "s la venelle, het hazenpad kiezen;
diepen (in), diep doordringen (in): veraangeregen worden; in de degen
dwijnen (in); zich overgeven (aan).
van zijn tegenpartij lopen; s'e-s de, er aan enfonceur, m. in: "s de portcs ouvertes,
wagen, wel eens willen verliezen.
grootspreker, pocher, snoever.
enfileur, -ease, m. & f. aanrijger, -ster; be- enfoncure, f. kuil, holte, deuk, inzinking;
drieger, -ster; "s de paroles, woordenbodem (van een vat).
kramer.
enforcir, v.tr. & intr. &
aansterken;
aaneenrijging; snoer.
versterhen.
enfilure,
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enformer, v.tr. op de vorm zetten.
enfouir, v.tr. begraven, bedelven; inkuilen
(aardappelen); verbergen.

enfouissement, in. begraving, bedelving;
inkuiling.

enfouisseur, m. begraver.
enfourcher, v.tr. (schrijlings) gaan zitten op,
springen op, bestijgen (fiets); op de hooivork steken; ,-,-, son dada, zijn stokpaardje
berijden; ,---, Pe'gase, dichterlijk worden.
enfourchure, f. gaffelvormig scheidingspunt,
gaffel; kruis (van mens of -broek).

enfournage, m., enfournie, f., enfournement,
in. 't in de oven schieten.

enfourner, v.tr. in de oven schieten; aanpakken, opzetten; bien e,,, een goed begin
maken; s',-•-, dans, zich steken in (iets
onaangenaams).
enfourneur, in. inschieter.
enfreindre, v.tr. overtreden, schenden, verbreken.
enfroquer, v.tr. in een monnikspij steken;
s'e---, , monnik worden.
enfuir (s)), v.pr. vluchten, ontvluchten,
ontsnappen (van een gevangene), overlopen, overkoken, doorlekken (van vloeistoffen), wegzakken (van grond), wegsterven (van klanken), heenvlieden (van
tijd), ontvlieden (van ziel), vervliegen
(van herinneringen).
enfumage, m. 't beroken, 't door rook verdrijven.
enfumê, a. berookt; roetkleurig, zwart (by.
van glazen).
enfumer, v.tr. beroken; door rook verdrijven; met lampzwart bedekken; benevelen (van wijn, enz.).
enfumoir, m. beroker (voor bijen).
enfiltage, m. 't in vaten doen.
enffitailler, enfilter, v.tr. op fust doen.
engage, verpand, beleend; vast, verward,
verwikkeld, beklemd; aangetast (van longen); verbonden, besproken; ', m. aangeworvene; ,---, volontaire, X vrijwilliger.
engageant, a. innemend, vriendelijk; bekoorlijk, aantrekkelijk.
engagement, m. verpanding; verplichting,
verbintenis; dienstneming; inschrijving
(voor een wedstrijd); obligo (van een
bank); 't leiden (bv. van troepen in een
bergpas); schermutseling, gevecht, 't treffen, aansluiting (van degens).
engager, v.tr. (a) verpanden (aan) (z'n
woord, z'n hart), belenen (meubelstuk),
een wissel trekken op (de toekomst);
,-, sa responsabilite, zich blootgeven;
binden, verbinden, verplichten (tot); in
dienst nemen ('n bediende), aanwerven
(soldaten), engageren ('n actrice); steken
(in, op, onder, tussen), steken (in) (z'n
hand in 'n raderwerk, kapitalen in een
7aak), brengen (in) (troepen in 'n ge-
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vecht); zetten (op) ('n schip op 't zand),
plaatsen (onder) ('n hefboom), wikkelen
(in) ('n land in oorlog), betrekken (in)
(iem. in een lelijk zaakje), winnen (voor)
(iem. voor zijn belangen); aansluiten,
kruisen (de degen), laten inschrijven
('n paard), beginnen ('n rede), aanknopen
(gesprek), openen ('t vuur), inzetten
(gevecht); bewegen (tot), aanraden (te),
uitnodigen (om), opwekken (om), aansporen (tot), nopen (tot); cela ne vous
engage a rien, dat verbindt u tot niets;
s',-, , borg blijven; zijn hart verpanden;
zich blootgeven; zich verhuren, dienst
nemen; gaan (in), vastraken (in), vastlopen (op), zich begeven (in), voorwaarts
dringen (in), zich wikkelen (in), zich inlaten (met); aangetast worden (be. van
longen), beginnen, ontstaan (twistgesprek); s',--, 4, zich verbinden tot, -om,
beloven; s',---, trop avant, te ver gaan; s',----,
a fond, zich geheel geven, er alles opzetten.
zijn schepen verbranden; s'i-,, dans une
rue, een straat inslaan.
engagiste, in. pandhouder.
engainant, a. schedevormig.
engainë, a. statue ,---,e, standbeeld waarvan
de onderste helft als 't ware in een schede is gevat.
engainer, v.tr. in de schede steken; omvatengallage, m. 't gallen. [ten.
engaller, v.tr. gallen.
enganter, v.tr. inhalen; inpalmen.
engazonnement, m. 't bezaaien-, bedekken
met gras.
engazonner, v.tr. met graszoden bedekken.
engeance, f. gebroed, gespuis.
engeancer, v.tr. (de) opschepen (met).
engeigner, v.tr. bedriegen.
engelure, f. e.,,s aux mains, winterhanden;
Ns aux pieds, wintervoeten. [ging.
engendrement, m. verwekking, voortbrenengendrer, v.tr. telen, baren; veroorzaken,
verwekken, voortbrengen.
engerber, v.tr. tot schoven binden; opstapelen.
engin, m. werktuig, toestel; -'s de guerre,
oorlogstuig.
englober, v.tr. verenigen, bijeentrekken,
opnemen, omvatten, bevatten.
engloutir, v.tr. opslokken, verzwelgen; verslinden, doorbrengen; verorberen; s',---",
verzwolgen worden.
engloutissement, m. verzwelging.
engluement, m. bestrijking met vogellijm;
't vangen met vogellijm; boomzalf.
engluer, v.tr. met vogellijm bestrijken of
-vangen; met boomzalf bestrijken; beetnemen, lijmen; s',,s, in de val lopen.
engommer, v.tr. gommen.
engoncer, v.tr. de hals te kort doen schijnen; cet habit vous engonce, die jas zit je te
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hoog aan de hals; titre engonce dans, strak
zitten in.
engorgement, m. verstopping.
engorger, v.tr. verstoppen; overvoeren; s',-,,
verstopt raken.
engouement, engoilment, m. verstopping;
pour, bij wijze van bevlieging opgekomen ingenomenheid met, geestdrift
voor, verzotheid op.
engouer, v.tr. verstoppen; in de keel blijven
zitten van; s'e., , stikken; s',--, (de), verzot
worden (op), veel ophebben (met).
engouffrer, v.tr. in een afgrond storten; verzwelgen; s',%.,, zich in een afgrond storten;
verloren gaan; inslaan, inblazen (van de
wind); s',■, dans, verdwijnen in.
engouler, v.tr. (oud) opslokken.
engoulevent, m. $t geitenmelker.
engourdi, a. verdoofd, verkleumd; dof, log,
traag.
engourdir, v.tr. verdoven, verstijven, verkleumen; (fig.) verstompen.
engourdissement, m. verdoving, verstijving,
verkleumdheid; winterslaap; verstomping,
dofheid, traagheid.
engrain,m zaaikoren; eenkoren (kleine spelt).
engrais, m. mest, meststof; mestvoeder; vetweiderij; ,---, chimique, kunstmest; mettre
a l',-,, vetmesten.
engraissement, m. mesting, vetmesting;
't dikker worden.
engraisser, v.tr. vet-, dikker makers, vetmesten; verrijken; bemesten; met vet bevuilen, smerig maken; l' cell du maitre
engraisse le cheval, het oog van den meester
maakt het paard vet; ,•,, v.intr. & s'",,
vet-, dikker worden; rijk worden;
d'une livre, een pond aankomen; ,---,
de mal avoir, tegen de verdrukking ingroeien; on ne saurait manier du beurre
qu'on ne s'engraisse les doigts, men kan
uit alles een slaatje slaan, er blijft licht
wat aan de strijkstok hangen.
engraisseur, m. mester, vetweider.
engranger, v.tr. in de schuur brengen,
binnenhalen.
engraulis [agrOlis], m. ansjovis.
engravement, m. 't vastraken, 't vastzitten
van een schip; verzanding.
engraver, v.tr. op 't droge zetten; verzanden;
,--,, v.intr. & s'i-d, in 't zand vastraken;
zich de poot bezeren.
engrele, a. gekarteld.
engrener, v.tr. van een kartelrand voorzien.
engrelure, f. kartelrand.
engrenage, m. raderwerk; verwikkeling van
omstandigheden; etre pris dans l',,,, niet
meer terug kunnen.
engrinement, m. 't vetmesten met graan.
engrener, v.tr. van graan voorzien; a anpakken, aan de gang maken; met graan
mesten; doen grijpen in; polijsten; qui

enj amber

bien engrene bien finit, een goed begin is
't halve werk; ,--}, v.intr. & s',---, , in elk.
grijpen (van raderen).
engrenure, f. ineengrijping der raderen;
naad (van schedelbeenderen).
engri, m. .Er, Afrikaanse luipaard.
engrumeler, v.tr. doen klonteren.
engueniller, v.tr. in lompen hullen.
engueulade, f. scheldpartij; uitbrander,
brutale bek.
engueuler [ageele], v.tr. uitschelden, de huid
vol schelden; toesnauwen, afsnauwen.
engueuleur, in. snauwerd.
enguigner, v.tr. vervelen.
enguignonné, m. iem. die wanboft, ongeluksvogel.
enguirlander [agir-], v.tr. met slingers versieren, omslingeren, omkransen; in 't ootje
nemen; soms voor engueuler.
enhardir [c(h)ar-], v.tr. stoutmoedig maken,
aanmoedigen; s',---, (a), zich verstouten
(te, tot).
enhardissement, m. koenheid.
enharmonie [andr-], f. enharmonie (verhouding tusschen twee opeenvolgende
tonen, die door een enkele toon worden
weergegeven, b y. cis en des).
enharmonique, a. enharmonisch.
enharnacher [c(h)ar-], v.tr. optuigen; bespottelijk kleden.
enhayer [d(h)eje], v.tr. op rijen zetten
(stenen).
enherber [5,ner-], v.tr. met gras bezaaien.
enhydre [enidr], a. waterhoudend; in 't water levend; serpent ,-,-,, waterslang; loutre
,-,,, zeeotter. [duister.
inigmatique, a. -ment, adv. raadselachtig,
enigme, f. raadsel; le mot de l',•,, de oplossing van het raadsel; proposer une ,-...,, een
raadsel opgeven.
enivrant [ani-], a. bedwelmend, verleidelijk.
enivrement [dni-], m. dronkenschap; bedwelming, opgewondenheid.
enivrer [äni-], v.tr. dronken maken; bedwelmen, opwinden; s',--,, zich dronken drinken; s',--, de son vin, een te grote dunk
van zich zelf hebben.
enjabler, v.tr. in de gergel vastmaken (de
bodemplankjes van een vat).
enjablure, I. 't bodemen.
enjaler, v.tr. stokken ('t anker).
enjambê, a. haut ,-,-, (court i-•,), hoog (laag)
op de benen of -poten.
enjambee, f. 't overstappen; stap, schrede.
enjambement, m. 't overspringen, 't doorlopen van een zin in een andere versregel.
enjamber, v.tr. stappen over; overspringen
(bv. 'n graad); ,...,, v.intr. met grote stappen lopen; ,---, (sur), inbreuk maken (op);
overspringen, doorlopen (van een zin in
een andere versregel).
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enjaveler, v.tr. op hopen leggen.
couvert, de tale! atnemen; c'est enleve!
enjeu, m. inzet, inleg; prijs.
daar zit wat in, een knap stuk werk ! s',--i,
enjoindre, v.tr. (a) gelasten-, bevelen (aan).
weggenomen worden; uitverkocht worenjiller, v.tr. paaien, bepraten, inpalmen.
den, grif van de hand gaan, aftrek vinden;
enjOleur, m. -euse, /. mooiprater, -praatster.
opstijgen; uitgaan (van vlekken), losgaan
enjolivement, m. versiering, verfraaiing.
(van knopen).
enjoliver, v.tr. opsieren, versieren, verfraaien; enleveur, m. wegvoerder, schaker.
opsmukken.
enlevure, f. afval (van ijzer of -leder; openjoliveur, in. -euse, /. versierder, -ster.
zwelling, opbolling, blaas).
enjolivure, I. versiersel.
enlier, v.tr. in 't verband opmetselen, in
enjouê, a. vrolijk, opgeruimd, blijmoedig.
elkaar voegen.
enjouement, enjoiiment, in. vrolijkheid, enligner, v.tr. aflijnen, op een lijn plaatsen.
opgeruimdheid.
enlisement, in. verzinking in 't drijfzand.
enjuponnê, a. met rokken aan.
enliser (s'), v.pr. in 't drijfzand wegzinken.
enjuponner, v.tr. een rok aandoen; verliefd enluminê, a. gekleurd; vuurrood; aangemaken, 't hoofd op hol brengen, door
vrouwenlist overhalen.
enkystê, a. ingekapseld.
enkystement, m. inkapse]ing.
enkyster (s'), v.pr. zich inkapselen.
enlace, a. ineengestrengeld, dooreengevlochten; nauw verbonden, in elkaars armen.
enlacement, m. ineenstrengeling, omstrengeling, omvatting, omarming.
enlacer, v.tr. ineenvlechten, omstrengelen;
vangen, verstrengelen ('n dier in 'n net),
niet de minste vrijheid laten (van omstandigheden); omvatten, omarmen; s'-',
zich ineenstrengelen; elkaar omarmen.
enlaidir, v.tr. lelijk maken; e--,, v.intr. lelijk
worden.
enlaidissement, in. 't lelijk maken of -worenlevage, m. spurt (bij 't roeien). [den.
enlevant, a. meeslepend.
enleve, a. weggenomen; knap, vlot, goed
geslaagd.
enlêvement, in. wegneming, wegruiming,
verwijdering; inneming, verovering; schaking, ontvoering; oplating (van een vlieger); vlotte voorstelling, kranige uitvoering; l te--, des Sabines, de Sabijnse
maagdenroof.
enlever, v.tr. (a) wegnemen, weghalen (bv.
koopwaren), wegrukken, ontrukken (aan)
(bv. van de dood), doen afwaaien, van
't hoofd rukken (hoed), uittrekken (van
jas); doen afvallen (done bladeren), verdrijven, uitmaken (vlak), opruimen
(sneeuw), uit de weg ruimen (hindernis),
stillen (pijn), uitwissen (herinnering),
ontnemen (aan); innemen, veroveren
(vesting), verwerven, verkrijgen, bij verrassing verkrijgen (stem), gaan strijken
met (de bestellingen), meevoeren, ontvoeren, oplichten, schaken; opnemen,
oplichten, opheffen, oplaten ('n vlieger),
in galop zetten ('n paard), vlug afdoen
('t werk); levendig voorstellen, vlot spelen, met vuur voordragen (be. 'n toneel),
begeesteren, inpakken, meeslepen ('n
publiek), winnen (harten); enlevez-le! gooi
hem er uit ! draai hem de nek orn ! ,---, le

schoten; style r,d, bombastische stijl,
klinkklank.
enluminer, v.tr. kleuren, versieren, verluchten; vuurrood maken (de wangen).
enlumineur, m. -euse, f. kleurder, -ster.
enluminure, I. 't kleuren; verlucht(ings-)
kunst; gekleurde plaat of -miniatuur;
vuurrood gezicht, bombast, klatergoud.
ennêagonal, a. negenhoekig.
ennéagone [ene-], m. negenhoek.
ennêagyne,a t negenwijvig(met 9 stampers).
ennêandre, a. t negenmannig (met 9 meeldraden).
enneigê, a. geheel besneeuwd; ingesneeuwd,
vol sneeuw.
ennemi [ênmi], m. -e, f. vijand, -in; l'e,, du
genre humain, de boze; c'est autant de pris
sur l'-', dat is alweer binnen (-gewonnen);
,---, exte'rieur, buitenlandse vijand; ,--,
jure, gezworen vijand; "-, mortel, aartsvijand; tue a l',--, , op 't veld van eer
gevallen; e%-, (de), a. vijandelijk; vijandig
(aan); couleurs ides, niet bij elk. passende
[kleuren.
ennoblir [5.116-], v.tr. veredelen.
ennoblissement [anO-], m. veredeling.
ennuager, v.tr. in wolken hullen, bewolken;
(fig.) onduidelijk maken.
ennui [ânWi], in. verveling; verdriet, iets
' onaangenaams, 't onaangename, 't vervelende (van de zaak), kruis, ongemak,
zorg, ellende; l',---, de vivre, de levensmoeheid; promener son ,...i, de verveling met
zich omdragen; des #--ss, onaangenaamheden.
ennuyant [AnWija], a. vervelend.
ennuyer [ânWije], v.tr. vervelen; hinderen,
lastig vallen; s',---,, zich vervelen; s'%, de,
een hekel hebben aan; erg verlangen naar,
heimwee hebben naar.
ennuyeusement, adv. v. enntr yeux [anWijob],
a. vervelend, lastig, naar, beroerd.
(nonce, in. inhoud, opgaaf, vermelding,
uiteenzetting; tekst, bewoordingen.
6noncer, v.tr. uitdrukken, uiten; vermelden,
aanduiden (feiten), formuleren ('n stelling), uitspreken (getal); s'-', zich uitdrukken.

6nonciatif
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enonciatif, a. uitdrukkend, verklarend;
bewoording.
terme
inonciation, f. uitdrukking; vermelding.
enorgueillir LanOrgdejirl, v.tr. trots maken;
(de), zich verhovaardigen (op), trots
zijn (op), zich verheffen op.
inorme, a. verbazend groot, geweldig, ontzet tend, ontzaglijk.
enormêment, adv. verbazend veel, heel erg,
geweldig.
knormite, I. ongemene grootte, ontzaglijke
omvang; afschuwelijkheid; vreselijke
misdaad; ,stommiteit, blunder.
inouage, m. 't noppen.
inouer, v.tr. noppen, uitpluizen (laken).
enoueur, m. nopper.
de, onderzoek doen
enquérir, v.pr. in:
(naar), vragen (naar).
de comenquete, f. onderzoek, enquete;
modo et incommodo, onderzoek naar
zwaren volgens de hinderwet; faire sine
onderzoek instellen.
(sur), onderzoek
enqueter, v.intr. ooh
doen naar.
enqueteur, m. die een onderzoek instelt,
huisbezoeker.
steken (in) ; krijgen (in)
enquiller,
(sleutel in slot).
enquiquiner, v.tr. het land opjagen; geweldig
vervelen; (ar a.) pesten.
diep geworteld.
b
enracinê, a. (in)geworteld;
't wortel schieten.
enracinement,
wortel
enraciner, v.tr. doen inwortelen;
schieten.
enrage, a. dol; razend, verwoed, woedend;
chien dolle hond; joueur verwoed
speler; manger de la vache "-de, veel ontm. dolleman,
beringen-, gebrek lijden;
bezetene, dol liefhebber.
enrageant, a. om uit zijn vel te springen, om
dol te worden.
enrager, v.intr. razend warden, woedend zijn;
j'enrage, mijn bloed kookt, ik loan het niet
langer aanzien; faire woedend maken,
uit zijn vel doen springen.
remenrayage, m. 't remmen; sabot
schoen; hapering (van 'n vuurwapen).
remming; stuienrayement, enraiement,
ting.
enrayer, v.tr. remmen; tegenhouden; stuiten
('n ziekte); de eerste voor ploegen in
(akker); spaken zetten in ('n rad);
v.intr. zich beteugelen.
enrayoir, m. remtoestel, -inrichting.
enrayure, I. remketting, -schoen; eerste voor
(in een akker).
enrêgimenter, v.tr. in een regiment inlijven;
(voor een partij) winnen, (aan)werven.
inschrijving, aangifte;
enregistrement,
registrering; registratie(kosten); cineti sonore,
filmopname;
matographique,
geluidsopname (op gramofoonplaat of

klankfilm); receveur de
ontvanger
van registration.
enregistrer, v.tr. inschrijven; registreren;
optekenen; in gedachte houden; opnemen
(van phonograaf); faire
ses bagages,
zijn bagage aangeven.
enregistreur, a. zelfregistrerend; appareil
ti ,of
m. registreertoestel; caisse enregistreuse, telmachine, kasregister.
enrhumê, a. verkouden; du cerveau, neusverkouden.
enrhumer, v.tr. verkouden maken;
verkouden worden.
tn. nouvel
enrichi, a. rijk geworden;
parvenu, O.W.-er.
enrichir (de), v.tr. verrijken (met); versieren
(met); rijk worden; zich verrijken.
enrichissement, m. verrijking; versiering.
enrimer, v.tr. plaatsen, stuwen.
enrobage, m. bijzondere verpakking van
tolvrije waren; 't dekken van een sigaar.
enrober, v.tr. verpakken; dekken ('n sigaar),
omgeven met een laagje vet, gelatine
(by . vlees).
enrocher, v.tr. van een steenbedding,
-onderlaag voorzien.
enrols, m. (voor de dienst) aangeworvene;
volontaire,

enrouement, m. aanwerving; dienstneming;
werflijst.
enrober, v.tr. aanwerven; in dienst nemen;
,---, de force, pressen;
(dans), dienst
nemen; zich aansluiten (bij), lid worden
(van), toetreden (tot).
enraleur, m. werver.
enrouê, a. schor, hees.
enrouement, m. schorheid, heesheid.
schor
enrober, v.tr. schor maken;
worden.
enrouillement, m. verroesting.
roesten.
enrouiller, v.tr. roestig maken;
enroulement, m. winding, kronkeling; oprolling, ineenrolling; bladplooiing, bloemplooiing; krullotenziekte; krul, volute
(spiraal).
enrouler, v.tr. winden, kronkelen; oprollen,
ineenrollen; zich ineenrollen, zich
kronkelen.
enrubanner, v.tr. met linten versieren.
ensablement, m. verzanding; zandhoop;
't op 't zand lopen.
ensabler, v.tr. met zand bedekken; op 't zand
doen lopen; verzanden; op het zand
vastraken.
ensabote, a. op klompen.
ensaboter, v.tr. remmen; klompen aandoen.
ensacher, v.tr. in een zak doen, -stoppen.
ensanglantê, a. bebloed; bloederig, met
bloed belopen.
ensanglanter, v.tr. met bloed bevlekken,-.
bloed doen vloeien op ('t toneel).
verwildering.
ensauvagement,
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entendement
ensauvager, v.intr. verwilderen.
ensorceleur, in. -euse, f. tovenaar; -ares;
enseignant, a. corps '', onderwijzend pertoverheks.
soneel.
ensorcellement, m. betovering.
enseigne, /. kenteken; lint van een ridder; ensoufrer, v.tr. zwavelen.
uithangbord; vaandel, standaard; a ensoufroir, m. zwavelkamer.
telles ,--as que, het beste bewijs is dat, ensouple, f. weversboom.
zodanig dat; a bonnes mss, op goede ensoutani, a. die een soutane draagt.
gronden, terecht; ,---, a bifte, slecht schil- ensuifer, v.tr. met talk bestrijken.
derij, prul; a bon yin it ne faut point d'e%,, ensuite, adv. daarna, daarop, vervolgens.
goede wijn behoeft geen krans; a l',,, de, ensuivre (s') (de), v.pr. volgen-, voortvloeien
ensauvager

in den, in de, in het; loger a l',•-, de la lune,
onder de blote hemel slapen; etre loge a la
mime ".", in 't zelfde geval verkeren, in
't zelfde schuitje varen, er a] even beroerd
aantoe zijn,, marcher sous les ".as de qn.,
met iem. meedoen, er net over denken
als iem.; "ss de'ployees, met vliegende,
vaandels; ,■,, m. vaandrig; ,■, de vaisseau,
luitenant ter zee 2e kl.
enseignement, rn. les, lering; onderwijs,
onderricht; e,, obligatoire, leerplicht; ,■.,
primaire, lager onderwijs; r., primaire
superieur, mulo onderwijs; e•-, secondaire,
niddelbaar onderwijs; ",-, sup erieur,
hoger onderwijs; ‘-%, professionnel, yak-,
ambachts-, nijverheidsonderwijs; ,---, libre,
bijzonder onderwijs; entrer dans l'",, bij
't onderwijs gaan; plein d'i - • -,, leerzaam.
enseigner, v.tr. (a) wijzen (weg), wijzen op,
leren, inprenten (iem. zijn plicht); onderwijzen, les geven in, onderrichten in (iem.
in iets), les geven aan, onderrichten (iem.).
entelle, a. met een zadelrug (van een paard).
ensemble, adv. samen, met elkander, to gelijk; "-,, in. geheel, stel, koor; eenheid;
samenhang, overeenstemming; d',-,, gezamenlijk, veelstemmig; l',.., de, de
gezamenlijke, de totale; tableau d',-•,,
overzicht.
ensemencement, m. bezaaiing; reincultuur;
uitpoting (van vis).
ensemencer, v.tr. bezaaien; vis uitpoten in
(vijver).
enserrer, v.tr. om-, bevatten; in een broeikas
zetten.
enseuillement, m. vensterhoogte (boven de
vloer).
ensevelir, v.tr. begraven, bedelven; in een
doodskleed wikkelen, afleggen; verbergen;
s',.,, zich begraven, zich afzonderen; s'",
dans, zich verdiepen in, zich dompelen in.
ensevell ssement, m. 't begraven, 't bedelven;
't afleggen (van een dode).
ensevelisseur, m. begraver.
ensifOrme, a. zwaardvormig.
ensil(ot)age, m. inkuiling.
,
ensiler, v.tr. inkuilen.
ensoleilli, a. zonnig.
ensoleillement, in. blootstelling aan de zo n.
ensoleiller, v.tr. aan de zon blootstellen.
ensommeillê, a. slaperig, slaapdronken.
ensorceler, v.tr. betoveren, beheksen.

(uit); it s'ensuit que, daaruit volgt dat;
et tout ce qui s'ensuit, met al de nasleep
van Bien.
entablement, in. hoofdgestel; muurbekroning (architraaf, fries, kroonlijst), dekstuk; rollaag.
entabler, v.tr. op halve dikte ineenvoegen,
-verbinden (twee stukken hout of ijzer).
entablure, f. aanhechtingsplaats (by. v. e.
schaar).
entacht (de), a. besmet; ,•-, de nullite, nietig,
van onwaarde.
entacher, v.tr. (de) besmetten; bezoedelen-,
bevlekken (met).
entaillage, in. inkeping, 't inkerven.
entaille, I. inkervmg, keep; diepe sncde;
insnijding; kt,, mangat.
entabler, v.tr. kerven; diep insnijden.
entailloir, m. kerfbeitel.
entalllure, f. Inkerving, keep.
entame, f. eerste snede; kapje (van brood).
entamer, v.tr. aanbreken; aansnijden (brood),
aanbijten (appel), aansteken (vat), licht
beschadigen ('n meubel), licht raken
(been), schrammen (huid), snijden in
(schors); aanspreken (kapitaal), aan 't
wankelen brengen (legerafdeling), doen
wankelen (iemands overtuiging), aantasten (de gezondheid, de eery, aan 't wankelen brengen, vat krijgen op (iem.); een
begin van uitvoering geven aan, beginnen
(aan), onder handen nemen, aandurven;
instellen (vervolging), openen (bespreking); s',..,, aangesneden worden; zich
snijden.
entamure, f. eerste snede; kapje (van brood);
lichte wond, schram.
entassement, m. ophoping.
entasser, v.tr. ophopen, opstapelen; oppotten
(geld); "a sottise sur sottise, de ene dwaasheid op de andere stapelen; s',---,, zich
opeenpakken.
entasseur, tn. potter, schraper.
ente [at], f. ent; geente boom; prune d'e--s,
pruimedant; penseelsteel; opgezette lokvogel.
entelechie, f. entelechie, wezenheid, individuele substantie.
entelle, tn. slankaap.
entement, rn. enting.
entendant, m. horende.
entendement, in. verstand, oordeel, begrip.

entendeur
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en tOleuse
entendeur, vi. a bon #J; salut! of a bon P, enterocele, f. darmbreuk.
demi-mot (=flit), een goed verstaander enterozoalre, m. ingewandsworm.
heeft maar een half woord nodig.
enterrement, in. begrafenis; ,--, de premiere
entendre, v.tr. menen, bedoelen, op 't oog
classe, eerste klas begrafenis; eervolle behebben, verlangen; horen; verhoren (beschuldigde, gebed), afnemen (de biecht),
bijwonen (de mis), luisteren naar ('n prediker); begrijpen, verstaan, snappen,
verstand hebben van, kennen ('n wetenschap, z'n belangen); ' dur, hardhorig zijn; ,---, Clair, fijn van gehoor zijn;
iln'entend pas de cette oreille, daar wil hij
niets van weten, daar heeft hij geen oren
naar; j'en ai entendu parler, ik heb er van
gehoord; se faire'', zich laten horen; zich
verstaanbaar maken, zich begrijpelijk
maken; a l',■,, als men hem hoort; naar
zijn zeggen; n',.., que, zich alleen laten
leiden door; dire qc. a qui veut l',%,, iets
aan iedereen vertellen; vous m'entendez
bien, zo bedoel ik het; begrepen? donner
a ,----,, laisser f•-,, te verstaan geven; ,--,
raillerie, scherts kunnen verdragen; ,-%, la
raillerie, goed kunnen schertsen; it n'y
entend rien, hij heeft er geen verstand van;
it n'y entend pas malice, hij bedoelt er geen
kwaad mee; ,---, a, v.intr. oren hebben
naar; s',,,, elk. horen; elk. verstaan; elk.
begrijpen, 't samen eens zijn; je m'entends,
ik weet wat ik zeg; (cela) s'entend, dat
spreekt van zeif; wel te verstaan; les prix
s'entendent..., de prijzen zijn berekend...;
s',-..-, avec qn., 't met iem. eons zijn; met
iem. kunnen opschieten; ils s'entendent
comme larrons en foire, zij spelen onder een
hoedje; s',---, a, s'i-,/ en, verstand-, kennis
hebben van; it s'y entend comme a ramer
des choux, hij heeft er niet het minste begrip van.
entendu, a. gehoord; afgesproken; verstandig, ervaren, glad; begrepen, ingericht;
bien ,--,, welbegrepen; zeker, natuurlijk;
bien ,--, que, natuurlijk onder voorwaarde
dat; faire l'-', doen of men er alles van
weet; wijsneuzig zijn; d'un air /....,, met
'n gezicht alsof men er verstand van
heeft, alsof men er alles van afweet;
c'est ,.■,, dat spreekt vanzelf.
entênebrer, v.tr. in duisternis hullen.
entente, I. betekenis; verstandhouding, overeenstemming; verstand, inzicht, begrip; a
double ,--i, dubbelzinnig; ,----, cordiale,
hartelijke verstandhouding, (na 1914):
E,---,, Entente (West-Europees verbond
tegen de Centralcn).
enter, v.tr. (sur) enten; zetten (op), grondvesten (op); aanbreien (kousen).
enteralgie, f. darmpijn.
entêrinement, m. bekrachtiging.
enteriner, v.tr. gerechtelijk bekrachtigen.
enterique, a. ingewands-.
enterite, I. ingewandsontsteking.

grafenis (v. toneelstuk, artikel &).

enterrer, v.tr. begraven; van de wereld afzonderen (iem.), in de schaduw stellen ('n
concurrent), uit de wereld helpen, in de
doofpot stoppen ('n zaak), overleven (z'n
vrienden), afzien van (verwachtingen),
verborgen houden (smart), uitluiden, een
einde maken aan (by. z'n vrijgezellenleven); s',...,, zich begraven; zich afzonderen, der wereld afstcrven.
entendeur, m. begraver.
en-tetet, in. hoofd, opschrift.
entete, a. stijfhoofdig, koppig; ,.., de, verzot
op; ,-•,, m. -e, I. stijfkop.
entetement, m. stijfhoofdigheid, koppigheid;
aveir de l',--,, koppig zijn.
enteter, v.tr. bedwelmen, duizelig maken,
ijdel maken; een kop zetten aan (een
speld); s',--, (a, dans), hardnekkig vasthouden (aan); s',, dans (de), weglopen
[met.
enteteur, m. aankopper,
enthousiasme, m. geestdrift, vervocring,verrukking.
enthousiasmer, v.tr. in geestdrift brengen,
verrukken; s',-.-, pour, dwepen met.
enthousiaste (de), a. geestdriftig, vol geestdrift (voor), dwepend (met); ,--,, m. & f.
dweper, dweepster, vurig bewonderaar,
-ster.
enthymine, m. verkorte sluitrede (met verzwegen praemisse).
entiche (de), a. aangestoken; behept-, besmet
(met); ingenomen (met).
entichement, ni. dwaze ingenomenheid.
enticher, v.tr. verzot doen worden; s',..., de,
verzot zijn op, bijzonder ingenomen zijn
met.
entier, a. geheel,, vol, volkomen; volledig,
onaangetast; uit een stuk, halsstarrig;
tout ,,,, geheel en al; met hart en ziel;
nombre ,--,, geheel getal; cheval ,---i,
hengst; des heures entieres, urenlang;
feuille entiêre, gaafrandig blad; laic e•-,,
onvermengde melk; la question reste en,tiêre, de zaak is niets vender, -blijft onopgelost; ne laisser rien d'-', aan alles
tornen; ,%.,, m. 't geheel, geheel getal;
en ,•-,, geheel, in z'n geheel; conserver une
chose dans son ,---i, iets in de oorspronkelijke toestand behouden, -laten.
entiirement, adv. geheel en al, volkomen.
entite, I. wezen, wezenheid, eenheid.
entoilage, .m. 't plakken op linnen.
entoiler, v.tr. op linnen plakken. [tituee),
entalage, m. (arg.) beroving (door een prosentaler, v.tr. (arg.) meelokken en beroven.
entaleuse, f. (arg.) verdachte vrouw (die de
door haar meegelokte mannen besteelt).
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entomologie, I. insectenleer, -kunde.
entomologigue, a. insectenkundig.
entomologiste, in. insectenkenner, -kundige.
entomophage, in. insecteneter.
entonnage, in., entonnaison, f., entonnement, in. 't in tonnen gieten.
entonner, v.tr. in tonnen gieten; hijsen
(drinken); aanheffen (gezang); zingen,
bezingen; s',--s, inblazen, inslaan (van de
[wind).
entonnerie, f. vulkelder.
entonnoir, in. trechter; keelgat; en ,---,, trechgranaattrechter;
,-•,
tervormig; ,..., a obus,
de mine, mijntrechter; ,-..., 4 chargement,
vultrechter.
entorse, f. verstuiking; verdraaiing; se donner
(faire) une ,--%, au pied, zijn voet verstuiken, -verzwikken.
entortillage, m. entortillement, m. omwikkeling; verwardheid; gedraai; gewrongenheid.
entortiller, v.tr. omwinden, omwikkelen; verwarren, gewrongen maken; misleiden,
vcrstrikken; ,■., qn., iemand lijmen; ,---,
ses pense'es, zich duister uitdrukken; s'-',
zich winden, zich slingeren.
entour, in. A l',.., (de), rondom; ",S, omstreken.
entourage, in. omgeving, kring van huisgenOten.
entourer, v.tr. (de) omgeven-, omringen. (met);
,--, de remparts, omwallen; ,-..., de soins,
uitstekend verzorgen; heel attent zijn
voor; s',....., de, om zich verenigen; s',--, de
mystere, zich hullen in geheimzinnigheid;
s',--, de precautions, alle mogelijke maatregelen nemen.
entourner, v.tr. k slaan, rollen (om).
entournure, f. armsgat; etre gene aux mss,
niet op zijn gemak zijn.
en-tout-cas, m. paraplu die als parasol kan
dienen.
entozoaires, m.p/. parasieten (ingewandswormeri, enz.).
enteaccorder (s'), v.pr. het eens zijn, in
goede verstandhouding leven.
enteaccuser (0'), v.pr. elkaar beschuldigen.
entr'acte, in. pauze; tussenbedrijf; intermezzo.
entr'aider (s'), v.pr. elkaar helpen.
entrailles, f. pl: ingewanden; (fig.) schoot (bv.
der aarde), binnenste; hart, gevoel; des
e-,ds de pere, een vaderhart.
entr'almer (s'), v.pr. elkaar beminnen.
entrain, m. vrolijkheid; levendigheid, opgewektheid, fut; avec ,,,, lustig; sans /-•,,
histeloos; cela a de l',..,, daar zit gang in.
entrainant, a. meeslepend, wegslepend.
entraink, a. &etraind.
entrainement, m. vervoering, verleiding;
drang, meeslepende kracht; training; africhting; gangmaking; e'quipe d',•,, stel
gangmakers.

entree

entrainer, v.tr. mee-, wegslepen; boeien, verleiden, in vervoering brengen; voor zich
innemen, winnen (harten); na zich slepen,
ten gevolge hebben; africhten,(sp.) trainen;
gangmaken, paten; s',,-, , zich trainen.
entraineur, m. trainer; gangmaker.
entrait, in. bindbalk, hoofdbalk.
entrant, a. binnen-, aankomend; ,--,, in.
binnenkomende; nieuweling.
entr'appeler (s'), v.pr. elkaar roepen.
entrave, f. voetkluister; belemmering, hindernis, verhindering; mettre des ,---,s el,
belemmeren; jupe et ,-...,, strompelrok.
entraver, v.tr. kluisteren; hinderen, belemmeren; jupe entrave'e, strompelrok.
entr'avertir (s'), v.pr. elkaar waarschuwen.
entre, prep. tussen, onder, in; regarder
les yeux, strak aankijken; etre f.,-, la vie
et la mort, zweven tussen leven en dood;
,■., les deux, zo zo, tamelijk; i.--, nous,
onder ons; a-■,_ eux, onder elkander; ,--,
autres, onder anderen; ,---, quatre yeux,
onder vier ogen; soit dit ,--, nous, onder
ons gezegd en gezwegen; ,---, les mains, in
zijn handen; se distinguer ,---, toes, boven
alien uitmunten; jolie ,--, toutes, bijzonder
aardig; fin ,...., les fins, den slimsten to

slim; t'un d',, vows, een van u.
entrebill16, a. op een kier-, half open staand.
entrebâillement, in. kier.
entre-bailler, v.tr. op een kier zetten, aanzetten.
entre-baiser (s), v.pr. elk. kussen.
entre-battre (s'), v.pr. elk. bevechten.
entrechat, m. luchtsprong, kuitenflikker.
entre-choquer, v.tr. tegen elk. stoten, klinken; S ',•-1, tegen elk. stoten.
entre-classes, in. pauze; tussen de middag.
entre-colonnet, entre-colonnementt,m.ruimte tussen twee zuilen.
entre-communiquer (s'), v.pr-. elk. mededelen.
entre-connaitre (s'), v.pr. elk. kennen.
entrecôte, in. ribbe-, paterstuk.
entrecoupe, f. afgeronde-, afgesneden hock
voor 't omrijden.
entrecouper, v.tr. dOOrsnijden; afbreken;
onderbreken; s'm, elk. snijden (ook van
lijnen); elk. in de rede vallen.
entrecroisement, m. kruising.
entre-croiser, v.tr. elk. doen kruisen; s',•,,
elk. kruisen.
entrecueillir, v.tr. nu eh dan afplukken.
entre-dêchirer (s'), v.pr. elk. verscheuren;
elk. belasteren.
entre-dêtruire (s'), v. pr. elk. vernietigen.
entre-deux, m. tussenruimte; middelstuk;
tussenzetsel; penanttafeltje; ,---,, adv. tussenbeide , zo zo.
entre-dEvorer (s'), v.pr. elk. verslinden.
entre-donner (s'), v.pr. elk. geven.
entrée, I. 't binnenkomen; 't opkomen (yan

entrefaites

entrer
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een toneelspeler), intrede, intocht (in een entre-pousser (s), v.pr. elk. duwen.
stad), invaart (in een haven), intrede entreprenant, a. ondernemend; etre "...i, durf
(in de wereld), invoer, aanvoer (van koophebben.
waren); ingang, toegang; begin; voor- entreprendre, v.tr. ondernemen, op touw
gerecht; entreeprijs, entreegeld; invoerzetten; aannemen (bouwwerk); aanvallen,
recht; livre des ,--,s, bock voor inkomende
aangrijpen, onder handen nemen., te lijf
koopwaren; "a en possession, inbezitgaan, aantasten; ,%, (sur, contre), v.intr.,
neming; "../ en jouissance, aanvaarding;
inbreuk maken (op), een aanslag plegen
,---, en fonctions, aanvaarding van een
(op).
ambt; "a en matiere, aanhef, begin; "a entrepreneur, m. -euse, f. ondernemer, aaninterdite, verboden toegang; d',-,a, dadelijk;
nemer, -neemster; ,-,a de messageries, exd',-%, de jeu, al dadelijk; comme "..., de jeu,
p edi teur.
om (maar vast) te beginnen; "a de faveur, entreprise, f. onderneming; aanneming; invrijbiljet; avoir ses ,...,s, vrije toegang
breuk, aanslag; ,•-, de roulage, slepershebben; avoir ses petiles ,---is, vrij in en
zaak; mettre qc. a PP...), iets aanbesteden.
uit lopen; faire son P...., dans le monde, voor entre-quereller (s'), v.pr. ruzie maken.
't eerst uitgaan (van 'n meisje); droit d'-', entrer (meestal dans), v.intr. ingaan, binneninkomend recht.
gaan, -treden, -komen, -rijden, -varen,
entrefaites, I. pl. in: sur ces ,-%,, inmiddels,
-lopen, -rukken, -dringen; deelnemen
ondertussen, onderwijl.
(aan), meedoen (aan); deel uitmaken
entrefesse, m. bilnaad.
(van), opgenomen worden (in), gebruikt
entrefilet, In. kort bericht in een krant.
worden (voor), behoren (tot); entrez!
entre-frapper (s'), v.pr. elk. slaan.
binnen ! cela ne peut m'"-, dans l' esprit,
entregent, m. slag om met mensen om te
dat wil er bij mij niet in; dat komt niet
gaan.
bij me op; ,-.a en scene, opkomen (op 't
enteigorger (s'), v.pr. elk. vermoorden.
toned); ,-,a dans une carriere, een loopentre-hair (s'), v.pr. elk. haten.
baan kiezen; ,-,a en lice, in 't krijt treden;
entre-heurter (s'), v.pr. tegen elk. stoten.
en matiere, een onderwerp gaan beentrelacement, m. ineenvlechting, -strengehandelen, ter zake komen; "a en religion,
ling .
in een klooster gaan; s.. , dans rinfanterie,
entrelacer, v.tr. samen-, ineenvlechten.; s'e%,,
bij de infanterie gaan; ,..%., au service, in
ineengevlochten zijn.
dienst komen, soldaat worden; ,---, en
entrelacs [-la], m. vlechtwerk, loofwerk.
condition, in betrekking gaan; "a en foncentrelarde (de), a. doorregen; doorspekt
tions, zijn ambt aanvaarden; "..., en menage,
(met).
trouwen; ,---, en convalescence, beginnen te
entrelarder, v .tr . (de) doorspekken (met).
herstellen; ,-%., au college, op 't gymnasium
entre-lignet, m. ruimte tussen twee regels;
komen; r%., 4 r Acade'mie, zijn intrede
tussenregel.
doen in de A.; '' en amour, loops worentre-luire, v.intr. even clOOrschijnen, clOOrden; '' en fureur, boos worden, in woede
schemeren.
ontsteken; e•-, en possession de, in bezit
entre-manger (s'), v.pr. elk. opeten.
nemen; "a en composition, tot een schikentremeler, v.tr. dooreenmengen, verwarking bereid zijn; "a en campagne, de
ren; s'",, zich mengen.
veldtocht openen; '' en pourparlers,
entremets, in. tussengerecht.
onderhandelingen aanknopen; ,.%, en
entremetteur, m. -euse, f. bemiddelaar,
comparaison, de vergelijking doorsta an,
-ster; koppelaar, -ster.
en danse, ,-,, en jeu, meedoen, aan de
entremettre (s') (de), v.pr. tussenbeide
beurt komen, handelend optreden; "a
komen; zijn bemiddeling verlenen; zich
dans des details, in bijzonderheden treden;
mengen (in).
,---,, dans les vues de, zich indenken in het
entremise, f. tussenkomst; bemiddeling.
standpunt van, de inzichten delen van,
entre-nceudt, m. $ geleding tussen twee
stroken met de inzichten van; "a dans
knopen.
le sens de l'auteur, de geest van den
entre-nuire (s'), v.pr. elk. benadelen.
schrijver vatten; "a dans la douleur de,
entre-percer (s'), v.pr. elk. doorbOren.
meevoelen met; "a dans la voie des av eux,
entrepont, m. .6 tussendek.
een bekentenis afleggen; ,., dans les
entreposer, v.tr. (in entrepOt) opslaan.
mceurs d'un pays, de zeden van een land
entreposeur, m. magazijnmeester; depotaannemen; "-, dans une depense, bijdragen
houder.
aan een uitgave; je n,' entre pas la-dedans,
entrepositaire, m. iem. die goederen in 't
daar doe ik niet aan mee, daar kan ik niet
entrepOt heeft.
inkomen; ,..%., pour beaucoup dans, een
entre*, m pakhuis, opslagplaats; depot;
grote rol spelen bij; n' ", pour rien dans,
ville d'e%,, stapelplaats,
niets te maken hebben met, geen invloed
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hebben op; en ligne de compte, meetellen;
in beslag nemen, bezetten, een inval does
cela n'entre pas dans ses projets, dat ligt
in, binnendringen in, overvallen; zich uitniet in zijn bedoeling; unc epine lui est
breiden tot (-over) (van brand en ziekte);
entrée dans le doigt, cen doom is in zijn
overstromen (bv. de oever); geheel bevinger gedrongen; faire
laten binnengroeien, voortwoekeren over (van plan komen; faire
une clause dans, cen beten); etre envahi par les eaux, blank staan,
paling opnemen in;
v.tr. binnenbrenonder water staan.
gen, -rijden; invoeren; boeken.
envahissant, a. overweldigend; indringerig.
entre-regarder (s'), v.pr. elk. aankijken.
envahissement, overweldiging, overromentre-rêpondre (s'), v.pr. elk. antwoorden.
peling, inval, bezetting; 't onderlopen;
entre-secourir (s'), v.pr. elk. helpen.
voortwoekering, verbreiding.
entresol, m. tussenverdieping (inz. tussen envahisseur,
overweldiger, indringer.
rez-de-chaussee en premier e'tage).
envasement,
verslijking, verzanding.
entresoler, v.tr. v. e. insteek voorzien.
envaser, v.tr. vullen met slijk;
aanentre-sourcils, in. ruimte tussen de wenkslijken; in het slijk zakken.
brauwen.
't op hopen zetten.
enveillotage,
entre-suivre (s'), v.pr. elk. volgen.
enveilloter, v.tr. op hopen zetten (hoof).
entretaille, f. fijne tussenstreep (bij 't gra- enveloppant, a. omhullend; omtrekkend (van
veren).
een beweging); onweerstaanbaar; poesentretailler (s'), v.pr. strijken (van paarden).
lief; boeiend.
entretaillure, f. strijkwonde (van paarden). enveloppe, I. hulsel, omhulsel, bekleedsel,
entretemps, m. tussentijd; adv. inbriefomslag, buitenband (van een fiets),
tussen, onderwijl.
buitenringwal (versterk.), mantel (v. e.
entreteneur, m. hij die iemand onderhoudt.
kogel, projectiel);
omhulde ballon,
entretenir, v.tr. onderhouden (vuur, 'n weg,
sel; uiterlijk;
florales, $ bloembe'n leger), inz. bewaren (vrede), voedsel
kleedsel;
terrestre, cards oinhulsel;
geven aan (mijmering), steunen (iem. in
mettre sous in een enveloppe doer;
een denkbeeld), voeren, aanhouden (cordu gouvernement, dienstenveloppe; ,---, pour
respondentie), paaien (met) (iem. met
serviette, servetzakje.
beloften), spreken met, onderhouden enveloppement, m. omvatting (tactiek).
(over) (qn. de qc.); zich onderhouden; envelopper, v.tr. (meestal dans) omhullen,
in goede staat blijven; zich niet elk.
inwikkelen, omwikkelen, inpakken; omonderhouden;
la main, zich blijven
ringen, omsingelen; bedotten, verstrikoefenen•
ken; bewimpelen, verbergen; betrekken
entretien,
onderhoud; gesprek; f voe(in), wikkelen (in), meeslepen (in); d'une
ding.
manure envelopple, op bedekte wijze, in
entretoile, I. kanten tussenzetsel.
bedekte termen.
entretoise, I. dwarshout, kalf, steunbout.
envenimation, I., envenimement, m. verentre-tuer (s'), v.pr. elk. doden.
bittering, verergering.
entrevision, f. glimp, visie.
envenimer, v.tr. vergiftigen; verergeren, verentrevoiet,
ruimte tussen de spoorlijnen.
bitteren, verscherpen; bitter worden;
entrevoir, v.tr. even-, vluchtig zien, zien
verergeren, hatelijk worden.
doorschemeren; bespeuren; voorzien, ver- enverger, v.tr. met tenen doorvlechten.
moeden; laisser doorschemeren. enverguer, v.tr.
aanslaan (zeil).
entrevous, m. ruimte tussen twee balken.
envergure, I. 't aanslaan van een zeil; zeilentrevoilter, v.tr. dichtkluizen, met pleisterbreedte; brcedte; spanwijdte, vleugelkalk opvullen.
wijdte,
zweefwijdte; vlucht; omvang
entrevue, f. samenkomst, ontmoeting, on(van geest); esprit de grande
heldere
derhoud.
kop, iem. met brede blik; appareil de
entripaille, a. dik en vet, dikbuikig.
grande
groot vliegtuig.
entr'ouvert, a. half open; op een kier.
envers, pre?). jegens, tegen;
et contrc taus,
entr'ouverture, 1. 't half open zijn, -staan.
tegen iedereen;
m. keerzijde;
entr'ouvrir, v.tr. half openen; op een kier
vcrkeerd, binnenste buiten; in de war
zetten;
half opengaan.
(van de geest); avoir la tete et
geen
enture, f. enting; entspleet; las, dwarsgezond verstand hebben, de kluts kwij t
hout; verbinding.
zijn; se mettre la tete ei
pour, zich suf
inucHation, f. uitpelling.
denken om.
opsommer.
inumêrateur,
envi, in: et
om strijd, om 't hardst,
enunferatif, a. opsommend, optellend.
om 't best.
enumeration, f. opsomming, opnoeming.
enviable, a. benijdenswaard(ig).
6numórer, v.tr. opsommen, opnoemen.
envider, v.tr. opwinden, op klos of spil.
envahir, v.tr. overweldigen, vermeesteren, envie, I. lust, zin, trek, begeerte; afgunst,
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wangunst, nijd; dwangnagel; moedervlek;
aandrang; faire "s, de lust opwekken;
benijd worden; porter "s a qn., iem. benijden; it me Arend ti de, ik krijg lust om;
digne benijdenswaard; N de vomir,
walging, misselijkheid.
envier, v.tr. (a qn.) benijden, misgunnen; begeren, verlangen naar.
m. -euse,
envieux, a. afgunstig; nijdig;
afgunstige, benijder, -ster.
enviné, a. naar wijn riekend.
m.p/.
environ, adv. omstreeks, ongeveer;
omstreken; aux ,-•,s de, omstreeks.
environnant, a. omliggend.
environner, v.tr. (de) omringen-, omgeven
(met).
envisager, v.tr. (strak) aanzien, in 't gczicht
zien; zijn blik vestigen op; beschouwen,
onder 't oog zien (mogelijkheid); tegemoet
zien (toekomst); overwegen, letten op
(bijzonderheden); comme possible,
mogelijk achten.
envoi, m. verzending, afzending; zending,
bezending; opdracht (van een ballade);
(sport.) aftrap.
envoiler (s'), v.pr. kromtrekken (van staal).
goede buren
envoisiné, a. fire Bien
hebben.
envoi, 't opvliegen, 't opstijgen; gloed,
iets verhevens; poète qui a de l'"s, gevoelvol dichter.
't opvliegen; vlucht; bezieling,
envolee,
zich
drang naar 't hogere; manquer
niet verheffen boven 't gewone.
envoler (s'), v, pr. wegvliegen; afwaaien (van
cen hoed); voorbijvliegen (van tijd).
envofitement, m. betovering, bezwering.
envoliter, v.tr. betoveren (door icmands
beeltenis to mishandelen); beheksen.
m. geI die is raak;
envoy6, a. c'est
zant, zaakgelastigde; verslaggever;
special, bijzonder verslaggever.
envoyer, v.tr. (et) zenden, of-, toe-, uit-, ver-,
wegzenden; uitsteken (handen), toewerpen ('n kus), lossen (op) ('n schot), toebrengen (aan) ('n vuistslag), inschoppen,
aftrappen, uitslaan (bal), overleggen
(stukken);
chercher, later' halen; ne pas
dire, geen blad voor de mond nemen,
er geen doekjes om winden; qn. au
liable, iem. laten stikken, iem. verwenqn. promener, iem. wegsturen,
sen;
tegen iem. zeggen: loop naar de maan;
naar de pomp laten lopen.
envoyeur, m. - euse, t. afzender, -ster; in[schopper.
Eole [661], m. Aeolus.
Aeolusharp.
6olien, a. in: harpe
windkogel; rookvanger; soldeer6olipyle,
[lamp.
Onto', a. v. d. epacta.
epacta (aantal dagen tussen de
6pacte,
laatste nieuwe maan en i Jan.).
patrijshond.
- e, I.
6pagneul,

epars

epais, 6paisse, a. dik, dicht; zwaar, grof; hot,
dom; avoir la langue "sse, zwaar van tong
zijn, moeilijk spreken;
adv. semer
dicht zaaien.
epaisseur, f. dikte, dichtheid; grofheid, logheld; botheid, domheid;
des tenêbres,
de diepe duistemis; it s'en est fallu de
d'un cheveu, het heeft maar een Naar gescheeld.
epaissir, v.tr. verdikken, verdichten; verduisteren; logger-, hotter maken;
dik worden; son esprit
v.intr. &
s'e'paissit, zijn geest verstompt.
tn.
verdikking, verdichting.
6paississement,
epaler, v.tr. de inhoud meten van ('n vat).
6pamprage, m., 6pamprement, besnoeiing
(van de wijnstok).
6pamprer, v.tr. besnoeien (wingerd).
uitstorting; hartelijkheid;
6panchement,
ontboezeming, vertrouwelijke mededeling.
epancher, v.tr. uitgieten (water), vergieten
(bloed), uitstorten (weldaden, zijn hart),
lucht geven aan, ontboezemen (zijn verdrietelijkheden); zich uitstorten; zijn
hart uitstorten.
epanchoir, m. afwatering, verlaat.
6pandage, tn. verspreiding van mest.
epandre, v.tr. uitgieten, vergieten, uitstorten,
vergoten worden; Lich
verspreiden;
verspreiden.
epanoui, a. stralend van genoegen.
6panouir, v.tr. doen ontluiken; opvrolijken,
doen stralen van vreugde;
la rate, de
lever doen schudden, doen lachen;
opengaan, ontluiken; vrolijk worden, ophelderen, stralen van vreugde.
kpanouissement, m. ontluiking, opbloeiing,
ontplooiin c,, opvrolijking, vrolijke gelaatsuitdrukking,
glans, opgetogenheid.
b
6par, m. At, spier; boom; dwarshout.
hanekam.
6parcette, I.
6parer (s'), v.pr. achteruitslaan.
m.
6pargnant, a. zuinig, spaarzaam;
spaarder, inlegger.
6pargne, I. spaarzaamheid, zuinigheid;
spaarpenningen; de spaarders; besparing;
caisse spaarbank, spaarkas; de
temps, tijdbesparing.
sparen, over-, be-, uitsparen,
6pargner,
uitzuini c-en, ruhnte laten voor ('n wandkast); besparen
b
(qc. is qn.); sparen, ontzien, verschonen, welwillend zijn tegenover; .', v.intr. sparen, potten; s'"s, zich
sparen; elk. sparen; qc., zich iets
besparen.
verstrooiing.
eparpillement,
6parpiller, v.tr. verstrooien, verspreiden, versnipperen; zich verstrooien; uiteengaan.
epars, a. verstrooid, verspreid; los (van Naar,
van gedachten).
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kparvin, nt. spat (van paarden).
ipastrouillant, a. (f am.) verbazend.
kpatamment, adv. v. kpatant, a. verbazend,
prachtig, kras.

kpate, 1. in: faire de l',---,, drukte maken,
lef maken, bluf slaan, pats trappen; de
branie uithangen.
kpatê, a. zonder voct; plat; paf, stom verbaasd; nez "-d, platte neus.
epatement, In. platheid (van de neus);
stomme verbazing.
kpater, v.tr. de voet breken van, languit
doen vallen; plat maken; paf doen staan;
verstomd doen staan; s',..., , languit vallen;
verstomd staan.
kpateur, in. druktemaker, patstrapper, ophakker.
kpaufrer, v.tr. doen barsten ('n marmeren
beeld).
kpaufrure, I. barst, steenschilfer.
kpaulard, tn. zwaardvis (dolfijnachtige).
kpaule, I. schouder; hausser (of lever) les
dpaules, de schouders ophalen; donner un
coup d'", a qn. of préter l',---, et qn., iem.
een handje helpen; regarder qn. par-dessus
l',--d, iem. met minachting (over de schouder) aanzien; faire qc. par-dessus l'"-i, iets
slordig doen; chasser par les ,•-,s, er uitsmijten; /-%, de mouton, slechtbijl; kf,, driehoekig zeil.
kpaulke, f. schouderstoot; schoudervracht.
kpaulement, m. schoor-, steunmuur; borstwering, verschansing; welving van 't voorschip.
6pauler, v.tr. de schouder ontwrichten van
(bv. wild zwijn); in de aanslag brengen
(geweer); bijstaan, helpen; dekken (met
een borstwering); s',-,i, zich de schouder
ontwrichten; elk. steunen; zich dekken.
epauletier, in. epaulettenmaker.
epaulette, I. schouderstuk, schouderband,
schouderbedekking, schouderlint; epaulet; obtenir 1 ,,,,, officier worden; zie ook
dpinard.
epaulette, I. schouderstuk (harnas), -band.
ipave, a. onbeheerd; ti, I. wrak, wrakstuk;
verloren-, onbeheerd goed; overblijfsel;
droit d',--i, strandrecht; pilleur d'--s,
stranddief, strandjutter; directeur des "-is,
strandvonder.
kpeautre, In. $ spelt (soort koren).
epee, f. degen, zwaard; militaire loopbaan;
schermer; elger; slaghout; ,---, d deux mains,
tweehands zwaard; mettre l'i---i a la
main, het zwaard trekken; remettre re--,
au fourreau, de degen opsteken; homme
d'".- i, militair; l'", de Damocles, het zwaard
van a; poursuivre l'ennemi l',-, dans les
reins, den vijand voor zich uitjagen;
coup d'i---i dans reau, moeite voor niemendal; emporter a la Pointe de l',---d, met geweld verkrijgen; l',---, use le fourreau, to

epicene

veel geestesarbeid sloopt 't lichaam; passer au fit de l'--, over de kling jagen; c'est
son ,--i de chevet, daar komt hij altijd mee
op de proppen, dat is zijn stokpaardje;
"-, de mer, zwaardvis.
êpeiche, I. 3e bonte specht.
êpeire, I. echte spin; ,./ diademe, kruisspin.
kpeler, v.tr. spellen; (fig.) met moeite ontêpellation, f. 't spellen. [cijferen.
Openthise, I. inlassing van een letter(greep), epenthesis.
êpentliktique, a. door epenthesis ontstaan.
êpepiner, v.tr. de pitten halen uit.
iperdu, a. -ment, adv. buiten zich zelf;
hartstochtelijk, hevig; ontsteld, radeloos;
fuite tee, dolle vlucht.
êperlan, m. :a5 spiering.
êpernaux, in. pl. gaten in de omheining van
een schaapskooi.
êperon, m. spoor (van een miter, -haan,
-bloem, -insect, enz.); ram (van een
schip); stenen beer, golfbreker, ijsbreker;
uitloper (van een gebergte); donner des
,•-is, de sporen geven; /a journde des E"-is
d'or, W de Sporenslag (13oz); ,--, de la
Vierge, ,---, de chevalier, $ ridderspoor.
êperonnê, a. gespoord; met een ram.
êperonner, v.tr. de sporen geven aan; van
sporen voorzien; aansporen, aanzetten.
êperonnerie, I. fabriek van sporen, enz.
êperonnier, m. sporenmaker, 1 pauwfazant.
êpervier, m. 3e sperwer; kt. werpnet.
eperviire, I. $ havikskruid.
ipervin, m. spat, vereelting (zie e'parvin).
6phêbarque, m. hoofd van epheben.
ephibe, m. jongeling (bij de Grieken).
kpiiklide, I. zomersproet.
6phémire, a. van een dag; kortstondig; ,--,,
m. haft (eendagsvlieg).
ephemerides, f. pi. ephemeriden (sterrenkundige tafels); dagboek; geschiedkundige
Ephise [ef-j, I. Ephesus. [scheurkalender.
ephorat, m. ephoorschap.
Ephore, in. ephoor (Spartaans magistraat).
Op!, m. aar, korenaar; waterkering, beschoeiing; ijzeren punt (bv. op een muur);
monter en "-i, aren schieten; ,-•-, celtique,
$ grote valeriaan, nardus; "-, d'eau,
fonteinkruid; r--, fleuri, $ andoorn; ,---,
de lait, $ veldajuin; ,-•-, de diamants,
aarvormig diamanten tooisel; i---, de
cheveux, piek, weerbarstig haarbosje.
epiage, m. aarvorming.
kpiaire, m. $ andoorn.
kpicarpe, m. $ vruchtschil.
kpicarpique, a. v. d. vruchtschil.
êpice, f. specerij; Pain d'"-i, koek, peperkoek;
les quatre ,•ds, kruidnagelen, muskaatnoot,
peper en kaneel.
kpick, a. gekruid; peperduur, gepeperd.
épicka, m. $ spar.
epicene, a. gemeenslachtig (van woorden).
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kpicentre, m. epicentrum (centraal punt
ener aardbeving).

epicer, v.tr. kruiden; peperen, duur aansmeren.

epicene, I. kruidenierswaren; kruidenierswinkel, -zaak, -yak.

kpicier, m. -lire, I. kruidenier, -ster; be-

krompen burgerman, droogstoppel; a.
kruidenierachtig.
kpicritne, m. sehedelhuid, -bedekking.
kpicrilnien, a. v. d. schedelhuid.
Epicure, m. Epicurus.
kpicurien, m. epicurist (volgeling van Epicurus); ,--,, a. epicuristisch (zinnelijk).
kpicurisme, m. epicurisme (leer van Epicurus: genotzucht)
epicycle, m. bijkring, bijcirkel.
kpicyclolde, f. lijn door 'n punt in een cirkel,
rollend over een andere cirkel, beschreven.
kpidêmicite, I. epidemisch karakter.
êpidêmie, I. epidemie (heersende besmettelijke ziekte).
ipidêmiologie, I. leer van de epidemieen.
beoefenaar van die leer.
kpidkrniologue,
kpidêmique, a. -ment, adv. epidemisch.
epidendre, a. $ op bomen groeiend.
opperhuid, vel; buitenkant;
kpiderme,
sensible, zeer ]ichtgeraakt zijn.
avoir
met
een opperhuid; afschilfekpiderme, a.
rend.
kpidermique, a. van de opperhuid.
kpik, a. aarvormig.
kpier, v.tr. bespieden, begluren; afkijken,
afluisteren; v.intr. in de aren schieten.
kpierrage, m., kpierrement, m. 't van stenen
zuiveren.
ipierrer, v.tr. van stenen zuiveren.
kpieu, in. jacht-, werpspies.
kpigastre, m. maagstreek.
epigastrique, a. van de maagstreek.
kpigk, a. bovengronds.
kpiglotte, I. strotklep.
kpiglottite, f. ontsteking van de strotklep.
ipigones, in. pl. kleine nakomelingen van
een groot voorgeslacht.
kpigrammatique, a. scherp; kort en zinrijk.
ipigrammatiser, v.intr. puntdichten maken.
puntdichter.
epigrammatiste,
êpigramme, I. puntdicht, epigram; scherpe
zet.
kpigraphe, f. opschrift, zinspreuk, motto.
kpigraphie, f. kennis van opschriften.
kpigraphique, a. van een opschrift, eigen
aan opschrif ten.
kpigraphiste, m. kenner van opschriften.
Opigyne, a. t op 't vruchtbeginsel staand.
ontharing.
kpilage,
kpilation, f. ontharing.
ipilatoire, a. ontharend.
kpilepsie, I. epilepsie, vallende ziekte.
Opileptique, a. epileptisch (lijdend aan de

epiplocae

vallende ziekte); woedend, woest;
m. & f. lijder, -es aan vallende ziekte.
kpiler, v.tr. ontharen, de grijze haren uittrekken van.
kpillet [epije], nt. $ aartje (deel van een
samengestelde aar).
kpilobe, m. $ bastaardwederik.
epilogue, m. slotwoord, narede; slot; naspel.
v.intr. napleiten,
kpiloguer, v.tr. bedillen;
vitten;
nabetrachting houden over.
kpilogueur, m. -euse, f. vitter, vitster.
kpiloir, nt. uitpluktang.
épinaie, f. doornbos.
kpinard, m. (gewoonl. p1.) spinazie; epaulette
4 graine epaulet met troetels (voor
hoofdofficieren).
epine, I. doornstruik; doom, stekel, moeimeiblanche,
lijkheid; soort peer;
doorn, hagedoorn;
noire, $ sleedoorn;
dorsale, ruggegraat; tirer a qn. une
du pied, iem. uit de verlegenheid redden;
fagot
lastig heer; are sa y les (of des)
op hete kolen staan, zich in een
double,
netelige toestand bevinden;
,
egelvis;
de
zeepaardje; longu e
stekelJudas,
vierge,
pieterman;
baars. [men.
épiner, v.tr. met doornige takken bescherépinette, J f. spinet (soort klavier); mestkooi
(voor gevogelte); zie ook e'pine-vinette.
kpineux, a. doornig, stekelig; (fig.) moeilijk,
netelig, lastig.
kpinet-vinettet, f. 41. zuurbes, berberis.
épingle, f. speld; knijper (om de was op te
hangen);
speldengeld; — 4 cheveux,
haarspeld;
de cravate, dasspeld;
de atrete, veiligheidsspeld;
anglaise,
coups
speldeprikken; mettre une
sur sa manche, een knoop in zijn zakdoek
leggen; tire 4 quatre
om door een
du jeu, zich
ringetje te halen; firer son
(handig) aan een gevaar onttrekken.
zeer fijn gekpinglk, a. keurig; velours
ribd fluweel.
kpingler, v.tr. vastspelden; opensteken ('n
[gaspit).
kpinglerie, I. speldenfabriek.
epinglette, f. raimnaald, priem.
kpinglier, m. -lire, f. speldenmaker, -maakruggemerg.
[ster.
Oiniere, a. moelle
stekelbaarsje.
êpinoche, f.
ipinocher, v.intr. kieskauwen.
kpipactis, I. wespenorchis.
spaansevliegkpipastique, a. papier
pleister.
Driekoningen
(6 Jan.).
I.
Epiphanie [ep-],
kpiphoneme, m. slotuitroep.
't tranen der ogen.
kpiphora,
kpiphragme, m. winterdeksel (bv. van een
slak).
ipiphylle, a. op bladeren groeiend.
ipiphyte, a. t op andere planten groeiend.
epiplocile, darmnetbreuk,
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epreuve

darmnet.
Epiploon, [-ple6],
epointage, epointement, in. 't afbreken van
de punt.
heldendicht.
Epique, a. episch; poetne
Epire [ep-], f. Epirus.
Epointer, v.tr. afpunten, stomp maken;
Epiroot.
zijn punt verliezen; zijn heap ontwrichten
Epirote [6p-],
(van cen paard).
episcopal, a. bisschoppelijk; Eglise tee,Anglikaanse kerk;
in. Anglicaan.
Eponge, t. sponsdier; spons; serviette
badhanddoek;
Episcopat, in. bisschoppelijke waardigheid;
de platine, platinaspons;
de gezamenlijke bisschoppen.

episode, m. episode (gebeurtenis, ingelast
[verhaal).
Episodique, a. episodisch.
in. trekepispastique, a. blaartrekkend;
$ zaadvlies.
[pleister.
êpisperme,
episser,
splitsen (touw).
epissoir, m. splitshoorn.
êpissure, f. splitsing (van touw).
briefstijl;
m. & f.
Epistolaire, a. style
briefschrijver, -schrijfster (in de letter[kunde).
Opistoller,
briefschrijver.
ipitaphe, f. grafschrift.
epitaphier, nt. verzameling grafschriften.
Epithalame,
bruiloftslied.
epithelial, a. van het epithelium.
epithelium [-Om], in. epithelium (opperhuid
van een slijmvlies).
omslag, pap; hoornachtig uitwas op een snavel.
Epithite, f. epitheton, toevoegsel, benaming;
de nature, kenschetsend epitheton.
epitome, I. overmantel; schouderbedekking
van een toga.
epitome, m. uittreksel, kort overzicht.
êpitre, f. epistel, brief in verzen; zendbrief;
de saint
Epistel, gedeelte van de psis;
Paul, brieven van Paulus; c6td de
rechterkant van 't altaar.
ipitrope, f. rhetorische figuur waarbij men
toegeeft wat men zou kunnen bestrijden.
Epizoaire, m. uitwendige parasiet.
Epizootie [-zOOsi], f. veepest, veeziekte.
veeEpizootique [-zOOtik], a. maladie
iiekte.
[wanhopig.
Eplori, a. in tranen smeltend, treurend,
Eplorement,
diepe droefenis.
Eployé, a. met uitgespreide vleugels.
't schoonmaken
Epluchage, ipluchement,
(van groenten, vis, ens.); 't jassen (aardappelen); 't uitpluizen.
Eplucher, v.tr. reinigen, plukken (gevogelte), schoonmaken (groenten), schillen
(vrucht), jassen (aardappels), wieden
(akker), ontlasten van done takken, -van
overvloedige vruchten (boom), noppen
(laken, 'n nieuwe stof), (fig.) uitpluizen
('n rekening, iemands gedrag);
des
dcrevisses, vitten; zich reinigen (van
dieren).
Eplucheur, m. -euse, f. uitpluizer.
Epluchoir, m. pluismesje.
Epluchure, f. afval, schil; uitpluissel.
epode, f. na-, slotzang.
epos, m. kruinhorentje (hert); bovenste
geweitak,

Opithime,

N

passer
sur qc., er de spons over halen,
iets vergeven en vergeten; boire comme une
drinken als cen tempelier.
sponger, v.tr. afsponsen; afwissen;
zich 't zweet van 't gelaat wisscn.
Epontille, f. kt, berkoen.
Epontiller, v.tr. met berkoenen stutten ('n
schip).
iponyme, a. naamgevend; archonte
archont die zijn naam aan 't jaar gaf.
Epopie, f. heldendicht, epos.
Epoque, I. tijdperk, tijdvak; tijdstip; faire
van bizondere betekenis zijn; a pareille
(anders) om deze tijd.
epouce, a. duimloos.
epoulli, a. hijgend, bek-af.
de
Epouffer (s'), v.pr. zich wegpakken;
tire, bijna stikken van het lachen.
luizen.
6pouilier,
Epoulardage, m. 't sorteren (v. tabaksbl.).
epoularder, v.tr. sorteren (tabaksbladeren).
Epoumoner, v.tr. buiten adem brengen;
buiten adem geraken; zich hees schreeuEpousailles, bruiloft. [wen.
spouse, f. echtgenote, gemalin.
EpousEe, f. bruid.
Epouser, v.tr. hu wen, trouwen met;
qn.,
iemands partij kiezen;
qc., een zaak
tot de zijne maken;
la forme de, de
vorm aannemen van, sluitend passen om,
zich zetten naar;
trouwen.
Epouseur, m. vrijer, trouwlustige, pretendent, hofmaker.
Epoussetage, In. 't afstoffen.
Epousseter, v.tr. afstoffen, uitborstelcn; afwrijven (paard), reinigen, afrossen.
penseeltje, borsteltje.
Epoussetoir,
epoussette, f. borstel; lap, wrijfdoek.
Epouvantable, a. -ment, adv. verschrikkelijk,
on tzettend.
vogelverschrikker; boeman;
Epouvantail,
schrikbeeld.
Epouvantement, m. verschrikking.
Epouvante, I. schrik, ontsteltenis.
Epouvanter, v.tr. verschrikken, ontzetten;
schrikken, bang worden.
epoux, m. echtgenoot, gemaal; lithos
bruidspaar; jeunes
jonggehuwden.
Epreindre, v.tr. uitdrukken, uitpersen.
Epreinte, f. persing; buikpijn; drek.
éprendre (s') (de), v.pr. verliefd worden (op);
zich aangetrokken voelen (door).
Epreuve, I. proef, proefneming; beproeving,
bezoeking; wedstrijd, deelwedstrijd, examen, proefwerk; proefdruk, drukproef of
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afdruk (pilot.); mettre a
op de proef
stellen; faire
de, beproeven, de proef
nemen met; a
de, bestand tegen; d,
de la balle, kogelvrij; ", du feu, vuurproef;
du feu, vuurvast; d toute"s,
beproefd, tegen alles bestand;
judiciaire, Godsoordeel; ' s 6crites, schriftelijk
examen;
de revision, revisie;
de
vitesse, snelheidswedstrijd;
sportive,
sportwedstrijd; ti en bon a tirer, afdrukproef;
positive, positief;
negative,
negatief.
epris (de), a. verliefd (op), verzot (op), aangetrokken (door).
eprouver, v.tr. bepro even, op de proef stellen, toetsen; ondervinden, doorstaan;
gevoelen.
[reageerbuisje.
eprouvette, 1. proeflepel, -glaasje, -buisje,
epucer, v.tr. vlooien.
êpuisable, a. uitputtelijk, uitputbaar.
epuise, 1. gemaal, watermolen;
volante,
windwatermolen.
ipuisê, a. uitgeput; uitverkocht (van een
bock), afgehandeld (van een agenda),
op, afgespeeld (van een instrument).
ipuisement,
uitpomping; uitputting, uitmaling; machine d'"a, stoomgemaal.
6puiser, v.tr. uitpompen, uitscheppen, droogmaken; uitputten, verbruiken, opmaken;
s'"s, zich uitputten, uitgeput-, uitverkocht

worden; zich afsloven.
ipuisette, I. scliepnetje; vogelnet; hoosvat.
epulide, f. ontsteking van 't tandvlees.
ipulotique, a. & m. wondhelend (middel).
epurateur, a. zuiverend;
m. zuiveraar,

zuiveringstoestel; kalkkisten (gasfabriek).

epuratif, a. zuiverend.
epuration, I. zuivering; veredeling.
ipuratoire, a. reinigend.
epure, uitslag (tekening); ontwerp.
epurement, tn. zuivering, reiniging.
epurer, v.tr. zuiveren; veredelen.
epurge, I.
kruisbladwolfsmelk; grande "s,
ricinus, wonderboorn.

Equanime [ekwanim], a. gelijkmoedig.
6quanimitê [ekwa-], /. gelijkmoedigheid.
6quarrir
v.tr. vierkant maken; villen
(paard); ontbolsteren, beschaven ('n lomperd).

iquarrissage

iquarrissement,

't vierkant maken; 't villen (van paarden,
enz.).
iquarrisseur
m. paardenvilder.
equateur [-kwa-], m. evenaar, evennachtslinie, equator; Republique de
Ecuador.
equation [-kwasjO],
vergelijking (in de
algebra);
du temps, verschil tussen
middelbare en ware tijd; personnelle,
verschil tussen waarneming en reactie.
equatorial [-kwA-], a. equatoriaal, tot de
evenaar behorend.

6quivalent

6quatorialement L-kwa- ], adv. in de positie
van (als) 'n evenaar.

Equatorien, m. bewoner van Ecuador.
êquerrage [eker-], m. tweevlakshoek.
equerre [eker], f. (winkel)haak; mettre
haaks maken;
dessin, driehoek;
d'arpenteur, meetkruis; double "s,
en T,
tekenhaak; fausse "s, zwei.
iquerrer [eke-], v.tr. haaks maken.
iquestre [ekWestr], a. ridder-; ruiter-; ordre
ridderstand; statue
ruiterstandbeeld.
equiangle
a. gelijkhoekig; triangle
e•-d, gelijkzijdige driehoek.
6quidis,
paardachtigen.
equidistant [-kWi-], a. evenver verwijderd.
equilateral [-kWi-], a. gelijkzijdig (van een
driehoek), regelmatig (van een veelhoek);
onverschillig.
equilibration [-ki-], f. 't in evenwicht brengen of -houden.
equilibre [-ki-], m. evenwicht.
6quilibrer [-ki-], v.tr. in evenwicht brengen
of -houden; esprit bien
iem. met
gezond verstand, bezadigd man;
tegen elk. opwegen.
iquilibriste [-ki-], m. & /. koorddanser, -es,
equilibrist.
6quille
smelt.
f.
equin, a. paarde(n)-.
èquinoxe [ - ki - ], m. nachtevening.
êquinoxial [-ki-], a. de nachtevening betreffend; ligne "se, evennachtslijn; fleur
"de, bloem, die per dag 12 uur open is.
equipage [-ki-], tn. bemanning (van een
schip); legertros; stoet, gevolg, reisgoed;
trein; eigen rijtuig; uitrusting, toerusting;
toebehoren, benodigdheden; ,-,ds de construction, steigers, ladders, enz.
6quipe [-kip], /. ploeg (werkvolk); elftal (bij
voetbal); sleep (schepen); homme d'"s,
spoorwegwerker; chef d'",s, ploegbaas.
equipie [-ki-], I. gekke streek, onbezonnen
daad, dwaze onderneming; tocht.
equipement [-Id-], tn. toerusting, uitrusting.
èquiper [-ki-], v.tr. toerusten, uitrusten;
voorzien; nionteren (geweer).
equipeur [-ki-], m. monteur van wapenen.
6quipier [-ki-],
treinarbeider; medespeler.
equipollence [6ki-], gelijkwaardigheid.
equipollent [-ki-], a. gelijkwaardig.
equitable [-ki-], a. -ment, adv, billijk, rechtvaardig, -matig.
equitation
I. rijkunst; 't paardrijden;
creole
rijschool.
equate [-ki-], billijkheid, rechtvaardigheid,
-matigheid.
equivalence [-ki-], f. gelijkwaardigheid; gelijkwaardig diploma.
equivalent [-ki-], a. gelijkwaardig;
m.
equivalent (gelijke waarde, tegenwaarde,

equi-valoir
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gelijk bedrag, vergoeding, woord-, uitdrukking van gelijke be tekenis).
equivaloir (a) [-ki-], v.intr. gelijke waarde
hebben (als), gelijkstaan (met), opwegen
(tegen), gelijkwaardig zijn (aan).
êquivoque [-ki-], a. dubbelzinnig; verdacht,
bedenkelijk; ,---,, /. dubbelzinnigheid.
iquivoquer [-ki-], v.intr. dubbelzinnig spreken of -schrijven.
&able, in. $ ahorn, esdoorn; ahornhout.
eradication, f. uitroeiing.
kraflement, m. 't schrammen, 't schaven,
't openrijten.
irafier, v.tr. schrammen, openrijten.
&allure, f. schram, afschaving.
Braille, a. uitgerafeld; ruw, gebarsten; schor,
rauw; met omgedraaid ooglid.
kraillement, in. uitrafeling; schorheid, rauwheid; omkering van het onderste ooglid.
irailler, v.tr. uitrafelen ('n stof), schrammen, afschaven; s',,,, schiften (van een
stof); schor worden.
eraillure, I. rafeling, afschaving.
kranthe, t. $ winterakoniet.
Erasme, m. Erasmus.
g rater, v.tr. de milt uitsnijden van; s',--a, zich
buiten adem lopen.
ire, /. tijdrekening; jaartelling; tijdperk.
Eribe [ereb], m. Erebus (deel der onderwereld).
Erechtie [erek-], m. Erechteus (koning van
Athene).
erect, a. rechtop.
irecteur, a. & in. oprichtende (spier).
erectile, a. die zich kan oprichten.
erection, I. oprichting; instelling; verheffing;
erectie, s tijfwording.
kreintant, a. vermoeiend, afmattend.
ireinté, a. afgemat, doodop, bekaf; versleten, gehavend; afgedragen.
kreintement, m. afbeuling, afmatting; vernietigende critiek.
kreinter, v.tr. afrossen; afbeulen, afmatten;
hekelen, afkammen, afmaken (bv. 'n
schrijver); s',..,,, zich afbeulen, -aftobben.
kreinteur, in. afmaker, afbreker.
krimitique, a. kluizenaars- (bv. vie ,d).
irkthisme, in. prikkelbaarheid, overspanning.
erg [erg], m. erg (eenheid van energie).
ergastulaire, m. bewaker v. e. slavenkerker.
ergastule, m. slavenkerker (bij de Romeinen).
ergot, in. spoor (van een haan); bijteen; dood
takje; brand in 't koren; se lever (of monter) sur ses ,...as, trots-, heftig optreden.
ergotage, m. vitterij, haarkloverij, geredekavel, gedisputeer.
ergoti, a. gespoord; met een bijteen; brandig
(van granen).
ergoter, v.intr. vitten, haarkloven.
ergoterie, f. vitterij, haarkloverij.
ergoteur, in. vitter, haarklover.

ergotisme, in. zucht tot haarkloven; kriebelziekte.

ericacies, kricinkes, /. pl. $ heideachtige
planten.

Eridan [er-], m. Eridanus (Po).
Erie [er-], m. lac "-,, Erie-meer.
iriger, v.tr. oprichten; stichten, instellen;
f•-, en, verheffen tot; s'", (en), zich opwerpen (als, -tot).
krigiron, m. t fijnstraal, vlooienkruid.
irigne, 1. X oplichter; pincet.
Erin [er-], f. Erin (Ierland).
Erinnyes [er-], f. pi. Erinnyen (Furien).
erminette, I. kuipersdissel.
ermitage, in. kluizenaarswoning, kluis; afgelegen huisje.
ermite, in. kluizenaar; kluizenaarskreeft.
Ernest, in. Ernst.
êroder, v.tr. afknagen, wegvreten, afschuren.
irodion, m. reigersbek.
krosif, a. wegvretend.
erosion, f. wegvreting, afknaging.
erotique, a. -ment, adv. erotisch.
krotisme, tn. erotische drang, -verlangen.
krotomane, m. lijder aan erotomanie.
erotomanie, 1. erotomanie.
erpkiste, m. voorstander der R. P. (Representation proportionnelle ------ evenredige
vertegenwoordiging).
erpetologie, 1. kennis der kruipende dieren.
errance, 1. 't zwerven.
errant, a. dolend, zwervend, loslopend
(hond); chevalier ‘---,, dolend ridder; efrtoile
—e, dwaalster; Juif "-d, wandelende Jood.
errata, m. (p1. des ,--,) errata, lijst van drukfouten.
erratique, a. zwervend, erratisch; onregelmatig; bloc •-•,, zweriblok,oiseau,-,, zwerfvogel; fievre r•d, ongeregelde koorts.
erratum [-tom], m. (p1. des —ta) drukfout.
erre, f. (oud) gang; spoor; aller grand'—',
flink doorstappen; (fig.) groot leven; ,•.,s,
spoor van herten; suivre les ,-.ds de qn.,
iemands voetstappen drukken.
errements, /n. pi. gang, loop (der zaken).
errer, v.intr. dwalen, dolen, zwerven; zich
vergissen.
erreur, /. dwaling; vergissing; ,-•., d'impression, drukfout; faire '', are dans 1'-.,
't mis hebben, abuis zijn; tirer de l',--a, zijn
dwaling doen inzien, op zijn vergissing
wijzen; induire en ', op een dwaalspoor
brengen; ,---, de nom, naamsverwisseling;
^a iudiciaire, rechterlijke dwaling; par ".a,
bij vergissing; sauf ,---,, als ik 't wel heb;
nest pas compte, op een rekenfout kan
men altijd terugkomen; erreur! dat is
mis ! ,---,s, omzwervingen; uitspattingen.
errhin, a. voor opsnuiving bestemd; neus-..
erronê, a. verkeerd, vals; doctrine "-,ey
dwaalleer.
ers [er], m. t wikke, linzen enz.
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erse

$ strop.
erse,
erubescence, I. 't rood wonden.
êrubescent, a. rood (wordend).
wilde kool.
Erucage,
Eructation, I. oprisping.
uitbraken.
êructer, v.intr. boeren;
m. geleerde, geletterde.
irudit, a. geleerd;
'
erudition, f. geleerdheid.
irugineux, a. roestig, roestkleurig.
vulkanisch;
met uitslag gepaard.
iruptif, a.
eruption, I. uitbarsting; uitslag; 't doorkomen (van de tanden); 't uitbreken (van
pokken, enz.).
erynge, I. $ kruisdistel.
êrysipelateux [-riz-], a. T roosachtig.
roos, belroos.
irysipile [-riz-], m.
roodheid van de huid; roos.
erithime,
Rode
E rytheee [er-], 1. Erythrea; mer
[Zee.
irythrine, f. koraalstruik.
lettres, doctor
es [es], prep, in de; docteur
sciences, doctor
in de letteren; docteur
in de wis- en natuurkunde.
Esale [ez-], m. jesaja.
Esau [ezaii], m. Ezau.
esbigner, v.intr. (arg.) 'm smeren.
esbroufe, f. (pop.) kale bluf, kouwe drukte;
zakkenrollerij waarbij men 't
vol
slachtoffer tegen 't lijf loopt. [deren.
esbroufer, v.tr. (pop.) overbluffen, overdonesbroufeur, m. druktemaker; zakkenroller;
pother, „geurder".
escabeau, tn. escabelle, I. krukje; voetbankje.
escabelon, m. voetstuk. [laag trapje.
escache, f. ovaal gebit.
escadre, eskader, smaldeel.
eskader.
smaldeel;
escadrille, f.
escadron, m. ruiterbende, escadron; chef d'~,
de ligne,
ritmeester;
de campagne,
veldeskadron; ,--, de contact, vooruitgede de'couverte, verschovën eskadron;
volant, vliegend
kenningseskadron;
[vendel.
schop.
escafe,
escalade, f. beklimming; bestorming met
(diefstal door) inklimladders; vol
ming.
escalader, v.tr. beklimmen; bestormen (met
ladders); inklimmen, overklimmen.
escaladeur, m. beklimmer; bestormer.
escale, I. haven (die men aandoet); aanlegeen haven binnenlopen;
plaats; faire
faire ti a,aandoen .
escaler, v.intr. in de haven binnenlopen.
op de trap;
escalier, in. trap; dans
en vis, ,--, en colimacon, wentournant,
geheime
trap; tomber
teltrap;
de'robe,
van de trap vallen; it a l' esprit
dans
de r~, hij vindt 't juiste woord altijd
de service, trap voor het
even to laat;
personeel.
escalin, m. schelling.
de
escalope, I. lapje vices; t splitboon;
veau, kalfsoester.

r
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esekmotage, m. weggoocheling, ontfutseling;
wisselinrichting (phot.).
escamote, f. voorwerp waarmede gegoocheld
wordt.
escamoter, v.tr. weggoochelen, wegmoffelen;
ontfutselen, afhandig maken; inslikken
(woorden).
escamoteur, m. goochelaar; zakkenroller.
escampativos [esk5pâtivOs], m. pl. faire
uitknijpen, een slipper maken.
het
escampette, f. in: prendre la poudre
hazenpad kiezen.
escapade, f. ontsnapping; streek, uitspatting,
escape, I. zuilschacht. [buitensporigheid,
escarbille, I. sintel.
de la farine,
escarbot, m. mestkever, tor;
meelkever; ts dord, goudkever.
escarboucle, f. karbonkel.
escarcelle, I. beugeltas, buidel; fouiller
r~, in z'n beurs tasten.
escargot, in. huisjesslak; alikruik; escalier en
wenteltrap.
verdelging van slakken.
escargotage,
escargoter, v.intr. wijngaardslakken verdelgen.
escargotiire, f. slakkenkweekplaats, -kuil.
escarmouche, t. schermutseling.
schermutselen.
escarmoucher, v.intr. &
escarmoucheur, m. schermutselaar.
escarole, f. $ andijvie.
escarp (binnengiooiing van een
escarpe,
gevaarlijke
fortgracht), walvoet; ~,
[dief.
escarpe, a. steil.
escarpement, m. steilte, steile helling.
escarper, v.tr. steil maken.
escarpin, m. lage schoen, dansschoen;
verni, lakschoen; mss,folterschoenen.
escarpolette, I. schommel; fopperij.
escarre, I. korst, roof (op wonden); ontvelling
(door doorliggen, enz.).
escarrifier, v.tr. een korst vormen.
escart, m. voorsprong (bij 't k[rsipjgeeiertaj)e.
Escaut, in. Schelde.
escavecade, I. ruk met de neuspranger.
eschare [esk-], f. = escarre.
escharification [esk-], I. korstvorming.
esearrifier.
escharifier [esk-], v.tr.
eschatologie [esk-], f. leer der dingen die
zullen gebeuren na de dood; (fig.) toekom strnuziek.
eschatologique, a. van de leer der laatste
dingen.
Eschyle [efil], m. Aeschylus.
escient [esjil], m. a mon naar mijn weten;
ti bon e•s, welbewust, opzettelijk, na rijp
beraad, voorbedachtelijk.
escionner, v.tr. van loten ontdoen.
s tesclaffer, v.pr. N de tire, schaterlachen,
't uitproesten.
esclandre, m. schandaal, opschudding.
esclavage, m. slavernij, afhankelijkheid, juk.
esclavagiste, tn. voorstander van slavernij.
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esclave, m. & I. slaaf, slavin; t, a. slaafs;
afhankelijk.
esclavon, a. Slavonisch; E,,,, m. Slavonier.
Esclavonie, I. Slavonie.
esciot, m. klomp, holsblok.
escobar, m. sluwerd, schijnheilige.
escobarder, v.intr. op sluwe wijzc liegen, bedriegen.
escobarderie, f, sluwe leugen, -uitvlucht.
escolier, v.tr. (pop.) mollen.
escogriffe, m. grijpvogel; lange slungel;
hapscheer.
,escomptable, a. verdisconteerbaar.
escompte [-kOt], m. disconto (korting wegens vervroegde uitbetaling); taux de l',•-,,
discontovoet.
escompter [-kale], v.tr. disconteren; vooruitlopen op, rekenen op, te vroeg genieten van, van te voren opmaken, -verteren, verdisconteren.
escompteur [-kOt-], m. (banquier e•d), disescopette, I. vuurroer, buks. [contant.
escorte, I. bo-eleide; konvooi; gevolg; faire
a, servird',,, a, begeleiden; ,■,, d'honneur,
erewacht.
escOrter, v.tr. begeleiden, dekken, tot vrijgeleide dienen; vergezellen.
escot, tn. soort serge; 4 schoot van een
latijns zeil.
escouade, .1. X escouade ( 1/2 sectie); afdeling,
[rot, ploeg.
escourg6e, I. karwats.
escourgeon, m. 4 vroege gerst.
escousse I. aanloop.
' schermkunst, 't schermen; maitre
escrime,I.
d',---,, schermmeester; faire de l',---, , schermen.
escrimer, v.intr. schermen; s'e,, a, zich afsloven otn; s'"-, contre, te keer gaan tegen;
s',-•, ae, zich weren met.
escrimeur, m. schermer.
], in. oplichter, gauwdief; beescroc [6:krO
drieger.
escroquer, v.tr. aftroggelen; oplichten.
escroquerie, f. oplichterij, afzetterij, zwendelarij.
escroqueur, m. -euse, t. oplichter, -ster.
Esculape, m. Aesculapius; esculaap, dokter.
Esdras, m. Ezra (profeet).
Esope [Oz.], m. Aesopus.
isotErique, a. esoterisch (alleen voor ingewijden); geheim.
esoferisme, m. geheime leer; werk-, leer
alleen voor ingewijden.
espace [-as], m. ruimte, tussenruimte (als
tijdruimte of afstand); "-, de temps, tijdverloop; gdotnetrie dans l',--,, stereometrie;
regard perdu dans l'",, starende blik;
"---,, f. spatie (bij drukkers).
espacê a. uit elkaar, met tussenruimten;
"-, de qc., met iets ertussen.
espacement, m. tussenruimte, afstand; spat Wing.

esprit

espacer, v.tr. uit elk. zetten, een ruimte
laten tussen, spatieren (bij drukkers); een
tijd laten verlopen tussen; s',---, , zich met
tussenruimten opstellen; op afstanden
geplaatst zijn; met tussenpozen voorkomen, schaarser worden.
espadon, m. groot slagzwaard, sabel;
zwaardvis (soort haai).
espadonner, v.intr. met een houwdegen
vechten.
espadrille, f. gymnastiekschoen (van boven
linnen en onder vlechtwerk); soort pantoffel.
Espagne, f. Spanje; peau d'" soort odeur.
espagnol, a. Spaans; .E,-,, m.-,,Spanjaard.
espagnolette, I. spanjolet (sluiting voor
openslaande ramen of -deuren), draairoede.
espalier, m. latwerk (voor leibomen); arbre
en "s, leiboom.
espalme, m. smeersel.
espalmer, v.tr. varkenen (de kiel v. e. schip
schoonmaken en insmeren).
espar, in. hefboom; mss, sparren; rondhout.
esparcette, I. t esparcette, hanekam.
espice, I. soort, aard, slag; geneesmiddel;
baar geld; bijzonder geval; gedaante; la
belle "-i! 't is me 't soortje wel ! livres de
toute ,,,, allerlei boeken; de name "s, gelijksoortig; courbe donne'e d' ",, kromme
lijn waarvan de aard bekend is; ,-.., de brute,
lelijke stommerik; "-is, geldspecie; en -'s
sonnantes, in klinkende munt; dans l'"--,,
en re-.), in 't onderhavige geval; l',..,,
1:umaine, 't menselijk geslacht; communier sous les deux "-,s, communiceren
onder de beide gedaanten van brood en
wijn.
esperance, f. hoop, verwachting; it est sans
,J, zijn toestand is hopeloos; avoir des "-is,
nog iets te wachten hebben (een erfenis),
goede vooruitzichten hebben; donner des
mss, wat beloven.
esperantiste [esper-], tn. beoefenaar van het
esperanto.
esperanto [6sper-], m. wereldtaal door
Zamenhof samengesteld.
esperer, v.tr. hopen, verwachten; e.--, en,
hopen op, vertrouwen op.
espligle, a. olijk, schalks; ,---,, m. & f. snaak,
guit.
espiiglerie, I. schalksheid, guitenstreek
espingole, f. donderbus.
espion, m. -ne, f. spion, bespieder, -ster.
espionnage, m. bespieding, spionnage.
esplonner, v.tr. ver-, bespieden; beloeren;
spionneren.
esplanade, f. voorplein, wandelplein, exercitieveld; onderlaag van een batterij.
espoir, m. hoop, verwachting.
esponton, m. sponton (halve piek).
esprit, m. geest (onstoffelijk weren; levens-
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uitspelen; (fig.) z'n meninx verbergen.
geest; spook; spiritus, geestrijk vocht;
ziel, hart, gemoed; inborst, gezindheid; esquif [eskif], in. 6 bootje, klein vaartuig,
hulkje.
aanleg, zucht; verstand, vernuft; bedoeling, opvatting, richting [van een esquille [eskij], f. bcensplinter.
krant, enz]; geestigheid, oorspronkelijk- esquilleux [eskijd..], a. versplinterd, splinte[rig.
heid); Heilige Geest; ti de Esquimau [eskim5], m. Eskimo.
keelontsteking.
esquinancie [-ski-], f.
lumiire, engel; P.•.0 des te'nebres, malin
de geest esquine [eskin], f. lendenstreek (van een
boze geest, duivel; rendre
paard).
geven; ‘-•, rude, spiritus asper; N doux,
----- e'reintement.
animaux, esquintement [esk e- tm5],
vitaux,
spiritus lenis;
e'reinter.
levensgeesten; perdre ses 't bewust- esquinter [6sketê], v.tr.
zijn verliezen; reprendre ses mss, weer bij- esquisse [eskis], f. schets, eerste ontwerp.
komen; ti familier, spiritus familiaris; esquisser [eski-], v.tr. schetsen, ontwerpen;
un sourire, even glimlachen.
fugitif, kwik;
frappeur, klopgeest;
de nitre, salpeter- esquiver [eski-], v.tr. ontwijken, ontduiken,
volatil, vliegop;
ti
ontkomen aan; stilletjes uitknijpen,
de
zuur;
de sel, verdund zoutzuur;
ontsnappen.
alcalin,
vitriol, verdund zwavelzuur;
de yin, spiritus; essai, proef, proefneming; keuring,
geest van salmiak;
toets,
't essayeren (van metalen), 't pasitne
chose
pre'sente
de
spiritualien;
les "-is,
scn (van een kledingstuk), 't proeven
de qn., iets dat iem. voor de geest
(van gerechten); vertoog, verhandeling,
de, voor zich innemen;
staat; gagner
proefstuk;
letterkundig opstel; coup
de, een wit voetje
se bien mettre dans
proeforder;
commande
ordre
a, letten op; oft
krijgen bij; avoir
de, beproefflesje; faire
flacon
hij moot geweldig aan 't
avait-il
op de proef;
proeven, proberen; et
suffen zijn geweest; en in gedachten;
bij wijze van proef; faire
et titre
venir a r—, invallen; avoir le bon ti de,
'n proef nemen; faire des is, 6. proefzo verstandig zijn om; se mettre qc. dans
invliegen.
stomen,
zich iets in 't hoofd halen of iets
[bijen).
m. zwerm; drom.
bien fait, bon essaim
trachten to onthouden;
't zwermen (van
juste, juist inzicht; essaimage [-sem-]„
goed hoofd;
borne, bekrompen geest;
essaimer [-semê], v.intr. zwermen (van
Petit
v.tr. verbreiden, uitzaaien.
bijen);
faible, zwakhoofd;
fort, vrijdenker;
turbulent, woelgeest; bel fraai vernuft; essangeage [êsa3a3], m. 't uitspoelen, 't in
de week zetten.
les beaux "-is se rencontrent, u neemt me
de woorden uit de mond; perdre l'—, essanger, v.tr. in de week zetten (de was).
zijn verstand verliezen; calmer les "-is, de essarder, v.tr. met de zwabber schoongemoederen tot bedaren brengen;
essart, m. ontgonnen veld. [maken.
d'une langue, het eigenaardige karakter essarter, v.tr. van struiken en distels zuiveren, ontginnen.
van een taal; d'aventures, zucht naar
avonturen; ti de re'volte, geest van essaver, v.tr. uithozen, leegscheppen.
't beproeven, 't passen; salon
verzet; d'initiative, initiatief; de essayage,
' , paskamer; keuring (van edele
d'—
suite, consequentie; ti de systeme, stelr
metalen).
du siecle,
selzucht of stelselmatigheid;
de clocker, bekrom- essayer, v.tr. beproeven, trachten, proberen;
geest des tijds;
keuren, toetsen (be. edele metalen); passen
de corps,
penheid, kleinsteedsheid;
(kledingstuk), proeven (spijs); M de,
korpsgeest;
d'invention, vindingrijkv.intr. de proef nemen met; (a),
de sacrifice, offervaardigheid;
heid;
pogen, zijn krachten beproeven (aan),
d'et-propos, gevatheid; e.•,, de discerne't wagen (met).
de finesse,
meat, scherpzinnigheid;
de detail, zin essayeur, m. toetser, keurder; iem. die
fijnheid van geest;
kleren aanpast (in een zaak).
des affaires, koopvoor kleinigheden;
du jeu, aan- essayeuse, f. pasjuffrouw.
mansgeest, kijk op zaken;
de son e'tat, essayisme, m. 't schrijven van essays.
leg voor 't spel; avoir
essayiste, m. schrijver van letterkundige
veel voelen voor zijn beroep; avoir
opstellen.
de son dge, zich gedragen volgens zijn
de, zo verstandig esse, f. S-vormig ijzer, -haak; S-vormige
leeftijd; avoir le bon
opening (in muziekinstrumenten).
zijn om; sans
de retour, voor goed;
essence, f. wezen, natuur; aftreksel, extract
geestig man; avoir de
homme
(by. van vlees); vluchtige olie; benzine
courir aPres
geestig zijn; faire de
of terpentijn; boomsoort; par van
geestig willen zijn.
nature, uiteraard; N minerale, gezuiverde
sprot.
esprot, m.
de roses, rozenolie.
petroleum;
v.tr. z'n laagste kaart
esquicher (ook

esprot
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essentiel [-sj61], a. wezenlijk, essentieel; I
den, -uitpersen, enz.), figuren drukken op;
kenmerkend; noodzakelijk, onontbeerlijk;
qn., iemand in de nek zien.
belangrijk, voornaamst; condition
estampeur, m. stempelaar; stempel, stamhoofdvoorwaarde; huile
essence;
per; (erg.) flessentrekker.
't wezenlijkste, 't voornaamste. estampillage, in. stempeling, 't merken.
essentiellement [-sj êl- ], adv. wezenlijk, vol- estampille, /. stempel, merk.
strekt; bijzonder.
estampilier, v.tr. stempelen, merken.
essire, /. r soort netelroos.
estampoir,
stempelijzer.
avegaat.
esseret,
estant, a. op een plaats blijvend; en
niet
essette, I. X dissel, holle bijl.
te kappen, overeind blijvend.
esseule, a. verlaten,, alleen.
estarie, f. k ligdagen.
esseulement, m. eenzaamhcid, vereenza- ester, v.intr. ‘-%, en *gement, voor 't gcrecht
ming.
verschijnen; 'n proces hebben.
esseuler, v.tr. alleen laten, vereenzamen.
estire, f. biezen mat.
essieu, m. (wagen)as.
estauf, m. (oud) kaatsbal.
essor, m. vlucht; snelle ontwikkeling; prendre esthete, m. & f. aaristellerige kunstdweper,
opvliegen, zich verheffen; alle dwang
-dweepster; persoon die „aan kunst doet".
afschudden, zich vrij ontwikkelen.
estheticien, m. schoonheidskenner, schrijver
essorer, v.tr. in de lucht drogen (wasgoed)
over kunst en schoonheidsleer.
uitwringen.
esthitique, a. schoon, smaakvol, aesthetisch;
essoreuse, /. droogmachine, wringmachine.
f. schoonheidsleer, aesthetica.
essoriller, v.tr. de oren afsnijden van; de esthitisme,
overdreven schoonheidszin.
haren te Tort snijden aan.
Esthonie, I. Esthland.
essoucher, v.tr. de boomstronken halen uit. esthonien,
uit Esthland;
Esthessouffie, a. buiten adem, ademloos.
lander.
essoufflement, m. ademloosheid.
estimable, a. achtenswaardig, achtbaar, lofessouffler, v.tr. buiten adem brengen;
estimateur,
schatter.
[waardig.
buiten adem rakers.
estimatif, a. schattend, begrotend; devis
essui, m. droogplaats, -zolder.
raming.
ruitenwisser (v. e. auto). estimation, /. schatting, waardering; beessuie-glace,
essuie-maint, m. keukenhanddoek.
groting.
stofdoek.
essuie-meublet,
estime, f. achting;
gegist bestek; succes
essuie-plumet,
inktlap, pennenwisser.
matig succes
essuie-rasoirt, tn. scheermeswisser.
estimer, v.tr. waarderen, schatten (op); van
essuyage, tn. 't afvegen, 't afdrogen, 't
oordeel zijn; menen, gissen; achten, hoogschoonmaken.
achten; ti trop bas, onderschatten;
essuyer, v.tr. afvegen, afdrogen; schoontrop, een te hoge dunk van zichzelven
maken; doorstaan, verdragen, krijgen
hebben.
(slag, weigering), lijden (verlies, neder- estivage, zomertijd die het vee in de
laag), te slikken krijgen (belediging);
bergen doorbrengt; kt, 't vaststuwen van
les pldtres, een nieuw gebouwd huis droog
een lading.
wonen;
un eichec, bot vangen.
estival, a. zomers; /low tee, zomerbloem.
essuyeur, tn. afveger; ,--, de pldtres, eerste estivation, f. zomerslaap (van dieren).
bewoner van een nieuw huis.
estiver, v.tr. naar de zomerweiden brengen;
est [est], m. oosten; vent d',■/, oostenwind;
4). vaststuwen (koopwaren).
a. oostelijk; longitude
oosterlengte. estoc [estOk], boomstronk; lange degen;
estacade, f. paalwerk, staketsel; havendam;
degenpunt; geslacht, afkomst; houten
flottante, drijvende versperring.
tiling (van pottenbakkers); trapper
estafette, f. renbode.
steken, stoten; trapper
et de taille,
estafier, m. staffier, gewapend lakei.
er op losslaan; parler
et de taille,
estafilade, f. snede, houw (inz. in 't gezicht).
doorslaan.
estafilader, v.tr. een jaap geven aap.
estocade, f. degenstoot.
estagnon, vertind koperen oliekan, mand- estocader, v.tr. stoten toebrengen aan.
fles.
estomac [estOrna], m. maag, maagstreek;
estame, f. sajet; fit
kamgaren.
avoir
dans les talons, erge honger
estaminet, m. bierhuis, kroeg; rookkamer
hebben; avoir de 't uit kunnen zingen,
(van een koffiehuis); pilier
kroegtegen een stootje kunnen, niet verlegen
loper.
zijn.
estampage, m. stempeling; afdruk; (arg.) estomaque, a. fen suis
ik sta er paf van,
flessentrekkerij.
ik sta er van te kijken.
estampe, f. stempel, doorslag; prent, plaat. estomaquer
v.pr. zich ergeren; zich hees
estamper,,v.tr. stempelen (ook door inbranschreeuwen; zich moe praten,
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estompe I. doezelaar; gedoezeldc tekening.
't wegdoezelen, 't verdoeestompement,
zelen, 't vervangen, 't verflauwen.

estomper, v.tr. doczelen, schaduwen; weggedoezeld
doezelen, doen vervagen;
worden; wazig worden, verflauwen.
estouffade, f. smoring, 't smoren (v. vices).
estouffer, (arg.) achterhouden, wegruoffelen,
„achterover drukken".
estourbir, v.tr. mollen.
estrade, f. podium, verhevenheid; battre
op verkenning uitgaan, stropen.
estragon, m. $ dragon.
estramacon, m. tweesnijdend slagzwaard.
estramaconner, v.tr. een degenhouw toebrengen aan.
estrapade, f. wipgalg; straf aan de wipgalg;
sprong om een ruiter of te werpen.
estrapader, v.tr. wippen (aan de wipgalg).
estrapasser, v.tr. afrijden ('n paard).
estropiat, m. verminkte bedelaar.
estropiE, a. verminkt, gebrekkig, kreupel.
estropier, v.tr. verminken, kreupel maken of
verlammen; radbraken ('n taal).
wijde riviermond; inham (bij
estuaire,
cb drooglopend).
estudiantin, a. studenten-.
estudiantina, I. studentenclub.
steur.
esturgeon, m.
heksenmelk, wolfsmelk.
esule, I.
de deux!
et, conj. en; ,---, d'un ! dat 's een !
dat zijn er twee !
stalgeld; stalling.
êtablage,
etable, I. (koe)stal.
êtabler, v.tr. stallen, op stal zetten.
etabli, m. werktafel; schaafbank.
êtablir, v.tr. vestigen, oprichten, leggen
(grondslag), opslaan (kamp), opzetten
(fabriek), monteren ('n machine), stichten
('n kolonie), huisvesten, in zijn gezin
opnemen (iem. bij zich); vestigen ('n record, z'n reputatie), grondvesten (z'n
fortuin), vaststellen ('n feit, de waarheid),
uitwijzen (iets); staven, bewijzen ('n beginsel, zijn rechten), tot stand brengen;
instellen (een magistratuur, 'n blokkade),
invoeren ('n nieuw systeem), aanstellen
(tot), benoemen (tot) (rechter), doen heersen (orde), opmaken (rekening), in elkaar
zetten (krantenartikel), stellen (een verzoekschrift op gezegeld papier); bezorgen
(z'n gezin), een betrekking bezorgen aan
(z'n zoon), uithuwelijken (dochter); it est
etabli que, het staat vast dat, het is uitgemaakt dat; zich vestigen, tot
stand komen; 'n eigen huishouding been juge, zich als rechter
ginnen;
opwerpen.
m.
vestiging, oprichting,
êtablissement,
stichting, nederzetting, 't aanbrengen;
instelling, invoering, vaststelling; havengetal (van een haven); opmaking; bezorFRANS WOORDENBOEK,
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ging, toekomst (van familie); gesticht, inrichting, instelling; frais de premier
oprichtingskosten; ,----, de credit, kredie tinstelling;
de bains, badinrichting.
êtage, m. verdieping; trap, graad, rang;
tweede verdieping of eerstc
premier
onderkin; gees
etage, menton, et double
geringe lieden.
de bas
trapsgewijze plaatsing.
Etagement,
êtager, v.tr. trapsgewijze plaatsen, hoog
trapsgewijze opopmaken (haren);
lopen.
étagère, f. étagère (boekenhanger, -rekje,
meubel-, stander met verdiepingen).
êtai, m. stut, schoor; kt,.. stag (op schepen);
stagzeil.
voile
fijnste kaardwol.
êtaim [etc;,
êtain, m. tin; tinnen voorwerp; potier
de
bladtin;
tinnegieter; feuilles
glace, bismuth
vleesbank; slagerij; stalletje.
uitstalling; stalletje; opschik;
etalage,
ijdel vertoon; faire N de, pronken met, te
koop lopen met, geuren met.
italager, v.tr. in de uitstalling leggen,
-brengen.
italagiste, m. koopman die zijn waren op
straat uitstalt; uitkramer.
Etale, a. k la mer est ','t is stil water (eb noch
gelijkmatige
vloed), flood tij; vent
stilliggend schip; cordage
wind; navire
vast
touw dat niet meer viert; filet
net; •-•,,
stilstand.
etaler, v.tr. uitstallen; openleggen, uitspreiden; blootleggen (kaarten), smeren (boter), uitstrijken (verf), ten toon spreiden
(weelde), luchten, pronken met (kennis);
weerstand bieden aan (wind); s'",a, zich
ten toon stellen; pralen, pronken; languit
vallen, zich lang uitstrekken.
etaleur, m. etaleur (iem. die goed kan uit[stallen).
vleeskramcr.
êtalier,
opsteken ('n kabel).
êtalinguer, v.tr.
êtalingure, f. knoop daarvoor.
êtalon, m. hengst; ijkmaat, standaard;
boiteux, hinkende
rouleur, dekhengst;
standaard; -or, gouden standaard.
italonnage, êtalonnement, m. 't ijken, ijk.
êtalonner, v.tr. ijken.
êtalonneur, m. ijkmeester, ijker.
italonnier, m. houder van dekhengsten.
Ramage, m. vertinning.
achtersteven.
êtambot,
êtambrai, m. gat in 't dek; steunstuk voor
een mast.
êtamer, v.tr. vertinnen; verfoelien.
êtameur, m. vertinner; verfoelier.
etamine, I. etamine (wollen weefsel); zeefdock; vlaggendoek; $ meeldraad; faire
streng onderzoeken.
passer par
êtaminier, m. fabrikant van zeefdoek.
6tampe, I. drevel,
20
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itamper, v.tr. gaten slaan in (by . hoefijters). itatt-majort, in. X staf;
general, generale
Etatt-matricet, in. kohier.
itamure, f. vertinsel; foelie.
[staf.
itanche, a. waterdicht, stoomdicht, lucht- Etats-Unis [et-], in. pl. Verenigde Staten.
dicht.
bufferstaat.
etatt-tampont,
itanchate, I. watcrdichtheid.
Rau, m. bankschroef; avoir le cccur dans un
een beklemd hart hebben; etre pris
stelping; lessing; 't waterêtanchement,
dicht maken.

comme dans un ~, erg in de klein zitten.

etancher, v.tr. stelpen (bloed), stoppen ('n itaupinage, in. 't vernietigen v. molshopen.
lek), stillen, lessen (dorst), waterdicht itaupiner, v.tr. van molshopen ontdoen.
maken ('n vat).
êtayement, itayage, schoring; stut(ting).
êtanchoir, m. stopmes (v. e. kuiper).
etayer, v.tr. stutten, schoren; ondersteunen,
[ voort).
kraeht bijzetten aan.
etancon, m. zware stut, schoor, beer.
etc. (et cmtera) [etseterA], enz. (en to
etanconnement, m. 't stutten, 't schoren.
êtê, zomer; en 's zomers; de la
Otanconner, v.tr. stutten, schoren.
Saint-Martin, nazomer; vleugje van jeugetang [eta], m. vijver, (klein) meer.
dig gevoel (bij een grijsaard), laatste
etape, f. stapelplaats; marsproviand; nachtkwartier; halte, rustplaats, pleisterplaats;
dagmars, afstand tussen halten; mijlpaal,
rustpunt; stadium; par mss ,stap voor
stap; bailer op de halte niet stilhouden.
Rapier, m. (oud) proviandmeester.
Oat, m. staat, toestand (van persoon, zaak
of yolk; stand, rang; beroep, yak; sterktestaat; staat, opgave, overzicht; staat,
regeringsvorm, rijk); ti de sante, gezondheidstoestand; d'eime, stemming; de
siege, staat van beleg; r•-, de grdce, staat
van genade; etre dans tous ses ~s, zeer
opgewonden zijn, te keer gaan, nijdig zijn;
en gereed, in orde; en e•-, de guerre, op
voet van oorlog; etre en de, in staat zijn
om; remettre en ~, herstellen; etre hors
d'", de, niet in staat zijn om; en
de
zoals het daar staat, -ligt;
projet, in wording; d'une question, stand
van een zaak;
de choses, staat van
zaken; cause en rechtszaak in staat
van wijzen; en tout de cause, hoe het ook
zij, hoe men het ook neemt; avoir un
grand de maison, een duur huishouden
hebben, op grote voet leven; tenir un
zijn stand ophouden; #-•., de situation,
overzicht, verslag; de lieux, beschrijving van de toestand van een perceel;
des pertes, verlieslijst; ,---, de services,
staat van dienst; de siege, staat van
beleg; faire de, waarde hechten awl, op
prijs stellen; rekenen op, overtuigd zijn
van; civil, burgerlijke stand; le tiers ~,
de derde stand ('t yolk); les Er.-,s, de
Staten; Ems de l'Eglise, Kerkelijke Staat;
homme d'E~, staatsman; crime d'E~,
aanslag op de veiligheid van de staat;
reden
ontzettende misdaad; raison
van staat, politieke overwegingen; servir
het land dienen.
etatiser, v.tr. in staatsbeheer overnemen.
êtatisme, in. staatssocialisme (stelsel om
staatsbeheer, staatsinmenging algemeen
te maken). [staats-.
etatiste, m. aanhanger der staatsidee; ti a.

schoon (van een vrouw); heure
zijn zomergoed
zomertijd; se mettre en
aantrekken.
& f. uitdover, -fster.
Oteigneur, -euse,
domper.
êteignoir,
iteindre, v.tr. blussen ('n brand, 'n gloeiend
ijzer, kalk), tot zwijgen brengen ('t vuur
v. e. batterij), smoren (opstand), dempen
(klank), lessen (dorst), stillen (koorts),
verlammen (de wily, uitwissen (herinnering), verdoven (verstand, haat), te gronde richten, uitroeien ('n ras), delgen
(schuld), fnuiken (iemands macht), doden
('t geloof), uitdoen, uitdoven, uitdraaien,
uitblazen (licht), dof maken (verf; de uitdrukking der ogen);
son gaz, (pop.) uitknijpen; uitgaan, uitdoven; ontslapen; langzaam afnemen, zijn glans verliezen; uitsterven (van een ras), wegsterven (van een klank), vervliegen (van
hoop), verdoven (van ijver).
êteint, a. uitgedoofd; zwak; chaux tee, gebluste kalk; race tee, uitgestorven geslacht; voix ~e, matte, doffe stem; volcan e.■,, uitgedoofde vulkaan.
drooglijnen; drogerij, droogêtendage,
kamer, -zolder.
standaard; vaandel, ruiterêtendard,
vaan; lever de la rebellion, de vaan des
oproers opsteken; suivre les ~s de qn., zich
aan iemands zijde scharen.
itendelle, I. etenderie, f. droogplaats, -stoof.
êtendeur, m. uitspreider.
êtendoir, m. droogstok; droogplaats, -schuur.
êtendre, v.tr. uitstrekken, uitspreiden,
steken (hand), uitleggen (tapijt), uitspannen (wasgoed), uitstrijken (verf),
uitsmeren (boter), uitrollen (deeg), uitslaan (goud), uitrekken ('n huid), aanleggen, verdunnen ('n drank), uitzetten
(stem, grenzen van zijn gebied), uitbreiden (z'n gebied, de betekenis v. e. woord),
neervellen, neerschieten ('n tegenstander), laten weiden (blik), verruimen ('n
onderwerp, de termen van een wet), uitspinnen (verhaal); zich uitstrekken, zich
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uitrekken of reiken; zich uitbreiden; ethuse, f. $ hondspeterselie.
s',---, sur, uitweiden over.
êthyle, in. xthyl (C2H5).
itendu, a. uitgestrekt, uitgebreid.
ethylene, n. wthyleen (gas), olievormend
gas.
êtendue, f. uitgestrektheid, uitgebreidheid;
omvang (van verstand of -stem); lucht- êthylique, a. alcool ,---i, gewone (mthyl)
ruim; duur.
alcohol.
Herne!, a. -lement, adv. eeuwig; l'E—', m. etiage [et-], m. laagste waterstand; normaalde Eeuwige Vader: God.
Etienne [et-], m. Steven, Stephanus. [peil.
eternisation, f. eeuwige voortzetting.
Hier, m. kanaal-, geul van een zoutput.
iterniser, v.tr. vereeuwigen; eeuwig laten ktincelant, a. glinsterend, fonkelend.
duren; s',---i, zich vereeuwigen; een eeuwig- ktinceler, v.intr. glinsteren, fonkelen.
heid duren, -blijven.
ktincelle, f. vonk, sprank.
êternitê, f. eeuwigheid; onsterfelijkheid; de Hincellement, in. fonkeling, schittering.
toute e...,, in alle eeuwigheid; l'e--, malheu- ktiolk [etj-], a. geel, bleek, bleekzuchtig,
reuse, de verdoemenis; l'e■-, bienheureuse,
kwijnend.
de gelukzaligheid.
itiolement [etj-], m. spichtigheid; verbleking, 't wegkwijnen.
êternuement, iternfiment, m. 't niezen, geeternuer, v.intr. niezen.
[Hies. étioler [etj-], v.tr. doen verbleken, doen
eternueur, -euse, in. & f. niezer, niesster.
kwijnen; s',...i, verbleken, kwijnen, verwelken.
êtksien, a. vents mss, noordenwinden (in de
Middell. zee).
itiologie [etj-], f. etiologie (leer der ziekteoorzaken).
ktilage, ktetement, in. 't topper). (van bomen).
ktique, a. uitgeteerd, uitgeinergeld, spichtig.
Weer, v.tr. toppen (boom); de kop afbreken etiquetage, m. 't voorzien van een opschrift
van (spijker).
of -etiket.
iteuble, f. stoppel.
itiqueter, v.tr. van een opschrift- of -etiket
eteuf [eteef], m. kaatsbal.
voorzien.
kteule, f. stoppel.
etiquette, I. kruisnet; opschrift, etiket,
ether [titer], m. ether (ijle stof, die volgens
naamplaatje (bij planten), sleutelplankje;
natuurkundigen de wereldruimte vult;
ceremonieel, vormen, gebruiken; (fig.)
vluchtige vloeistof, in de natuurk. en
uithangbord.
geneesk. gebruikt); e---, hydrique, e--, sul- Hirable, a. uitrekbaar.
furique, zwavelether; les champs de l'i, ktirage, m. 't uitrekken; 't draadtrekken.
't luchtruim.
ether, v.tr. uitrekken; ,---, du ler, draad trekêthkre, a. etherisch; la vodte ,---de, het hemeiken; s',-,,, zich uitrekken.
gewelf; etherhoudend, -achtig; vluchtig. kireur, m. uitrekker; cylindre '', pletrol.
itherisation, f. verdoving door ether; be- etisie, f. tering, uittering.
dwelming.
Hoc, m. boomstronk; klip, rotspunt.
êthiriser, v.tr. met ether verdoven, be- êtoffe, f. stof (verbinding van grondstoffen
dwelmen.
of weefsel); materiaal, benodigdheden;
itherisme, in. verdoving door ether; geaanleg, geschilitheid, d',--i, stoffen; voix
voelloosheid daardoor.
qui a de l',---,, voile stem; tallier en pleine ,....,,
de grove schaar er in zetten; it y a en lei
kthiromane, m. iem. verslaafd aan ether.
l',--, d'un savant, er zit een geleerde in hem.
ithkromanie, f. verslaafdheid aan ether.
Ethiopie [et-], I. Ethiopie, Abissinie.
Rolfe, a. gestoffeerd; met ruim stof; welgedaan; goed in 't vices; gezet, vol.
ethiopien, a. Ethiopisch; E—, in. Ethiopier.
ethique, I. ethica (zedenleer); e--,, a. ethisch Hoffer, v.tr. stofferen, uitdossen; stof ver(zedekundig); datif e,,, dativus ethicus.
schaffen voor; dunner slaan (room); spanethmoldal, a. van het zeefbeen.
nender maken ('n roman); aanvullen.
ethmoide, in. zeefbcen (ook os —.).
Rolle, f. ster; gesternte, geluksster, levensethnarchie, f. ethnarchie.
ster; stervormig voorwerp: sterretje (*),
ethnarque, in. ethnarch (landvoogd bij de
bles (van een paardekop), vetoogje, kruisGrieken).
punt, sterrefort, generaalsster, sterverethnique, a. ethnisch, yolks-, ras-; heidens.
band; ,---, polaire, poolster; ' fixe, vaste
ster; "d filante, vallende ster; l'"-, du
ethnographe, in. land- en volkenbeschrijver,
berger, de plancet Venus; a la belle e-,,
beoefenaar v. land- en volkenkunde.
ethnographie, f. land- en volkenbeschrijving.
onder de blote hemel; faire voir a qn.
des ,-,-,s en klein midi, iem. wat wijs maken;
ethnographique, a. van de land- en volkenkunde, ethnografisch.
iem. een klap geven, dat 't hem groen en
geel voor de ogen wordt; it fait clair d',---,,
ethnologie, f. ethnologic (volkenkunde).
't is sterrenklaar; avoir les deux ,--ss, les
ethnologique, a. ethnologisch.
trois —s, generaal-majoor-, luitenantethnologue, in. ethnoloog (volkenkundige)
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generaal zijn; Mr. *** (Mr. Trois-Etoiles),
de hoer N.N.; ,---, de mer, zeester; ,---, d'eau,
$ sterrenkroos; pontme d',. ,, sterappel.
Rolle, a. gesternd, vol sterren; stervormig;
ciel e--, sterrenhemel.
'toiler, v.tr. met sterren bezaaien, -versieren;
stervormig doen bersten. [bont.
'tole, f. stool, stola (van een priester); stolaêtonnant, a. -amment, adv. verwonderlijk,
verbazend.
'onne (de), a. verwonderd-, verbaasd (over).
êtonnement, m. barst, scheur; verbijstering,
schok; verwondering, verbazing.
êtonner, v.tr. doen barsten; verbijsteren, uit
het veld slaan, schokken; verwonderen,
verbazen; s',--, (de), schrikken (van); zich
verwonderen (over).
etonnure, f. barst in een diamant.
etouffade, f. smoring (v. vlees).
etouffant, a. smoorheet, drukkend, benauwd,
verstikkend.
Rout% a. verstikt, gesmoord; onderdrukt,
[smoord.
gedempt; benauwd, muf.
etouffee, f. 't smoren, 't stoven; a l',•,, geêtouffement, m. verstikking; benauwdheid.
ttouffer, v.tr. verstikken, smoren, blussen
(brand), ,---, le feu sous la cendre, 't vuur
inrakelen; in de kiem smoren ('n plan),
uitdoven (gevoelen), op de lippen branden
aan (van een geheim), in de doofpot stoppen ('n zaak), onderdrukken (opstand),
dempen (klank); (arg.) kapen, achterhouden (lets); •-%-, un perroquet, een glaasje
absinth drinken; ,---,, v.intr. stikken; s',...%,;
stikken; elk. verdringen.
etouffeur, m. verstikker.
itouffoir, -m. doofpot; toondemper; benauwd
etoupage, in. 't breeuwen. [hok.
itoupe, f. werk (van vlas of -hennep); poetskatoen; mettre le feu aux ,--,s, de lont in
't kruit werpen, de poppen aan 't dansen
brengen.
itouper, v.tr. breeuwen, met werk toestoppen; aanvullen ('t goud).
êtoupier, m. werkpluizer.
itoupille, f. gezwinde lout.
etoupillon, m. zundgatprop.
etoupin, m. prop van werk.
etourderie, f. onbezonnenheid, onnadenkendheid; onbezonnen streek.
itourdi, a. -ment, adv. onbezonnen, onnadenkend, onbesuisd; duizelig, versuft;
,---,, m. onbezonnene, wildzang.
Otourdir, v.tr. bedwelmen, doen duizelen;
verbluffen, overstelpen, het hoofd doen
omlopen, suf maken; verdoven, stillen
(honger), trachten te vergeten (zijn
smart), even de kook laten gaan over
('t vlees), even de kou afnemen van
('t water); s'-', bedwelmd worden; zijn
verdriet vergeten, afleiding zoeken; s',-%.,
sur qc., zich lets ontveinzen.

etourdissant, a. bedwehnend; overstelpend,
oorvcrdovend.

itourdissement, m. bedwelming, duizeling;
verdoving, versuffing; verbijstering, verslagenheid; maalstroom, roes.
itourneau, m. 3t spreeuw; (fig.) wildebras, onbezonnen mens; $ spreeuwschimmel.
strange, a. -ment, adv. vreemd, zonderling ;
—ment emu, zeer onder de indruk.
stranger, a. vreemd, buitenlands, uitheems;
,---, a, vreemd aan, onbekend met, niet
behorend bij; niets uit te staan hebben
met; ministre des Affaires Etrangires,
minister van Buitenlandse Zaken; /-%, a
la question, niet ter zake dienend; ,---, a la
politique, die zich niet met de politiek
bemoeit; ', in. buitenland; vreemdeling;
onbekende; a l',,,, in 't buitenland.
êtrangete, I. vreemdheid, vreemdsoortigheid.
êtrangle, a. gewurgd, gesmoord; eng, nauw,
knellend; hernie ,•-,e, beklemde breuk;
j'eus la gorge ".se par l'e'rnotion, de ontroering kneep mij de keel dicht.
êtrangle-loup, m. $ eenbes, gele monniks-

kap.
etranglement, m. worging; beklemming; vernauwing; engte, nauwte, insnoering.

strangler, v.tr. worgen, smoren; beknellen,
bekiemmen; vernauwen, te eng maker);
insnoeren; in de doofpot stoppen (zaak),
stuiten ('n proces), te beknopt-, oppervlakkig behandelen (onderwerp); ,----, qn.
a la Bourse, een speculant dwmgen op
leveringstermijn duur te kopen; ,-•,, v.intr.
stikken; versmachten; s'' , zich- of elk.
worgen; stikken; nauwer worden.
êtrangleur, in. worger.
etrangloir, m. halsgordijn; kettingknijper;
hoofdgeitouw.
êtranguillon, m. worg (keelziekte van paarden en ossen).
êtrape, I. stoppelsikkel.
êtraper, v.tr. met de stoppelsikkel afsnijden.
êtrapoire, f. stoppelsikkel.
étrave, f. kt,, voorsteven.
etre, v.intr. zijn, wezen, bestaan; zijn (als
koppelwoord); zijn (als hulpw.w.); hebben
(als hulpw.w. van de wederk. w.w.); worden
(als hulpw.w. van de lijdende vorm);
gaan (in de Passé); staan (ook ,---, debout),
liggen (ook ,---, couch'), zitten (ook ,---,
assis), hangen (ook ,---, suspendu); cela est,
dat is zo; it est, er is, er zijn; it n'est plus,
hij is gestorven; ce temps n'est plus, die
tijd is voorbij; n'e'tait la police, als de
politic er niet was; n'est-ce pas? niet waar?
je vous le disais, n'est-ce pas? ik zei het
u immers? ,---, cinq, met z'n vijven zijn;
it n'est que de, er gaat niets boven; s'ii en
fut, als er ooit een is geweest; soil ! nu,
goed ! het zij zo ! ainsi soit-il ! amen !
comme si de rien n'e'tait, alsof er niets aan
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de hand was, -gebeurd was; et quand cela
serait, en als 't nu eens zo was; si j'e'tais
de vous, als ik in uw plaats was; vous
n'etes pas sans savoir-, it n'est pas que
vous ne sachiez cette nouvelle, ge weet dat
nieuwtje zonder twijfel; voila ce que c'est!
daar heb je 't al ! ce serait bien volontiers,
mais; anders graag, maar; ,----, ailleurs,
niet opletten; it est avare comme on ne
rest pas, hij is buitengewoon gierig; vous
'Res pour beaucoup dans son succes, ,hij
heeft zijn succes voor een groot deel aan
u te danken; c'est que, dat komt doordat;
c'est que je ne veux pas, moi! ja maar, dat
wil ik niet hebben; c'est que c'est clifficile,
't is wel erg moeilijk, hoor ! c'est qu'il l' a
promis, hij heeft het zeker (of namelijk)
beloofd; it est e'crit, er staat geschreven; je
suis et volts, ik kom bij u, ik ben tot uw
dienst; ce lime est et moi, dat boek is van
mij; c'est a vous a l'avertir, u dient hem te
waarschuwen; c'est et vous de jouer, u is aan
de beurt; ,---, ci, bezig zijn met;'' a e'crire,
aan 't schrijven zijn; ,..., toujours ci e'crire,
niets doen dan schrijven; ,---, une heure ci
e'crire une lettre, een uur nodig hebben
om een brief te schrijven; /.•., a la conversation, 't gesprek volgen; ,•., au pain sec,
droog brood eten; ,•-, et la joie, slechts aan
vreugde denken; it ne m'est rien, ik heb
niets met hem te maken; c'est ti qui l'agacera, ze plagen hem om strijd; ,---, de,
bedragen; ,---, de toutes les fetes, naar
alle feesten gaan; it est de mes antis,
ik reken hem onder (of hij behoort
tot) mijn vrienden; cela n'est pas pour
le satisfaire, dat is niet geschikt om
hem voldoening te geven; je fus, ik
ging; je m'en fus, ik ging heen; j'ai etc
le voir, ik ben hem gaan opzoeken; it a
etc vite, hij is gauw terug; hij heeft het
vlug klaargespeeld; vous etes bien ici, je
zit bier goed; it en est, hij doet mee; hij is
bij de politic; it en est pour son argent, hij
heeft zijn geld er bij ingeschoten; it en est
pour sa peine, zijn moeite is vergeefs
geweest; it en est de cela comme de, 't is
(of gaat) daarmee als met; it en est ainsi,
zo staat de zaak; it n'en est rien, er is
niets van aan; volstrekt niet; it n'en fut
pas autre chose, het bleef daarbij, er gebeurde verder niets; oil en etes-vous? hoe
ver zijt gij gekomen? nous n'en sommes
plus N, dat hebben we achter de rug;
dites-moi ce qu'il en est, zeg mij hoe de
zaak staat; j'y suis, ik ben er; ik ben er
achter; ik heb 't begrepen; ik ben klaar;
it n'y est pas, hij is niet thuis; hij snapt
't niet; ca y est, klaar is 't, daar heb je 't;
daar heb je de poppen aan 't dansen; je n'y
suis pour rien, ik heb er part noch deel
aan, ik sta er geheel buiten; puisqu'il y est,
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nu hij het daar toch over heeft, nu hij
daar toch mec bczig is; ,---,, In. bcstaan;
werkelijkheid; wezen; l'E"-, supreme, 't
Opperwezen; —s, plaatselijke gesteldheid,
inrichting van een huffs; it pre fere l',---, au
paraitre, hij verkiest 't wezen boven de
êtrêcir, v.tr. vernauwen. [schijn.
êtrêcissement, In. vernauwing.
êtreignoir, m. klemhaak.
êtreindre, v.tr. omknellen, omvatten, omarmen (iem.), aangrijpen (gelegenheid);
samenbinden, -trekken, vaster aanhalen
(vriendschapsbanden); qui trop embrasse
mal etreint, men moet niet te veel hooi op
zijn cork nemen; s',,,, elk. omknellen,
-omarmen.
êtreinte, /. omknelling, omarming, omhelzing; druk; perszak.
etrempage, in. 't induwen v. h. ploegijzer.
êtrenne, I. nieuwjaarsgeschenk, -fooi (meestal p1.); eerste gebruik; handgift (eerste
geld, dat een koopman op een dag ontvangt).
êtrenner, v.tr. nieuwjaarsgeschenken, -fooien
geven aan;inwijden,in gebruik nemen,voor
't eerst aandoen ('n jas); de eerste zijn
die wat koopt bij; ,---,, v.intr. voor 't eerst
op een dag geld ontvangen; een pak slaag
krijgen.
êtrèsillon, nt. schoor, stut, dwarshout.
êtrêsillonner, v.tr. schoren, stutten (met
dwarshouten).
êtricage, m. 't smaller-, dunner maken.
êtrier, m. stijgbeugel; beugel, ring; avoir le
pied a l' ,--, , tot vertrekken gereed staan;
er good voor staan; cider les mss, zandruiter
worden; perdre les ,,..,s, zich uit 't veld
laten slaan; courir a franc r-i, in eens door-,
in vliegende galop rijden; le coup de l',---,,
glaasje op de valreep; tenir l',,, et qn., iem.
voorthelpen; titre ferme sur ses ,---,s, vast
in 't zadel zitten; op zijn stuk blijven staan.
êtriire, f. riempje om een stijgbeugel op te
binden.
etrillage, in. 't roskammen; pak slaag; afetrille, f. roskam; afzettersboel. [zetterij.
êtriller, v.tr. roskammen; afrossen; duur
laten betalen, afzetten.
etriper, v.tr. de ingewanden halen uit; ci
etripe-cheval, in vliegende galop, in razende vaart.
êtriquê, a. nauw, eng, smal, benepen, mager,
veel te klein (japon, enz.).
êtriquement, m* verenging, engheid.
êtriquer, v.tr. versmallen; te smal maken,
krap maken; te beknopt maken, binnen
nauwe grenzen houden.
Wive, f. kt, kruisbindsel, kruising.
êtriviire, f. stijgbeugelriem; geselriem; Bonner les ,--is, met een riem slaan; it ne
s'en est tire qu'avec les ,..as, hij is er niet
zonder kleerscheuren afgekomen.
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'droll, a. nauw, smal, eng, klein; innig,
volgen oft goed en gezond te leven),
vcrtrouwelijk; bekrompen (kleingecstig
of armoedig); streng, strikt; dans un sens
plus ,-..d, in engere zin; avoir la conscience
"-ie, nauwgezet zijn; etre 4 l'~, te
weinig ruimte hebben, nauw staan, bekrompen-, gedrongen zitten; zich beklemd
voelen; in moeilijke omstandigheden zijn;
8re loge A l'~, klein behuisd zijn; ~, adv.
se chausser trop ~, te nauwe schoenen
dragen; conduire ~, krap houden ('n
paard).
êtroitement, adv. nauw, smal, eng &.
êtroitesse, I. nauwheid, smalheid, engheid;
bekrompenheid.
êtrongonner, v.tr. knotten (boom).
k trope, I. strop, strik.
êtroper, v.tr. een strop slaan om.
Etrurie [et-], I. Etrurie.
êtrurien, a. Etrurisch; E~, m. Etruriör.
ktrusque, a. Etruskisch; E~, m. Etrusk.
etude, f. studie; j‘ etude, oefening, 't leren;
studie (tekening); studiezaal; tijd voor
huiswerk; streven; gezochtheid, gemaaktheid; kantoor (van een advocaat, -deurwaarder, -notaris); faire ses ,-...is, studeren;
homme sans ,--i, onontwikkeld man; it n'a
pas fait d',•ds, hij heeft geen onderwijs genoten; avoir de l'~, ontwikkeld zijn;
certificat d'~s, bewijs van loffelijk ontslag; maitre d'—s, surveillant; mettre41',■,,
in studie nemen; mettre son ~ (1, zich
bijzonder toeleggen op; elle plait sans
,---,, zij heeft iets ongekunstelds dat aantrekt.
etudiant, -e, m. & f. student(e).
itudik, a. bestudeerd; weloverwogen; zorgvuldig voorbereid; gemaakt.
ktudier, v.tr. bestuderen, instuderen;
ses lecons, zijn lessen leren; ,---, la 'nideeine, in de medicijnen studeren; ~ un
projet, een plan zorgvuldig voorbereiden;
,--,, v.intr. studeren; s'~ ti, zich toeleggen op, zijn best doen om.
ktui, m. koker, foedraal, schede, doos, kas,
hoes; omhulsel; ,-■, de mathematiques, passerdoos; ,...-, de lunettes, brillendoos; ' du
dard, angelschede.
ktuvage, m. uitstroming.
etuve, f. badstoof; zweetbad; droogkas,
droogoven; ,---# humide, stoombad; ,--, a
desinfection, desinfecteeroven.
êtuvée, f. 't stoven; stoofsel; a l'~, gestoofd.
ktuvement, m. stoving; droging; betting.
etuver, v.tr. stoven; drogen (suikerbroden);
betten (wond); uitstomen ('n omboording).
ktuviste, in. (oud) badstoof-, badhuishouder.
etymologle, I. woordafleiding; vormleer.
ktymologique, a. -ment, adv. etymologisch.
etymologiste, m. etymoloog.
eubiotique, f. eubiotiek (regels die men moet

levcnskunst.

eucalyptus [cèkaliptiis], in. $ eucalyptus.
eucharistie [cadristi], f. het H. Sacrament
des Altaars.

eucharistique [(a-7,, a. eucharistisch; congres
,s, waarbij 't H. Sacrament tentoongesteld blijft; espêces ~s, de twee substancies v. h. H. Sacrament.
Euclide, m. Euclides.
eucologe, m. RK gebedenboek (v. zon- en
feestdagen).
eucrasie, I. gezond gestel.
eudiomktre, m. eudiometer (om in gasmengsels de verhouding der bestanddelen te
bepalen).
eudiometrie, f. eudiometrie (ontleding van
gassen).
eudiomktrique, a. van de eudiometrie.
eufraise, f. t ogentroost.
Eugene, tn. Eugenius.
Eugenie, I. Eugenia, Eugenie.
eugênique, I. eugenica (rasverbetering).
euh ! interj. wat ! hm, hm ! ~, ', zo zo.
eulogies, t.pl. gewijd brood, gewijde voorwerpen; overblijfselen v. h. Heilig Avondeumênide, f. furie. [maal.
eunuque, tn. eunuch (ontmande, opziener
in een harem).
eupatoire, I. $leverkruid.
euphkmique, a. euphemistisch (verbloemend,
v erschonend).
euphemisme, in. euphemisme (verzachtende
uitdrukking).
euphonic, I. welluidendheid.
euphonique, a. -ment, adv. welluidend.
euphorbe, I. $wolfsmelk.
euphorbiackes, t.pi. $ wolfsmelkachtigen.
euphoric, I. levensvreugde.
euphorique, a. van de levensvreugde.
Euphrate, tn. Euphraat.
euphuisme, tn. gezochte taal (onder Elizabeth).
euphuiste, m. die aanstellerige, gezochte
taal bezigt.
Euripide, m. Euripides.
Europe, I. Europa.
europkaniser, v.tr. Europees maken; s'~,
Europees worden.
europeen, a. Europees; E,.,, m. -ne, f.
Europeaan, Europese.
eurythmie, I. schone evenredigheid, liarmonie, regelmatigheid; regelmatige polsslag.
eustache, m. (arg.) mes met houten hecht.
euthanasie, f. zachte dood.
eux, pron. pers. zij; leur livre a ,,,, him bock;
un d'entre ~, een van hen.
kvacuant, evacuatif, a. & M. ontlastcnd
(middel).
evacuation, I. ontruiming; ontlasting, lozing; afdoening (van zaken); evacuatie

evacuer
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afvoer(van gewonden); station
station.
ivacuer, v.tr. ontruimen; ontlasten, lozen;
overbrengen naar elders, cvacueren (gewonden); uitvoeren, op de markt brengen.
evade,
ontsnapte.
s'ivader, v.pr. ontvluchten, ontsnappcn;
(fig.) 'n kwestie ontwijken.
óvagation, I. verstrooidheid (theol.).
evaluable, a. schatbaar, waardeerbaar.
evaluation, I. schatting, begroting.
kvaluer, v.tr. schatten, begroten.
evanescence, f. 't langzaam verdwijnen.
evanescent, a. die langzaam vcrdwijnt,
-vervliegt.
Evangóliaire, in. bock met alle Evangelien
van het jaar.
evangelique, a. -meet, adv. evangelisch; Protestants.
evangelisation, f. Evangelieprediking.
evangeliser, v.tr. het evangelic verkondigen
evangelische leer.
[aan.
êvangêlisme,
êvangëliste, in evangelist.
Evangile [ev-], in. Evangelic; Nieuwe Testament; ems,gedeelte van de bijbel, bij de
mis gelezen; ve'rite
ontwijfelbare
waarheid; ce West pas parole
dat is
geen evangelic (niet boven twijfel verheven); ate de
links van 't altaar;
l'e%, du jour, het praatje van de dag.
evanouir
v.pr. verdwijnen, vervliegen;
bezwijmen, flauw vallen; fairee-, un projet,
een plan de bodem inslaan; faire une
inconnue, een onbekende elimineren; e■., en
fume'e, in rook opgaan.
êvanouissement, m. verdwijning, vervlieging; bezwijming, flauwte.
evaporable, a. verdampbaar.
evaporation, I. uitwaseming; verdamping;
lichtzinnigheid.
êvaporatoire, a. verdampings-.
ev aporê, a. verdampt; wuft, lichtzinnig,
onbezonnen; -e, & I. onbezonnenc,
(loshoofd, ijdeltuitje).
sa bile,
evaporer, v.tr. doen vcrdampen;
verdampen; verzijn gal uitstorten;
vliegen;
en, opgaan in.
evade, a. met wijde opening, wijd uitlopend,
verwijd, uitgesneden, trechtervormig.
evasement, in. verwijding; uitslijting aan
de mond.
êvaser, v.tr. verwijden; wijder doen uitlopen;
wijd uitlopen; uitslijten.
ivasif, a, -ivement, adv. ontwijkend.
evasion, I. ontsnapping, ontvluchting; ontwijking, uitvlucht.
ivasure, I. wijde opening.
Eve [ev], f. Eva.
OvechE, m. bisdom; bisschoppelijke waardigheid; bisschoppelijk paleis.
Oveil, in. waarschuwing, wenk; tenir en
gespannen houden, onderhouden; etre (of

6ventuel

op zijn hoede zijn; donne,'
se tenir)
l'-' a qn., iem. waarschuwen.
êveilli, a. wakker, holder van lioofd; uitgeslapen; opgeruimd, vrolijk.
wekken; opwekken (bv. cetEveiller,
lust), trekken (aandacht); it ne fent pas
le chat qui dort, men moet geen slapende
honden wakkcr maken; on twaken ,
wakker worden.
êveilleur,
-euse, f. wakker, -ster.
èvinement,
uitkomst, afloop; ontknoping; gebeurtenis, voorval; cola a fait
dat heeft opzien gebaard, dat is een hele
voor alle
gebeurtenis geweest; a tout
gebeurlijkheden, men kan nooit weten.
event, 't luchten; frisse lucht, open lucht,
verschaaldheid, mufheid; luchtgat, spuitgat (van een walvis); luchtgat (in gietvorm); speelruimte (tussen kogel en
wapen); mettre a
luchten; tete a r ,
lichtzinnig m ens.
eventable, a. verschaalbaar; dat men luchten
kan; dat men ontdekken kan.
êventage,
't luchten.
waaicreventail, m. waaier; scherm; en
vormig.
aventailliste,
& f. waaiermaker, waaierschilder.
Oventaire,
platte mand (voor vruchten,
zijn
enz.); mars; stalletje; dresser son
waren uitstallen (markt).
i'ventê, a. gelucht; verschaald; los, licht
zinnig.
êventer, v.tr. luchten, uithangen (kleren),
ventileren ('n kolenmijn), volbrassen ('n
zeil), omzetten (graan), boven water
winden (de kiel van een schip); afhouden
('n voorwerp dat men ophijst), waaien,
bewaaien; laten verschalen stof),
laten vervliegen ('n geur), ontdekken
('n mijn), verijdelen ('n komplot); vcrklappen of komen achter ('n geheim);
lichtzinnig maken; ruiken, beruiken, de
lucht krijgen van ('n spoor); vinden, opla mine, "-a la
diepen;
la ineche,
poudre, lout ruiken;
v.intr. ruiken,
snuiven;
zich koelte toewaaien; verschalen, vervliegen.
vuurwaaier.
êventoir,
iventrk, a. opengesneden; kapot, ingetrapt,
stuk geschoten.
iventrer, v.tr. ontweien, de buik openscheuren van; opensnijden, opensteken, openscheuren, openbreken, uithalen (by. 'n
doos); intrappen; stukschieten; zich
de buik openen.
êventreur,
opensnijder; Jack
Jack
the Ripper.
iventualitê, I. gebeurlijkheid, mogelijkheid.
êventuel, a. -lement, adv. eventueel, gebeurlijk, mogelijk;
't gebeurlijke; bijinkomsten.

eveque
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Eveque, m. bisschop; ti in partibus (infi- ivolutionniste,
voorstander van de
delium), bisschop in partibus in een ivonyme, papenmuts. [evolutieleer.
niet-Katholiek land);pierre d'",, amethyst. ëvoquer, v.tr. bezweren, oproepen; herin neeversion, f. (oud) omkering, verwoesting.
ren aan, ophalen, voor de geest roepen;
ivertuer (s') (a), v .Pr zijn best doen, zich
naar een andere rechtbank verwijzen.
afsloven (om), zich inspannen (om).
evulsif, a. uittrekkend.
eviction, f. uitwinning, ontzetting (van een avulsion, f. uitrukking, -trekking.
koper uit zijn bezit); onteigening.
ex-, adv. oud-, gewezen, ont-.
ividage,
ividement,
uitholling, -snij- ex-abrupto [egza-], adv. plotseling, onvoording; openwerking.

bereid.

ividemment [-dam5], adv. klaarblijkelijk, exacerbation [egza-], f. verergering.
blijkbaar; natuurlijk.
exacerber [egza-], v.tr. verbitteren, verevidence, f. daglicht (dat op iets valt);
scherpen, tot 't uiterste prikkelen.
klaarblijkelijkheid, duidelijkheid, onweer- exact [6gzakt], a. -ement, adv. nauwkeurig,
legbaarheid; mettre en in 't daglicht
stellen, op de voorgrond stellen, doen
uitkomen; titre en
de aandacht trekken;
c'est de toute
dat springt in 't oog; se
rendre a
zich gewonnen geven; vier
se refuser 4
ontkiennen tegen
beter weten in. [ klaar.
evident, a. klaarblijkelijk, duidelijk, zonneivider, v.tr. uithollen, -snijden; openwerken
steen); slanker maken (de romp van
'n schip).
holboor, holbeitel.
ividoir,
ividure, f. uitholling, -snijding.
êvier, m. gootsteen; stenen goot.
evincer, v.tr. uit zijn bezit ontzetten ('n
koper); verdringen, de voet lichten, afschepen, afpoeieren, doen vallen ('n candidaat).
evisceration, I. 't uitnemen v. d. ingewanden.
êviscêrer, v.tr. de ingewanden uitnemen.
êvitable, a. te vermijden, ontwijkbaar.
êvitage, m. 6vit6e, f. kt, (ruimte tot) zwaaiing
df draaiing (van een schip).
évitement, m. vermijding, ontwijking; voie
zijspoor; gare
rangeerstation.
eviter, v.tr. vermijden, uitwijken voor, ontwijken; voorkomen;
qc. a qn., iem. iets
besparen;
v.intr. k zwaaien (van een
schip).
evocable, a. op te roepen; te verwijzen naar
een andere rechtbank; geschikt voor
hoger beroep.
ivocateur, -trice, a. die oproept; formule
e'vocatrice, bezweringsformule; titre
titel vol herinneringen,
evocation, f. oproeping, bezwering; herinnering; verwijzing naar een andere
rechtbank; hoger beroep.
ivocatoire, a. verwijzings-.
ivo(h)6 [evOe], leve ! (Bacchus).
6voluer, v.intr. draaien, wenden, zwenken;
manoeuvreren; zich ontwikkelen, verschillende perioden doormaken.
Evolutif, a. ontwikkelings-, van evolutie.
evolution, f. draaiing, zwenking; manoeuvre;
beweging (van troepen); omvorming,
ontwikkeling; evolutie; verloop (van een
ziekte).

juist, precies; nauwgezet, stipt, op tijd;
les sciences
de wis- en natuurkundige wetenschappen; ve'rite tee,strikte
waarheid; exactement recu votre lettre,
ik heb uw schrijven in goede orde ontvangen.
exacteur [egzak-], m. afperser, afzetter.
exaction [egzak-], I. afpersing, knevelarij.
exactitude [egzak-], f. nauwkeurigheid,
juistheid; nauwgezetheid, stiptheid.
ex-tequo [egzek6], adv. op gelijke voet.
exagêrateur [egzO.-], m. -trice, f. overdrijver,
overdrijfster.
exagêratif [êgza.-], a. overdrijvend.
exageration [6gza.-], f. overdrijving; overdrevenheid.
exagirê [egza-], a. -ment, adv. overdreven.
exagêrer [egza.-], v.tr. overdrijven; qc.,
zich te veel voorstellen van iets, iets overschatten.
exaltation [egza-], f. verheffing, verheerhiking; installatie van den paus; geestdrift, vervoering; overspanning, opgewondenheid; E.■., de la Sainte Croix,
Kruisverheffing (14 Sept.).
exalté [6gzal-], a. geestdriftig; overspannen;
overdreven;
geexalteerde.
exalter [êgzal-], v.tr. verheffen, prijzen, ophemelen, hoog opgeven van; verrukken,
geestdriftig maken; opwinden, overspannen, prikkelen; zich opwinden,
zich overspannen; in vuur raken.
onderzoek, verhoor;
examen [egzame],
de, onderbeschouwing; examen;
zoeken; libre vrije onderzoek; de
conscience, zelfonderzoek; faire son s-■, de
conscience, de hand in eigen boezem steken; se presenter a un
voor een examen
opgaan; passer (of subir) un examen
doen, een examen afleggen; etre repo a
un door een examen komen; titre refuse
a un
of gewezen worden;
d'admisde passage,
sion, toelatingsexamen;
de sortie,
de fin,
overgangsexamen;
d'audes, eindexamen;
d'aptitude physique, geneeskundig onderzoek.
examinateur [egza.-], m. -trice, f. onder,
xaminator, -trice,
Zoeker? -ster;
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exclusivite

zonderd, uitgenomen, behalve; par "s,
bij uitzondering; d',-,-, , buitengewoon;
schouwen, (met aandacht) bekijken, gadelois d',-,, uitzonderingswetten.
slaan, keuren; - examineren.
exanthemateux, -atique, a. van huiduitslag. exceptionnel, a. exceptioneel, een uitzondering makend; buitengewoon.
huiduitslag.
exanthime [egza-], M.
exarchat [egzarka], in. (1) exarchaat (waar- exceptionnellement, m. bij wijze van uitzondering; buitengewoon.
digheid van een exarch).
exarque [egz-], m. al exarch (Byzantijns exas [ekse], m. overmaat, uiterste; 't teveel
verschil (bij aftrekking); overdaad, rnisstadhouder in Italie en Afrika).
bruik, buitensporigheid, uitspatting; a
exaspêrant [egzas-], a. ergerlijk; c'est ",,
l',---,, bovenmatig, al te zeer; pousser a l',.■,,
't is om woedend te worden.
overdrijven; tomber d'un ,--, dans l'autre,
exasperation [egzas-], I. verbittering; vervan 't ene uiterste in 't andere vallen;
ergering.
l'E.,, en tout est un defaut, men moet niets
exasperer [egzas-], v.tr. verbitteren; veroverdrijven; ,---, de travail, overmatige
ergeren; woedend maken; s',--, , verbitterd
arbeid; ,----, de pouvoir, machtsmisbruik;
worden, wanhopig worden; erger worden.
e de table, overdadig tafelgenot.
exaucement [egzO-], in. verhoring.
excessif, a. -ivement, adv. bovenmatig, overexaucer [egz(5-], v.tr. verhoren.
dreven; uitermate, buitengemeen; overexcarner, v.tr. van 't vlees ontdoen, 't vlees
dadig, buitensporig.
wegsnijden.
ex cathedra, adv. van de leerstoel-, -de exciper de, v.intr. zich beroepen op; als uitzondering aanvoeren.
katheder at als hoofd van de Katholieke
excipient, m. oplossings-, bindmiddel.
Kerk; met gezag.
excise, f. accijns (in Engeland).
excavateur, m. excavator, graafmachine.
exciper, v.tr. wegsnijden.
excavation, I. uitholling, -graving; kuil.
excision, f. weg-, uitsnijding, wegneming.
excaver, v.tr. uithollen, uitgraven.
exadant, a. overschietend; afmattend; over- excitabilitê, f. prikkelbaarheid.
excitable, a. prikkelbaar.
matig.
exadent, m. teveel, overschot, batig saldo excitant, a. & in. opwekkend, prikkelend
(middel).
of overwicht.
exacter, v.tr. overschrijden, te boven gaan; excitateur, in. -euse, /. aanzetter, aanstoker,
-stookster; wekker, -ster; opwekker, prikoverladen, afmatten of lastig vallen; verkel; I.- ontlader (van electriseermachine).
schrikkelijk vervelen; ' de coups, half
lam slaan; s',...-i, de perken te buiten gaan, excitatif, a. opwekkend, prikkelend.
excitation, f. opwekking, prikkeling; aanzich afmatten.
sporing; ophitsing, opruiing; opwinding,
excellemment [-lama], adv. voortreffelijk.
opgewondenheid.
excellence, f. voortreffelijkheid, uitmuntendheid; excellentic (titel); par "-i, bij uit- exciter, v.tr. (a) opwekken; verwekken
('n storm), gaande maken (de hartstochnemendheid; prix d',---i, eerste prijs
ten); aanzetten (tot), aansporen (tot)
(school).
(iem. tot berouw); aanvuren, opstoken,
excellent, a. voortreffelijk, uitmuntend, uitaanhitsen, ophitsen (be. 'n kind), plagen
stekend; soms best, heerlijk of vermake('n dier), opwinden, opruien ('t yolk), verlijk.
dubbelen (de smart), prikkelen (de zenuexcellentissime, a. allervoortreffelijkst, priwen); s' "-d, zijn moed verzamelen; zich
ma prima; hoogst doorluchtig.
opwinden; elk. opstoken.
exceller, v.intr. uitmunten, uitblinken.
excentration, I . verplaatsing van het mid- exclamatif, a. -ivement, adv. uitroepend;
point ,,,, uitroepteken.
delpunt; verwijdering van het middel[van. exclamation, I. uitroep; point d'"-,, uitroeppunt.
[teken.
excentrer, v.tr. het middelpunt verplaatsen exclamer (s'), v. pr. uitroepen.
excentricite, I. uitmiddelpuntigheid; excen- exclure, v.tr. uitsluiten, buitensluiten; verwijderen ('n leerling).
triciteit, zonderlingheid, grilligheid.
excentrique, a. excentrisch (uitmiddelpun- exclusif, a. uitsluitend; zeer eigenaardig,
eenzijdig, eenzelvig; "--, de, onverenigtig); verwijderd van het middelpunt;
baar met.
afgelegen; excentriek, zonderling, ongewoon; e', in. excentriek (schijf die de exclusion, f. uitsluiting; verwijdering; a l'"-,
[rekend.
de, met uitsluiting van.
beweging overbrengt en omzet); zonderexclusivement, adv. uitsluitend; niet meegeling.
geest
van
uitsluiting,
eenin.
exclusivisme,
exceptê, prep. & a. uitgezonderd, behalve,
zijdigheid, partijdigheid; aparte smaak.
uitgenomen.
ex clusiviti, f. 't aparte, 't uitsluitende; eenexcepter, v.tr. uitzonderen.
zijdigheid.
'exception, f. uitzondering; a Pr...., de, uitge-

examiner [egza-], v.tr. on derzoeken, be-

r
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vloek uitspreken over.

excoriation, I. ontvelling, schaving.
excorier, v.tr. schrammen, ontvellen.
excrement, m. uitwerpsel, drek; uitvaagsel.
excrêmenteux, excrêmen(ti)tiel, a. tot de
uitwerpselen behorend.

excreter, v.tr. uitscheiden.
excrêteur, a. uitscheidend, afvoerend.
excretion, f. uitwerpsel; uitscheiding; uitgescheiden stof.

excrêtoire, a. uitscheidend, afvoerend.
excroissance, f. uitwas, uitgroeiing.
excursion, I. uitstapje, tocht; strooptocht;
afwijking, uitweiding.

excursionner, v.intr.uitstapjes maken.
't maken van uitstapjes.
excursionnisme,
& f. pleizierreiziger,
excursionniste,
-reizigster.

excurvê, a. buitenwaarts gebogen.
excusabilite, f. verschoonbaarheid.
excusable, a. verschoonbaar, te verontschuldigen.

excuse, I. excuus, verschoning, verontschuldiging; faire des ,%-is a qn., iem.
excuus vragen; faites
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excommunication, f. ban, kerkban.
excommunie, m. & a. die in de ban gedaan is.
ex communier, v.tr. in de ban doen; de ban-

pardon, excuseer.

excuser, v.tr. verontschuldigen, verschonen,
vergeven; excuse, afwezig met kennisgeving; excuser du peu I 't is geen kleinigheid; s'~, zich verontschuldigen; qui
s'excuse s'accuse, wie zich verontschuldigt,
bekent schuld; sur, de schuld werpen
op.
exeat [egzeat], m. (p1. des bewijs van
.verlof om uit te gaan (scholen), -om het
bisdom te verlaten (priesters), -om boeken
mee te nemen (bibliotheken), ontslag uit
een ziekenhuis.
execrable [egze-], a. -ment, adv. afschuwelijk, verfoeilijk, afgrijselijk.
execration [egze-], I. vervloeking, verwensing; verfoeiing, afschuw; gruwel, verfoeilijke daad, iets afgrijselijks; ontwijding;
avoir en ~, verfoeien; are en ~, verfoeid
worden.
exicratoire [egze-], a. met verwensingen;
ontwijdend.
exêcrer [egze-], v.tr. verafschuwen, verfoeien, gruwen van.
executable [egze-], a. uitvoerbaar.
exkutant [egze-], m. -e, f. uitvoerder, medespeler, -speelster (in een concert).
executer [egze-], v.tr. uitvoeren, volvoeren,
volbrengen, uitvoeren ('n muziekstuk),
opvoeren ('n stuk), voltrekken ('n vonnis), terechtstellen ('n misdadiger), laten
uitplunderen en stad), executeren ('n debiteur) = diens goederen- of -waarden
doen verkopen; uitstoten, onmogelijk
, uitgevoerd
maken (in een societeit);

worden; zich gewonnen geven, zich in iets
schikken, zijn belofte gestand doen, door
de zure appel heen bijten; (met tegenzin)
gehoorzamen.
executeur [egze-], m. -trice, f. uitvoerder,
-ster; des hautes oeuvres, scherprechter;
testamentaire, executeur (uitvoerder
van een testament).
exêcutif [êgze-], a. uitvoerend;
m. uitvoerende macht.
execution [egze-], f. uitvoering, volvoering;
uit-, opvoering; voltrekking (van een vonnis), terechtstelling (van een veroordeelde),
plundering (van een stad), gerechtelijke
verkoop, uitsluiting; vaardigheid, gemak;
capitale, onthoofding;
sommaire,
parate executie, kort recht; mettre
ten uitvoer brengen; raise
tenuitvoerlegging; en ", de, ingevolge, ter voldoening aan; homme
flink man;
termijn van oplevering.
exkutoire [egze-], a. uitvoerbaar (rechtst.);
m. gerechtelijke volmacht.
exegese [egze-], I. exegese, uitlegging,
(tekst)verklaring (van de bijbel). [der).
exegete [egze-], m. exegeet (bijbelverklaarex6g6tique[egze-], a. exegetisch, uitleggend,
uitleggings-.
exemplaire Rgz5.-1, a. -ment, adv. voorbeeldig;
m. stuk, afdruk, exemplaar.
exemple [êgza-], m. voorbeeld; prendre,-, de
(sur), zich spiegelen aan; faire un een
voorbeeld stellen; sans r•s, voorbeeldeloos;
par ~, bij voorbeeld; wel nu nog mooier !
dat kun je begrijpen ! verbeeld je ! nee
maar !; dat verzeker ik je, ik geef u een
briefje van mijn hand; a
de, naar
't voorbeeld van.
exempt [egzä] (de), a. vrij-, ontheven (van);
de soucis, zorgeloos;
de la dime,
tiendvrij; N du service militaire, niet
dienstplichtig;
m. (oud) gerechtsdienaar.
exempter [egzate], v.tr. (de) bevrijden-, ontslaan-, vrijstellen-, ontheffen (van).
exemption [egzapsjO], f. vrijstelling, ontheffing; kaart (als beloning) die in plaats
van strafwerk kan worden ingeleverd;
onttrekking aan het bisschoppelijk gezag.
exêquatur [egzêkwatiir], m. erkenning, bekrachtiging, officiele goedkeuring; donner
als consul toelaten.
exercant [egz-], a. praktizerend, in functie.
ex erce [egz-], a. geoefend.
exercer [egz-], v.tr. (a) oefenen (in) africhten (op); op de proef stellen (iemands
geduld), uitoefenen ('n recht, 'n macht),
beoefenen (gastvrijheid);
sa vengeance,
la justice, recht doen;
wraak oefenen;
tine surveillance, toezicht houden; aan
de dag leggen (grote waakzaamheid);
begaan (wreedheden); controleren (by. de

ti
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beroep), beraffinadeurs); uitoefenen
kleden, waarnemen ('n ambt), zich overv.intr.
geven aan (struikroverij);
(a), zich oefenen (in).
praktizeren;
exercice [egz-], oefening, beoefening,
lichaamsbeweging, uitoefening (van een
voorrecht), contrOle (door belastingambtenaar); boekjaar, dienst; uitoefening,
bekleding, bediening (van een ambt);
begodsdienstoefening; prendre de
exerceren;
weging nemen; faire
au tir, N a fee, schietoefeningen;
pre'paratoire,
militaires, wapenhandel;
in functie; college de
vooroefening; en
volledig gymnasium; entrer
een betrekking aanvaarden.
exerise [egz-], I. wegneming.
(ruimte voor) opschrift
exergue [egz-],
en jaartal op gedenkpenning.
exfoliation, I. afschilfering.
exfolier, v.tr. afschilferen, afbladeren.
exhalaison [êgz-], I. uitwaseming, damp.
exhalant [egz-], a. uitwasemend, tot uitwaseming dienend.
exhalation [egz-], I. uitwaseming (van de
huid).
verdampingsexhalatoire, a. machine
machine.
exhaler [egz-], v.tr. uitwasemen, uitdampen,
uitademen; luchten, ontboezemen; s'e■,
(en), zich uiten
(dc), opstijgen (uit);
(in), zich lucht geven (in), zijn geinocd
luchten (in).
exhaure [6gzOr], I. uitpomping van mijnwater.
exhaussement [egz-], in. ophoging, verhoging.
exhausser [egz-], v.tr. ophogen, verhogen.
exhaustif, a. volledig, afdoend; uitputtend.
exhaustion [egz-j, f. uitpomping.
exhêrêdation [6gz-], f. onterving.
exlthider [egz-], v.tr. onterven.
exhiber [egz-], v.tr. vertonen, laten zien,
tentoonstellen; overhandigen, overleggen
(in rechten); ten tom spreiden, to koop
lopen met.
exhibition [egz-], I. vertoon, overlegging;
tentoonstelling; vliegdemonstratie; faire
de, vertonen; geuren met, te koop
lopen met.
exhibitionnisme [egzi-], m. ziekelijke neiging
zich te ontbloten.
exhibitionniste [egzi-], m. naaktloper.
exhibitoire [egzi-], a. overleggings-.
exhilarant [egz-], a. vrolijk makend, lachwekkend.
exhortatif [egzOr-], a. vermanend.
exhortation [êgz-], f. vermaning; aansporing.
exhorter [êgz-], v.tr. (a) vermanen, aansporen (tot).
exhumation [êgz-], f. opgraving, opdelving.

exhumer [egz-], v.ir. opgraven, opdelven;
voor de dag haler; aan 't licht brengen,
opdiepen.
exigeant [egz-], a. veeleisend.
exigence [egz-], f. eis, vereiste, vordering;
veeleisendheid; suivant du cas, naar
vereis van zaken.
exiger [egz-], eisen, vereisen, vorderen.
exigibilit6 [egz-], I. invorderbaarheid van
een schuld, opeisbaarheid (v. e. depot).
exigible [êgz-], a. invorderbaar (bv. dette
opeisbaar (bv. un depot —).
exigu [êgz-], a. (fem. klein, gering,
benepen, nietig, bekrompen, zeer beperkt.
exiguite [egz-], I. geringheid, kleinheid, bekrompenheid, engheid.
exil [6gzil], m. verbanning, ballingschap;
lieu d'
verbanningsoord; terre d'
vreemde grond.
banneling, balling.
exile [egz-], m.
in balexiler [6gz-], v.tr. veitannen;
de, zich afzonderen
lingschap gaan;
van.
existant [egz-], a. bestaand, voorhanden.
existence [Oz.], I. bestaan, leven, aanzijn;
middel van bevoorraad; moyen
't aanzijn geven aan;
staan; donner
Ns (visibles), zichtbare voorraad.
exister [egz- v.intr. bestaan, zijn leven.
vliegende vis.
exocet, in.
Exode [egz-], in. Exodus (2dc bock van
het 0. T.); ems,uittocht, „trek".

exogame [egz-], a. die buiten zijn stam
huwt.

exogamie [egz-], I. huwelijk buiten z'n stain.
exogine [egz-], a. tritwendig aangroeiend.
navelbreuk.
exomphale [egz-], f.
ex ondation [egz-], f. droogvalling.
exonder (s'), v.pr. droogvallen.
exoneration [egz-], f. vrijstelling, ontheffing.
exonirer [egz-], v.tr. vrijstellen, ontheffen,

f

ontlasten; s'- , de, zich kwijten van.

T uitpuiling van de oogexophtalmie,
[bal.
exorable [egz-], a. vennurwbaar.
exorbitamment, adv. v. exorbitant [egz-],
a. overdreven, buitensporig.

exorciser [égz-], v.tr. bezweren, uitdrijven
(den demon), den duivel bannen nit
('n bezetene).
exorciser [egz-], in. duivelbanner.
exorcisme [egz-], in. duivelbanning, bezwering.
[egz-], in. duivelbezweerder,
exorcists
-banner.
exorde [egz-], in. inleiding, aanhef (van
een rede).
exosmose [egz-], f. exosmose (langzamere
inwerking van alkohol op water, door een
vlies); zie endosmose.
exostose [egz-], I. beenuitwas, -knobbel,
-woekering.
exoterique [egz-], a. openbaar, uiterlijk.
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exotique [égz-], a. uitheems, vreemd; uit
verre gewesten.

exotisme [egz-], in. uitheemsheid.
expansibilitê, f. uitzetbaarheid.
expansible, a. uitzetbaar.
expansif, a. uitzettend, uitzetbaar; mededeelzaam, openhartig; force ,---, ye, spankracht; etre peu "..i, zich weinig uiten.
expansion, I. uitzetting; verbreiding, uitbreiding; openhartigheid, mededeelzaamheid, behoefte om zich te uiten.
expansivitê, I. behoefte om zich te uiten.
expatriation, f. verdrijving uit 't vaderland; uitwijking, 't verlaten van 't vaderland.
expatrier, v.tr. uit het vaderland verdrijven;
s'e,,, zijn vaderland verlaten, uitwijken.
expectance, I. afwachting.
expectant, a. afwachtend, die een afwachtende houding aanneemt.
expectatif, a. hoopgevend, bemoedigend.
expectation, f. afwachting, afwachtende
houding.
expectative, f. verwachting, vooruitzicht;
etre dans l',-,,, afwachten, in afwachting
zijn (= verwachtingen hebben of een
afwachtende houding aannemen).
expectorant, a. & m. borstzuiverend (middel),
losmakend.
expectoration, I. 't opgeven van slijm.
expectorer, v.tr. opgeven (slijmen); uitspuwen; ', v.intr. slijm opgeven.
expidii, a. lopend (van schrift); zie expe'dier.
expedient, a. dienstig,- geschikt, ,-,,, m.7(red-)
middel, uitweg, uitvlucht; stye fertile
en –'s, overal wat op weten; etre re'duit
aux ,-.,s, lelijk in de klem zitten; vivre
d',..is, Been vaste middelen van bestaan
hebben, van; alles doen om aan de kost
te komen.
expidier, v.tr. zich afmaken van, spoedig
voorthelpen (iem.); naar de andere wereld helpen of ongelukkig maken; (spoedig) afdoen, -afmaken, een afschrift
maken] van ('n akte); verzenden, afzenden; e•-• son diner, in een vloek en een zucht
eten, gauw even eten.
expediteur, m. -trice, f. afzender, -ster;
vrachtondernemer, expediteur.
expEditif, a. -ivement, adv. afdoend; vlug,
voortvarend, doortastend.
expedition, f. 't afdoen (van zaken); voortvarendheid0 afschrift (van een akte); verzending, afzending; expeditie, onderneming (als krijgstocht of ontdekkingsreis,
onderzoekingstocht); homme d'",, voortvarendj man; ,--, punitive, strafexpedition.
expéditionnaire, in. verzender, expediteur;
schrijver, klerk; "...,, a. arme'e ,-,,, expeditieleger.
experience, I . ondervinding, ervaring; proef,
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proefneming, experiment; par i,,, bij
ervaring; faire l'e,-, de, leren kennen;
verre c't e.–, , proefglas.
experimental, a. -ement, a. proefondervin[delijk.
expêrimentateur, m. proefnemer.
experimentation, 1. proefneming.
experiments, a. ervaren, beproefd.
experimenter, v.tr. de proef nemen met of
van, ondervinden; '', v.intr. proeven
nemen.
expert, a. bedreven, ervaren, deskundig; ,--,,
m. deskundige; ,--, en e'critures, schriftkundige; ,-.-, comptable, accountant; ,---, en
la matiêre, ter zake kundig.
expertise, f. deskundig onderzoek of -verslag; prix d',,, taxatieprijs.
expertiser, v.tr. aan een deskundig onderzoek onderwerpen.
expiable, a. te boeten.
expiateur, -trice, a. verzoenend.
expiation, f. boetedoening, boete, verzoening.
expiatoire, a. verzoenend, boetend; offrande e■,, zoenoffer, verzoeningsoffer.
expier, v.tr. boeten voor, boete doen voor.
expirant, a. zieltogend, stervend; wegstervend (van een geluid); aflopend (van
een contract).
expirateur, a. & m. uitademings(spier).
expiration, f. uitademing; afloop, einde, vervaltijd.
expirer, v.tr. uitademen; ,%,, v.intr, de geest
geven, sterven; aflopen, vervallen, eindigen (bv, van huur), wegsterven (van een
geluid).
explètif, a. -ivement, adv. aanvullend; overtollig, overbodig.
explicable, a. verklaarbaar.
explicateur, m. -trice, f. uitlegger, -ster.
explicatif, a. verklarend.
explication, f. verklaring, uitlegging, opheldering; mondelinge vertaling; rek6nschap; avoir une ,■,, woorden hebben.
explicite, a -meet, adv. uitdrukkelijk, duidelijk.
expliquer, v.tr. verklaren, uitleggen, ophelderen; mondeling vertalen; s'–', zich verklaren; zich verantwoorden; zich laten
verklaren; s'e■, qc., zich iets verklaren;
s'e--, avec qn., iem. zeggen waar 't op staat,
iem. opheldering geven of -vragen; je
m'explique, ik bedoel dit.
exploit, in. heldendaad; dagvaarding, exploot; par ,--, d'huissier, bij deurwaardersexploot.
exploitable, a. bruikbaar, ontginbaar; goedgelovig.
exploitant, a. huissier r-s, deurwaarder die
exploten uitbrengt; ,,,, m. ondernemer;
ontginner.
exploitation, f. beheer, exploitatie, onderneming, 't drijven be. van , een zaak;
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ontginning, bebouwing (van een landgoed); uitbuiting (van een werkman); bedrijf, landgoed, bos, mijn; livrer a l',--,,
in exploitatie brengen, voor 't verkeer
openen; ,---, des mines, mijnbouw.
exploiter, v.tr. beheren; ontginnen ('n domein), winstgevend maken ('n industrie),
rentegevend maken ('n kapitaal), uitbuiten ('n werkman), uitwerken ('n denkbeeld), misbruik maken van, munt slaan
uit (iemands lichtgelovigheid), zich ten
nutte maken, partij trekken van (iets);
"-i, v.intr. het ambt van deurwaarder
vervullen; dagvaarden.
exploiteur, m. uitbuiter.
explorateur, m. ontdekkingsreiziger, onderzoeker; - polaire, poolreiziger.
exploration, I. onderzoek; doorzoeking; 't afzoeken (v. h. gevechtsveld); bestudering;
voyage d' ,,,, ontdekkingsreis.
explorer, v.tr. onderzoeken, ontdekkingsreizen doen in; doorsnuffelen, doorzoeken;
peilen, zorgvuldig nagaan ('n wond).
exploser, v.intr. ontploffen, exploderen.
exploseur, m. ontploffingstoestel, mijnontsteker.
explosibiliti, f. ontplofbaarheid.
explosible, a. ontplofbaar.
explosif, a. ontploffend, ontplofbaar; distance /-dive, vonkwijdte; consonne "-Jive
klapper; ,■,, in. springstof.
explosion, I. ontploffing, knal; (fig.) uitbarsting; faire ,---,, ontploffen, uitbarsten.
exponentiel, a. exponentieel (van een vergelijking); met veranderl. of onbep.
exponent.
exportateur, in. $ uitvoerder, exporteur.
exportation, f. $ uitvoer, export.
exporter, v.tr. $ uitvoeren, exporteren.
exposant, m. -e, I. inzender, -ster op een
tentoonstelling; verzoeker -ster (in rechten); ,--,, in. exponent (wisk.).
expose, a.tentoongesteld; uiteen gezet; blootgesteld; gevaarlijk; "-, au soleil, op de zon,
aan de zonkant; titre "-, a, blootgesteld
zijn aan; liggen op; ,---,, m. uiteenzetting,
verslag; ,---, des motifs, memorie van toelichting.
exposer, v.tr. (a) tentoonstellen; uitstallen,
te koop zetten; blootleggen, ontvouwen;
uiteenzetten ('n plan); blootstellen (aan),
zetten (in), te vondeling leggen ('n kind);
in gevaar brengen, in de waagschaal stellen (z'n vrijheid); s',-,-,, zich blootstellen,
zich aan het gevaar blootstellen.
exposition, I. tentoonstelling; uitstalling,
kijkdag; uiteenzetting, inleiding; plaatsing, ligging, blootstelling (aan gevaar),
te vondeling legging (van een kind),
belichting (van een schilderij); "--, universelle, wereldtentoonstelling.
expris [-pre], expresse, a. uitdrukkelijk;
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in. bizondere bode; distribution par "..,,
expresse bestelling; ,---,, adv. met opzet.
express [-pres], in. & a. (train —) sneltrein.
expresament, adv. uitdrukkelijk.
expressif, a. vol uitdrukking; veelbetekenend.
expression, I. uitpersing; uitdrukking; gevoel; au dela de toute '', onuitsprekelijk;
re'duire a sa plus simple ,---,, tot zijn eenvoudigste gedaante herleiden; vereenvoudigen; kortwieken.
expressivement, adv. veelbetekenend.
exprimable, a. uit te drukken.
exprimer, v.tr. uitpersen; uitdrukken; uiting
geven aan.
ex professo, grondig, met kennis.
expropriation, I. onteigening; ,--., pour cause d'utilite publique, onteigening ten algemenen nutte.
exproprier, v.tr. onteigenen (bv. 'n huis);
uit zijn eigendom ontzetten (iem.).
expulser, v.tr. (de) uitdrijven-, verwijderen
(uit); verjagen-, verdrijven (uit), uitzetten; uit zijn woning zetten, 't land uitzetten; op straat zetten.
expulsif, a. & in. uitdrijvend (middel).
expulsion, f. uitdrijving, verwijdering; verjaging, verdrijving, uitzetting; vervallenverklaring.
expurgation, f. zuivering.
expurgatoire, a. index ,---,, lijst van door de
Romeinse curie verboden boeken, index.
expunger, v.tr. zuiveren van aanstotelijke
plaatsen; besnoeien.
exquis [ekski], a. -ement, adv. uitgezocht,
voortreffelijk, keurig, allerliefst, verrukexquisite, f. uitgezochtheid. [kelijk.
exsangue [eksag], a. bloedeloos; bleek.
exsudat, m. uitzweetsel.
exsudation, I. uitzweting; afscheiding.
exsuder, v.intr. uitzweten.
extant, a. in natura aanwezig.
extase, I. verrukking, vervoering, opgetogenheid; en "..,, verrukt.
extasier (s'), v.pr. verrukt-, opgetogen zijn;
(over iets) roepen.
extatique, a. verrukkend; verrukt.
extemporanê, a. onvoorbereid; zonder voorbedachten rade; onmiddellijk toegediend;
dat onmiddellijk na toebereiding moet
worden gebruikt (van een geneesmiddel).
extemporaneiti, I. onoverdachtheid; gave
om plotselinge beslissing te nemen.
extenseur, a. uitstrekkend; ,-...,, m. strekspier; strektoestel.
extensibilitê, I. rekbaarheid.
extensible, a. rekbaar; vatbaar voor uitbreiding.
extensif, a. uitstrekkend; uitbreidend; signification ,--ive, rekbare betekenis; sent
,---,, uitgebreide beteekenis; cultiof ''ve,
bebouwing met weinig kosten.
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extension, f. uitstrekking; uitbrciding, ver- extraction, I. uittrekking, uithaling, opruiming; uitgebreidheid;
universitaire,
volksuniversiteit; par
in ruimere zin;
zich uitbreiden.
prendre de
extenso (in r■,), adv. volledig.
extenuation, I. verzwakking, verzachting;
afmatting, uitputting.
extenuer, v.tr. verzwakken, verzachten; afmatten, uitputten.
extErieur a. -ement, adv. uiterlijk, uitwenmonde
buitenwedig; buitenlands;
t
reld;
uiterlijk; 't uitwendige, buiuitwendig,
tenkant; buitenland;
van buiten; in 't buitenland.
't
projecteren
(v.
d. ziel)
f.
exteriorisation,
naar buiten; 't willekeurig verlaten v. h.
lichaam (door de ziel).
exterioriser, v.tr. buiten zich plaatsen,
, zich naar buiten open-projecteren;
[bestaan.
baren.
uitwendigheid; 't buiten ons
exteriorite,
exterminateur, a. verdelgend, verwoestend;
m. verdelger,
wrekende engel;
ange
verwoester, uitroeier.
extermination, f. verdelging, uitroeiing.
exterminer, v .tr . verdelgen, uitroeien;
zich dood werken.
externat, in. school voor dagleerlingen; betrekking van uitwonend assistent in een
ziekenhuis.
externe, a. uitwendig, aan de buitenzijde;
buitenhoek;
extern (uitwonend); angle
m. extern (dagscholier, uitwonend assistent in een iiekenhuis).
exterritorialiti, f. exterritorialiteit: overeenkomst waardoor een gezant wordt vrijgesteld van verplichtingen in ecn vreemd
extincteur, tn. blusapparaat. [land.
extinction, f. uitblussing, uitdoving; blussing (van kalk), uitputting (van kracht);
uitsterving, uitroeiing, uitdelging, delging (van schuld), verjaring (van een
misdaad); e.%, de voix, verlies van de stem.
extirpateur, uitroeier; uitsnijder; wiedmes.
extirpation, f. uitroeiing; uitsnijding.
extirper, v.tr. uitroeien, verdelgen, uitsnijden
('n likdoorn).
extorquer, v.tr. afpersen; afdwingen; ontwringen; aftroggelen.
extorqueur,
-euse, I. afperser, -ster.
extorsif, a. afdwingend, afpersend.
de
extorsion, f. afpersing, knevelarij;
fonds, geldafpersing.
extra, m. (pl. des ,■,) iets buitengewoons;
a. buitengewoon fijn, prima.
noodhulp;
extra-budgetaire, a. buiten de begroting
[om.
extra-conjugal, a. buitenechtelijk.
extincteur, m. uittrekker, X exhauster,
hulzentrekker; honingslinger.
extractif, a. uittrekkend, extractief; industrie exploitatie van de bodem (door
mijnbouw, -visserij, -jacht).

delving (van kolen), het trekken (van
een tand), 't verwijderen (van een kogel),
bereiding (van suiker), afscheiding (in
de scheikunde); afkomst, komaf; des
racines, worteltrekking.
extrader, v.tr. uitleveren.
extradition, I. uitlevering.
extrados, tn. buitenzijde van een gewelf.
extradossê, a. met effen buitenvlak.
extra-europeen, a. buiten-Europees.
extra-fin, a. extra-fijn, prima.
extraire, v.tr. (de) uittrekken, uithalen;
opdelven (steenkool), trekken (tand),
verwijderen (uit) (kogel), ontlenen (aan)
('n passage), winnen (uit) (suiker), afscheiden (zout), trekken (wortel).
extrait, m. uittreksel, fragment; aftreksel,
extract;
de naissance, geboorteakte;
de bapteme, uittreksel uit het geboorted'homme, een
register, doopceel; un
[ rechtelij k.
klein ventje.
extrajudiciaire, a. -ment, adv. buitengeextra-muros [-miirOs], adv. buiten de stad.
extrankite, I. vreemdelingschap.
extraordinaire, a. buitengewoon, ongemeen,
iets buieigenaardig, zonderling;
bij uitzondering.
tengewoons; par
extraordinairement, adv. buitengewoon; ongemeen, bijzonder.
extra-parlementaire, a. samengesteld uit
niet-Kamerleden. Tom.
extra-reglementaire, a. buiten 't reglement
extra-statuaire, a. buiten de statuten om.
extravagamment, adv. buitensporig, ongerijmd. [rijmdheid, dwaasheid.
extravagance, f. buitensporigheid, ongeextravagant, a. buitensporig, ongerijmd,
onzinnig penoon,
mal, dwaas;
halve gek.
raaskallen,
gckke dinextravaguer, v.intr.
gen zeggen, dwaasheden begaan.
extravasation, extravasion, f. uitstorting
(van vochten).
extravaser (s'), v. pr. uitvloeien, zich uitstorten.
extreme, a. uiterst (hoogst, laagst, ecrst,
laatst); bijzonder, buitengewoon; onbezadigd, ongematigd, overdreven, hevig,
wanhopig, gewelddadig; m. uiterste;
uiterste term (van een evenredigheid);
se touchent,
a l' — , tot het uiterste; les
de uitersten raken elkander.
extremement, adv. uiterst, uitermate.
extreme-onction, f. RK laatste oliesel.
Extreme-Orient, m. 't Verre Oosten, Oost[Oost-Aziatisch.
Azie.
extreme-oriental, a. uit 't Verre Oosten,
adv. op z'n sterfbed.
extremis (in
extremiste, m. 'n ultra, een van de uiterste
partijen, extremist.
extremiti, f. uiteinde, uiterste (ook over-
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maat, overdrijving, buitensporighcid,
doodstrijd, uiterste nood, overdrijving,
geweld); armen en benen, ledematen; titre a l'"-, , op 't uiterste liggen; retot 't uiterste drijven; se
duire a l'
tot handtastelijkheden
porter a des
overgaan.
extrinsique, a. uiterlijk, uitwendig; valeta
wettelijke nominale waarde.
extrinsiquement, adv. door omstandigher
den van buiten.
exuberance [egz-], f. weelderigheid; overvloed, rijkdom; uitbundigheid, uitgelatenheid; stortvloed van woorden, gezwollenheid.
exuberant [egz-], a. weelderig; overvloedig;
uitbundig, uitgelaten; gezwollen.
exulceration [6gz-], f. verzwering, (lichte)
zwering.
exulcirer [egz-], v.tr. zwering veroorzaken
exultation [egz-], gejuich. [in.
exulter [êgz-], v.intr. juichen, jubelen, uitbundig vrolijk zijn.
r fontenel; (fig.) uitweg
exutoire [6gz-],
(p1. des '), gelofteex-voto [eksvOtO],
gift.
Ezechias lezekj as , m. Ezechias (kon.v. Juda).
Ezechiel (profeet).
Ezechiel [ezekjel],

F.
f [H], f, f (de letter); I. = frêre, broeder;
foutre, foutu; ff. = faisant fonctions
de, loco, fungerend als; fl. = florin, gulden; fob. = free on board, franco-boord;
folio; fr. = franc, frank; titre de
fo, fol.
[sleutel.
l'f, er beroerd aan toe zijn.
fa, m. fa, f (4de foot); clef de e bas of f lab, $ fob (franco aan boord).
pseudo-kapperfabagelle, f., fabago,
[struik.
Fabien, m. Fabian.
fable, f. stof van een verhaal; voorwerp van
spot; fabel; verdichtsel; fabelleer, mythologie.
fabliau, m. oud-Franse vertelling (in ver[zen).
fablier, ni. fabeldichter; fabelboek.
fabrikant, maker.
fabrikant,
fabTicateur, in. maker, vervaardiger; ti de
de fausse monnaie,
calomnies, lasteraar;
valse munter.
fabrication, f. fabricatie, vervaardiging, 't
Fabrice, Fabricius. [maken.
fabricien, m. lid der kerkfabriek.
fabrique, f. bouwwerk, kerkbouw; fonds
tot onderhoud ener kerk; kerkfabriek;
maaksel, fabrikaat; fabriek; prix de e-•,,
fabrieksprijs; marque de fabrieksmerk.
fabriquer, v.tr. fabriceren, vervaardigen,
maken; (f am.) verzinnen; uitvoeren.

verhaal.

fabuleusement, . adv. v. fabuleux, a. fabelachtig, leugenachtig, ongelooflijk.

fabuliste, m. fabelschrijver, -dichter. [zicht.
facade, f. gevel, voorgevel; schijn; (pop.) geface, I. gezicht, gelaat; voorzijde, beeldzijde (munt), gekeerde kaart; vlak, oppervlakte; zijde, kant, oogpunt; aanzien, gevan voren, in 't gezicht;
daante; de
portret en face; pile ou
portrait de
kruis of munt; en "s, openlijk, in 't gede, tegenzicht; aan de overkant; en
de, ten aanzien van; a la
over; a la
die soleil, openlijk; op klaarlichte dag;
a f■d, van aangezicht tot aangezicht; faire
gekeerd zijn naar; bestrijden, 't hoofd
bieden aan; faire ses engagements,
zijn verplichtingen nakomen; a double "-",
zonder keerzijde (van stoffen); niet to vertrouwen (van personen); changer de
een ander aanzien krijgen.
facet-a-main, in. lorgnet met lang handvat.
facetie [-sesi], /. snakerij, grap, mop, aardigheid.
facetieusement, adv. v. facétieux [-sjcb], grap
pig, koddig, kluchtig, moppig.
facette, f. facet, vakje; a mss,samengesteld
(van ogen); schitterend, fonkelend (van
[stip).
facetter, v.tr. met facetten slijpen.
contre qn., boos op
fief* a. kwaad, boos;
't spijt me erg; je
iem.; fen suis biers
de, ik ben blij dat.
ne suis pas
filcher, v.tr. ontstemmen; kwaad maken,
boos worden,
boos maken, ergeren; se
zich ergeren; se tout rouge, vreselijk
boos worden; se"-, avec, ruzie krijgen met.
fficherie, f. boosheid, onenigheid; kibbelpartij, gekibbel, geharrewar, verwijdering.
facheusement, adv. jammerlijk, ongelukkig,
noodlottig, spijtig.
filcheux, a. onaangenaam, lastig, benard;
spijtig, droevig, noodlottig, jammer,
ergerlijk, lelijk, kwaad; de — se me'moire,
onzaliger gedachtenii; dwarskijker, derde persoon die tot last is;
m. lastig mens, lastpost; 't vervelende.
facial, a. tot het gelaat behorend; angle
gezichtsgelaatshoek; massage
massage.
lacks L-sjesb m. uiterlijk, gezicht, v6Orkomen; (pop.) facie.
facile, a. -ment, adv. gemakkelijk, lieht,
vloeiend (van stij1); inschikkelijk, ineegaand, los (van zeden); c' est is dire,
dat is gauw gezegd.
faciliti, I. gemak(kelijkheid), lichtheid,
vaardigheid; inschikkelijkheid, meegaandheid, losheid (van zeden); ti de pade payement,
role, flux de bouche;
faciliteiten, termijnbetaling; avec
ge-

makkelijk.
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faciliter, v.tr. gemakkelijk maken, vergemakkelijken, verlichten.

facon, werk, bewerking (v. grond); maaksel, vorm, snit; maakloon; schijn, soort;
manier, wijze, manier van doen, handelwijze; v6Orkomen, uiterlijk; mss,complimenten, plichtplegingen, drukte; travailler
de geleverde stof verwerken; de
van hem, uit zijn koker; c'est sa
zo is hij
nu eenmaal; sa N de tenser, hoe hij er over
denkt; c'est une
de parley, bij wijze van
spreken; de
ou d'autre, op de een of
andere wijze; de toute
hoe het ook zij,
in elk geval; de la belle
de la bonne f•,,
de toutes les
s, eens flink, duchtig; de
que (ind. & subj.), de
ci (inf.), zodat,
zo
dat; en quelque
enigszins; en
aucune geenszins; avoir bonne '',
er goed uitzien; sans r• , zo maar, zonder omslag.
faconde, I. welbespraaktheid.
faconnage, m. bewerking, fatsoenering.
fa Bonne, a. bewerkt; e'toffe tee, gewerkte
stof, stof met figuren.
faconner, v.tr. bewerken, fatsoeneren; ontbolsteren; gewennen; se ,---, (a), zich schikken (naar), zich gewennen (aan).
faconnier, a. overbeleefd, vol complimenten,
die veel complimenten maakt; m.
maakloonwerker, fatsoeneerder; cornplimentenmaker.
fac-similaire, a. getrouw weergegeven.
fac-simile [faksimile], m. (p1. des ~) reproductie, getrouwe copie (van een handschrift, ens.).
factage, m. 't bestellen (van goederen);
dienstverrichting; bestelkantoor; bestelloon.
facteur, m. fabrikant (van muziekinstrumenten); factor (rekenk.); factor, oorzaak; makelaar; besteller, dienstman,
brievenbesteller; ti rural, %I postbode
op het platteland; des te'le'graphes,
telegrambesteller.
facteurt-boitiert, m. j brievengaarder.
facteurt-receveurt, m. 7 brievengaarder.
telegrambefacteurt-têligraphistet, m.
steller.
factice, a. -ment, adv. kunstmatig, nagemaakt; gemaakt, gekunsteld, sours denkbeeldig.
factieusement, adv. v. factieux, a. oproerig;
m. oproermaker, muiter.
faction, f. wacht; partij, kliek; etre en e■,,
op schildwacht staan; entrer en
de
afgelost
wacht betrekken; sortir de
schilderen.
worden; faire
factionnaire, m. X schildwacht.
factitief werkwoord
factitif, a. in: verbe
(bv.
doen rijpen).
factorage,
= factage.
$ makelaarschap.
factorat,

factorerie, f.

faible

factorij, handelskantoor (in
verre gewesten).
factotum [-Om], m. albedril, duivelstoejager,
manusje van alles.
factum [-tom], m. memorie, verweerschrift,
pamflet.
facture, I. $ factuur; bewerking, uitvoering,
maaksel, fabrikatie (van muziekinstrumenten), afmetingen (van orgelpijpen);
simule'e, pro-forma rekening; prix de
fabrieksprijs; timbre de , plakzegel; de
d'une bonne e, , goed in elkaar gezet, kunstig gebouwd.
facturer, v.tr. $ factureren, in factuur
brengen; noteren.
facturier, m. $ factuurboek; facturist.
facule, f. zonnefakkel.
facultatif, a. -ivement, adv. facultatief, nietverplicht, willekeurig, naar goedvinden;
naar verkiezing; arret halte (waar
gestopt kan worden).
facultê, f. bevoegdheid, recht; vermogen,
macht; bekwaamheid, talent; 7c?- faculteit
(van een hogeschool, ins. de medische).
fadaise, f. zotternij, flauwiteit.
fadard, m. (pop.) fat.
fadasse, a. zeer flauw, laf, smakeloos.
fade, a. -ment, adv. flauw, smakeloos, laf;
futloos, onbeduidend; avoir le cceur ,
wee zijn.
fadet, a. 'n beetje flauw.
fadeur, I. flauwheid, smakeloosheid; onbeduidendheid; lafheid, flauwiteit.
'allot, tn. papier; (pop.) bankbiljet.
beukennotenolie.
fagine,
fagne, I. bergmoeras; hoogveen.
praatfagot, m. takkenbos; bundel;
naar de mutsaard rieken;
jes; sentir le
d' e'pines, stekelvarken; it y a et —s,
er is onderscheid tussen mensen en
mensen; alle hout is geen timmerhout;
de derriere les mss, puik, van de bovenste
plank; titre fait comme un
zonder smaak
in onderdelen;
de
gekleed zijn; en
sage, sappenbundel.
fagotage, m. 't binden van takkenbossen;
bindloon; broddel-, lap-, knoeiwerk.
fagoter, v.tr. tot takkenbossen binden;
sarnenflansen; smakeloos kleden, toezich bespottelijk toetakelen.
takelen; se
fagoteur, m. takkenbosbinder; knoeier.
fagotin, m. takkenbosje; vuurmaker; aangeklede aap, hansworst.
fagoue, I. (oud) zwezerik.
faguette, I. takkenbosje.
faiblard, a. zwakjes, stumperig.
faible, a. zwak; gering, van weinig waarde;
une ti quantite, een geringe hoeveelheid;
lichte wijn;
cafe , slappe koffie; yin
m.
niet volwichtige munt;
monnaie
zwakke zijde; zwak; le
de 1' epée, het
dunne gedeelte van de degen; avoir un
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,pour qn., een zwak voor iem. hebben; PYC11die qn. Pia son
iem. in zijn zwak tasten.
faiblement, adv. zwak, flauw(tjes).
faiblesse, f. zwakte; zwakheid; geringheid;
flauwte; tomber en
flauw valltn.
faiblir, v.intr. verzwakken; verflauwen, verslappen; wankelen (van de moed), gaan
liggen (van de wind).
faience, f. aardewerk, plateelwerk.
faiencerie,
plateelbakkerij, aardewerkkunst; aardewerk.
faiencier,
plateelbakker; -verkoper.
faignant, ni. zie faineant.
faille, 1. spleet, breuk (in aardlaag);
falie (ruwe zijden stof); mantille daarvan.
failli, ni. gefailleerde.
faillibilité, f. feilbaarheid.
faillible, a. feilbaar.
faillir, v.intr. falen, ontbreken, te kort schieten, $ failliet gaan; N (,--> inf.) bijna
(iets doen), op het punt zijn te, weinig
schelen of; cl, te kort schieten in; j'ai
failli tomber, ik was haast gevallen; it a
failli a son devoir, hij is in zijn plicht te
kort geschoten.
faillite, I. $ faillissement; bankroet, mislukking; faire
tomber en
failliet gaan,
failleren; faire
a, in de steek laten.
faim
f. honger; verlangen, zucht; avoir
honger hebben; manger a sa
zijn
genoegen eten; etourdir la grosse
de
ergste honger stillen;
canine of e%-, de
loup, geeuwhonger, honger als een paard;
la
chasse le loup du Bois, honger is een
scherp zwaard; nood leert bidden; crier
la
uitgehongerd zijn.
faim-valle, f. geeuwhonger (van paarden),
vraatzucht.
faire, f. $beukenoot.
fainéant, a. nietsdoend; rois
de laatste
koningen uit het Merovingische huis;
m. luiaard, nietsdoener.
fainêanter, v.intr. nietsdoen, luieren, lanterfanten.
fainiantise, f. lediggang, luiheid.
fainh, 1. inzameling van beukenootjes.
faire, v.tr. maken, vervaardigen, voortbrengen, scheppen (aarde), werpen (jongen),
vormen ('t menselijk lichaam);
ses
dents, tanden krijgen; bouwen (brug),
schrijven (boek), fabriceren (by. linnen),
verschaffen ('n rente), dekken (de onkosten), verdienen, opbrengen (geld), innemen (waar), opdoen (voorraad); doen,
verrichten, volbrengen, uitvoeren (iets),
begaan ('n dwaasheid), houden ('n redevoering, zijn Paas), uitspreken ('n rede),
afleggen (afstand, eed); l'aumerne, een
aalmoes geven; #-%., feu, vuur geven, aanmaken (vuur), aanbieden (zijn verontschuldigingen), maken ('n kompliment,
sa cnur,
muziek, veronderstellingen);
FRAMS WOORDENBORK.

faire
het liof maken, bewijzen ( i n beleefdheid),
brengen ('n groet), overbrengen (iemands
groet), lezen (de les aan iem.), stellen (de
wet); e%., an crime de qc. a qn., iem. iets als
een misdaad aanrekenen; doen aan (gymnastiek); /-%-, la guerre, oorlogvoeren;
le
commerce, handel drijven;
les grains,
in granen doen;
la p a ix , vrede sluiten;
le jeu de in iem. kaart spelen;
meemaken ('n campagne), schieten ('n
bres), toebrengen ('n wond), veroorzaken
(schade), berokkenen (leed), aandoen (geweld, eery; hebben (z'n uitwerking, 'n
droom), lijden (verlies, schipbreuk), doormaken ('n ziekte), duren, uitdienen, uitzitten (z'n tijd); son droit, rechten studeren; afdwingen, opwekken (bewondering), wekken (sensatie), zeggen (by.
c'est vrai, fit-il), bepalen ('n prijs), stellen
(voorwaarde), zijn (b y . it fait beau temps,
it fait chaud, it fait cher vivre); de vorm-,
de bestemming vaststellen van, wennen
(iem. aan gehoorzaamheid), vormen
(soldateh), aan kant maken ('n kamer),
opmaken ('n bed, z'n kas), poetsen
(schoenen), beklimmen ('n berg), aflopen
('n stadswijk), bereizen ('n provincie);
la place, de stad beyv-erken,
la vigne,
de wijngaard bewerken; knippen (de
nagels); la barbe a qn., iem. scheren;
schudden en geven (de kaarten), maken
tot, benoemen tot, bevorderen tot, laten
worden (bv. faire qn. officier), voorstellen
(by. faire les chosen plus graves qu'elles
ne sent), zijn, uitmaken, samenstellen (bv.
2 et 2 font 4, les strangers font le quart dd
la population); ,--, le maitre, den Baas
spelen; uithangen (den philosoof); le
fon, zich aanstellen als een gek; spelen
('n rol, by. de koningen, de verliefden);
faire des soulaten, doen (-I- inf. by.
liers, partir qn.), doen (om een ander
w.w te vervangen, by . on ne me trompera
pas comme on vous a fait); ce n'est ni fait
ni a
't is broddelwerk; '' de la bicyclette, fietsen;
vanite de, prat gaan op;
que faites-vous de la discipline? waar gaat
de
het heen met de tucht? je n'ai que
ik heb dat niet nodig, dat gaat mij
ici, hij heeft hier
niet aan; it n'a que
niets te maken; avoir fort a het druk
hebben, zijn handen vol hebben; je n'en
ferai rien, ik denk er niet aan; aussitOt
dit, aussitOt fait, zo gezegd, zo gedaan;
si fait! ja wel ! cela vaut fait, 't is zo goed
als gedaan; c'est comme un fait ex-pros,
daar speelt de duivel mee; c'est bien fait,
flink zo ! c'est fort bien fait a vous, dat
hebt ge aardig geleverd; ce qui est fait,
est fait, gedane dingen nemen geen keel.;
hoe zullen we het aanleggen?
comment
nous fermis bien de partir a temps, we
2I
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molten wel op tijd vertrekken; en ti a sa
tete, zijn zin doen; faites! ga uw gang !
laisser
laten begaan; laissez-moi
laat mij mijn gang gaan; bonne a tout • ,
meid allêên; que,,, en sorte
tant
que, N si bien que, maken dat, er in slagen
om; ne
que, niets doen dan; ne N que
de sortir, juist uitgegaan zijn; c'est a
lui, hij kan het doen; merveille, wonderen verrichten, goede diensten bewijzen,
de verwachtingen overtreffen; j'aurai
bientOt fait, ik ben dadelijk klaar; it n'y a
Tien de fait, er is niets gedaan; we zijn geen
stap verder, de zaak staat weer op losse
schroeven, de zaak gaat niet door; c' en
est fait, 't is gedaan; c'est fait de lui, 't is
attention, opletten;
met hem gedaan;
gras, RK vlees eten; N maigre, RK
la
zich van vleesspijs onthouden;
eau, lek zijn;
cuisine, koken;
du cent a l'heure, ioo km per uur rijden;
faites excuse ! excuseer ! it a fait son
temps, hij heeft zijn tijd gehad, hij is uit
grand, 't groot aanleggen;
de tijd;
le coup de
son chemin, vooruit komen;
fusil, meevechten; N Particle, zijn waar
le trottoir, langs de straat
aanprijzen;
slenteren om heren te lokken; la
bourse a qn., iem. zijn beurs ontrollen;
on ne me la fait pas, ik laat mij niet beetnemen; a la peur, doen alsof men
bang is; fasse le ciel, de hemel geve; grand
bien vous fasse! geluk er mee ! cela fait
bien, dat staat goed, dat maakt een goede indruk; ",a qn. une reputation de
betise, iem. de naam geven van dom te
zijn; it Wen a trop fait, hij heeft het mij
te bont gemaakt; cela ne me fait ni
chaud ni froid, dat laat mij koud; loi,
kracht van wet hebben, gezag hebben;
le hasard fit, het toeval wilde; qu'est-ce
que cela fait? wat zou dat? wat doet dat
er toe? qu'est-ce que cela me fait? wat kan
mij dat scheiten? it fait du vent, het waait;
it fait de la pluie, het regent; it ferait beau
voir, ik zou wel eens willen zien; it fera
beau quand, ik bedank er voor om, ik denk
er niet aan om; le temps n'y fait rien, de
tijd doet niets ter zake; rien n'y fit, niets
zich laten
mocht baten; se laisser
begaan, `zich niet verzetten; nombre,
meetellen; zie ook nombre; N le supplice
de', een marteling zijn voor; ti un heureux,
iem. gelukkig maken; quel avare to fais!
un
wat ben je (iii toch) een vrek !
quatriême, de vierde man zijn (bij kaartle malade, zich ziek houden;
spel);
le beau, opzitten en pootjes geven; ".0 un
een dwaas figuur siaan;
persamtage,
sa
l'enfant, zich kinderachtig aanstelcelui qui ne
kinderachtig doen;
voit rien, doen alsof men niets ziet;
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connaitre, bckeiid waken, berichten;
dire, in de mond leggen;
suivre, nazenden, doorzenden; entrer, binnenlaten; je l' en ferai repentir (zonder se),
ik zal het hem doen berouwen; se /-•,, tot
stand komen, geschieden (van een wil),
gedaan worden, plaats hebben (van een
huwelijk), ontstaan (van stilte); worden
(by. se ti soldat, se vieux, it se fait lard);
beter worden (van wijn), belegen worden
(van kaas); krijgen, verwerven ('n naam
vrienden), verdienen (geld); comment se
fait-il que, hoe komt het dat? se '' la
main, zich oefenen; se fort de, zich sterk
maken; set-, un devoir de, het zich tot een
plicht rekenen; se
de la bile, zich ergezich ergeren,
ren, bedroefd zijn; s'en
zich ongerust maken; se '' a, gewennen
aan;
m. het doen; manier van schilderen, enz.
faire-le-faut, m. moetje: iets dat moet.
kennisgeving
faire-part, in. (eigl. lettre de
(van huwelijk, enz.).
faire valoir, m. 't productief maken, exploitatie.
faisable [fazabl], a. doenlijk, te doen, uitvoerbaar.
fazant;
argente,
m.
faisan [fêza,
-dore, zilverfazant, goudfazant.
faisandage, m. 't adellijk laten worden.
faisande, faisane [fez-, fez -J, f. 3t fazantenhen.
faisande, a. adellijk (van wild); (fig.) bedorven.
faisandeau, m. jonge fazant.
faisander, v.tr. adellijk laten worden (wild).
faisanderie, f. fazantenpark.
faisandier, m. fazantenhouder.
le fafaisane [fez6,n, fazan], f. of poule
zantenhen.
faisceau [fés6], nt. bundel, bos; groep, geheel; ^.,x, W bijlbundel (van Rom. consul; nu van 't fascisme);
lumineux,
lichtbundel; musculaire, spierbundel;
mettre les fusils en —x, X de geweren aan
rotten zetten; rompre les "-,x, de geweren
(her)nemen, de rotten verbreken.
faiseur [faz Oar], m. -euse, I. maker, maakster;
intrigant, oplichter; opschepper; leverancier; kleermaker, naaister of schrijver,
-fster; hij die iets doet, -die handelt; ,----, se
d'anges, engeltjesmaakster.
faisse, f. tenen band.
faisselle, f. tenen mand.
faisser, v.tr. uit tenen vlechten.
faisserie, f mandenwerk, vlechtwerk.
fait [fe], a. gemaakt, gevormd,- gebouwd,
volwassen (van een persoon), belegen
(van kaas), vast (van een prijs); gepeindre, verrukkelijk; bien
daan;
de sa personne, welgevormd, knap; comme
vous voila # .1 wat ziet ge er uit ! les hornde mensen zijn
mes sort etrangement
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reel zonderling; l'homme est ainsi
de
mens is nu eenmaal zo; vaements tout
gemaakte kleeren; phrase toute tie,
bestaande uitdrukking, nietsbeduidend gezegde; ide'e toute alledaagse opvatting, gemeenplaats; conte ,-, a plaisir, verzinsel; ma vie est tee,mijn leven is voor
goed ingericht; voila qui est dat is
klaar; N pour, geschikt voor, in de wieg
gelegd voor; ti a, gewend aan; ', vs.
daad, handeling; handelwijze; wat iem.
wenst of -zoekt; wat iem. toekomt (bezit), iemands verdiende loon (waarheid,
pak slaag); feit, voorval, gebeurtenis;
werkelijkheid; zaak, gebied; c'est le
(Pun foe, dat doet geen verstandig mens;
cela est le (du)
de, dat komt door; de
votre t-a, par votre
door uw schuld;
c'est votre P■a, dat is juist lets voor u; dire
a pt. son
iem. de waarheid zeggen;
voles de'', dadelijkheden, geweld; hauts
heldendaden;
de guerre, ",s d'armes, wapenfeiten;
et gestes, gedrag;
doen en laten;
accompli, voldongen
felt; pour la beautd du
voor 't movie
van 't geval; ,-,as divers, gemengde berichten; poser en
als een felt beschouwen; venir au ter zake komen; au "a,
eigenlijk gezegd, inderdaad, 't is waar .00k,
ter zake; 'dire au e%a, op de hoogte zijn;
au
et au prendre, als 't ernst (menens)
wordt, op het beslissende ogenblik; de ce
daardoor; dui..., de, uit hoofde van; du
que, doordien; de
en
dans le
feitelijk; werkelijk; titre stir de son " , zeker
zijn van zijn zaak; par le
daardoor,
meteen; par le
de, door; par mon
door mijn toedoen; le
est que, 't is een
feit dat, zoveel is zeker dat; prendre
et
cause pour, 't opnemen voor; en de, op
't stuk van, wat betreft; tout et"a, geheel
en al; it a son '', hij heeft zijn bekomst,
zijn vet.
faitage, m. nokbalk, nokbekleding, nok.
faite,
nok, vorst; top, toppunt.
faiteau,
nokversiering, vorstpan, dakplaat.
faitiire, f. vorstpan; bovenste tentstaak;
dakraampje.
bit-tout, sn. kookpot.
faix, m. last, vracht, zwaarte, gewicht;
zetting.
fakir, sn. fakir (Mohammedaanse monnik).
falaise, I. steile-, rotsachtige kust.
falaiser, v.intr. tegen de steile kust slaan,
-breken.
falarique,
brandpijl, vuurpijl.
falbala, sn. volant, strook, oplegsel; strikjes
en kwikjes.
falbalasser, v.tr. met oplegsels garneren.

falcade,
falque,
falcifire, a. sikkeldragend.

sikkelvorinig.
falciforme,
3t valkachtigen.
falcanonidis,
fallacieusement, adv. 71. fallacieux, a. bedrieglijk.

fa!loir, v. imp. moeten, nodig zijn; nodig
hebben; it le faut, het moet; it me taut, ik
moet, ik heb nodig; it faut que je parte,
ik moet vertrekken; it faut une plume a
cet aêve, die leerling heeft een pen nodig;
comme it faut, zoals 't behoort; it faudra
voir, dat moeten we afwachten; faut-il
are paresseux I hoe kan men zó lui zijn !
s'en schelen; it s'en faut (de) peu, peu
s'en faut, 't scheelt weinig; taut s'en faut,
't seheelt veel; lang niet.
falot, sn. stoklantaarn; aehterlicht; (pop.)
kepi.
mal; onnozel (mens).
falot, a. &
falotement, adv. mal, potsierlijk, gek; onnozel, zwakhoofdig.
falourde, f. bos knuppelhout; krentenbrood
(dubbele zes).
falque, f. bulging van een paard dat ingezetborden (v. e.
houden wordt; mss,
[sloep).
falquê, a. sikkelvormig.
falquer, v.intr. een buiging maken voor
't stilstaan (van een paard).
falsificateur, in. vervalser.
falsification, I. vervalsing.
falsifier, v.tr. vervalsen.
falun, m. schelpmergel, schelpzand.
faluner, v.tr. met schelpzand mesten.
faluniire, f. groeve van schelpmergel.
te goeder faain
fame, a. befaamd; bien
berucht, in kwade reuk.
bekend; mal
famélique, a. hongerig, hongerlijdend; "a, in.
hongerlijder.
fameusement, adv. van fameux, a. beroemd,
befaamd, berucht; uitstekend, famous;
geweldig, verbazend; pas niet veel
zaaks.
familial, a. familie-, gezins-; huiselijk, gegezinsvcrpleging.
zellig; regime
familiariser,v.tr.(avec) gemeenzaam maken-,
vertrouwd maken (met), gewennen (aan);
se ti avec, vertrouwd raken met, wennen
aan, zich eigen maken.
familiarité, f. gemeenzaamheid, vertrouwelijkheid, familiariteit, vertrouwelijke omgang, sours vrijpostigheid; vertrouwdheid,
bekendheid (met jets).
familier, a. familie-, huis-, tam (van dieren);
gemeenzaam, ongedwongen, familiaar,
songs te familiaar; dagelijks, gewoon
(stijl); bekend, eigen (by. van een taal);
spiritus
dieux —s, huisgoden; esprit
geleigeest; commerce "a, vertrouwelijke omgang; son visage m'est
ik heb dat gezicht meer gezien; cette
langue lui est ,--aiere, hij is vertrouwd met
die taal; huisvriend, geregeld bezoeker.
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fa m iiii rc m e tit, adv. gemeenzaam, ongedwongen, familiaar. [ning.

familistire, m. arbeiderswijk; kazernewofamille, f. huisgezin; familie, geslacht; vie
de "-i, huiselijk leven; en ",, in de familiekring; un air de "--,, een familietrek; Pere
de ,.-d, huisvader; fits de ,,,, jongmens
van goeden huize; conseil de "s, familieraad; soutien de ".,, kostwinner; etre chargé
dee., ', met een talrijk kroost gezegend zijn;
/a Sainte Fes, de Heilige Familie.
famine, 1. hongersnood; crier ,,,, zijn nood
klagen; crier'., sur un tas de bid, klagen
te midden van zijn overvloed; prendre par
la ', uithongeren.
famosite, f. beruchtheid, befaamclheid.
fanage, m. 't hooien; hooioogst.
fanaison, f. hooitijd.
lanai, in. il. scheepslantaarn; vuurbaak,
lichtsignaal; ,-.., de signaux, seinlamp;
(fig.) gids, wegwijzer.
fanatique, a. dweepziek, fanatiek, geestdrijvend; e.,,, nt. & f. dweper, dweepster;
geestdrijver; ' un i. , de, een vurig aanhanger of beoefenaar van.
fanatiser, v.tr. dweepziek maken.
fanatisme, m. dweepzucht, dweperij.
Fanchette, Fanchon, f. Fransje; fe,,, hoofddoekje.
fanchonnette, f. hoofddoekje; roomgebakje.
fandango, m. fandango (Spaanse dans).
sane, f. afgevallen bladeren; loof (strooisel).
faner, v.tr. hooien; doen verwelken; doer),
verschieten; se "s, verwelken, verleppen.
faneur, tn. -euse, f. hooier, hooister; reuse, f.
hooimachine. "
fanfan, m. kindje; hartje, popje; F.--, la
Tulipe, dapper soldaat,
fanfare, f. trompetgeschal, fanfare; fanfarecorps; faire '' de, ophef maken van;
faire de la r■i, snoeven.
fanfarer, v.tr. uitbazuinen; met trompetgeschal begroeten.
fanfariste, m. it lid van een fanfarecorps.
fanfaron, a. snoevend, opsnijderig; f■, , tn.
snoever, opsnijder, pocher; eierschuimkoek, Haagse bluf.
fanfaronnade, f. snoeverij, pocherij.
fanfaronner, v.intr. snoeven, pochen.
fanfaronnerie, f. snoeverij; karakter van een
opsnijder.
fanfreluche, I. snuisterij, snorrepijperij,
strikjes en kwikjes.
fange, f. slijk, modder (ook fig.).
fangeux, a. modderig, slijkerig.
!anion, in. vaantje, vlaggetje.
fanoir, in. droogkegel (voor hooi).
fanon, m. slip (van een banier, -van een bisschopsmijter); kossem, halskwab (van
vee); baard (van een walvis); lei (van
een kalkoen).
fantaisie, f. verbeelding; verbeeldingskracht,
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fantasie; gill, luim, inval; goeddunken;
verdichtsel; muziekstuk; portrait de ,-,,,
fantasieportret; nom de ".-,, de een of
andere naam; se passer la ".., di, zich permitteren, zich in 't hoofd halen om; pain
de -', fijn brood; ci ma ,-■,, naar mijn zin.
fantaisiste, a. grillig, verzonnen, uit de lucht
gegrepen; ,■-,, nt. fantast; fantasieschilder,
-schrij ver.
fantasia, f. fantasia (Arabisch ruiterspel).
fantasmagorie, f. fantasmagorie, schimmenspel (vertoning van spookachtige gedaanten), schimmendans; zinsbegoocheling.
fantasmagorique, a. fantasmagorisch.
fantasque, a. -ment, adv. grillig, eigenzinnig,
wispelturig.
fantassin, tn. X infanterist, voetknecht.
fantastique, a. -ment, adv. grillig, toverachtig, wonderlijk.
fantoccini [-tOt fini], tit.pl. marionetten(spel).
fantoche, m. marionet, (lede)pop.
fantame, m. spook; schim; hersenschim;
karton (in bibliotheek) dat de plaats
aanwijst van een uitgeleend bock; le
vaisseau '', de Vliegende Hollander;
't spookschip.
fanu, a. met te veel loof.
fanum, tn. heidense tempel.
faon [fa], m. jong (van een shert, -reebok).
faonner [fan6], jongen werpen.
faquin, m. houten pop; ploert, schobbejak,
fequinerie, f. ploertigheid. [schurk.
farandole, I. farandole, slingerdans (Z.Frankrijk). •
farandoier, v.intr. de farandole dansen.
farandoleur, tn. farandoledanser.
faraud, a. parmantig, poenig, trots op en
mooie kleren; e%., m. poen, pronker, verwaande modegek.'
farce, I. vulsel (by. gehakt vlees); kluchtspel, klucht; grap, mop; faire une,%, a qn.,
iem. een poets bakken; faire ses ,,,s, de
blommetjes buiten zetten; #-%.,, a. grappig,
t ekr :
lollig.
1 n[ sa a
farceur, in. -euse, f. grappenmaker, .
r
fa cin, m. worm; kwade droes (ziekte van
paarden).
farcineux, a. aan wormziekte lijdend, droezig.
farcir, v.tr. (op)vullen-, doorspekken-, volstoppen (met, de).
farcissure, I. opvulsel, 't farceren.
lard, m. blanketsel; veinzerij; sans ,,,, zonder
opsmuk of -geveinsdheid, onopgesmukt,
onbewimpeld.
fardage, in. k* zware voorwerpen (aan
boord); onderlaag van takkenbossen (in
een scheepsruf n); (fig.) bedrog.
farde, f. baal koffie.
fardeau, in. last, vracht, pak.
larder, v.tr. blanketten; opsmukken; be-
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wimpelen; ri, v.intr. inzakken; zwaar
drukken tegen een ander schip; vol vallen,
scheppen (van een zeil).
fardier, m. blokwagen. [tje.
farfadet, in. kaboutermannetje, kwelduivelfarfouiller, v.intr. & tr. snuffelen (in), overhoop halen, omverwerpen.
fargues, f.pi. 4,, opzetborden, opboeisel.
faribole, f. praatjes, zotteklap, poespas.
faridondaine, 1. tralala.
farina* a. meelachtig, melig.
farine, f. meel; fleur de ~, bloem; folle ".0,
$ stuifmeel; reprocher a qn. la ~, iem. zijn
lage afkomst verwijten.; de mime'', van
dezelfde soort, een pot nat; ~ de moutarde
mosterdpoeder; ,---, de graine de lin, lijnmeel; ~ lacte'e, kindermeel; ~ de mats,
maizena.
fariner, v.tr. met meel bestrooien; ,...,, v.intr.
een meelachtige stof afgeven.
farinet, m. dobbelsteen (met ogen aan een
zij de).
farineux, a. meelachtig, melig; ,---,, m. pl.
farinier, m. meelhandelaar. [meelspijzen.
fario, m. 9 forel.
fariouse, I. 3t graspieper.
farniente [-niete], m. 't zalig nietsdoen.
faro, m. faro (soort Brussels bier).
farouche, a. schuw; woest, wild; elle n' est pas
,,, zij schuwt de mannen niet; t-■,, m.
rode klaver.
farrago, in. korenmengsel, masteluin; mengelmoes, poespas.
fasce, I. 10 faas: dwarsbalk, streep.
fasciation, t. lintvormige vergroeiing.
fascicule, m. bundel (kruiden); aflevering;
ha arbundeltje.
fascicule, a. bij bundels.
fascie, f. streep (op een schelp); stapel (van
een viool); $ afgeplatte stengel.
fascie, a. gestreept; afgeplat.
fascinage, tn. (beschoeiing met) rijswerk;
't maken daarvan.
fascinateur, -trice, a. betoverend.
fascination, f. betovering.
fascine, te X legertakkenbos.
fasciner, v.tr. betoveren, biologeren, verblinden, verlammen; X van takkenbossen
fasciole, f. leverbot. [voorzien.
faschm ,, m. fascisme.
flscict 2, m. fascist; #.,0 a. fascistisch.
fasêole, I. $ boon.
Easier, v.intr. 4,.. killen (van een zeil), wapperen, geen wind vatten.
taste, m. pracht, praal, luister; ~s, jaarboeken, geschiedboeken; ~, a. jour ".0, gunstige dag (bij de Romeinen).
fastidieusement, adv. v. lastidieux, a. vervelend, saai.
fastigië, a. opstaand.
fastueusement, adv. v. fast-eux, a. pronkziek, pralerig, prachtig, weids.

fat [fat j, a. verwaand, fatterig; e...), tn. yer•
waande gek, kwast.

fatal, a. (a) -ement, adv. onvermijdelijk, fataal, voorbeschikt; noodlottig (voor),
rampzal ig.
fatalisme, m. fatalisme (geloof dat alles door
't noodlot voorbeschikt is).
fataliste, m. fatalist.
fatalité, f. noodlot; onheil, ramp; ijzeren
noodzaak.
fata morgana, f. luchtspiegeling.
fatidique, a. voorspellend, profetisch; noodlot openbarend.
fatigable, a. vermoeibaar.
fatigant, a. vermoeiend.
fatigue, f. vermoeidheid; vermoeienis; cheval de ~, werkpaard; habit de ~,werkpak,
tomber de ~, er bij neervallen; luxe et ~,
fijn en gewoon werk (in de schoenhandel).
fatigue, a. vermoeid; versleten.
fatiguer, v.tr. vermoeien, afmatten, ook verslijten, afdragen (kledingstuk), aflezen,
havenen (boek), stomp maken ('n pen),
slap maken ('n corset), dood wrijven
('n schilderij), ook bewerken (grond), aanmaken (de salade); vervelen, lastig vallen;
se ~, zich vermoeien, moe worden; se",
a marcher, zich moe lopen; se ~ de, genoeg krijgen van,'', v.intr. zich afsloven;
te zwaar belast zijn (van een balk); tegen
de wind opwerken (van een schip).
fatras [-try,], m. tuig, rommel, ballast, prullaria; onzin, woordenkraam, geklets.
fatrassier, in. beuzelaar; woordenkramer.
fatuite, I. verwaandheid, inbeelding.
fau, m. $ beuk.
faubert, m. ktA (scheeps)zwabber, -dweil.
fauberter, v.tr. kt, schoonzwabberen, -dweilen.
faubourg, m. voorstad; buitenwijk; la vale
et les ~s, Jan en alleman; ' SaintGermain, aristocratische wijk te Parijs.
faubourien, a. achterbuurts-; ,,,, m.-ne, f.,
bewoner (bewoonster) van een voorstad.
fauchable, a. maaibaar.
fauchage, m. 't maaien; maailoon; spreidingsvuur (artillerie).
fauchalson, I. maaitijd.
fauchard, m. tweesnijdende zeis met Lange steel.
fauche, f. 't gemaaide; maaitijd.
fauche, a. (arg.) gerulneerd, blut.
fauchee, t. dagwerk van een maaier; hetgeen men kan afmaaien zonder zijn
zeis te scheppen.
Faucher, v.tr. maaien; wegmaaien; uitschudden; gappen; je suis fauchd, mijn geld is
op; '', v.intr. maaivoeten (van paarden).
fauchet, in, hooihark.
fauchette, f. snoeimes, tuinmes.
faucheur, m. maaier; hooiwagen (spin).

faucheuse, I. maaister; maaimachine.
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faucheux, m. hooiwagen (spin).
fauteuil, in. armstoel, leuningstoel; voorzitterszetel; stoel van een lid der Acafaucille [-sij], f. sikkel.
demie francaise; e-, d'orchestre, stalle; ,....-,
fauciller, v.tr. met de sikkel snijden.
faucillon [-sijO], in. heep, kapmes.
a bascule, schommelstoel; ~ a roulettes,
faucon, m. 3t valk; X valkenet (kanon); /*--d
rolstoel; ' de bicyclette, stoeltje v66r op
son, valk die nog niet heeft geruid; ~
een fiets; dans un e■i, op zijn dooie gemak.
hagard, e-,, de repaire, valk die meermalen fauteuilt-abrit, in. strand-, wind-, badstoeL
heeft geruid.
[ (kanon). fauteur, m. -trice, f. begunstiger, -ster; hoofdfauconneau, m. 1 jonge valk; X valkenet
aanlegger, aanstichter; - de desordres,
onruststoker.
fauconnerle, I. valkerij, valkenjacht.
fauconnier, m. valkenier.
fautif, a. gebrekkig, vol fouten; fout, verfauconniire, I. valkenierstas.
keerd, niet juist; schuldig.
faudage, m. 't toevouwen in de lengte.
fautivement, adv. verkeerd.
vouwen
met
de
zelfkanten
op
fauder, v.tr.
faune, a. rossig, vaalrood; wild; bites e--,s,
rood wild; wilde dieren; les grands mss,
faufil, m. rijgdraad.
[elkaar.
de verscheurende dieren.
faufiler, v.tr. rijgen; binnensmokkelen; se
~, zich indringen; binnensluipen.
fauvette, f. $t basterdnachtegaal; ".0 cendree,
3e grasmus; ' a tete noire, 3e zwartkop;
faufilure, I. rijgdraden, rijgsel.
faulx = faux, I.
f•-, babillarde, 3e braamsluiper; avoir un
faune, in. faun (bosgod); "..,, f. fauna, diecosier de e-,, zingen als een lijster.
renwereld.
faux, f. zeis.
faunesse, I. vrouwelijke faun.
faux, a. vals, onwaar, ongegrond; schijnbaar, bedrieglijk; voorgewend, nage •
faunlaque = faunien, a. faunachtig.
maakt; onoprecht, dubbelhartig; onjuist,
faunique, a. v. d. fauna.
verkeerd; ,--., serment, meineed; ".., point
Fauquemont, in. Valkenburg.
d'honneur, misplaatst eergevoel; fausse
faussaire, m. vervalser, falsaris.
couche, miskraam; ,,, acacia, $ robinia,
fausse, a. vrouwelijk v. faux.
pseudo-acacia; ,,, plaisir, ijdel genoegen;
fausse-tquerre, f. dichtslaande winkelhaak.
adv.
valselijk;
zie
faux.
fausse
erudition, schijngeleerdheid; ~
faussement,
fausser, v.tr. vervalsen, onzuiver maken
frais, onkosten; ,---, air, enige gelijkenis;
(stemming), schenden (z'n woord), een
air e--s, vals gezicht; fausse fenêtre, blind
verkeerde richting geven aan (de geest),
raam; fausse manche, morsmouw;
verdraaien, indeuken, verbuigen, vernez, kartonnen- of wassen neus; perle
wringen; ".-, parole a qn., zijn woord tefausse, valse panel; fausse clef, loper;
genover iem. niet houden; P.-, compagnie
fausse alarme, loos alarm; fausse attaque,
ti qn., iem. in de steek laten; se'', vals
schijnaanval; faire tine fausse sortie,
worden; van streek geraken, op een dwaaldoen alsof men heengaat; '' comme un
spoor komen; verdraaid worden;'', v.intr.
jeton, zo vals als een kat; ,,, bonhomme,
vals zingen.
poeslief man; ,■.., divot, schijnvrome; e...,
pas, misstap; esprit ~, verwarde geest;
fausset, in. falset- of faussetstem, kopstem;
piepende stem; zwikje (van een vat).
accord, wanklank; faire e.,-, bond a qn.,
zijn woord niet gestand doen; position
faussetê, f. valsheid, onoprechtheid; onwaarheid; onjuistheid.
fausse, scheve verhouding; faire fausse
faussetier, m. slijper van valse diamanten.
route, een verkeerde weg inslaan, op
een dwaalspoor zijn; faire fausse queue,
faussure, f. verdraaiing, verbuiging; welving (aan een klok).
0°. ketsen; ,--.,, adv. vals, verkeerd (chanter e,,, , raisonner e•, ), a "a, vals, verkeerd,
Faust [fOst], m. Faust; Dr Faustus.
ten onrechte; trapper a ~, misslaan; porter
faute, f. gebrek, tekort; barst (in een leiding);
vergrijp, misslag, misstap; fout, mispas
a e..., , geen steun hebben; ongegrond zijn,
op niets berusten, niet doeltreffend zijn;
(van een paard); schuld, tekortkoming;
avoir'' de, gebrek hebben aan; faire'',
un mur en porte cl, ~, een muur die geen
ontbreken; ils nous font e,,, wij missen
steun schijnt to hebben; en porte a "s,
hen; ne pas se faire e•-, de, niet nalaten;
ongegrond; ,,-,, in. 't valse, 't verkeerde,
sans e-,, beslist, zonder mankeren; "..,
't onjuiste; vervalsing, valsheid in ge
de, bij gebrek aan; ,---, de place, wegens
schrifte; namaak; s'inscrire en e-,, contre,
de
anders;
,--,
plaatsgebrek; ", de quoi,
opkomen tegen, ontkennen; fabricant en
t,, fabrikant van valse juwelen.
savoir danser, omdat hij niet kan dansen;
etre en ~, schuld hebben; surprendre qn. faux-bourdont, m. dar, mannetjes-bij; ,p
en ,-.,, iem. op een fout betrappen; a qui
kerkgezang (met bas als hoofdpartij).
la e-,? wiens schuld is dat? ,,, de pointage, faux-colt, m. losse boord; (lam.) manchet:
X richtfout.
rand schuim op een glas bier.
tauter, v.intr. een misstap doen.
faux-du-corps, tn. middel.

faux-fuyant

faux-fuyantt,
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faux-monnayeurt, m, valse munter.
lone zoom.
faux-ourlett
faux-saunage, tn. zoutsmokkelarij.
faux-sauniert, m. zoutsmokkelaar.
faux-semblant, m. valse schijn.
faux-titret, tn. voortitel, Franse titel.
faverole, f. $ veldboon.
faveur, I. gunst, genegenheid; begunstiging;

gunstbewijs; smal bandje, (zijden) lintje;
are en in de gunst staan; in zwang zijn,
gezocht zijn; avec ,---,, gunstig; billet de
vrijkaart; entree de
vrije toegang; tour
de voorrang; prix de verminderde
prijs; fours de e■, , respijtdagen; en ti de,
ten gunste-, ten behoeve van; a la de,
onder begunstiging van.
faveux, a. teigne use, T favus (hoofdzeer).
favorable, a. -ment, adv. gunstig; gunstig
gezind.
favor!, -te, a. geliefkoosd, lievelings-;
m. -te, I. gunsteling, -e; favoriet (paard,
dat de guest der wedders heeft); de
he fortune, gelukskind; mss,bakkebaarden.
favoriser, v.tr. (de) begunstigen (met); voortrekken; bevorderen, in de hand werken.
favoritisme, 't voortrekken van gunste-

lingen, nepotisme.
fayard, m. beuk.
Fayence, I. Faenza.
fayence,
aardewerk, zie faience.
feage,
leenverdrag, -plichtigheid.
foal, a. ID getrouw (van een leenman);
pt. feaux.

feaute, f. trouw, verknochtheid.
febricitant, a. koortsig;
m. koortslijder.
febrifuge, a. & m. koortsverdrijvend (middel).

febrile, a. -ment, adv. koortsig, -achtig.
fecal, a. matieres
uitwerpselen, drek.
feces [feces], t. pl. bezinksel, droesem; drek,
uitwerpselen, faeces.

tidal, tn. CD fetiaal (Rom. priester die oorlog
en vrede inzegende).

fecond, a. vruchtbaar, rijk; pluie

groeizame regen.
fecondant, a. vruchtbaar makend, bevruchtend.
fecondation, bevruchting; $ bestuiving.
feconder, v.tr. bevruchten; $ bestuiven;
(fig.) vruchtbaar maken, doen gedijen.
feconditi, /. vruchtbaarheid; rijkdom; groeizaamheid.
fecule, f. aardappelmeel, zetmeel.
feculence, I. drabbigheid, troebelheid; rijkdom aan zetmeel.
feculent, a. drabbig, troebel; zetmeelhoudend.
feculerie, I. aardappelmeelfabriek.
feculeux, a. zetmeelhoudend.

femelle

feculier,
aardappelmeelfabrikant.
federal, a. bondgenootschappelijk; federaal;
gouvernement
bondsbestuur, bondsregering.
federaliser, v.tr. tot een bond verenigen.
federalisme, m. stelsel van een statenbond.
federaliste, a. het federalisme betreffend;
m. voorstander van het federalisme.
federatif, a. bondgenootschappelijk; federalistisch; aat
statenbond.
federation, f. bondgenootschap; statenbond;
vakverbond.
Mere, a. & m. verbonden(e); ,•,s, burgerwacht die de partij van de commune
koos in 1871.
fearer, v.tr. tot een bond verenigen.
fee, I. tovergodin, fee; conte de mss ,sprookje; pays de
toverland; doigts de
tovervlugge vingers; la
Carabosse,
oude toverheks.
!eerie [feri], f. feeenwereld; tovermacht;
toverspel, toverballet; toverachtig
schouwspel.
feerique [ferik], a. toverachtig; feeen-.
feindre, v.tr. veinzen, voorwenden.
feint, a. geveinsd, voorgewend, gefingeerd.
feinte, f. veinzerij; list; schijnbeweging,
schijnstoot, schijnsteek (bij 't schermen);
verdichtsel; sans
ronduit.
felatier, m. glasblazer.
feld-marêchal [fold-], m. (p1. e•-daux) veldfeldspath, m. veldspaath.
[maarschalk.
blaaspijp (van glasblazers).
fele, f.
fele, a. gebarsten; avoir le cerveau (of le
timbre) niet wel bij 't hoofd zijn; un
pot N dare longtemps, krakende wagens
duren het langst; voix
stem die klinkt
alsof er iets gebarsten is.
barHier, v.tr. doen barsten, splijten; se
sten; (pop.) gek worden.
felibre, m. Provencaals dichter, -zanger.
félibreen, a. van de faibres.
felibrige,
vereniging van faibres.
felicitation, f. gelukwens.
felicite, f. geluk, gelukzaligheid; Fes,Felicitas.
filiciter, v.tr. (de) gelukwensen (met); zich
verheugen-, zich gelukkig achten (met).
!elides, m. pi. katachtigen.
Min, a. katachtig; vals, sluw; race
kattengeslacht; les grands "}s, de verscheurende dieren.
felinite, f. katachtigheid; katachtige lenigheid, -listigheid.
fellah, m. fellah (Egyptische boer).
felon, a. trouweloos, verraderlijk;
m.
verraad.
félonie, f. trouwbreuk; verraad, trouweloosfeloek, soort galei.
Mouque, I.
[heid.
f elure, f. barst, scheur; it a une
er loopt
een streep bij hem door.
femelle, I. wijfje; pop (van vogels); gemeen
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wijf; struisveer van een wijfje; vingerling,
duimeling; ,...,, a. vrouwelijk, wijfjes-.
feminiflore, a. $ die alleen vrouwelijke bloemen heeft.
feminin, a. vrouwelijk; rime tee, vrouwelijk
rijm (op een stomme e eindigend); naturel
,--,, vrouwelijkheid; ",, in. vrouwelijk geslacht (in de spraakkunst); l' e'ternel ,,,,
das ewig Weibliche.
feminisation, f. het vrouwelijk maken.
feminiser, v.tr. vrouwelijk maken.
feminisme, tn. feminisme, vrouwenbeweging.
femlniste, m. & f. feminist(e), aanhanger,
-ster van het feminisme; ,,,, a. feministisch.
feminite, I. vrouwelijkheid.
femme [fam], f. vrouw; 'etre "-i a faire qc., er
de vrouw naar zijn om iets te doen; maitresse e,,, kordate vrouw, flinke huismoeder; ,-,-, de charge, huishoudster; ,,, de
chambre, kamermeisje, kamenier; f•., de
journee, werkvrouw; ", de menage, werkvrouw (die enkele uren komt); prendre
e....,, trouwen; ce que "-, veut, Dieu le
veut, de vrouw weet steeds haar wil
door te drijven; bonne "-,, vrouwtje,
bestje; conte de bonne ', bakerpraatje;
remede de bonne ,-,,, huismiddeltje; ,•-,
auteur, schrijfster; ,-, peintre, schilderes;
,-,./ docteur, dokteres; brasserie ci Ns, cafe met kellnerinnen; petite "s, scharreltje; e,-, publique, publieke vrouw.
femmelette [famlet], f. vrouwtje, dametje;
verwijfde man, oud wijf.
femoral, a. tot de dij behorend.
femur, tn. dijbeen; dij (van een insect).
fenalson, I. 't hooien; hooitijd.
fendage, tn. 't splijten,
fendant, m. grootspreker, snoever; faire le
P., , praats hebben.
fenderie, f . 't kloven, 't splijten (van hout,
-ijzer); ijzerkloverij; kloofmachine.
fendeur, m. -euse, f. klover, kloofster.
fendille, t. barstje.
fendille, a. vol barsten.
fendillement, m. 't barsten.
fendiller, v.tr. splijten, doen barsten; se ,,,,
splijten, barsten.
fendoir, m. kloofbeitel, kloofmes, -hamer.
fendre, v.tr. kloven, splijten; doorklieven,
dringen door (by . 'n menigte); it Ole d
pierce "s, 't vriest dat 't kraakt; ' la téte
a qn., iem. horen en zien doen vergaan;
ma tete se fend, mijn hoofd loopt om (van
de herrie); "-, le cceur, door 't hart gaan,
het hart breken; ci '' l'dme, hartverscheurend; e•-, un cheveu en quatre, haarkloven; ,•., l'oreille d, op stal zetten, afdanken; ontslaan als ongeschikt voor de
dienst; se "-,, aan stukken springen,
-barsten; uitvallen (bij 't schermen); se

feret
"-, de, afdokken, zich de weelde veroorloven van, - tracteren op.

fendu, a. gespleten; bien e--, , wijd of fijn
besneden.

fendue, f. mijnspleet.
fenestre, a. $ met openingen, -tussenruimfenEtrage, in. vensterwerk. [ten.
fenetre, I. venster, raam; venster (in 't oor);
a la '-, voor 't raam.
fenetrer, v.tr. van vensters voorzien.
fenil [foni], m. hooischuur, -zolder.
fenouil [fanuj j, m. t venkel.
fenouillet, m. -ette, f. $ venkelappel; ,,,ette,
I. venkelwater.
fente, f. spleet, reet, scheur, barst, kloof;
bois de e•-,, kloofhout; ,..., de repere, merkstreep.
fenton, m. ijzeren stang of -anker; pinhout.
fenugrec, tn. $ fenegriek, bokshoorn.
Nodal, a. feodaal (van het leenstelsel, uit
de riddertijd); droiti. , leenrecht; droits
,,,aux, heerlijke rechten.
feodalement, adv. volgens 't leenrecht.
feodallser, v.tr. onder 't leenstelsel brengen.
feodallte, I. leenstelsel; (fig.) overmacht.
fer, m. ijzer; ijzeren voorwerp, degen,
schermdegen, dolk, mes; ,■,s, boeien,
ketens; slavernij; verlostang; ' doux,
mou, week ijzer; ,--, forge, gesmeed ijzer;
"-, de fonte, gietijzer; e..,-, galvanise, "-, singut', gegalvaniseerd ijzer; ,■# laming, ,-...,
plating, gewalst ijzer; de'', ijzeren; ijzersterk, onverwoestbaar; onbuigzaam, ongevoelig; on n'est pas de ,,,, een mens is
nu eenmaal niet van ijzer; prendre du "--,,
staal innemen; #-%., de charrue, ploegijzer.
,•-, a repasser, strijkijzer; donner un coup;
de ' a, even opstrijken; ,..,, a friser, ..,-, a
papillotes, friseerijzertje; e.%., de relieur,
boekbindersstempel; marquer au ,,, rouge,
brandmerken; ,■., ci cheval, hoefijzer; ,■/.9
d'hiver, winterbeslag; en'' a cheval, hoefijzervormig; ne pas valoir les quatre —s
d'un chien, geen knip voor zijn neus waard
zijn, geen cent waard zijn; tomber les quatre -'s en Pair, pardoes achterover vallen;
i•., de lance, punt van een lans; par le ,.■, et
par le feu, te vuur en te zwaard; employer
le ,.., et le feu, krasse maatregelen gebruiken; battre le "-,, schermen; porter le
dans, snijden in; mettre aux ,---,s, in boeien
slaan; jeter dans les ,--,s, in de gevangenis
zetten; lie de Fes, Ferro.
ferat, m. houting.
Pert-bland, m. blik,
ferblanterle, I. blikslagerij, blikslagerswerk;
(pop.) ridderorden.
ferblantier, m. blikslager.
fer-chaud, m. y pyrosis. maagvlammen,
scherp zuur (i. d. maag).
Wet, m. roodijzersteen; ijzeren staaf om
versieringen op glaswerk aan te brengen.
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ferias, a. de werkdagen (behalve Zaterdag)
betreffend.
fêrie, f. rustdag (bij de Romeinen); werkdag (behalve Zaterdag).
ferie, a. jour
rustdag, feestdag.
fkrir, v.tr. (oud) slaan; zie ook coup.
ferlage,
't beslaan, 't inhalen (v. e. zeil);
rubans de
beslagbanden.
leder, v.tr.
beslaan ('n zeil).
ferret, m. kruis (om papier op te hangen);
kruk.
fermage, m. pacht(geld).
fermall, m. gesp, haak, sluitstuk.
fermant, a. sluitend.
ferme, a. vast, stevig; flink, krachtig; vastberaden, standvastig; terre
vaste wal;
etre sur ses etriers, vast in zijn schoenen staan; d'une main , met vaste
hand (schrijven); met krachtige hand (regeren); d'un pas ~, flink; de pied
vastberaden; combattre de pied pal
staan; achat f■d, vaste koop (waarbij de
waar werkelijk wordt geleverd); offre
vaste offerte;
adv. tenir , volhouden,
standhouden; manger
duchtig eten;
s'ennuyer
zich danig vervelen; acheter
op levering kopen;
kom ! hou
je goed !
ferme, f. pacht; pacht van belastingen;
pachthoeve, boerderij; sluitscherm (van
het toneel); dakstoel; modêle, modelboerderij; industries de la e•-, , zuivelbereiding; donner
verpachten; prendre
pacbten.
ferme, a. gesloten; cercle
besloten kring;
signal
sein op onveilig; existence
teruggetrokken leven; avoir la main ~e,
gierig zijn; ,--, a, ontoegankelijk voor,
ongevoelig voor.
ferme-circuit, in. 1-<■ stroomsluiter.
ferme-kole, f, opleidingshoeve.
fermement, adv. vast; flink; vastberaden;
croire standvastig geloven, een vast
vertrouwen hebben; persister ti dans sa
resolution, stijf op zijn stuk blijven staan.
ferment, m. gist (stof);
de discorde, tweedrachtszaad, -kiem.
fermentatif, a. gisting bevorderend.
fermentation, f. gisting; etre en
gisten;
putride, rotting.
fermenter, v.intr. gisten.
fermentescible, a. vatbaar voor gisting.
ferme-portet, in. deursluiter, -drukker,
-pranger.
Termer, v.tr, sluiten, afsluiten, omsluiten,
toedoen, dichtmaken; ti au loquet, op
de klink doen;
el clef, op slot doen;
a double tour, op 't nachtslot doen;
a
vis, dichtschroeven;
la porte sur qn., de
deur achter iem. sluiten;
avec fracas,
dichtsmijten;
la porte
weren, niet
toelaten;
sa porte
weigeren te ont-

ferro-bronze

vangen; e■-, la marche, achteraan komen;
la voie, 't signaal op onveilig zetten;
•-•-# les yeux sur qc., lets door de vingers
zien; N les yeux a qc., iets niet willen
zien; ti la bouche a qn., iem. de mond
snoeren; v.intr. sluiten; gesloten worden; se "s, zich sluiten, dichtgaan.
fermetê, f. vastheid, stevigheid; flinkheid,
kracht; vastberadenheid, standvastigheld.
fermeture, f. sluiting, slot;
a baionnette,
bajonetsluiting; N a culasse mobile,
grendelsluiting;
a vis, schroefsluiting;
ritssluiting.
fermier, m. -lire, /. pachter, -ster; belastingpachter of bankhouder; general, (oud)
belastingpachter.
fermoir, m. slot, haak, sluiting (van een
boek), beugel (van een tas); a curseur,
ritssluiting; steekbeitel.
fermure, f. vlotboom; stopstuk.
fernambouc, in. fernarnbuk (hout).
Fernand, m. Ferdinand.
fêroce, a. -ment, adv. wreed, verscheurend;
wild, woest; meedogenloos, onbarmhartig; monsterachtig, vreselijk.
fErocitê, f. wreedheid, wildheid, harteloosheid.
Fêroê ales ~), Far-Oer.
ferrage, m. 't beslaan (van paarden); 't slaan
ferraille, f. oud ijzer. [in boeien.
ferrailler, v.intr. (met degens) vechten, van
leer trekken; kijven.
ferrailleur, m. handelaar in oud ijzer, tagrijn;
vechtersbaas.
ferrandier, m. hennepwrijver.
ferrant, a. mare'chal
hoefsmid.
Terre, a. beslagen; chemin
harde weg;
voie tee, spoorweg; rdseau
spoorwegnet; souliers ~s, schoenen met spijkers
beslagen; bdton bergstok; a glace,
scherpgezet (van een paard); (fig.) knap,
doorkneed, bekwaam; etre ", SUy un suet,
een onderwerp door en door kennen;
eau ~e, staalwater; avoir le palais
heet kennen eten en drinken.
ferrement, m. 't beslaan; 't slaan in boeien;
ijzerwerk.
ferrer, v.tr. beslaan (met ijzer), van een
nestel voorzien ('n veter), ringelen ('n
varken), wrijven (hennep), merken ('n
lap stof), opslaan (vis); la mule, ergens
een slaatje uitslaan.
ferret, m. beslag, nestel (van veters).
ferretier, m. hoefsmidshamer.
ferreur, m. nestelmaker.
ijzerferreux, a. ijzerhoudend; oxyde
oxyde.
ferriire, I. hoefsmidszak; slotenmakerszak.
ijzeroxydule.
ferrique, a. ferrid-; oxyde
ferro-bronze,
ijzerbrons.
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feu

Heilige-Sacramentsdag.
koopman in staafijzur.
Fête-Dieu,
Perron,
v.tr.vieren; feestelijk ontvangen (iem.).
Ferro-nickel, ni nikkelstaal.
fetiche, in. fetisch (afgodsbeeldje); voorferronnerie, f. ijzerwinkel, -kramerij.
werp van blinde verering.
ferronnier, m. ijzerhandelaar.
lerronniire, f. metalen voorhoofdband (met fêticheur, m. fetischpriester; medicijnman.
fêtichisme, ,n. fetischdienst; afgodische vereen juweel in het midden).
ferroviaire, a. van spoorwegen, spoorweg-; fêtide, a. stinkend, walglijk. [ering.
fetiditê, I. stank, walgelijke lucht.
valeurs mss,spoorwegwaarden.
ferrugineux, a. ijzerachtig, -houdend; eau fetu, m. strohalm; ziertje; nietigheid.
fetuque, I. $ zwenkgras, festuca.
staalwater.
feu, m. vuur, hemelvuur, zonnegloed, haard,
ferruginositê, I. ijzerhoudendheid.
brand, vuurdood, geweervuur; licht,
ferrure, f. ijzeren beslag; hoefbeslag.
kustlicht, scheepslantaarn; schittering,
fertile, a. -ment, adv. vruchtbaar; ,■-• en expedients, vindingrijk.

fertilisable, a. vruchtbaar te maken.
fertilisant, a. vruchtbaarmakend; mals
(regen).

fertilisation, f. vruchtbaarmaking.
fertiliser, v.tr. vruchtbaar maken.
d'esPrit, yinfertilitê, f. vruchtbaarheid;
dingrijkheid.

[verzot (op).

fern (de), a. gewond, gekwetst; verliefd-,
ferule, I. plak (van den schoolmeester);
strenge leiding; $ priemkruid.

fervent, a. vurig, geestdriftig, innig; lit.
vurig bewonderaar, hartstochtelijk voorstander, groot liefhebber.

ferveur, I. vuur, vurigheid, ijver, innigheid.
fesse, f. bil.
broodschrijver.
fesse-cahiert,
fesge, f. pak slaag voor de billen.
fesse-mathieut, m. woekeraar.
fesse-pinte, m. zuiplap, drinkebroer.
lesser, v.tr. op de billen slaan, voor de
broek geven.

fesseur, M. die op de billen slaat.
fessier, m. achterste, billen; grand • grot te bilspier.
fessu, a. met dikke billen, met stevig ach[terwerk.
festin, m. feestmaal.
festiner, v.intr. een feestmaal houden; zich
te goed doen.
festival, m. (pt. ^,^) muziekfeest.
loofwerk, bloemslinger, guirlanfeston,
de, festoen; feston (aan ondergoed).
festonner, v.tr. met loofwerk versieren,
loofvormig uitsnijden; festonneren;
v.intr. zigzagsgewijze voortsukkelen, over
de weg slieren.
festoyer, v.tr. feestelijk ontvangen, -onthav.intr. fuiven.
len;
Petard, m. fuifnummer.
fete, I. feest, feestdag, kermis, naamdag,
feestelijk; en "s, in
verjaardag; de
feestdos; des Morts, Allerzielen (2
Nov.); les -'s et dimanches, op Zon- en
feestdagen; ti nationale, '4 Juli; "ss
mobiles, veranderlijke feestdagen (be.
Pasen); c'est sa ,s, hij is jarig; se faire une
"s de, zich op iets verheugen; faire la "s,
qn., iem.
feestvieren, fuiven; faire
feestelijk ontvangen;

glans (be. van een diamant); hitte (van het
bloed), branderigheid, uitslag; (fig.) vuur,
gloed, geestdrift, opwinding, liefdevuur;
lichten, vuren (op kust of schip),
toelage (voor een toneelspeler), schittering (van een diamant); rouge arriêre,
rood achterlicht (van rijwiel &); en
, in brand; gloeiend; vuurrood; de
vol vuur, geestdriftig; couleur de
vuurrood; faire ti des quatre pieds, zich
uitsloven, alle zeilen bijzetten; craindre
comme le'', doodsbenauwd zijn voor; een
hekel hebben aan;
grisou, mijngasontploffing;
follet, dwaallichtje; jeter""s et
flamme, vuur en vlam spuwen; lire tout ,
tout flamme, geestdriftig zijn; soleil de
brandende zon; .'x du soleil, zonnegloed;
Terre de FN, Vuurland; jeter de l'huile sur
le
olie op 't vuur doen; couvrir le "s,
't vuur inrakelen; faire du "s, vuur aanleggen; faire •"s, schieten; faire un
d'ettfer,. hard stoken; faire "s qui dare,
't kalmpjes aanleggen, 't lang uithouden,
matig leven; faire long "s, ketsen, branden zonder te ontploffen; mislukken;
niet lang duren, -blij-ne pas faire long
yen; ", de paille, strovuurtje; ii nest
que de bois vent, jong te zijn is toch maar
alles; garniture de
haardstel; n'avoir
ni
ni lieu, geen onderdak hebben;
sans "s ni
dakloos; allant au'',
a une plaie,
vuurvast; appliquer le
spits
een wonde branden; Pointe de
brandijzer; mettre le N sous le ventre
't vuur na aan de schenen leggen; mettre
le a in brand steken; mettre le "s aux
poudres, de lont in 't kruit steken; de
poppen aan 't dansen maken, de mensen
verbitteren; 4e cheminee, schoorsteen brand; faire la jiart du "s, een deel latest
afbranden om 't andere te redden; redden
wat er te redden valt; prendre "s, vuur
vatten; opstuiven; verlief 1 worden; le
trend a ses habits, zijn kleren vliegen in
brand; le N est a ses habits, zijn kleren
staan in brand; au
brand ! ti I vuur !
mettre a et a sang, te vuur en te zwaard
verwoesten; braler (of faire mourir) qn.
a petit "s, ierp. )angzaam doodmartelM

leuclataire
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lijstschaaf.
feuilleret,
feuillet, m. blad (van een bock); schilfer;

it se jetterail dans le '- Pour moi, hij
zou voor mij door 't vuur lopen; epreuve
du vuurproef, f en mettrais ma main
au"d, ik steek mijn hand ervoor in 't vuur,
ik durf er mijn hoofd onder verwedden;
de mitraille,
croise, X kruisvuur;
roulant, X roffelvuur;
schrootvuur;
roulant de plaisanteries, vuurwerk van
geestigheden; aller au ten strijde trekken; eteindre le "d de l'ennetni, de vijandelijke batterijen tot zwijgen brengen;
tournant, draailicht;
fixe, vast licht;
voir le "d de la rampe, voor 't voetlicht
verblind zijn;
voir
que
du
komen; n'y
er niets van begrijpen; N de joie, vreugdede Bend'artifice, vuurwerk;
vuur;
gale, Bengaals vuur; gre'geois, Grieks
vuur; ti sacra, heilig vuur (van de
Romeinen); (fig.) geestdrift; dichterlijke
Saint-Antoine, roos;
inspiratie;
rasoir, vurigheid van 't scheermes; etre
dans le ", de la composition, geheel in zijn
a. wijlen, zaliger; ' la
welt opgaan;
reine, wijlen de koningin.
reine, la
feudataire, tn. W leenman.
feudiste, tn. kenner van het leenrecht.
gebladerte, loof.
feuillage,
feuillaison, f. (tijd van) 't krijgen der
bladeren, -'t uitkomen der bladeren.
feuillant, m. Bernardijner monnik (v. d.
orde v. Citeaux); lid van de Club des
die in 1791 de grondwettige monarchic
verdedigde.
feuillantine, f. Bernardijner non; gebakje
van bladerdeeg.
takken met loof voor winterfeuillard,
voer; hoephout; fey "d, hoepijzer.
feuille, I. blad (van een boom, -bloem, van
bout, -metaal, -lei, -papier, -karton, enz.);
plaat (van glas, -hout); dagblad, weekblad; vel (papier); lijst, register; ,---, morte,
dor blad; couleur de "a morte, grauwbruin;
"d de vigne, wingerdblad; vijgeblad (voor
bedekking); trembler comma une "d, beven
d'un parquet, parketplankals een riet;
de chou, prulje; e'tain en "as, bladtin;
blad; ,.%-/ de &placement, vervoerbewijs;
de page,
d'emargement, betalingsstaat;
d'epreuve, proefvel; bonne
betalingslijst;
valante, vliegend
afgedrukt vel;
de route, verlofblaadje, vlugschrift;
de presence,
pas, marsorder; reiswijzer;
des benefices, lijst der
presentielijst;
des Pensions, lijst der jaarprebenden;
gelden; N de declaration, beschrijvings[biljet.
feu1116, a. bebladerd.
feuill6e, I. gebladerte, loof (van een boom);
[geel.
loofhut; bivaklatrine.
grauwbruin, donkerfeuille-morte, a. &
feulller, v.tr. de bladeren schilderen van;
v.intr. & se
'n sponning maken in;
bladeren krijgen.

blaadje bout, -schors; boekpens; de
garde, schutblad.
't bladerdeeg maken; bladerfeuilletage,
deeg.
feuilleti, a. gebladerd; Pierre tee, schilferige
steen; pate
bladerdeeg.
feuilleter, v.tr. doorbiaderen; bladerig maker', Pe-, de la pate, bladerdeeg maken.
feuilletis, in. afschilfering (van lei); hock
(van een diamant).
feuilleton (onderste gedeelte
feuilleton,
van een krant voor romans, kritiek, ens.).
feuilletoniste, m. feuilletonschrijver.
feuillette, f. blaadje; half okshoofd (i 14—
14.0 1.).
't doorbiaderen.
feuillettement,
feuillu, a. bladerrijk, dichtbebladerd, essences "des, loofbomen.
feuillure, f. sponning.
feutre, m. matstro.
feutrage, m. 't vilten; bevilting.
feutre, tn. vilt; vilten hoed; vulsel; de
vilten.
feutre, bevilt; ã pas "as, zachtjes.
feutrer, v.tr. vilten, met vilt bedekken; op[vullen.
feutrier, m. viltwerker.
feutriire, I. hoedenmakersdoek.
five, f. boon; pop (vlinder); kikvorsgecochon, bilzenkruid;
zwel (bij paard);
d'Egypte, lotus; ", de marais, grote
de café, koffieboon;
boon of tuinboon;
pour pois, leer om leer; donner un pois
pour avoir une een spierinkje uitwerpen om een kabeljauw to vangen.
paardenboon, veldboon.
fiverole, I.
$ gleditschia.
levier,
Nyder, m. Februari; revolution de —, Februari-revolutie (1848).
fez [fez], m. fez: rode Turkse muts.
H ! interj. foci ! faire "a de, zijn neus ophalen voor, niet malen om.
fiacre, m. (oud) koetsier; huurrijtuig, aapje;
lomp, onhandig, erbarmecomme un
[lijk.
fiancailles, f. pi. verloving.
fiancé, tn. -e, f. verloofde, galant, aanstaande; bruidegom, bruid.
zich verloven.
fiancer, v.tr. verloven; se
fiasco, in. mislukking, fiasco.
de bois,
fibre, f. vezel; (fig.) snaar, aanleg;
[houtwol.
fibret-celluiet, I. celvezel.
fibreux, a. vezelig, vezelachtig.
fibrillaire, a. met kleine vezeltjes.
f. vezeltje; $ haarworteltje.
fibrille
fibrine, f. fibrine, bloedvezelstof.
fibro-cartilage, tn. vezelkraakbeen.
vezelachtig gezwel.
fibrome,
fibule, f. antieke gesp, -doekspeld.
fic [fik], m. vijggezwel, vleesuitwas.
ficaire, f. $ speenkruid.
Heeler, v.tr. met een touwtje vastbinden,

ficeleur
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een touwtje doen om; flikken; mal ficele,
[slecht gekleed.
ficeleur, m. inpakker.
ficelier, m. rol-, haspel voor bindtouw.
ficelle, I. bindgaren, touwtje; draad (aan
een pop); trucje, foefje, handigheidje; ~s,
kunstgrepen; tenir les ''s, de lakens uitdelen; on volt la ,,,, 't ligt er dik op; ,--,, a.
glad, handig.
ficellier, m. touwrol, rol voor bindgaren.
iichant, a. lam, beroerd, ellendig; feu ~,
inslaand vuur.
fiche, f. pin, spie; fiche, speelmerk; papiertje,
kaartje voor aantekeningen; ,-■, de consolation, kleine vergoeding; ~ de melon,
voegijzer; ,..., de piano, stemstift; ~ de
serrurier, knier.
ficher, v.tr. inslaan, insteken; voegen (bij
't metselen); vestigen, strak richten (de
ogen); (pop., soms fiche, deelw. fichu),
doen, uitvoeren; geven, gooien, donderen;
je t'en fiche, kun je begrijpen; on t'en
fichera, we zullen je wel krijgen; va
to faire fiche, stik; ~ le camp, maken dat
men wegkomt; fiche-moi le camp, maak
dat je weg komt; fichez-moi la paix, laat
me met rust; e-, qn. dedans, iem. er in laten
lopen; se ~ qc. darts la tote, lets in zijn
hoofd halen; se e,, par terse, neervallen;
se ,--, de qn., iem. voor de gek houden;
se ,---, de qc., maling hebben aan lets; je
m'en fiche, 't kan me niet bommen.
ficheron, m. luns.
fichet, m. trik-trakpennetje, -fiche.
fichier, m. kaartregister.
fichoir, m. klemhoutje, knijpertje.
fichtre ! [fiftr], interj. wel drommels ! nou
maar !
fichu, m. halsdoek; ,-•,, a. pop. erbarmelijk,
beroerd; weg, naar de maan, gescliochte,
mal ~, slecht gekleed; it n'est pas ~ de,
hij kan niet eens.
fichament, adv. beroerd.
!kale, a. vijgvormig.
WM, a. -ivement, adv. verdicht; ingebeeld,
verzonnen, denkbeeldig; overeengekomen; poids ~, proefgewichtje.
fiction, f. verdichting, verzinsel; overeenkomst; ~ legale, wettelijke fictie.
fialcommis, m. erfstelling over de hand.
fidêicommissaire, m. erfgenaam bij fideicommis.
lidëisme, m. leer die de kennis der grondwaarheden in 't geloof plaatst.
fidêiste, m. aanhanger van deze leer.
fidêjusseur, m. borg.
fidêjussion, f. borgstelling.
fidêjussoire, a. borgtochtelijk.
fidile, a. -meet, adv. trouw, getrouw; be-,
trouwbaar; ~, m. & f. getrouwe, gelovige (godsdienst).
[heid.
lidêlissime, a. allergetrouwst.
fidêlitê, f. trouw, getrouwheid; betrouwbaar-

figue

fiducialre, a. -ment, adv. fiduciair, op vertrouwen gegrond; monnaie ~, papieren
geld; circulation ,,,, omloop van papieren
fiducie, f. schijnverkoop. [geld.
fief [fj6f], m. ID leen, leengoed; ~ dominant,
opperleen; ' servant, achterleen;
masculin, zwaardleen; ,---, fe'lninin, spilleleen; ,•., electoral, district waar men de
kiezers op zijn hand heeft.
fief% a. volslagen, doortrapt, aarts-; ivrogne
~, aarts7uiper, dronkenlap.
Helfer, v.tr. W belenen, in leen geven.
fief, m. gal; bitterheid; sans ~, onschuldig.
fielieux, a. gallig; hatelijk.
fiente Meal, f. drek, mest.
Renter, v.intr. ontlasting hebben, poepen.
Her, v.pr. in: se ~ 4, vertrouwen (op); se ~
d qn. de qc., lets aan iem. overlaten; se
sur, afgaan op; fiez-vous y! vertrouw
daar maar op!
Her [fjér] (de), a. trots (op), fier, hooghartig; ~ comme Artaban, trots als een pauw;
(voor 't zelfst. nw.) Oink, duchtig, keurig,
uitstekend, bijzonder, verduiveld, geweldig; faire le ~, zich groot houden.
fiert-i-bras, m. snoever, pochhans; ijzervreter, voorvechter.
Hirement, adv. trots, fier; Oink, geducht.
Herot, a. poenig; ~, m. poen, fat.
lierte, f. relikwieschrijn.
Hera, f. trots, fierheid, hooghartigheid.
lieu, m. (pop.) zoon, kind.
flivre, f. koorts; opgewondenheid, gejaagdheid; ~ de lait, zogkoorts; /.%., lente, sluipkoorts; ' chaude, hete koorts; '' palu(Menne, malaria; . scarlatine, roodvonk;
~ tvphoide, typhus; ,..., cerebrale, hersenvliesontsteking; ~ traumatique, wondkoorts; ,-,-, tierce, anderdaagse koorts;
•-■., quarte, derdendaagse koorts; ,-%, de
la rampe, plankenvrees; donner la ' (I,
koortsig maken; de koorts op 't lijf jagen;
tomber de ~ en chaud mal, van de regen
[ chtig.
in de drop komen.
fiêvreusement, adv. koorts(acht)ig; zenuwliévreux, a. koortsverwekkend; koortsig,
koortsachtig, zenuwachtig; ~, m. koortsfiêvrotte, f. lichte koorts. [lijder.
fill, m. Mille, f. (tam.) zoontje, dochtertje.
Hire, m. dwarsfluitje, piccolofluit; pijper.
lifrelin, m. kleinigheid, duit, zier, sikkepitje.
figaro, m. (geestige) barbier.
ligement, m. stoning.
tiger, v.tr. doen stollen; doen verstijven;
se ~, stollen; sang lige, geronnen bloed.
fignolage, m. gepeuter, keurige afwerking.
fignoler, v.tr. overdreven zorg besteden aan.
fignoleur, m. peuteraar.
figue, I. vijg; ~ de Barbarie, cactusvijg;
faire la ~ a qn., een spottend gebaar
tegen iem. maken; moitie~ moitii raisin,
half willens, half onwillens; zo zo.

tiguerie
viigehoomgaard.
figuerie,
figurer, tn. vijgeboom; $t vijgeneter;
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d' Adam, pisangde Barbarie, cactus;
boom;
des banians, waringin.
figurine, I. terra-cotta vaas.
figurable, a. of te beelden, voorstelbaar.
figurant, m. -e, f. figurant(e).
figurant, a. -ivement, adv. afbeeldend; zinbeeldenschrift;
nebeeldig; ecriture
tn. ", du tir, trefbeeld.
figuration, I. afbeelding, voorstelling; gezamenlijke figuranten.
figure, gedaante, vorm; gezicht, gelaat;
uiterlijk, voorkomen; beeld, pop (heer,
vrouw of boer); figuur (wiskunde, stijl,
dans); faire
een voorname plaats ineen goed figuur
nemen; faire bOnne
de
maken; le chevalier de la Triste
ridder van de Droevige Figuur.
Siguri, a. -ment, adv. afgebeeld; figuurlijk;
au • s, in figuurlijke zin.
v.intr.
figurer, v.tr. afbeelden, voorstellen:
figuur maken; (als figurant) optreden;
sur une liste, op een lijst staan,-voorkomen;
zich verbeelden, zich voorstellen.
se
figurine, f. beeldje, figuurtje.
figurisme, m. leer die in het Oude Testament
symbolen aanwijst van 't Nieuwe.
figuriste, m. beeldjesgieter; voorstander van
't figurisme.
ill, vezel (van vlas of hennep); draad,
garen; (fig.) draad (in hout, vlees, marmer), loop, stroom (van 't water), snede,
scherp (van een lemmet), draad (van
een retie, van 't leven); toile de
vlaslinnen; gants de
garen handschoenen;
en quatre, vierdraads garen; (arg.)
brandewijn; donner du
't snoer vieren;
Bonner du retordre a, heel wat last
veroorzaken aan; ii y a eu du a retordre,
het heeft heel wat voeten in de aard
gehad; ne tenir qu'd
aan een zijden
draadje hangen; weinig schelen; n'avoir
pas inventd le a couper le beurre, het
buskruit niet uitgevonden hebben; n'avoir
plus de'' sur la bobine, kaal zijn; de ti en
aiguille, van 't een op 't ander; finesse
blame, doorzichtige list; ‘-■.,
cousue de
de trame, inslagdraad;
de chaine,
kettingdraad; de droit
met de draad
'nee; alley de droit
rechtdoor gaan,
recht op 't doel afgaan; P■is de la Triage,
herfstdraden;
d'acier, staaldraad; fi■-, de
cuivre, koperdraad; s de fee, ijzerdraad;
de fer barbell, prikkeldraad; N de
haute tension, 17, hoogspanningsdraad;
plomb, schietlood; par per draad;
sans.', draadloos; conducteur, In geleiddraad, leiddraad; c' est lui qui tient les ,--,s,
hij trek t (achter de schermen) aan de touwtjes; donner le •■., aanzetten; two& le
scherp zijn; passer au
de repee, over

filet

de, Ming jagen; mei', zeewier.
filage, m. 't spinnen; 't neerlaten (van een
vat), 't heimelijk nagaan (van iem.), 't uitspinnen (van een onderwerp); $ viltkruid.
draadje, vezeltje; kooldraad
filament,
filamenteux, a. vezelig, draderig.
ffiandikre, f. spinster;
a. les sceurs P■is
de schikgodinnen.
f.
taaie
vezel
(in
vlees); plan •
filandre,
tenvezel; herfstdraad; zachte ader in mar
mer; "ss, zeewier.
filanireux, a. draderig; langdradig.
filant, a. stroperig, dik vloeiend; diode
ye schietende of vallende ster.
draagstoel (op Madagascar).
filanzane,
lila°, m. $ casuarisboom.
snoekje;
ffiardeau, m.
boompje.
filarlose, I. draadwormziekte.
Masse, f. (gehekeld) vlas of hennep; cheveux
vlashaar;
de
de montagne, asbest.
-lire, f. vlasbereider, vlaskofilassier,
per, -ster. [van een spinnerij.
ffiateur, m. -trice, f. spinner, -ster; eigenaar
filature, f. 't spinnen; spinnerij (fabriek);
't heimelijk nagaan van iemands gangen.
file, f. rij; gelid; rot (manschappen); a /a f•s,
achter elk.; chef de
vleugelman, guide;
(fig.) voorman; feu de ', X gelederen
vuur; par e■-, a droite, hoofd van de kolonne rechts, met rotten rechts; prendre trf
in de file gaan staan (van rijtuigen).
file, a. gesponnen; omsponnen, omwonden
(bv. van een snaar); uitgesponnen; aangehouden;
gesponnen stof; gesponnen tabak; gouddraad, zilverdraad; garen
om te spinnen.
filer, v.tr. spinnen (wol, tabak), garen spinnen voor (linnen), tot draden trekken
(goud); vieren ('n kabel), lopes (tien
knopen), met een touw neerlaten ('n vat),
heimelijk nagaan (iem.), wegmoffelen
(kaart), uitspinnen ('n periode, 'n toneel),
tang aanhouden ('n toon); du temps (VI
la rein Berthe filait, in de goede oude
tijd; ti dour, zachtjes spinnen; zoete
broodjes bakken; un mauvais colon,
in een benarde toestand zijn, ten dodo
opgeschreven zijn; N du cable, tijd zoeken
te winnen;
le parfait amour, romantisch liefhebben; van rozengeur en maneschijn leven; v.intr. spinnen; dik
vloeien (van stroop), stomen, walmen
(van een lamp), er vandoor gaan, snel
rijden, snel varen, verschieten (v. e. ster).
Merle, f. (hennep)spinnerij, lijnbaan, draadtrekkerij.
filet, in. draadje; helmdraad; tongriem;
trens (paardebit); plakje, reep, ossenhaas
(,■, de bmuf); straaltje, scheutje; streepje,
lijntje, randje, lijstje, schroefdraad; net
(by. van luchtballon), netje, netwerk;
tenir 4 ern
aan een draadje hangen;
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biers i„ottpe', hij is goed van de
it a le
vlees naast
tongriem gesneden; faux
de voix, pieperig
de ossenhaas gelegen;
de sauvetage, veiligheidsstemmetje;
net; tomber dans les "-ds de qn., in iemands
netten gevangen worden; bourse de
gehaakte beurs.
filetage, m. 't draadtrekken; 't snijden van
een schroefdraad.
Meter, v.tr. trekken (ijzerdraad); een schroefdraad maken aan (schroef); een randje
[maken
strikkenzetter.
fileteur,
nettenmaker, garenspinner.
filetier,
fileur, rn. -ease, f. spinner, -ster; naspeurder.
filial, a. -ement, adv. kinderlijk; amour '',
kinderliefde.
filiaal, dochteronderneming.
filiale,
filialitê, f. kindschap.
filiation, f. afstamming; samenhang, aaneenschakeling.
filicifire, a. met afdrukken van varens.
filicule, f. $ boomvaren, engelzoet.
?Mire, f. trekplaat, trekijzer; snijijzer; spintepel; gewone weg, reeks van formaliteiten; dwarstouw; mijnader; passer par
la heel wat doormaken; van onderaf
opklimmen.
tiliforme, a. draadvormig.
filigrane, m. fijn draadwerk; koperdraad om
een watermerk te maken; watermerk (in
papier).
filigraner, v.tr. bewerken met metaaldraad;
van een watermerk voorzien.
filigraneur, m., filigraniste, m. filigraanwerker.
Min, in. wantslag, tros, touw.
filipide, a. draadpotig,
filipendule, a. aan een draad hangend (van
f. $ knolspirea.
spin of -zaad);
fille [fij], f. dochter; non; meisje (meestal
jeune -"a), ongehuwde vrouw;
petite
publieke vrouw; dienstmeisje; la
ainde de l'Eglise, Frankrijk; /-%., de France,
prinses uit het Fr. huis; f•-is de Mdmoire,
Muzen; "ads de l'Enfer, Furien; rester
ongetrouwd blijven; vieille ouwe vrijster; la plus belle '' du monde ne peut
donner que ce qu'elle a, men kan niet !neer
de joie, snol;
geven dan men heeft;
en carte, ingeschrevcn pusoumise,
blieke vrouw; N de brasserie, kellnerin;
de service,
de ferine, boerenmeid;
kamermeisje.
fillet-mere]', I. ongehuwde moeder.
fillette, f. klein meisje.
filleul [fijeel], m. -e, petekind.
meet, zwijgende film;
film, m. film;
parlant, sprekende-; sonore, geluidsfilm.
Ulmer, v.tr. (ver)filmen.
filoche, I. netvormig weefsel; beurs.
Mother, v.intr. een netvormig weefsel maken.

filocheur, in. lijntrekker, die er zich uitdrvait.
spinmachine.
Moir,
Mon, in. mijnader; (pop.) baantje.
Moselle, f. floretzijde, vloszijde.
filotiire, f. loden rand om een ruit.
schurk; gauwdief, zakkenroller.
filou,
filoutage, m. bedrog.
filouter, v.tr. zakkenrollen; bedriegen (ins.
door vals spelen).

filouterie, f. gauwdieverij, schurkenstreek,
schelmenstreek, afzetterij.
jonge fat;'- de
famille, jongmens van goeden huize; c'est
de son pere, 't is precies zijn
bien le
vader; le Dupont, Dupont Junior; a
papa, jongmens dat zich door protectie
ergens indraait, -wiens vader rijk genoeg
is; les 4
Aymon, de 4 Heemskinderen;
le
de Dieu, le ,--, de l'ilomme, de Goon
Gods, de Zoon des Mensen; dt Prance,
prins nit het Fr. huis; it est
de ses
oeuvres, wat hij is, heeft hij aan zichzelf te
de
d'Apollon, dichter;
danken;
Mars, krijgsman; s de la Terre, Giganten.
Enrage, rn. 't filtreren, doorzijging.
filtreerfiltrerend; papier
filtrant,
papier.
filtrat, m. filtraat, doorzijgsel.
filtration, I. filtrering, doorzijging; eaux de
zakwater.
nitre, m. filter, filtreertoestel.
filtref-charbon, m. koolfilter.
filtrer, v.tr. filtreren, doorzijgen;
doorsijpelen; (fig.) uitlekken.
Mure, f. spinsel, wijze van spinnen.
fimicole, a. in mest levend.
fin, f. einde, slot; uiteinde; doel, oogmerk;
a la
janvier, ultimo Januari; d la
eindeloos;
des Ns, eindelijk; sans
courroie sans "s, riem zonder einde; en
de compte, ci la ti du compte, per slot van
tot een goed
rekening; mener a bonne
eindigen, opeinde brengen; prendre
houden; on n'en voit pas la f■-‘, cela n'a pas
de
daar komt geen einde aan; are sur
een
ten einde lopen; mettre
sa
einde maken aan; tirer a sa'', ten einde
ten einde
lopen, opraken; toucher a sa
lopen; op sterven liggen; faire une
geregeld gaan leven, trouwen; de
siecle, ultra-modern; vente de N de saison,
uitverkoop wegens vergevorderd seizoen;
als een goed Christen
faire une bonne
zijn doel besterven; arriver a ses
reiken; la
justifie les moyens, het doel
heiligt de middelen; cheval a toute
ces
trek- en rijpaard; a eette
daarom, daarvoor; a seule de, ten einde,
alleen maar om; d telle N que de raison,
om ten deze te voorzien; aux "-is de, ter
d'autopsie, om te worden
fine van; aux
geschouwd; renvover des f•-is de la plainte,

fils [fist, tn. zoon; beau
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ontslaan van rechtsvervolging, de ingekomen klacht niet-ontvankelijk verklaren; ti de non-recevoir, grond van nietoutvankelijkheid; weigering; les 4 ,--ss
dernieres, de vier uitersten: dood, laatste
oordeel, hemel, hel.
fin, a, verst, diepst; fijn (als zuiver, echt;
keurig, voortreffelijk; beschaafd, deftig;
lekker, kostelijk; zacht, liefelijk; geestig,
scherpzinnig; scherp, geoefend; slim,
listig; klein, dun; slank, welgevormd); le
fond, 't hartje, de diepste bodem; le
mot, 't laatste woord; le ti mot de l'affaire,
't fijne van de zaak; e•de fleur, bloem; keur;
f■de Champagne, fijne brandewijn; partie
zie partie; ti gourmet, fijnproever;
avoir le nez
een fijne neus hebben; ,--se lame, goed schermer; plus
que lui West pas bite, laat hem maar
lopen; bien
qui le prendra, 'n loze vos
die hem vangt;
mouche, slimme vogel;
pluie tee, motregen; herbes, fijn gehakte groenten; prendre une bille tee, een
biljartbal snijden; es-,, adv. fijn, klein
(septijven);
fijn goud of -zilver; fijn
linnen; slimmerd; 't fijne (van een zaak);
faire le slim willen doen; jouer au Plus
r•-, , elk. een vlieg trachten af to vangen.
finage, tn. uitgestrektheid (van een gemeente).
final, a. laatste; eind-, slot-; lettre
letter; en fin ten langen leste; impenitence tee,onboetvaardigheid tot de
dood; proposition tee ,doelaanwijzende
bijzin.
finale, at. f slotstuk;
/. laatste noot,
-lettergreep of -figuur, slotnummer; (sp.)
beslissing, eindstrijd, eindpartij.
finalement, adv. ten slotte.
finalitê, f. leer die zegt dat alles in de
natuur een einddoel heeft.
finance, I. geld; geldmannen; financievak;
geldmiddelen, financien; moyennant
tenen betaling; la haute
de geldaristocratic.
financer, v.intr. geld geven, opdokken;
v.tr. financieren, bekostigen.
financier, a. -cerement, adv. financicel, geldelijk; crise
geldcrisis;
so.
financier, geldman.
finasser, v.intr. draaien; slim doen; nioeilijkheden opwerpen.
finasserie, I. slinkse streken.
finasseur, m. -euse, f. (fig.) draaier.
finassier, in. -lire, f. (fig.) draaier.
finaud, a. listig, slim;
sn. slimmerd,
leperd, loze vos.
finement, adv. fijn; geestig, , listig; zie fist, a.
finesse, /. fijnheid, zuiverheid, keurigheid, scherpzinnigheid, finesse, ldeinigheid, scherpte (van zintuigen), slimheid,
list, dunheid, kleinheid, slankbeid; con-

nailre les
metier, het vak door en
d qc., kwaad
door kennen; entendre
achter iets zoeken.
finet, a. loos, slim, leep, uitgeslapen.
finette, f. lichte stof van wol of- katoen*
fins, a. uit, gedaan, op; af; volslagen, volleerd, aarts-; beperkt, eindig; homme
man die op is, -die heeft afgedaan;
m. het eindige; afwerking; volledigheid,
volmaaktheid.
finir, v.tr. eindigen, afmaken, voltooien;
leegeten, leegdrinken; v.intr. eindigen
(uitscheiden, ophouden; aflopen, uit
zijn); cela n'en finit pas, er komt geen
eind aan; it n'en finit pas de choisir, hij
kan maar geen keuze doer]; de parler,
uitspreken; ii n'a pas fini avec snoi, hij
is nog niet van mij af; en avec, een eind
maken aan; zich afmaken van; N en,
uitgaan op; uitlopen in; ", de pleurer,
ophouden met huilen; quand vows aurez
fini de m'ennuyer! dat gezanik heeft nu
par pleurer,
lang genoeg geduurd !
ten slotte gaan huilen; ti sur une anecdote,
ten slotte een anecdote vertellen.
finissage, in. afwerking.
finisseut, M. -euse, f. afwerker, -ster.
finition, f. afwerking.
Fin, Finlandeii.
finlandais, a. Fins;
Finlande, f. Finland.
finnois, nt. Fins; Fes,m. Fin.

finocher = fignoler.
Hole, f. flesje; (pop.) kop; zie oak paper.
Pion, in. afwerking; handige slag; don*er
a, de laatste hand leggen aan; avoir
er keurig uitzien.
Fionie, f. Funen.
fiord, rn. fjord.
floritures, f. pl. f versieringen.
firmament, sn. uitspansel.
firman, m. firman (besluit van den sjah).
firme, /. firma.
fisc [fisk], in. fiscus (staatskas of belastingwezen).
fiscal, a. -ement, adv. fiscaal (de staatskasof de belastingen betreffend).
fiscaliti, f. belastingwezen; belastingwetten.
fissidactyle, a. met gescheiden tenen.
fissifolie, a. met gespleten bladeren.
fissile, a. splijtbaar.
fissipare, a. die zich door splitsing voortplant.
fissipide, a. met gespleten hoeven.
fissipenne, a. met gespleten vleugels.
fissure, /. spleet, scheur, barst; it a one
er loopt een streep bij hem door.
fissurelle, f. spleetschelp.
fissurer, v.tr. doen splijten.
fisteau, m. baar (in scholen).
fiston, in. ventje, jongen.
fistot, rn. (Jam.) baar, groen.
fistulaire, a. pijpvormig;
in. t j fluitbek,
buisvis.
le
du
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pijpzweer; m lacrymale,

traanfistel.

flammette
flageoler, v.tr. geselen; hekelen, doorhalen.
flageoler, v.intr. trillen, knikken (van de

fistuleux, a. fistelachtig.
benen).
fistuline, I. $ ossetong (zwam).
flageolet, m. J octaaffluitje; $ witte boon;
(pop.) spillebenen, trommelstokken,
fixable, a. vast te stellen.
't vastmaken, 't fixeren (van flagorner, v.tr.
fixage,
pluimstrijken.
flagornerie, f. flikflooierij, pluimstrijkerij.
een beeld.)
flagorneur,
fixateur, m. fixeerspuit, -middel.
-euse, f. flikflooier, -ster,
fixatif, m. fixeerstof, -middel.
vleier, -ster, pluimstrijker, -ster.
fixation, f. vastmaking; vastlegging; vast- flagrance, f. 't op heterdaad betrapt worden.
stelling, bepaling.
flagrant, a. in 't oog vallend, klaarblijkelijk,
zonneklaar; en alit, op heterdaad.
fixe, a. vast (als onbeweeglijk, onveranderlijk,vastgesteld); Fixe! X Staat ! regard N, flair, m. fijne reuk; speurzin, fijne neus (oak
onsmeltbaar listrakke bilk; corps
chaam; gaze..,, permanent gas; beau
dwangvoorstelbestendig weer; idee
tegen vaste prijs; revenu
ling; cl prix
vaste bevast inkomen; place
trekking; ', m. vast inkomen; titre
op bestendig staan; se tenir au e■d, in de
positie blijven staan.
fixe, a. vastgemaakt, vastgelegd; vastgcsteld, bepaald; etre r-d, op de hoogte zijn,
er 't zijne van hebben, weten waaraan
men zich te houden heeft; schilderijtje op taf en achter glas.
fixe-chapeau, in. hoedespeld.
fixe-cravate, tn. dassenhouder.
fixement, adv. vast, strak, stijf.
fixe-moustache, in. knevelhouder.
fixer, v.tr. vastmaken, vastleggen, vestigen
(z'n residentie, z'n bllkken, iemands aandacht), bepalen (keus), fixeren ('n kleur),
vastleggen (z'n gedachte), boeien, blijvend aan zich hechten (iem.), prenten
(in 't geheugen), strak aankijken (iem.);
binden ('n lichaam), trekken (aandacht);
vaststellen, bepalen (waarde van een
voorwerp, uur van ontmoeting); la
portee, X inschieten; stir,zich vastzetten,
zich vasthechten, zich vestigen, zich
bepalen.
fixitê, I. vastheid, onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid, bestendigheid, strakheid (van blik).
Ha, m. dubbele slag met de trommelstok.
flabellation, f. het toewaaien van lucht.
flabelliforme, a. waaiervormig.
flac interf. klets ! pats ! pof !
flacciditê, f. slapheid, weekheid.
flache, f. wankant (van hout); put, kuil (in
weg); spleet (in rots).
flacher, v.tr. merken door 't afsiaan van een
stukje schors (boom).
flacherie, f. ziekte eer zijOerupsen.
flacheux, a. wankantig.
flacon, m. stopflesje, flacon, fles.
fla-fla, tn. kale bluf, poeha; faire du
swiet slaan, geuren.
flagellant, in. flagellant, geselbroeder.
flagellateur, m. geselaar.
flagellation, f. geseling.

fig.); avoir du

een fijne neus hebben.

flairer, v.tr. ruiken, beruiken; de lucht hebben van, vermoeden, (be)speuren;
v.intr. snuffelen.
flaireur,
snuffelaar;
de cuisine, klaploper.
flamand, a. Vlaams;
in. Vlaming.
flamandisation,
y e vlaamsing.
3t flamingo.
flamant,
flambago,
't zengen; uitbranding (artillerie).
flambant, a. vlammend;
adv. tout
neuf, spiksplinternieuw.
flambart, in. half doorgebrande kool; St.
Elmusvuur; visserssloep; zondagsroeier.
flambe, f. degen met gegolfde kling; lisbloem.
flambe, a. gevlamd; (pop.) verloren, weg,
naar de maan, geruineerd.
flambeau, in. kaars; fakkel, flambouw,
du jour, zon;
toorts; kandelaar;
de la foi, licht des geloofs; course au
fakkelloop;
de la guerre, oorlogsfakkel;
retraite aux "-dx, fakkeloptocht.
flambee, f. heldervlammend vuur.
flamber, v.intr. vlammen; ^s, v.tr. zengen,
door de viam halen; afbranden, schoonbranden; in 't ongeluk storten, nekken;
opmaken ('n fortuin).
au vent, van
flamberge, f. degen; mettre
leer trekken.
flamboiement, in. 't vlammen, viam.
flamboyant, a. vlammend; fonkelend; (style)
gothique
stijl uit de laatste periode
der gothiek, met vlamornamenten.
flamboyer, v.intr. vlammen, flikkeren, flonkeren, vlammen schieten, schitteren.
flambure, f. viam (bij 't verven van stoffen).
flamine,
flamen (Romeins priester).
in. voorflamingant, a. Vlaamsgezind;
stander der Vlaamse beweging.
flamme, f. vlam; gloed, vuur; hartstocht,
liefde; wimpel; laatijzer, lancet (voor
dieren; en "ss, in lichte laaie; les e■is titernelles, eeuwig vuur;
flammë, a. gevlamd.
flammiche, f. vonk.
flammerole, f. dwaallichtje.
flammette, f. - wimpeltje; peperschelp.
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flêttu, in. dorsvlegel; hefboorn (v. een weegflammule, I. t scherpe clematis.
schaal); rusteel (voor een glazenmaker);
Han, m. roomtaart; muntplaatje; clicheermatrijs; du i.%,., dank je lekker !, kan je
begrijpen !, morgen brengen !
flanc [fläl, m. zijde, flank; schoot; être sur le
"a, bedlegerig zijn; se battre les mss, zich
uitsloven; s'en battre les mss, er geen zier
om geven; préter le '', vat geven, zich
blootgeven; par le ,■., droit! X rechts uit de
[flank !
flanc-garde, f. x flan :, e d, ing.
flancher, v.intr. (pop.) weifelen; aftakelen;
zwak staan; iem. begeven.
flanchet, m. zijstuk (van rund of vis).
Flandre, I. Vlaanderen.
flandrin, m. lange slungel.
Mite, f. geslenter.
flanelle, I. flanel; faire ^.,, (avg.) enkel een
kijk 'e nemen in een knip; gilet de t■i,
flanelletje; chemise de'', sporthemd.
'Niter, v.intr. slenteren, straatslijpen, flaneren; drentelen; niets uitvoeren, luieren,
lanterfanten.
fliinerie, f. 't rondslenteren, 't luieren,
't lanterfanten.
flaneur, in. slenteraar, straatslijper, lanterfanter.
flânocher, v.intr. zo'n beetje slenteren.
flanquant, m. flankerend, zij-.
flanquement, in. flankering; zijwaartse beschieting.
flanquer, v.tr. (de) staan naast, flankeren
(met, door), zijwaarts bestrijken of- dekken; smijtcn, gooien; ,--, qn. a la poste,
iem. de deur uitgooien; ' un soufflet
(une gifle) a qn., iem. een oorveeg geven;
p la paix a, met vree later'.
flanqueur, in. X flankeur, verkenner.
Plaque, f. plas.
flas q ue, f. klets water.
flaquer, v.tr. kletsen-, smijten met (water).
flasque, a. slap, mat, week; ,---i, in. zijwang
(van een affuit); e•s, f. klamp van een
mast; dekplankje (van een blaasbalg).
ilasquement, adv. slap, mat, wekelijk.
flatir, v.tr. pletten, platslaan.
flatoir, in. plethamer.
flatter, v.tr. strelen (als liefkozen of aangenaam aandoen); zacht behandelen,
zacht strijken over, -langs; (fig.) troosten,
aanmoedigen of misleiden, op een dwaalspoor brengen; vleien; mooier maken,
flatteren; ,-.., une corde, sr% een snaar even
aanraken; se "-, (de), zich vleien (met).
flatterle, f. vleierij.
flatteur, a. strelend; misleidend; vleiend;
geflatteerd; e.,,, in. -euse, f. vleier, -ster.
flatteusement, adv. vleiend.
flatueux, flatulent, a. winderig.
flatulence, flatuositi, I. winderigheid.
flaviole, f. $t geelgors.
flavescent, a. geelachtig.
Flaviens, m. pl. Fravii (Rom. keizers).
FRANS WOORDBNBOEK,

gesel, plaag; f. , de Dieu, gesel Gods.

fliche, f. pijl, schicht; spits (van een toren);
aifuitlijf; ploegboom; rechtopgaande tak,
stengel; tong (v. e. balans); veld (v. e. triktrakbord); pijltje (op kaart); bedstang,
wiegestang; wip (van een ophaalbrug); (.%.,
de lard, zij spek; faire'' de tout bois, alle
rniddelen aanwenden; ne plus savoir de
duel bois faire "-, geen raad meer weten;
,-.., du Parthe, Farthenp 1; ,--, de trier, Ps,
dolfijn; r%., d'eau, $ pijlkruid; X stalen
flêchette, f. pijltje. [werppijl.
flèchfire, f. $ pijlkruid.
flêchir, v.tr. buigen; vermurwen, overhalen;
f•-,, v.intr. buigen, doorbuigen; zich onderwerpen, toegeven, zwichten, wijken, dalen (van cijfers); faire "s, aan 't wankelen brengen. [ling, afname.
flèchissement, in. buiging, doorbuiging; daflichisseur, a. & m. (muscle f-,d) buigspier.
flegmatlque, a. -ment, adv. slijmerig, slijmachtig; flegmatisch, koelbloedig, bedaard;
onverschillig, afgemeten.
flegme, m. slijm; flegma, koelheid, onversehilligheid, onverstoorbaarheid.
flètnard, flemmard [fle-j, m. luiwammes,
luilak, nietsdoener.
flème, flemme, f. luiheid, vadsigheid; avoir
la "-,, lui zijn; battre sa ,-.), luilakken.
flêole, I. $ doddegras.
Flessingue, f. Vlissingen.
flet, in. Ii bot.
heilbot.
flètan, in.
flêtri, a verwelkt, verlept; verschoten; flets.
flétrir, v.tr. doen verwelken, verflensen
(bloem), doen verbleken (kleur), flets
maken (huid), brandmerken (by . de 'aster), schandvlekken, onteren; se ,---,, verwelken; verschieten; vergaan.
flitrissant, a. onterend.
flëtrissure, I. brandmerk; smet, schan.dvlek ,
flette, f. vlet. [ontering.
fleur, I. bloem; bloesem; versiering; beeldspraak, compliment; bloei; maagdelijkheid, maagdom; waas (op vruchten);
keur, puik; en ,---,, in bloei; et e■is, gobloemd; a ,...,, de, gelijk met, aan de oppervlakte van, rakelings langs; des yeux
a ,--, de tote, uitpuilende ogen; a ,---, de
peau, oppervlakkig, niet diep zittend;
,---, de lis, lelie (in 't wapen der Bourbons);
Passer -, vrucht zetten; '' de soufre,
bloem van zwavel; —s de y in, kaam op
wijn; chemin de E%-is, met bloemen bezaaide
weg; ,---, de rhe'torique, beeldrijke uitdrukking; la'' de l'dge, de bloei van 't
'even; "..., de farine, bloem; la ,-■, des pots,
't neusje van de zalm; la fine ,-,,, 't puikje.
fleurage, m. gruttenzemelen; bestrooiing
met bloem; gebloemd patroon.
22
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bloei, bloeitijd.
fleuraison, f.
fleurdeliser, v.tr. met leliên versieren.
fleurer, v.intr. geur verspreiden, rieken naar,
geuren.

fleuret, tn. floretzijde; schermdegen, floret;
X mijnboor.

fleureter = flirter. [maken.
fleurette, f. bloempje; conter mss, 't hof
fleuri, a. bloeiend, in bloei; geaderd (van
steen); wit (van een baard); rood, puisterig (van een neus); rood, fris (van
kleur); bloemrijk (van taal); (met bloemen) versierd; Pdques Palmzondag;
la boutonniere tee,met een bloem in 't
knoopsgat.
fleurir, v.intr. bloeien; rood zien; omkrullen
(v. golven); v.tr. met bloemen versieren, bloemen vereren; een bloem doers
zich met bloein (z'n knoopsgat); se
men tooien; een bloem in zijn knoopsgat
steken; rood worden (v. neus).
fleurissant, a. t bloeiend, in bloei.
fleuriste, m. bloemist, bloemkweker; bloemenverkoper, -ster; maker-, maakster
van kunstbloemen.
neuron, m. bloemsieraad; parel; t bloempje
van een bloeiwijze; un des plus beaux
de sa couronne, zijn kostbaarst bezit.
fleuronnê, a. met bloemen, (parelen) versierd; uit bloempjes samengesteld.
fleuve, m. stroom, grote rivier; stroomgod.
flexibilitê, 1. buigzaamheid, lenigheid.
flexible, a. buigzaam; lenig; gedwee.
flexion, f. buiging.
flexionnel, a. van de buiging, buigings-.
flexueux, a. met veel bochten, gewonden.
flexuositê, f. bochtigheid.
flibot, m. kt, vlieboot.
flibuste, f . vrijbuiterij.
flibuster, v.intr. vrijbuiten, zeeroven.
flibusterie, f. vrijbuiterij; (fig.) flessentrekkerij, oplichterij.
flibustier, tn. vrijbuiter, zeerover; oplichter, flessentrekker; ,---,, a. expedition flibustiere, vrijbuiterstocht.
flit [flik], nt. (pop.) smeris, kiabak, bout
(agent).
geklap, klik-klak (van een
flit-flat,
zweep); snelle danspas, kuitenflikker.
. flingot, m. (pop.) „spuit" (geweer); deux ans
de
(arg.) tweejarige militaire dienst.
flint-(glass), m. flintglas.
houtje om een spleet te verflipot,
[bergen.
flirt [flint of fldert], m. flirt.
flirtage, in. flirtation, I. [flirt- of fleert-], 't
flirten, 't coquetteren.
flirter [fate of fldert6], v.intr. flirten, coquetteren.
flirteur, -euse [flirt- of fldert-], in. & f.
floc, m. kwastje. [flirter, -ster.
Roche, a. ruig, fluwelig, pluizig, wollig;
f. zijden kwastje,

flou

ilocon, vi. vlok.
floconner, v.intr. in vlokken vallen, vlokken
floconneux, a. vlokkig.
[vormen.
flonflon,
refrein, deuntje, gefiedel.
flopee, f. pak rammel; sleep (kinderen bv.).
floraison, I. bloei, bloeitijd.
floral, a. bloem-, bloemen-; Jeux floraux,
bloemspelen, dichterwedstrijd (te Toulouse).
Floralies, f.pl. Florafeesten (Rome).
Fiore, f. Flora, bloemgodin; fr.', flora (de
planten van een land).
florial, m. 8e m.aand van de republ. kalender (van 20 April tot 20 Mei), bloeimaand.
florence, m. florentine, f. voeringtaf; t rode
eierpruim.
Florent, tn. Floris.
Florentin,
Florentijn;
a. Florentij n.s
fibres [-res], m. faire
opgang maken.
floriculture, I. bloementeelt.
Floride, I. Florida.
florifire, a. bloemdragend.
floriforme, a. bloemvormig.
florilige, m. bloemlezing.
florin, m, gulden.
florissant, a. (fig.) bloeiend, welvarend.
florule, f. t bloempje (van een bloeiwijze),
flosculeux, a. t uit bloempjes samengesteld.
flot, tn. golf; vloed; stroom, toevloed, menigte, regen; drijvende toestand; a mss,bij
stromen;
vlot; remettre
weer
vlot maken; er weer bovenop helpen.
flottabilitè, f. drijfvermogen.
flottable, a. waar een houtvlot kan drijven;
drijvend.
flottage, m. 't afvlotten (van hout); bois
de
vlothout.
flottaison, f. waterspiegel; ligne de
waterlijn.
flottant, a. drijvend; golvend, fladderend,
wapperend, zwevend; weifelend, onzeker,
onbestemd; dette tee, vlottende schuld;
vendre
stomend verkopen.
flotte, 1. vloot; vlotter, dobber; N de guerre,
oorlogsvloot;
marchande, koopvaardijvloot; des mss ,hopen,
bij de vleet.
flottement, m. golvende beweging (bij 't
marcheren); weifeling, onzekerheid.
flatter, v.intr. drijven; golven, zweven, fladderen, wapperen; weifelen, dobberen, aarzelen; bois flotte, vlothout;
dans ses
thltements, zwemmen in zijn kleren.
flotteron, m. kleine vlotter, dobbertje.
flotteur, M houtvlotter; vlotter (om de snelheid van een stroom te meten); dobber;
indicateur, vlotter (in een stoomketel).
flottille, f. k kleine vloot.
flou, m. 't mollige, 't wazige (in 't schilderen);
& adv. mollig, wazig; 5eindre
mollig schildereri,
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grog; kluiver;
stengestagzeil;
bestelen, bedriegen, bedotten,
flouer,
buitenkluiver.
clip
beet nemen.
flouerie, /. bedriegerij, schelmerij, bedotterij focal, a. tot het brandpunt behorend; disbrandpuntsafstand.
tance
floueur, m. bedrieger, afzetter, bedotter.
focale, /. brandlijn.
flouve, f. $ reukgras.
focalisation, f. plaatsing in 't brandpunt.
fluate, m. fluaat, fluorzuur zout.
fluctuant, a. golvend; fluctuerend, wisse- lane, f. elger.
foetus [fetiis -j, ongeboren vrucht.
lend, -vallig, onbestendig, onvast.
feurre.
fluctuation, I. golving; dobbering, schomme- fcerre
ling, veranderlijkheid, wisselvalligheid. foetal [fet-j, a. van 'n foetus.
fluctueux, a. golvend; ongestadig.
foi, f. (gegeven) woord; trouw; geloof, vertrouwen; betrouwbaarheid; geloof(godsd.);
fluent, a. vochtig, bloedend; (fig.) vlietend.
zijn woord geven; en
Bonner sa
fitter, v.ontr. vloeien; opkomen (van het
iem. op zijn woord gecroire qn. sur sa
water), dragen (van een wond).
loven; ma
par ma
sur ma
op
fluit, a. teder, zwak, tenger, smalletjes.
mijn woord, werkelijk; wel, och; bonne N,
flueurs, f. pl.
blanches, witte vloed.
goede trouw; de bonne
te goeder trouw,
fluide, a. gasvormig of vloeibaar; vloeiend:
kwade
eerlijk; „bona fide"; mauvaise
m. gas of vloeistof; fluidum; stroom.
trouw; de mauvaise
te kwader trouw,
fluidification, /. 't vloeibaar maken.
onbetrouwbaar; laisser qn. sur sa bonne
fluidifier, v.tr. vloeibaar maken.
iem. aan zichzelf overlaten;
des traite's,
fluiditi, I. vloeibaarheid.
onschendbaarheid der tractaten; digne de
fluor" fluor, fluorium; spath e,,,vloeispaath.
geloofwaardig; avoir'- en, vertrouwen
fluorescence, I. fluorescentie (schittering).
hebben in; ajouter N ci, geloof hechten
fluorescent, a. fluorescent (schitterend).
aan; possesseurdebonne,-,, bonafide bezitfluorwaterstof.
fluorhydrique, a. acide
ter; faire rechtsgeldig zijn; faire,-.., de,
fluorine, f. vloeispaath.
staven, ten bewijze strekken van; sur
fluorure, tn. fluoride.
de, vol vertrouwen op, op gezag
la
flute, f. fluit; fluitist; langwerpig broodvan; sous la ,.., du serment, onder ede;
je; fluit(glas);
fluit (schip); —!
de quoi, tot staving waarvan, ten
niks daarvan ! morgen brengen !
en
gelovig zijn;
bewijze waarvan; avoir la
traversiire, dwarsfluit; N tierce, tertsit n'y a que la qui sauve, geloof alleen
mirfluit, petite
piccolo;
maakt zalig; je moet het maar geloven;
liton; N de Pan, herdersfluit;
enchande charbonnier, kinderlijk geloof; n'atde, toverfluit; jambes comme des
ni loi, God noch zijn gebod
vole ni
spillebenen; ce qui vient de la s'en reque, het is een geloofkennen; it est de
tourne au tambour, zo gewonnen, zo gepunt dat.
ronnen.
gras, ganzeleverfoie, in. lever; pdte de
flute, a. fluitachtig, zacht (van geluid).
pastei; huile de ,-•.) de morite, levertraan;
waterweegbree,
lifiteau, m. kinderfluitje;
de soul re, zwavellever.
fluter, v.intr. fluit spelen; (pop.) pooicn,
foin, ni. hooi; haar van een artisjok;
pimpelen, hijsen.
nog ongemaaid gras; faire les mss ,maaiflutet, m. hoge fluit (met drie gaatjes).
'n zoet winstje maken;
en; faire ses
flfiteur, tn. (slecht) fluitspeler; fluiter (van
dans ses bottes, er warmpjes
avoir du
vogels).
in zitten;
de! interj. weg met ! ik
flfitiste, m. f fluitspeler, fluitist.
moet niets hebben van . !
fluvial, a. tot de rivieren behorend, rivier-,
kermisveld.
riviervaart.
foirail,
stroom-; navigation
fluviatile, a. in de rivieren levend of -groei- foirande, 1. $ bingelkruid.
end, rivier-, zoetwater-; Plante rivier- foire, 1. jaarmarkt; jaarbeurs (Utrecht),
Messe (Leipzig); kermis; (pop.) buikloop;
plant.
angst; la ,-, West pas sur le pont, haast je
fluviographe, fluviotnetre, m. peihneter.
maar niet.
flux [fill], m. stroom; vloeiing; vloed; r•-, de
sang, rode loop; ", de venire, buikloop; foirer, v.intr. (pop.) dun afgaan; iets in
de broek doen (van angst); losgaan.
ti et reflux, eb en vloed; ti de bouche,
m.
speekselvloed;
de paroles, woorden- foireux, a. (pop.) loslijvig; bang;
bangerd.
vloed.
eenmaal; une
fluxion, f. zinking (op 't oog), opzwelling; foss, 1. maal, keer; une
(ik
que, als eenmaal; encore une
de poitrine, longontsteking; tne?hode
y
regarder
d deux
zeg
het)
nog
Bens;
differentiaalrekening.
des
zich wel tweemaal bedenken; trois
fluxionnaire, a. lijdend aan zinkings.
heureux, driewerf gelukkig; it a
foarre, m.
feurre.
voorcent
raison, hij heeft dubbel en dwars
foe [Mk], in. k fok, kluiver; petit
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herhaaldelijk; combien
gelijk; biers des
de hoe dikwijls? tant de zo dikwijls; des r•i, dikwijls; soms bij toeval;
des e•-, que ce serait arrive, 't mocht eens
gebeurd zijn; tine n' est pas coutume, 66nmaal is geenmaal; une bonne P■i, une
pour toutes, eens voor al; it e'tait une
que, teler was eens; toutes les
kens als; a la
tegelijk; tevens.
in overvloed, bij
foison, overvloed;
de vleet.
foisonnant, a. overvloedig, bij de vleet.
foisonnement, m, gewemel; opzwelling (van
kalk).
foisonner, v.intr. wemelen, in overvloed zijn;
voortwoekeren, zich sterk vermeerderen;
opzwellen (van kalk); le pays foisonne en
bid, er is koren in overvloed in 't land.
fol, a. (vOOr een klinker in plaats van fou)
gek.
folAtre (-ment), a. & adv. dartel, stoeiziek,
speels.
folfitrer, v.intr. dartelen, stoeien, ravotten.
folátrerie, f. dartelheid, gestoei.
foliate, a. bladerig, bladvormig, bladachtig.
foliaire, a. van een blad; glande",, bladklier.
foliation, I. $ 't uitlopen-, 't uitbotten van
bladeren, bladstand.
folichon, a. dartel, vrolijk, jolig.
folichonner, v.intr. dartel zijn.
folie, f. krankzinnigheid, waanzin; dwaasheid, dolheid, dwaze streek, overdreven
uitgave; gekheid, malligheid, zotternij;
aimer et la dol veel houden van; des
grandeurs, grootheidswaanzin; ti de la
persecution, vervolgingswaanzin; bête en
loops Bier; Folies Bergere, schouwburg
voor gewaag Ee revues &.
folio, a. bladerig, gebladerd.
folio, m. blad; (nummer van eon) folio.
foliole, f. $ blaadje, bladlob (v. e. samengesteld blad); kroonblaadje; kelkblaaclje.
foliotage, m. foliering.
folioter, v.tr. nummeren, folieren (bladzijden).
folioteur,
folieerstempel.
folklore [fOlklOr], m. folklore (volkskunde).
folkloriste, m. folklorist.
folle, a. & f. gek(kin); zie jou.
follement, adv. dwaas, dwasclijk.
kwelgeest;
follet, a. dartel, mal; esprit
-duiveltje; feu dwaallichtje; cheveux
f'-s, nekhaar; poil ' , dons (om mond
en kin).
(slecht) dagbladschrijver,
folliculaire,
courantier.
follicule,
$ zaadvlies, zaadhulsel; klierblaasje.
aanstoker, onruststoker.
fomentateur,
fomentatif, a. broeiend.
fomentation, I. papping, broeiing, 't aanstoken, verwekking (van onlusten, enz.).

fomenter, v.1;. pappen, -met warme omslagen behandelen; aanstoken, verweliken (bv. onlusten).
foncage, m. 't inzetten van een bodem;
onderlaag; 't graven; 't inslaan; 't donker
maken.
foncailles, f. pl. onderlagen; bodemstukken.
lona, a. met een bodem; donker (van
kleuren).
foncer, v.tr. een bodem inzetten; de bodem
beleggen van; graven, boren ('n put),
inslaan, inheien
paal); donker maken
('n kleur);
(sur), v.intr. aanvallen
(op), zich storten (op).
foncet, nt. k grote schuit.
fonceur, m. gronder (van behangselpapier).
foncier, a. grond-; hoofd-, voornaamste;
impót
grondbelasting; rente f•diere,
grondrente; credit
grondkrediet; hypotheekbank.
fonciirement, adv. in de grond, door en
foncoir, tn. klinkijzer. [door.
fonction, f. verrichting, bezigheid; ambt,
functie; functie (van lichaamsdelen);
functie (wisk.); bijwerk (van een drukker);
faire de, dienst doen als; (en) de,
afhankelijk van.
fonctionnaire, tn. & f. ambtenaar (-nares).
fonctionnarisme, m. ambtenarij.
fonctionnel, a. functioneel.
fonctionnement, tn. werking.
fonctionner, v.intr. werken, in werking zijn,
-komen.
fond, tn. bodem; onderste, diepste, grondsop (van een fles); binnenste, verborgenste, grond (bv. van het hart); grond,
bouwgrond; bodemstuk (van een viool),
ondergrond (van een kleur), achtergrond
(van een schilderij); vertrouwen, staat
(die men kan maken op iets); wezen,
aard, kern, inhoud, hoofdzaak, iets grondigs; uithoudingsvermogen; verste-, achterste gedeelte; bodem (van cen hoed),
zitting (van een broek), achterzijde (van
cen rijtuig), achtergrond (van een toneel); sans f•-,, bodemloos; aller 4
zinken; couler 4
in de grond boren; a
grondig; pousser a "..), tot 't uiterste
drijven; 4
de train, in vliegende vaart;
are engage a
er aan vast zitten, zich
diep er in hebben gewerkt; a
de cale,
onder in 't ruim;
de bain, kleedje (in
bad); voir le ti du sac, de zaak doorzien;
a double
met dubbele bodem; ligne
de "..), zetlijn; it y a 20 brasses de
er
staat 20 vadem water; aller jusqu'au
des choses, de dingen grondig doen, -onderzoeken; au dans le eigenlijk;
de en comble, van onder tot boven, volslagen, geheel en al; faire N sur, afgaan
op, staat maken op; un bon
een goed
gestel, een goede inborst, een degelijk
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geld hebben;
't kapitaal weg is); &re en
hoofdartikel;
karakter; article, de
de sante, voorraad
bij kas zijn; (fig.)
in de zaak zelf uitspraak
juger au
gezondheid;
publics, staatspapieren;
doen; course de ,--,, afstandsrit, wedstrijd
sont bas, 't zit er niet aan.
les
du bo gs, in 't
op de lange baan; au
fondu, a. gegoten, gesmolten; cheval
diepst van 't bos.
bok sta vast; (arg.) gek.
fondage, m. 't smelten (van erts); 't metaalfondue, /. spijs van geklutste eieren met
gieten.
kaas.
fondamental, a. ten grondslag liggend, voordie wordt
grondtoon, hoofdtoon. fongible [-3ibl], a. fungibel
naamste; son
verbruikt en vervangen).
fondamentalement, adv. in de grond.
a. in-, op zwammen (paddefondant, a. smeltend; sappig (van vruchten); fongicole
stoelen) levend.
m, smeltmiddel;
dooiend; oplossend;
a. paddestoelvormig.
fongitorme
[-3i-],
suikergoed, fondant.
fondateur, m. -trice, I. stichter, oprichter, fongositê [-gOsi-], I. sponsachtige uitwas.
longueux [-go,?,], a. sponsachtig.
grondlegger, -ster.
fondation, I. grondslag; fundament, fun- fongus [-giis], m. sponsgezwel, vleeswoekering; zeekampernoelje.
dering; stichting, oprichting, grondlegfontaine, I. bron; fontein; put; fontanel; it
ging; plat de
hoofdschotel.
je ne boirai pas de ton
ne faut pas dire:
sur, gegrond
fonuê, a. gegrond; gesticht;
eau, men kan nooit weten of men iem.
d, gerechtigd om;
op, berustend op;
(of iets) nog niet eens nodig heeft;
de pouvoirs, gevolmachtigde;
m.
tranen met tuiten
pleurer comme une
de procuration, procuratiehouder.
huller', f•-, de Jouvence, verjongingsbron;
grondslag, fundament, onderfondement,
/-■, de Heron, Heronsfontein; ", de menage,
bouw, grondvesten, steun, basis; grond,
wasfonteintje;
publique, openbare
ongegrond;
Benue de
reden; sans
bron, -pomp, -fontein.
jeter les mss, de grondslag leggen van.
fonder, v.tr. grondvesten, funderen; stich- fontainier, ns. fonteinmaker; zie fontenier.
fontanelle, f. fontenel (soort fistel); holte bij
ten, oprichten, instellen, gronden; se
kruising v. d. naden der schedelbeenderen
gegrondvest worden, steunen, berusten.
fonderie, /. 't gieten (v. metalen), smelterij, fontange, I. soort strik op 't haar.
(metaal)gieterij;
de caractires, letter- fonte, t. smelting, 't gietcn; 't dooien, 't slintrempae, gehard gietken; gietijzer;
gieterij.
ijzer; stel letters; pistoolholster.
metaalgieter, -smelter.
fondeur,
fontenier, m. fonteinmaker, pompenmaker,
fondis [-di], m. inzakking, instorting.
aanlegger van waterleidingen, enz.
fondoir, m. vetsmelterij, smelthuis.
fondre, v.tr. smelten, gieten; vermengen, fontinal, a. in bronnen voorkomend.
v.sntr. smelten, weg- fonts, m. pl. ("-, baptismaux), doopvon t;
samensmelten;
ten doop houden.
tenir sur les
smelten, zich oplossen; ontdooien; verdwijnen, slinken (van voorraden, ge- football [futb61], m. voetbal.
voetballer.
zwellen, ens.);
sur, zich storten op, footballeur [futbdick],
neerkomen op, neerschieten op, aanvallen For, m. (oud) rechtbank; plaatselijk gebruik;
rechtspraak;
intarieur,
geweten; dans
en larmes, in tranen wegsmelten;
op;
‘-%., en sueur, druipen van 't zweet; se son interieur, in zijn binnenste.
smelten, wegsmelten; ontdooien; ver- forage, in. boring (van putten, enz.).
dwijnen, slinken; le ciel (se) fond en, eau, forain, a. buitenlands, vreemd; kermis-;
kermisachtig; propriataire
forens;
't regent, dat 't giet.
marchand
kermisreiziger,
of
bout dat zinkt.
fondrier, a. Bois
kermisgast.
fondriire, I. (modder)poel; kuil, sneeuwkuil;
foramini, a. met kleine gaatjes.
open mijngroeve.
forban,ns. zeeschuimer, zeerover, vrijbuiter.
fondrilles, 14,1. bezinksel.
overwicht (van munten); 't trekfonds, m. grond(bezit), vast good; zaak, forcage,
ken (van planten); 't forceren.
handelszaak, winkelopstand; voorraad,
galeiboef, dwangarbeider.
kern, schat; kapitaal, fonds, effecten of forcat,
vaste goederen; ,---,
force, 1. kracht, sterkte; macht; krijgsgelden; biens
macht, strijdkracht; geweld, overmacht;
boutique, winkelopstand; ti de librairie,
ascensionnelle,
fonds (v. e. uitgever); auteur riche de son
stijgkracht;
oorspronkelijk schrijver; de son propre
aeriennes, luchtstrijdkrachten;
de
traction, trekkracht; soulever qc. a la
uit zijn eigen koker; it manque de
du
poignet,
iets boven de macht
't zit niet diep bij hem; faire les "-", 't geld
zetten; N motrice, beweegkracht; a
zijn geld
voorschieten; rentrer dans ses
de bras, enkel door mensen; tour de
de roulement, bedrijfsterugkrijgen;
4, in
perdu, op lijfrente (zodat
sterke toer; hele toer; de
kapitaai; a
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staat ow; il nest pas de ,...", hij kan niet 1
tegen zijn tegenpartij op; de memo ,■,, aan 1
elkaar gewaagd; die elkaar niets te verwijten hebben, aan elkaar gelijk; dans la
,---, de l'dge, in de kracht des levens; i---, de
l'dme, wilskracht; ,,.., de caractere, vastheid van karakter; etre de premthe ,---,
aux e'checs, een eerste schaker zijn; la
du sang, de drang des bloeds; clans toute
la ,..., du terme, in de voile zin des
woords; avail' . de loi, kracht van wet
hebben; ' est demeure'e a la loi, de overheid is de toestand meester gebleven, de
politie beheld de overhand; ' publique,
openbare macht; ,-,., des armes, krijgsgeweld; ", arine'e, gewapende macht, weermacht; "-ds de terre et de seer, land- en
zeemacht; contre la "-, it n'y a pas de
resistance, voor geweld moet men buigen;
,...., majeure, overmacht; la /■., des choses,
de drang der omstandigheden; par la ,--,
des choses, omdat het niet anders kan;
omdat het nu eenmaal moet; de e%.,, par
,-....), de vive "-,, met geweld; a toute ,•,, met
alle geweld; desnoods; a ,---, de, door veel
te, door aanhoudend te; se titer a ,---, de
travailler, zich doodwerken; — liti fat de,
hij was genoodzaakt te; maison de "-,,
tuchthuis; camisole de ,--,, dwangbuis; de
gre oat de ,,,,, goedschiks, kwaadschiks;
en ,--,, talrijk; faire ,...., de rames, uit alle
macht roeien; faire — de voiles, alle
zeilen bijzetten; --, adv. veel; - moutons,
een massa schapen.
force, a. gedwongen; gemaakt, gezocht, onnatuurlijk; verbogen, verdraaid; de ,---,,
dominosteen die men moet zetten; carte
—e, kaart die men iem. in handen speelt;
travaux ,---is, dwangarbeid; marche ,--,e,
geforceerde mars; plank tee, getrokken
plant.
forcement, adv. met geweld; noodzakelijk.
forcer* a. dol, razend; "s, tn. razende.
forceps [-sepsi, in.
verlostang
forcer, v.tr. (a) dwingen-, noodzaken (tot);
afdwingen (eerbied), verkrachten (vrouw);
verdraaien ('n slot), verbuigen ('n roer),
openbreken ('n deur), met geweld vermeesteren ('n stad), binnendringen, overweldigen ('n schans), binnendringen in de
verschansingen van (vijand), overwinnen
(hinderpaal); vermoeien, tot het uiterste
drijven; afjakkeren (paard), doodjagen
(vluchteling), versnellen (de pas), verwringen (z'n denkbeelden); geweld aandoen (de betekenis van een woord), trekken ('n plant), te hoog noteren (uitgaven);
,---, la note, het cijfer flatteren, te groot
nemen ('n dosis), overdrijven; "-, la main
a qn., iem. tot iets dwingen; ' la porte of
,--, la consign, binnendringen (ondanks
een verbod); "-,, v.intr. klemmen (van een
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deur); se ,--,, zich te veel iuspannen; zich
bedwin gen .
forcer' e, f. broeikas, trekkas.
forces, f. pl. grote schaar.
forcet, m. slag (aan een zweep), snoer.
forcettes, I. pl. kleine scheerschaar.
forceur, in. f, anc-ti:eur eie jacht maakt op
goudsmokkelaars; ,-,-, de blocus, blokkadebreker.
forcipressure, f. 't dichtknijpen van een
bloedvat.
forcer, v.intr. aansterken, dik worden.
forclore, v.tr. uitsluiten, afwijzen (in rechten).
forclusion, I. niet ontvankelijk verklaring
(in rechten); vervallenverklaring.
forer, v.tr. uitboren, boren; clef foree, pijpsleut el.
forerie, f. gescliutboorderij; boorinrichting.
forestier, a. bos-; ecole ,-■iiere,bosbouw
school; arbre i...,, woudboom; garde ,-,, of
"...,, in. boswachter; houtvester.
foret, m. X dril-, vatboor, fret(boor).
foret, f. woud, bos; ,,, vierge, oerwoud.
Foret-Noire, f. Schwarzwald, Zwarte Woud.
foreuse, f. R boormachine.
forfalre (a), v.intr. zich vergrijpen (aan), zondigen (tegen).
forfait, in. misdaad, misdrijf; aanneming,
accoord; rouwgeld (bij wedrennen); a "s,
aangenomen, tegen een vooraf bepaalde
som; acheter a "s, voetstoots kopen.
forfaltaire, a. tegen een vooraf bepaalde som.
forfaiteur, m. die schuldig is aan een ambtsmisdaad.
forfaiture, I. ambtsmisdaad, plichtverzaking.
forfanterle, I. zwetserij, snoeverij.
forficule, I. oorworm.
forge, f. srnederij, smidse; ijzersmelterij; "-,
de cam pagne, veldsmederij; ,.•,i d'orfevre,
goudsmidswerkplaats; maitre de ,---,s,
eigenaar van hoogovens.
forgeable, a. smeedbaar.
forgeage, in. 't smeden.
forger, v.tr. smeden; verzinnen, bedenken;
maken ('n vals document); en forgeant on
devient forgeron, al doende leert men;
,.....,, v.intr. aanslaan (van een paard); se ,--,,
zich in het hoofd balen.
forgerie, f. smidsvak; bedenksel, verzinsel;
valse stukken.
forgeron, m. smid.
forgeur, m. smeder; verzinner.
forhu, m. horenroep (jacht); ingewand v.
't wild dat men aan de honden geeft.
forhuer, -huir, v.tr. de honden met hoorngeschal terugroepen.
forjeter, v.intr. uitspringen; "-d, v.tr. uitbouwen.
forlancer, v.tr. opjagen (wild).
forlignement, ft. 't ontaarden, 't verbasteren.
forlIgner, v.intr. ontaarden, verbasteren.
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ferlonger, v.intr. zich verwijderen, verhuizen (van wild); de honden ver vooruitkomen.
formaliser, in: se-- de qc.,v.Pr. (iets) kwalijk
nemen, -verkeerd opnemen, beledigd zijn
over jets.
gehechtheid aan vormen,
formalisme,
vormelijkheid, vormendienst.
vol complimenten, vorformaliste, a. &
melijk (persoon).
formaliti, f. vorm, formaliteit.
formane, nt. formaan, derivaat van mierenzuur.
formariage, m. huwelijk buiten 't rechtsgebied v. d. landheer; ongeoorloofd huwelijk.
forniaat (grootte en vorm).
format,
vormer,
formateur, a. vormend;
formeerder.
formation, I. vorming, samenstelling, inrichting; formatie, opstelling; ti en
't opstellen in slagorde.
bataille,
fotmatrice, I. vormster, formeerster.
forme, I. vorm, gedaante; manier, gebruik,
vormen, manieren; vorm, stijl; vorm,
kest (voor schoenen), bol (van een
vorhoed); dok; (sp.) conditie; sans
meloos; sous la N de, in de gedaante
een vlinder
van; mettre un papillon en
spannen; it y met des "...is, hij is zeer vormelijk; en e■i, dans les "si, en bonne et due
in behoorlijke vorm, in de vereiste
voor de leus; sans ti de
vorm; pour la
proces, kort en goed, zonder veel omhaal;
flathoge hoed;
chapeau haut de
tante, drijvend dok.
formel, a. -lement, adv. stellig, uitdrukkelijk, formeel.
former, v.tr. vormen, stichten ('n vereniging), aangaan (verbintenis), uitmaken
(de directie), bijeenbrengen ('t kapitaal),
voltooien (rookgordijn), maken (tegenwerping), uiten ('n klacht), nemen ('n besluit), voeden (hoop), koesteren (wens),
opvatten (plan), aannemen (gewoonte),
africhten (soldaten), gewennen (iem. aan
't werk); le fruit est forme, de vrucht
heeft zich gezet; jeune fille formde, volwassen meisje; se zich vormen, gevormd worden, zich ontwikkelen (van een
persoon), zich opstellen (van troepen).
formiate, m. mierenzuurzout.
formicant, a. pouls zwakke pols.
formication, f. kriebeling, gekriebel.
formidable, a. .meet, adv. vreselijk, geducht, ontzaglijk.
formuer, tn. 1eestenrnaker.
mierenzuur.
formique, a. in: acide
slaafs nabootser,
formiste, m. & 1.;
-ster; - -send.
formol, m. formol.
formose, f. Formosa,

tor tificateur

formuer, var. van 't ruien afbrengen.
formulaire, tn. formulierboek; geloofsbelijdenis.
formule, f. formule (aangenomen vorm, uitdrukking); formulier; e de politesse, beleefdheidsformule; selon la zoals dat
beet.
formuler, v.tr. formuleren (in de vereiste
vorm opstellen; onder woorden brengen,
duidelijk uitdrukken).
-trice, f. ontuchtig persoon.
fornicateur,
fornication, f. ontucht.
forniquer, v.intr. hoereren.
forpaiser, forpaltre, v.intr. veraf weiden.
forpayser (ook se ,■,), v.intr. ver wegvluchten.
fors, prep. (oud) behalve, uitgezonderd.
fort, a. sterk, krachtig, stevig, hevig (van
warmte), onstuimig (van golven), bruto
(van gewicht), genoteerd (van een prijs),
groot (van een neus), flink (van een salaris), belangrijk (van een som), scherp
(van een medeklinker), zwaar (van aarde,
-papier, -sigaren), degelijk (van studie),
uitgebreid (van kennis), knap, geschikt,
bekwaam;
comme un Turc, reusachtig
sterk; avoir affaire
partie, met een
gevaarlijken tegenstander te kampen
hebben; se porter
pour qn., voor iem.
instaan; eau tee,sterk water; esprit
vrijdenker; place
vesting; poids
bruto gewicht;
de, sterk door, veren, sterk
trouwend op, steunend op;
in ; etre N en gueule, niet op zijn mondje
gevallen zijn; se faire
de, zich sterk
maken (iets te doen); c'est trop
't is kras, 't gaat wat te
c'est un per
que moi, ik kan er
ver; cela est plus
niets aan doen;
adv. zeer, sterk, hard;
/rapper ,---,, hard kloppen; m. sterke;
sterkste-, dikste deel; 't hevigste, hoogste
graad; dicht bos; fort, kleine vesting;
maritime,
cuirasse, X pantserfort;
de la halle, lastdrager, zakX kustfort;
kendrager; droit du plus ,---,, recht van den
et le
en theme, bolleboos; le
sterkste;
est fait,
faible, 't voor en tegen; le plus
't zwaarste is achter de rug; c'est la mon
daarin ben ik 't sterkst; au N de
l'hiver, in 't hartje van de winter; au
de la tempete, in 't felst van de storm;
sperfort.
d'arret,
forte, adv. „t‘ forto, krachtig.
fortement, adv. sterk, met klacht; erg, ten
zeerste.
cuirasse'e, pantX vesting;
forteresse,
serfort.
(arg.) slimmerd.
fortiche,
wal, bolwerk.
fortif, m.
fortifiable, a. te versterken.
versterkend (middel).
fortifiant, a. &
fortificateur, m, versterker; vestingbouwliundige,

fortification

344

fortification, I. versterking; vestingwerk;
maritime, X kustversterking.

fortifier, v.tr. versterken; se in kracht
toenemen; versterkt worden; zich verschansen.
fortin, m. X kleine schans, fortje, blokhuis.
fortiori [-sibri], in: a
a fortiori (zoveel
te meer).
fortrait, a. cheval
afgejaagd paard.
fortraiture, f. afmatting (van een paard).
fortuit,
-ement, adv. toevallig; cas
toeval.
fortune, f. fortuin, lot; kans, toeval; geluk,
voorspoed; levensloop, wedervaren; fortuin, vermogen, rijkdom; Fes,Fortuna;
la
des armes, de krijgskans; tenter la
zijn geluk beproeven; bonne e■d, gelukkig
toeval; buitenka is e bij vrouwen, liefdesavontuur; mauvaise
tegenspoed; faire
contre mauvaise
bon cceur, goedsmoeds
blijven, zich goed houden in tegenspoed;
, la bonne et la mauvaise
voor- en tegenspoed, lief en iced; diner ci la
du pot,
voor lief nemen wat de pot schaft; officier
de
X officier die van oldaat is opgeklommen; mat de
4„ noodmast.
fortune, a. voorspoedig, gelukkig; rijk, gefortuneerd.
forum [-Om], m. forum, marktplein (bij de
Romeinen).
forure, f. boorgat, opening.
fosse [Ms], f.
grafkuil; mijnschacht;
,---, aux lions, leeuwenkuil;
a piquer,
sintelkuil;
commune, algemeen graf;
nasales, neusholten;
d'aisance,
beerput.
sloot; gracht;
fosse [fOse],
d'e'coulement, afvoergreppel; it a sauté le de
kogel is door de kerk; au bout du ti la
culbute, als 't niet Mkt, ook een zorg; dan
maar er onder.
fossette [fOset], f. kuiltje (in kin en wang of
bij 't knikkeren).
fosslle, a. fossiel, versteend; uitgestorven;
m. fossiel, verstening.
ouderwets;
fossilisation, f. verstening.
fossilifier, fossiliser (se), v.pr. verstenen.
fossoir [fOs-], m. houweel (voor de wijngaard).
fossoyage [fOs-],
't graven van een kuil.
fossoyer, v.tr. door sloten of grachten
omringen.
fossoyeur [fOs-], m. doodgraver.
fou (voor klinker of stomme h fol), folle, a.
gek, krankzinnig; dwaas, zot; dol, onzinnig; geweldig (van menigte, -succes),
verbazend veel (van mensen, -geld),
buitensporig (van een prijs), overmatig
(van arbeid), uitgelaten, onbedaarlijk
(van gelach); dol; die draait (van de
wind), die doorslaat (van een balans);
lier, stapelgek, femme folle de • son

fougêre

corps, vrouw die voor iedereen veil is;
etre t--s de, verzot zijn op; folle farine, stuifm. folle, f. gek(kin), krankof stofmeel;
zinnige; dwaas; nar;
m. raadsheer
(schaakspel);
furieux, razend krankzinnige; faire le
zich dwaas aanstellen;
plus on est de mss,plus on rit, hoe meer
zielen, hoe meer vreugd; a chaque sa
marotte, ieder heeft zijn stokpaardje; la
folle du logis, de fantasie.
fouace, f. (oud) asbrood, -koek.
fouace,
haardgeld.
fouaille, f. deel voor de honden (van een
wild zwijn).
fouaillee, f. pak slaag.
fouailler, v.tr. zweepslagen geven aan, affouarre, f. feurre. [rossen.
foucade, f. bui.
fouchtra, interj. te duivekater;
Auvergner.
foudre, f. bliksem; banbliksem; la
est
tombee sur la maison, de bliksem is (in.
't huis) ingeslagen; comme la
bliksemsnel;
m. bliksem (attribuut van Jupide guerre, ijzerter); groot wijnvat;
vreter, geducht krijgsheld;
d' eloquence,
krachtig, meeslepend redenaar.
foudrerle, f. vatenmakerij.
foudrier,
vatenmaker.
foudrolement, 't treffen door de bliksem.
foudroyant, a. bliksemend; verpletterend;
verschrikkelijk; apoplexie tee,plotselinge
beroerte.
foudroyer, v.tr. met de bliksem treffen,
neerslaan; neerschieten (iem.), platschieten (stad); verpletteren, vernietigen;
v.intr. bliksemen, uitvaren; ontploffen.
fouee, f. vogeljacht bij fakkellicht; takkenbos.
fouet [fwe], m. roede; gesel, kastijding; slag
(aan zweep); vleugelspits; zwieping (top
van een mast); ' zweep; donner le een
pak slaag geven; peine du e•i, geseling.
't slaan; 't kloppen.
fouettage [fwe-],
fouettement [fwe-], m. 't slaan.
fouetter [fwetê], v.tr. met de zweep slaan,
zwepen; geselen, kastijden; scherp hekelen; kloppen, klutsen (vloeistof); striemen,
kletteren tegen (gelaat, de ruiten, van
de regen); fouette, cocher! de zweep er
over, koetsier ! le sang, het bloed een
prikkel geven; creme fouettee, slagroom;
un chat, 't is de
it n'y a pas let de quoi
moeite niet waard om er over te spreken;
bien d'autres chats a —, ik heb wel
wat beters te doen.
fouetteur,
-euse, f. geselaar, -ster.
f,
f bui.
floddermijn, landmijn.
fougasse, I.
fougeraie, f. met varens begroeide pick.
fougere, f. $ varen; ti arborescente, boomvaren;
aquatique, niaanvaren.
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fougue [fug], I. vuur, vurigheid, voortvarendheid; drift, oplopendheid; zwermbezaansmast.
raket; mdt de
fougueux, a. vurig, onstuimig; driftig, oplopend; voortvarend.
fouille, I. opgraving; onderzoek.
foul116, a. nauwkeurig, gded uitgewerkt,
doorwrocht; opengewerkt.
koksjongen, -maatje;
fouille-au-pot,
Jan Hen.
fouiller, v.tr. uitgraven, wroeten in (grond);
uitbeitelen, zorgvuldig bewerken ('t marmer); doorzoeken, afsnuffelen, fouilleren,
de zakken doorsnuffelen van); ~, v.intr.
wroeten; zoeken, snuffelen, voelen (by . in
zijn zak); se in zijn zakken voelen;
to peux to "d, ja, goeie morgen, morgen
brengen.
fouilleur, m. opgraver; snuffelaar.
fouilleuse, f. douane- of politieassistente (die
vrouwen fouilleert); ondergrondsploeg.
warboel, verwarde hoop, dichte
fouillis,
massa; gewriemel; mengelmoes.
fouinard, in. (pop.) speurder, snuffelaar,
kijk-in-de-pot.
fouine, steenmarter; snuffelaar; hooivork,
gaffe!; aalgeer.
foulner, v.intr. snuffelen; stil wegsluipen.
fouineur, m. snuffelaar; gluiper.
fouir, v.tr. graven in, omwoelen.
fouisseur, m. graafdier (by . mol).
foulage, m. 't persen; 't vollen; 't doordrukfoulant, a. pompe "de, perspomp. [ken.
foulard, m. soort zijden stof; zijden hals- of
zakdoek.
foule, f. hoop, menigte; 't vollen (van laken);
en "d, in menigte; it y avail "d, 't was er
foulê, in. soort zomerlaken. [vol.
foulee, f. huiden die tegelijk worden gevold,
aantrede; sprong (van een paard);
wildspoor.
fouler, v.tr. drukken, persen, treden (de
druiven), vollen (stoffen), doordrukken
(drukletters); betreden, de voet zetten op
(bv. de geboortegrond), verdrukken
(iem.), verkreuken ('n jas); verstuiken,
verzwikken (voet), verrekken (hand);
onderdrukken, onder lasten gebukt doen
gaan yolk); moulin a ~, volmolen;
' d aux pieds, vertrappen; met voeten
le pied, zijn voet verstuiken;
treden; se
la rate, zich afsloven; it ne se la joule
se
pas, hij maakt het zich niet druk.
foulerle, I. druivenperserij; vollerij, volmolen.
fouleur, m. druivenperser; voller, voider.
fouloir, m. perskuip; stamper; walkstok.
[molen.
fouloire, I. voltrog; voltafel.
voider; moulin a ~, volfoulon, m.
foulque, I. 3? waterhoen, meerkoet.
foulure, f. verstuiking; spoor van een hert;
zadeldrukking; 't vollen (v. huiden).

fourgoli

fouquet, in. 3? beezwaluw.
four, m. oven; donker hok; mislukking (van
banal, publieke-, geeen toneelstuk);
meenschappelijke oven;
de campagne,
veldoven; vuurpan; petits ~s, kleine gebakjes; noir comme dans un
pikdonker;
fiasco maken; on ne peut pas titre,
faire
4 la lois au "d et au moulin, men kan geen
twee dingen tegelijk doen;
chaux,
kalkoven;
briques, steenoven;
cre'm,atoire, lijkoven;
4 cristaux, holte
vol bergkristal;
a bachot, (arg.) drilschool.
fourbe, a. bedriegelijk, schurkachtig, vials;
m. bedrieger;
(oud) bedrog.
fourber, v.tr. bedriegen.
fourberie, f. schurkenstreek, schurkerij,
valsheid, bedrog; schelmenstreek.
fourbi, m. streek; yak; rommel, boeltje;
connaitre le
de loopjes kennen.
fourbir, v.tr. polijsten, poetsen, oppoetsen.
fourbissage,
gepoets.
fourbisseur, m. zwaardveger.
fourbissure, f . 't polijsten, 't poetsen.
fourbu, a. verstijfd (van paarden); uitgeput,
doodmoe.
fourbure, f. bevangenheid (paardenziekte);
ontsteking aan de poten.
fourche, I. hooivork, gaffe!; tweesprong (van
een weg); kruis (van een broek), vork (van
een fiets), beugel (van een electr. tram);
fumier, mestvork; ci la ruw, met
de Franse slag, ruw, slordig; ,■ds patibulaires, galg; faire la "d, zich splitsen (van
wegen); Fps Caudines, Caudijnse bergpassen; passer sous les 17~s Caudines,
vernederende voorwaarden aannemen.
fourche, a. gevorkt, gespleten, vertakt.
fourch6e, f. hooivork vol.
fourche-liire, I. hooi-, schovenvork.
fourcher, v.intr. zich splitsen (van wegen);
zich vertakken; la langue (la plume) m' a
fourchl, ik heb mij versproken (verschreven).
klauwzeer (van schapen); tweefourchet,
fourchet6e, f. vork vol. [tandige vork.
fourchette, /. vork; straal (van een paardenhoef); gaffelvormig voorwerp; vorkbeen,
forket (van een haakbus); (arg.) (je) fikken; slakkensteker (bajonet); dejeuner
du pare Adam, z'n to
la "..), lunch; la
belle ,
geboden (de vingers); bonne
pourrie, rotstraal.
flink eter;
vorktand; gaffel (van een
fourchon,
boom).
fourchu, a. gevorkt, gespleten; pied "d,
gespleten hoef; bokspoot; chemin "d,
tweesprong.
fourchure, /. splitsing, gaffe!, vork; tweesprong.
fourgon, m. vuurpook; legerwagen; bagagewager', verhuiswagen;
d' ambulance ,

fourgonner
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ziekenwagen; la belle se moque du de
pot verwijt de ketel, dat hij zwart is.
fourgonner, v.intr. poken, morrelen; de boel
door elk. gooien, in de war halen.
fouriirisme, m. stelsel van Fourier (1772—
1837), berustend op gemeenschappelijke
arbeid en -verbruik.
fouriiriste, m. aanhanger daarvan.
fourmi, f. mier; avoir des "..,s dans les jambes,
gekriebel in de benen hebben.
fourmilier [-milj6], m. miereneter; 3t mierenjager.
fourmiliere [-miljer], f. mierennest, -hoop;
zwerm, (krioelende) menigte.
fourmit-liont, m. mierenleeuw.
fourmillement, m. gekrioel; kriebeling; prikkeling (i. d. ledematen).
fourmiller, v.intr. wemelen, krioelen; jeuken,
kriebelen.
fournage, m. ovengeld, bakloon.
fournaise, f. gloeiende oven,Ihevig vuur,
vuurgloed, vuurzee, vuurpoel; on est ici
comme dans une 't is hier am to stikken, -snikheet; jeter de Phuile dans la ~,
(fig.) olie in 't vuur gieten.
fourneau, m. oven; fornuis, keukenkachel,
kooktoestel; domoor;
de fusion, smeltoven; haut
hoogoven;
a moufle,
moffeloven;
parole, petroleumstel;
charbon, meiler;
iconomique, gaarkeuken; avoir dix ans de
tien jaar als
keukenmeid hebben gediend; e•-, de mine,
mijnkamer;
d'une pipe, pijpekop.
fourae, f. oven vol, baksel; vracht, bezending; benoeming in massa.
fourni, a. dik, dicht, zwaar; gevuld, goed
voorzien.
fournier, m. -lire, f. eigenaar, -ares van een
oven.
fournil [-ni], m. bakhuis, bakkerij; washuis.
fourniment, m. uitrusting (van een soldaat);
ledergoed.
fournir, v.tr. (qn. de qc.) voorzien (van);
(qc. a qn.) verschaffen (aan), bezorgen
(aan), leveren (aan); overleggen ('n stuk),
volbrengen ('n rit), storten (geld); it a
fourni une belle carrière, hij heeft een
mooie loopbaan achter de rug;
v.intr. voorzien in, zorgen voor;
carreau, ruiten bekennen; se
zich voorzien; se
chez, zijn inkopen doen bij,
zijn waren betrekken van.
fournissement, tn. inleg, aandeel; levering.
fournisseur, m. leverancier.
fourniture, f. levering, leverantie; verschot;
toebehoren, benodigdheden; toekruid (bij
salade); ~s de bureau, kantoorbehoeften;
de nuit, nachtleger.
fourrage,
fou(vee)voeder; Wier au
rageren.
fourrager, v.intr. voeder halen, fourageren;
v.tr.
rommelen, scharrelen, wroeten;

verwoesten, plunderen; in wanorcle brengen.
fourragire, a. f. tot voeder dienend; plante
voederplant;
f. hooiweide; fouragewagen;
(vang-)snoer.
fourrageur, m X soldaat die fourageert;
plunderaar, stroper.
fourrê, a. met bont; gevoerd; manteau
pelsmantel; oiseau bien
vogel die goed
in de veren zit; chat
kat met een dikke pels; pays
bosrijke streek; pair
schijnvrede; petit- pain
belegd
broodje; bonbon
gevulde bonbon;
langue tee ,toebereide ossetong; monnaie
verguld of verzilverd koperen geldstuk; coup
wederzijdse steek,
-stoot of -ondienst; malice ",e, steek onder water; etre
de malice, vol ondeugd
zitten, ze achter de mouw hebben;
m.
kreupelbos, dicht begroeide plek.
fourneau, tn. schede; overtreksel, foedraal;
koker, holster;
de pistolet, pistoolholster; nauwe japan, morsjurk.
fourrêe, I. visweer.
fourrelier, m. schedenmaker.
fourrer, v.tr. voeren (met bont); bekleden,
bedekken; steken (in), stoppen (in);
qc. dans la tete a qn., iets in het hoofd
stampen, op de mouw spelden; ti un
pourboire a qn., iem. een fooi toestoppen;
", son nez partout, overal met zijn neus bij
moeten zijn;
qn: dedans, iem. beetnemen, -bedotten; se verstoppen; zich
indringen, zich steken (in), zich mengen
(in); etre toujours fourrd chez qn., altijd
bij iem. over de vloer zijn; se
le doigt
dans l'ceil, zich lelijk vergissen.
fourre-tout, m. rommelkamer; tas.
fourreur, m. bontwerker.
fourier (onderofficier voor
fournier, m.
kleding, -ligging, ens.).
fourriire, f. schuthok; bergplaats voor in
beslag genomen voorwerpen of •dieren.
fourrure, I. bont, bontwerk; pelterij; bekleding.
verdwaling.
fourvolement [-vwdjma],
fourvoyer, v.tr. doen dwalen, van de rechte weg brengen; se "s, verdwalen, ergens terecht komen waar men niet thuis
hoort; zich vergissen.
foutaise,
nietigheid, wissewasje.
fouteau, m, beuk. _
foutelaie, f. beukenlaan, -bos.
foutre, v.tr. nog platter dan ficher.
foutriquet, m. klein mispunt.
foutu, -e, a. weg, verloren, naar de maan.
foyer, m. haard (als haardstede, stookplaats,
huiselijke haard of middelpunt); foyer (in
een schouwburg); brandpunt; zetel; marbre du
haardsteen; tapis
haardkleedje; aimer son
graag thuis zijn;
femme de, huiselijke vrouw; retourner
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oprichtingskosten; — de representation,
dans ses "-,s, naar zijn haardsteden terugrepresentatiekosten; se mettre en "a,
keren; ,---, du soldat, tehuis voor milikosten maken; zich veel moeite geven;
tairen; ,-..., d'une maladie, ziektehaard;
mettre qn. en "a, iemand op kosten
,-%., de contagion, besmettingshaard; ~ de
jagen; faire les ,---, de qc., voor iets alleen
sedition, broeinest van oproer.
opdraaien; faire tous les ,---, de la converfrac [frak], in. rok (van heren).
sation, alleen het gesprek gaande houden;
fracas, tn. leven, lawaai, geraas, drukte,
't onderwerp van gesprek zijn; d peu de
misbaar; le "a du tonnerre, 't geratel van
,-,,,, met weinig kosten; d grands ,,,, met
de donder.
veel kosten; en titre pour ses ,---,, zijn kosfracasser, v.tr. verbrijzelen, vermorzelen,
ten er bij inschieten; j'en, suis pour Ines
stuk slaan.
?---, d'eloquence, mijn mooic woorden hebfraction, I. deel, onderdeel, fractie; breuk;
ben niets uitgewerkt; faire ses '', zijn
(theol.) 't breken (v. 't brood); payer par
kosten goedmaken; faux ,,,,, bijkomende
"as, in termijnen betalen; ,%., de'cimale,
kosten; onvoorziene uitgaven; a ,-,,, comtiendelige breuk; ,-%., supple'mentaire, overmuns, gezamenlijk; tors ,-%., payes, tous "a
schot (bij de evenredige vertegenwoorfaits, vrij van alle kosten; tous ~ deduits,
diging).
na aftrek van alle kosten; sus nouveaux
fractionnaire, a. hombre ,--,,, gebroken getal,
,, van voren of aan.
gemengd getal.
fractionnement, m. splitsing; verdeling (in frais, fraiche, a. fris, koel; kil, vochtig; vers;
nieuw, schoon; it est'' du college, it est ,---,
breuken); versnippering.
e'moulu, hij komt kersvers van school; rase
fractionner, v.tr. in kleine delen splitsen,
de ,-. i, pas geschoren; de fraiche date, van
versnipperen.
jonge datum; a la fraiche! frisse dranfracture, I. 't breken, openbreken; breuk,
ken ! vous voila ~, nu zit ge er leelijk in !
fractuur; reduire une ~, 'n breuk zetten.
"a comme !Wit, zo fris als 'n hoen;
fractures, v.tr. breken; openbreken; it s'est
"a, adv. fris, koud; pas, onlangs; it
fracture la jambe, hij heeft zijn been gevente "a, er staat een stevige koelte; fleur
broken; it s'est fracture le crdne, hij heeft
fraiche dclose, pas ontloken bloem; ,,,,
een schedelbreuk gekregen.
m. koelte, frisse lucht; prendre le ~ of
fragile, a. breekbaar, broos; zwak, teer; ver(pop.) prendre la fraiche, een luchtje schepgankelijk.
pen; tenir au "a, koel houden; mettre au
fragilitë, I. breekbaarheid, broosheid; zwakheid; vergankelijkheid; zondigheid.
,--,, achter slot en grendel zetten.

frac
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fragment, m. overblijfsel; brokstuk; scherf,
splinter; fragment, deel.
fragmentaire, a. uit fragmenten bestaand,
fragmentarisch.
fragmentation, I. 't in stukken verdelen.
fragmenter, v.tr. in fragmenten verdelen.
fragon, rn. $ muizendoorn.
fragrance, I. geur.
fragrant, a. geurig.
frai, m. 't kuitschieten; viskuit, kikkerrit;
pootvis; afslijting van munten.
fraiche, I. koelte; stijf koeltje; weide die
veel gras Beef t; vers la ~, tegen de avond;
it la ,---, ! frisse dranken ! bier kan je drin' ken !
fraichement, adv. fris, koel; vers, pas, onlangs; accueillir "a, koeltjes ontvangen.
fraicheur, f. frisheid, koelte; lichte verkoudheid; versheid.
fraichir, v.intr. koeler worden; stijven
(van de avondwind).
frairie, I. smulpartij.
frais, nt.p/. kosten, onkosten; les ,---, et

!raise, /. aardbei; vlek (op 't lichaam); kalfsomloop; geplooide halskraag (17e eeuw);
lel (kalkoen); stormpaal; frees (cirkelzaag); zinkboor.

fraisement, in. paalwerk.
fraiser, v.tr. plooien; kneden (van rechts
naar links); van stormpalen voorzien;
boren, uitboren (met een freesmachine),
fresen.
fraiseraie, f. aardbeienveld.
fraisette, f. halskraagje.
fraiseuse, I. X freesmachine.
fraisier, m. aardbeiplant; ~ en arbre = arbousier; .-aiere, aardbeientuin.
fraisil [frezi], m. steenkoolas.
fraisoir, m. X freesboor, fijne drilboor.
fraisure, I. uitgeboorde holte, -opening.
frambcesia, m. frambozenziekte, (Surin.) jas.
framboise, f. Sframboos, ,---, rouge, Dantziger kantappel.
framboiser, v.tr. met frambozensap bereiden;
..
'n frambozengeur geven.
framboisier, m. frambozestruik; e--iiêre, aan-

plant van frambozestruiken.
de'bours, de onkosten en verschotten;
tie bureau, administratiekosten; ~ d'en- framêe, f. 10 lange werpspies.
d'entrepdt,
caissement, incassokosten; '—
franc, M. frank (vroeger ± 48 cent; nit
kosten van opslag; ~ de deplacement,
± 10 cent).
reis- en verblijfkosten; ~ de justice, ge- franc, franque, a. Frankisch; langue franque, 't Frankisch (eigenaardige taal die
- rechtskosten; i-•-, de premier elablissement,

franc
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men spreekt in sommige havens van de
Nliddellandse Zee); Fes, in. & f. Frank, 1
Frankische vrouw.
franc, franche, a. vrij (by . van een stad,
-een kaart); los, ongedwongen (in kunst);
vrijmoedig, rondborstig; oprecht, openhartig; zuiver, onvervalst (by . van wijn),
vol, geheel (by . van dagen); echt, duidelijk
(bv. van een succes); eerste-, aarts- (bv.
van een schelm); ondubbelzinnig, onbetwistbaar; COYPS ,,, ,vrijkorps, carte franche,
die niet overtroefd kan worden; terre
franche, onbezwaard land; zuivere teelaarde; port ,-,,, vrijhaven; "-, de port
%I, portvrij, franco; ,--, de toutes charges,
vrij van lasten; ,---, de risques de guerre,
vrij van molest; coup ,----,, (sp.) vrije
schop; '' comme l'or, zo eerlijk als goud;
avoir son ", parler, vrij spreken hebben;
vent ,■,, regelmatige wind; moineau e ■ i,
huismus; arbre ,...,, (de pied), ongeente
tamme vruchtboom; un ,...., Gaulois, een
oprechte Gallier; un ,---, ivrogne, een echte
dronkaard; y alter de "a jeu, met open
kaart spelen; deux fours "as, twee voile
dagen; a ,--, etrier, in eens door; ,---, du
collier, gewillig, -dat goed trekt (van
een paard); rondborstig, die recht door
zee gnat; ,---,, adv. ronduit; vrij uit.
franca's, a. Frans; a la "de, op z'n Frans,
flink; ,---/, tn. 't Frans, de Franse taal;
en bon ,.../, in goed Frans; onhewimpeld, ronduit; parley "a, Frans spreken;
er geen doekjes omwinden; FN, m. -e,
I. Fransman, Franse; aux .17",, in het
Th 6 a tre- Francais.
franct-alleut, m. CU vrij erfleen, allodium,
allodiaal goed.
francatu, in. grauwe kortsteelappel.
franct-bordt, m. vrije ocverrand; kt. hoofdplank.
franc-comtois, m. uit Franche-Comte.
France, f. Frankrijk.
franct-fieft, tn. vrij leen.
Francfort, m. Frankfort; Fes-sur-leMein,
Frankfort a. d. Main; FN-sur-l'Oder,
Frankfort a. d. Oder.
francfortois, a. Frankforter.
franc-filin, ,,,-funin, m. ongeteeid touw.
werk.
franchement, adv. ronduit, openhartig; werkelijk, eenvoudig.
franchir, v.tr. overschrijden, beklimmen,
overklimmen, overspringen, overtrekken,
overgaan, oversteken, afleggen ('n afstand); te boven komen, overwinnen ('n
moeilijkheid); te buiten gaan (grenzen);
"a le pas, de stap wagen; ,-., le mot, zeggen waar 't op staat; '', v.intr. ruimen
(van de wind); lens zijn (van een pomp).
franchise, f. vrijdom, vrijheid, vrijstelling;
losheid, ongedwongenheid (in kunst);

frapper

asvlrech t; vrijnmedigheid, rondborstigheld; oprechtheid, openhartigheid; lieu
de ,- - a, vrijplaats; en "a, vrij van rechten.
franchissable, a. overschrijdbaar, overkomelijk.
franchissement, m. 't overschrijden.
francien, a. uit 't oude Ile de France (om
Parijs).
francique, a. Frankisch.
francisation, f. Fransverklaring; verfransing.
franciscain, in. Franciscaner monnik.
franciser, v.tr. verfransen.
francisque, f. oud-Frankische strijdbijl.
franct-juget, in. W veemreehter.
franct-maconf, m. vrijmetselaar.
franc-maconnerie, f. vrijmetselarij.
franc-maconnique, a. vrijmetselaars,
franco, adv. ii?.) portvrij, vrachtvrij, franco;
"-, bord, franco aan boord; ,-,, en ville,
franco alhier; ,--, quai, franco kade;
franco-, in samenstellingen, by franco-italien,
Frans-Italiaans.
Francois, m. Frans, Franciscus.
Francoise, I. Francisca, Francina.
francolin, m. 3t hazelkorhoen.
Franconie, f. Franken(land).
francophile, a. Fransgezind.
francophobe, a. anti-Frans.
franc-parler, m. vrijheid van spreken. .
franc-real, m. winterpeer-soort.
franc-sale, m. vrijstelling van zoutbelasting;
vrij zoutnemen.
franct-tireurt, m. vrijschutter.
frange, f. franje.
franger, v.tr. uitrafelen tot franje; met franje omzetten.
franger, frangier, m. franjemaker.
frangin, m. -e, f. (arg.) broer, zuster.
frangipane, f. reukwater van jasmijnbloesem; amandelpas, amandelroom.
frangipanier, m. jasmijnboom.
franquette, f. et la bonne ,-.,, ronduit; zonder
omslag, -complimenten, -plichtplegingen.
frappage, m. 't slaan.
frappant, a. treffend; sprekend.
frappe, f. 't slaan van geld, aanmunting; indruk van de muntstempel; tik (op schrijfmachine); (arg.) schelm, schurk.
frappe (de), a. geslagen (met), bevangen
(van); ,---, au bon coin, degelijk; smaakvol;
a au meme coin, van hetzelfde slag; vin
,/, in ijs afgekoelde wijn; vas ",s, krachtige verzen; avoir l'esprit "a, sterk onder
de indruk zijn.
frappement, m. 't slaan, 't treffen.
frapper, v.tr. (de) slaan (ook 'n munt,
'n slag); treffen (van een wapen, de bliksem, een straf, -een ziekte, enz.), vallen
op (van licht); frapperen, afkoelen; doen
weergalmen (lucLt), belasten (koopwaren); ,■, du pied, stampen op; schop-
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pen tegen; ' des yeuA:, in 't oog vallen;
,---, d'aveuglement, met blindheid slaan;
,--, d'un droit, een recht heffen op; ,-,., dune
amends, een boete opleggen aan; d'une
hypotheque, met hypotheek bezwaren;
,---i, v.intr. slaan, kloppen; i.--, comme nit1t
sourd, er duchtig op los slaan; on frappe,
er wordt geklopt; r■-, ci toutes les tortes,
overal aankloppen; ,%., du pied, stampvoeten; (arg.) inbreken; se ,...d, zich slaan;
elkaar slaan; zich ongerust maken, zich
iets erg aantrekken.
frapperie, /. geklop.
frappeur, m. -euse, f. die slaat, -klopt;
a. esprit ,,,, klopgeest; (erg.) inbreker.
frasque, I. frats, (dolle) streek, grap, kuur.
frater, m. (tam.) ongeletterd geestelijke;
(oud.) barbiers-, chirurgijnsknecht.
fraternel, a. -lement, adv. broederlijk.
fraterrelle, I. broederclub.
fraternisation, /. verbroedering.
fraterniser, v.intr. als broeders met elk.
omgaan; zich verbroederen; samengaan.
fraternite, I. broederschap; broederlijke
liefde: e.--, d'armes, wapenbroederschap.
fratricide, in. broeder-, zustermoord; broeder-, zustermoordenaar; '', a. broeder-,
zustermoordend.
fraude, f. bedrog; smokkelarij; passer des
marchandises en e%,, waren binnensmokkelen.
frauder, v.tr. bedriegen; binnensmokkelen;
,---,, v.intr. knoeien, bedrog plegen, fraud eren.
fraudeur, m. -euse, I. bedrieger, knoeier,
smokkelaar, -ster.
frauduleux, a. -eusement, adv. bedrieglijk,
frauduleus; commerce ', sluikhandel.
fraxinies, /./,/. $ esachtigen.
fraxinelle, I. $ essenkruid.
Prayer [ reje]. v.tr, afslijten of -snoeien (v. d.
munt); banen, begaanbaar maken ('n
weg); P%-i, v.intr. knit schieten; ,....., avec,
kennen, omgaan met, overweg kunnen
met.
frayire, I. plaats waar de vis knit schiet.
frayeur [frejeer], f. schrik, angst, afgrijzen.
frayonne, I. 3t roek, bonte kraai.
fredaine, f. lichzinnige streek; liefdesavontuur, galant avontuur.
Frederic, m. Frederik, Frits.
Frederique, I. Frederika, Rika.
fredon, in. refrein; triller.
fredonnement, m. geneurie.
fredonner, v.tr. & intr. neuriön.
fredonneur, in. neurièr.
fregate, I. 4 fregat; 3t fregatvogel; capitaine
de ,-%,, kapitein-luitenant ter zee.
frein, in. gebit (van een toom); teugel; rem,
tongriem, molenvang; ronger son '', zich
verbijten, zijn verdriet-, -ongeduld enz.
verbergen; mettre un ,.%., ci, beteugelen; ,,

frerot

a air comprime; '''d a main, handrem; ,..%, d
pied, voetrem; ,-,, pneumatique, luchtdrukrem; e---, A rdtroperdalage, P%-, a contrepression, terugtraprem; e.%., ( vide, vacuumrein; ,--, de secours, noodrem; ,..--, sur fante,
velgrem; t., a vis, blokrem; serrer le ,--,,
remmen.
freinage, in. 't remmen.
freiner, v.tr. remmen.
frelampier, m. (van frere lumpier, monnik
die in een klooster de lampen moet aansteken) (oud) deugniet, nietsnut, landloper.
frelatage, in. -ation, f. -ement, in. -erie, f.
vervalsing (van dranken).
frelater, v.tr. vervalsen (by. wijn).
frelateur, m. vervalser (van dranken).
frele, a. breekbaar, broos; teer, zwak; nietig, vergankelijk; rank (van een vaartuig).
freloche, f. vlindernet; schepnetje.
frelon, m. horzel; onnut wezen.
freluche, /. zijden kwastje; nietigheid; herfstfreluquet, in. saletjonker. [draad.
ft-emir, v.intr. ritselen (van bladeren),
bruisen of razen (van water); trillen (van
lucht, van een snaar); sidderen, beven,
huiveren; aventure qui fait'', huiveringwekkend avontuur.
fremissement, m. geritsel, geruis, geraas;
trilling; siddering, huivering.
frenaie, f. essenbos(je).
frene, in. $ es; essenhout.
frenesie, f. krankzinnigheid, razernij, waanzin; avec ,---), waanzinnig.
frenetique, a. &m. krankzinnig e), razend(e),
waanzinnig(e), woedend(e).
frequemment [-kamd], adv. dikwijls, vaak.
frequence [-Hs], f. herhaling, menigvuldigheid; la ,---, du pouls, 't jagen van den
pols; a haute ,--,, hoogfrequent (v. electr.
stroom).
frequent [-ka], a. herhaald, veelvuldig;
pouls ,--d, snelle pols.
frequentatif [-ka-], a. & in. verbe •-•,, werkwoord van herhaling, b y. tirailler.
frequentation [-kd-] (de), f. omgang (met),
't herhaald bezoeken (van).
frequents [-ka-], a. bezocht, druk.
frequenter [-ka-], v.tr. omgaan met; (dikwijls) bezoeken; ,.%, chez, v.intr. veel
komen bij.
frequin, in. vaatje (van suiker, -stroop).
frere, M. broeder; ordebroeder, monnik,
frater; medebroeder; ,■., consanguin, halve
broer (vaderskant); ,-%, ute'rin, halve broer
(moederskant); ,.., de lait, zoogbroeder;
re'cole des —s, de broederschool; ,----,
mineur, Franciskaner; ,---, precheur, Dominikaner; ,,, conveys, ,---, lai, ,--, servant,
lekebroeder; faux P•i, verrader; ,-%., d'armes,
wapenbroeder; bon r%d, lustige broer.

frérot, m. broertje.
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fresaie, f.
kerkuil, steenuil.
fresque, I. fresco (muurschi/dering op natte

frise

slaatje uit slaan; zijn dienst verzuimen;
v.tr. doorbrengen, verkwisten.
kalk); peindre a la
fresco-schilderen. fricoteur,
prulkok; lekkerbek, smulpaap;
fressure, I. afval, ingewanden (van vee).
snaaier; iern. die ongeoorloofde winsten
fret [Ire],
bevrachting (van een schip);
zoekt te behalen; lijntrekker, luiwammes.
vracht(loon); lading; donner
ver- friction, /. Ivrijving; hoofdwassing.
vrachten; prendre a —, bevrachten;
frictionnement, M.
paye, vrachtvrij; s a forfait, overeenge- frictionner, v.tr. wrijven, inwrijven; 't hoofd
komen vracht(prijs); naviguer au
wassen van.
op
vracht varen.
f. koudheid, ongevoeligheid, koelfritement, tn. bevrachting (van een schip).
heid.
frêter, v.tr. vervrachten, bevrachten of uit- frigo, in. (fain.) bevroren vlees; r--), a. koud.
rusten ('n schip).
frigorie, f. cenheid van koude.
fréteur,
vervrachter; bevrachter; (ver)- frigorifire,
koelruimte.
huurder van schip.
frigorifier, v.tr. doen bevriezen, koud makers,
frêtillage, m. 't spartelen, 't huppelen.
afkoelen.
fritillant, a. spaftelend, springerig, be- frigorifique, a. koudmakend, verkoelend;
wegelijk, onrustig, woelig.
chambre
koelkamer; proce'de t■-i, befatillement,
sparteling; 't huppelen.
vriezingssysteem.
v.intr. spartelen; dartelen, huppe- frigousse, adv. (arg.) genoeg.
len; trippelen, dribbelen; kwispelen of frileuse,
wollen hoofddoekje; roodborstje.
kwikstaarten; la langue lui z'n frileux, a. &
kouwelijk (m ens) ; la f
tong jeukt hem.
(bek).
fritillon,
woelwater, dribbelaar, beweeg- frimaire, in. vorstmaand (3e maand van
lijk persoon.
Fr. repubi. kalender: 21 Nov.--2o Dec.).
fretin,
katvis; (menu
rijp, rijm; les
uitschot, minder frimas,
de koude; pousoort.
dre
licht gepoederd.
frettage,
't beslaan met een ring of -band. frime, I. schijn; (arg.) gezicht, grap; pour la
frette, f. ijzeren ring, (naaf-)band.
'', voor de grap, niet echt, zogenaarnd.
fretter, v.tr. met een ijzeren ring beslaan. frimer, v.intr. (arg.) kijken, er uitzien.
$t rock.
freux,
frimousse, /. gezicht, bakkesje, bekje.
friabiliti, f. brokkeligheid.
fringale, I. geeuwhonger, erge honger.
friable, a. kruimelig, brokkelig, los, murw. fringant, a. vurig, levendig; lustig, vrolijh;
friand, a. snoepachtig; lekker, fijn; e■., de,
keurig, zwierig.
belust-, dol op; avoir le goat
weten wat fringille, f. vink.
lekker is;
f. lekkerbek, snoe- fringue, I. eten.
per, -ster.
fringuer, v.intr. huppelen; trappelen, darfriandise, I. snoeplust; lekkernij, snoepgoed.
telen (van paarden);
v.tr. uitdossen.
Fribourg, m. Freiburg.
fripe, f. (arg.) eten.
fric [fricj, m. (arg.) poen, duiten.
(riper, v.tr. kreukelen, verfrommelen; verfric-frac, intrj. krak ! it n'y a ni fric ni frac,
brassen, opslokken, er door lappen.
daar helpt geen lieve moeder aan; ne trou- friperie, f. oude kleren, vodden, oude romver ni fric ni frac, niets te bikken vinden;
mel; uitdragerswinkel, uitdragerij.
(arg.) inbraak; inbreker.
fripe-sauce,
veelvraat, smuller, gulzigfricadelle, /. frikkadel.
aard; prulkok.
fricandeau,
fricandeau (gelardeerd stuk fripier, m. -lire, f. uitdrager, -draagster.
kalfsvlees).
fripon, in. schurk, schelm; deugniet, gait;
a.
f. ondeugende-, kwaje meld;
fricassEe, /. vleesragoilt (fijn gesneden vlees
met pikante sans gestoofd); mengelmoes.
schelms, schalks.
fricassee, v.tr. stoven; verkwisten, door de friponneau,
kleine schelm.
keel jagen, verbrassen; on t'en fricasse, friponner, v.tr. afkapen, ontfutselen; bedat zal je neus voorbijgaan, morgen brenstelcn, bedotten;
v.intr. schelmerijen
gen;
v.intr. kokerellen.
uithalen.
fricasseur,
prulkok; doorbrenger, slam- friponnerie, f. schelmerij. schurkenstreek.
pamper, opmaker.
fripouille, I. smeerlap, ploert.
ringmus.
fricatif, a. wrijvend; consonne
of
friquet,
frire, v.tr. & v.intr. bakken (ins. vis, aardschuringsgeluid.
niets te bikken
braak(liggend).
appelen); n'avoir rien a
friche, f. braakland; en
hebben.
fricot,
(pop.) opgestoofd vlees; 't eten,
menage.
frise, I. fries (deel tussen de architraaf en
de kroonlijst), zolderdoek; baai, duffel;
fricotage, m. lijntrekkerij.
fries linnen.
fricoter, v.intr. eten koken; smullen; er een
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Frise, 1. Friesland; cheval de
Friese
baltre a qn., iem. koel bejegenen; M.
ruiter (soort versperring).
koude; koelheid, onverschilligheid; verfrisk, a. gekruld, gekroesd, gefriseerd, kroes-;
koeling, gespannen verhouding; '' noir,
late ~e, krullekop; chicoree ~e, krulbarre koude;
de loup, helse kou;
andijvie; chou ~, boerenkool.
it fait ~, 't is koud; it fait 3 degres
friselis, m. geritsel.
de ~, het vriest 3 graden; avoir
friser, v.tr. krullen, friseren; krullen zetten
koud zijn, 't koud hebben: avoir '' aux
aan (iem.), opdraaien (z'n knevel); strijmains, koude handen hebben; donner
ken langs, scheren langs; grenzen aan,
doen huiveren; prendre
prendre 1111
zwemen naar; lopen naar (de vijftig), op
et chaud, kou vatten; n'avoir pas ~ aux
't kantje of zijn van (het onbeschaamde);
yeux, moed hebben, voor geen kleintje
~ la corde, ~ la potence, haast de strop
vervaard zijn, alles durven; cela ne me
verdienen;
v.intr. krullen, friseren.
fait ni ni chaud, dat laat me koud;
frisette, I. krulletje.
jeter un ~, de stemming bederven, 'n
friseur, tn. die visjes bakt.
plotselinge ontstemming, veroorfrisoir, m. krulijzer, krultang; friseermachine.
zaken; etre en ~ avec, overhoop liggen
frison, m. krul; pul.
met; niet zo vertrouwelijk meer zijn met.
frison, a. Fries; F~, m. ~ne, f. Fries, froidement, adv. koud; koeltjes, kalmweg;
Friezin.
nuchter, in koelen bloede.
frisotter, v.tr. in fijne krullen draaien.
froideur, f. koude; bedaardheid, nuchterheid;
frisquet, a. fris, koeltjes.
koelheid, onverschilligheid; verkoeling.
frisquette, f. X frisket (drukkersraam).
froidir, v.intr. koud worden.
frisson, m. huivering, rilling; donner le ~, froldure, I. koude; winter.
doen rillen, -griezelen.
froidureux, a. kou aanbrengend; kouwelijk.
frissonnant, a. (t)rillend, huiverend.
froissable, a. kreukelig; lichtgeraakt.
frissonnement, m. huivering, filling.
froissage, in. zachte kneuzing; huile de ~,
huiveren, rillen, griezelen.
frissonner,
olie van de eerste persing.
frisure, 1. gekruld haar; 't krullen.
froissement, m. kneuzing; verkreukeling,
frit, a. gebakken; ponanes (de terre) ~es,
verfrommeling, gekraak, geruis (v. zijde);
gebakken aardappels; zie frire; it est ~,
wrijving, tegenstrijdigheid; krenking, be(fam.) hij is er bij.
lediging.
keizerskroon;
fritillaire, I.
dander, froisser, v.tr. kneuzen; drukken tegen, wrijkievitsbloe
m.
ven langs, dichtdrukken ('n slagader),
frittage, m. X fritting; 't verhitten van de
op zij duwen (trekken, de degen); verglasstof (om te zuiveren).
kreukelen ('n stof), verfrommelen ('n pafritte, /. frit (gesmolten glasstof).
pier); (fig.) krenken, kwetsen, beledigen;
fritter, v.tr. X fritten, uitgloeien.
verstoren ('n illusie), schaden (iemands
fritteuse, a. slakachtig.
belangen); se ~, zich kneuzen; se - tie,
frittier, m. fritter.
zich gekrenkt gevoelen door.
friture, I. 't bakken; baksel, gebakken vis froissure, /. kneuzing; kreuk(ing).
of bakviszootje; braadboter, bakvet; ge- frOlement,
lichte aanraking.
knetter, geruis (in telefoon).
frOler, v.tr. even aanraken, strijken langs.
friturer, v.tr. bakken; verkwisten; (pop.) fromage, tn. kaas; de cochon, zult, hoofdkokkerell
en.
kaas; ti d'Italie, preskop.
friturerie, f. sardinenkokerij.
fromageon, in. kaasjeskruid; schap enkaas.
verkoper van gebakken aard- fromager, a. kaas-; tn. kaasboer. kaasfriturier,
appelen; sardinenkoker.
verkoper; kaasvorm; $ kapok-, wolboom.
frivole, a. -ment, adv. beuzelachtig, nietig; fromagire, f. kaasverkoopster; kaasstolp.
kleingeestig, oppervlakkig; wuft, ijdel.
fromagerie, f. kaasmakerij; kaashandel.
frivolitè, f. beuzelachtigheid, nietigheid; froment, tarwe; d' Inde of deTurquie,
kleingeestigheid; ijdelheid; frivolite: soort
barbu, baardgerst.
mais;
fijn dameshandwerk.
fromentaci, a. $ tarweachtig.
froc [frOk], m. (monniks)pij, -kap; jeter le
$ Frans zaaigras.
fromental,
aux °riles, de geestelijke stand vaarwel- fromentê, a. roodachtig geel.
frocaille, I. > monnikengebroed. [zeggen. fromentee, /. lammertjespap; St. janskever.
frocard, tn. (scheldnaam) monnik.
fronce, I. plooi, vouw; rimpel.
froid, a. koud, koel; kalm, bedaard; nuchter, froncement, in. fronsing, rimpeling.
onverschillig; et ', koud, zonder vuur te frontier, v.tr. plooien, fronsen; rimpelen.
gebruiken; zonder geestdrift, zonder het fronds
fronsje, plooien (aan japon);
te menen; humeuts ~es, kliergezwellen;
plooisel.
nuchtere verstand; cela frondaison, 1.$ 't uitkomen van de bladeren;
la ,,se raison,
dat laat me koud;
loot.
adv.
me laisse

't
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fronde, I. loof, gebladerte; slinger, kattepul;
slingerverband; Fes,oproerige part)
(en de daardoor gevoerde oorlog) tijdens
de minderjarigheicl van Lodewijk XIV
(1648---1653).
fronder, v.tr. slingeren; treffen met een steen
uit een slinger; afgeven op, hekelen; "s,
v.intr. mopperen, oppositie voeren.
frondeur, slingeraar; bediller, vitter;
oppositie-voerder; aanhanger van de
Fronde (1648); ,---,, a. bedilziek; spotziek;
oproerig; esprit
hekelzucht, oppositiegeest.
front, in. voorhoofd; voorzijde; front (van
een leger); top (by. van een IA*); onbeschaamdheid, brutaliteit; d'airain,
opheffen; le'' leve, met opgeheven hoofde; n'avoir point de
geen schaamte
hebben; faire
front maken; changement de
frontverandering; faire
't hoofd bieden aan; de
't gezicht; van voren; naast elkaar; tegelijk;
mener deux choses de
twee dingen tegelijk doen;
tegenover elkaar;
aborder de
flink aanpakken; heurter de
"s, niet ontzien.
frontail, tn. kopriem.
frontal, a. voorhoofds-; "s, m. voorhoofdsbeen; voorhoofdsomslag; voorhoofdspranger.
fronteau, in. hoofdband, voorhoofdsplaa t
(van paarden); voorhoofdsband, -doek.
frontiire, I. grens; "s, a. aan de grenzen gelegen; ville
grensstad.
frontispice, in. voorgevel; titelblad, titelplaat.
fronton, in. driehoekig geveldak boven de
hoofdingang; kap (boven spiegel of kast).
froquer, v.tr. in een pij steken.
frottage,
't wrijven, 't boenen.
frotte, 1. (arg.) lucifer.
frottie,
pak slaag, aframmeling; brood
met boter en knoflook.
frottement, m. wrijving;
de glissement,
slepende wrijving;
de roulement, rollende wrijving; /-•., de pivotement,
de
tourillon, tapwrijving; le du monde, de
aanraking met de wereld, de omgang
met mensen.
Trotter, v.tr. (de) wrijven; schuren (bv.
vloer), boenen ('n parketvloer); aansteken, afstrijken ('n lucifer), inwrijven (met)
(strijkstok), afrossen, afranselen (iem.);
a la mine de plomb, potloden; les
oreilles a qn., iem. de oren wassen; etre
frotte de latin, een oppervlakkige kennis
van 't Latijn hebben;
v.intr. wrijven
(tegen), schuren (langs); (arg.) flirten;
se
zich wrijven; se
a, zich wagen
aan, iets beginnen tegen; omgang hebben
met, zich inlaten met; se
les mains,
zich in de handen wrijven; se
les yeux,

fruste

zich de ogen uitwrijven; qui s'y frotte s'y
pique, 't is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.
boener;
frotteur,
contactbeugel.
frottis, laagje; doorschijnende verflaag.
frottoir, m. wrijflap, -borstel; schuurdoek;
wrijfkussen (voor hoed of -electriseermachine); strijkvlak (van een lucifersdoosje); gummischeerbakje.
frouer, v.intr. de nachtuil nabootsen om
vogels te lokken; met 'n lokfluitje fluiten.
frou-frout, m. 't ruisen, geritsel (van zijde,
-bladeren, ens.); faire (du) r•d, drukte
maken.
f roufrouter, v.intr. ruisen (v. zijde), ritselen.
froussard, m. (pop.) bangerd, lafbek.
in
frousse, f. (pop.) bangheid; avoir la
de rats zitten.
vruchtmaand (12e maand van
fructidor,
de Fr. republ. kalender: 18 Aug.-17
fructifire, a. vruchtdragend.
[Sept.).
fructification, f. bevruchting; ontwikkeling
van de vrucht; stand van de vrucht.
fructifier, v.intr. vrucht dragen; gedijen,
bloeien, voordeel-, winst opleveren, -afwerpen.
fructueux, a. -eusement, adv. vruchtdragend;
vruchtbaar, voordelig, winstgevend.
frugal, a. -ement, adv. matig, sober, eenvoudig.
frugalite, 1. matigheid, soberheid, eenvoud.
frugifère, a. vruchtgevend.
frugivore, a. vruchtenetend.
fruit [frWi], vrucht, voortbrengsel;
fruit; opbrengst, gevolg, nut of winst,
voordeel; schuinte (van een muur);
du midi, zuidvruchten; e•.# charnu, vleesnoyau, steenvrucht;
vrucht;
perpins, pitvrucht; N sec, gedroogde
vrucht; gedropen leerling, gesjeesd student, ens.; naturels, natuurlijke vruchten (be. hooi, hout); Ns industriels, kunstmatige opbrengst (be. koren, wijn); avec
met vrucht; sans
zonder vrucht;
vruchteloos, vergeefs.
fruité, a. waaraan men de vrucht nog proeft;
(wap.) met vruchten van andere kleur.
fruiterie, I. fruitkelder, -handel.
vruchtfruitier, a. vruchtdragend; arbre
boom; jardin
vruchtentuin;
m.
boomgaard; fruitkelder; -ière, f.
fruitverkoper, -vrouw; (in de Jura)
zuivelvereniging.
korenwet, graanwet.
frumentaire, a. loi
frusquer, v.tr. (pop.) aankleden.
frusques, 1.pi. (pop.) plunje, kleren; boeltje,
have, rommeltje.
frusquin, m. (pop.) boeltje, have; son saint
z'n hele hebben en houden, de hele
santekraam.
fruste, a. afgesleten; verweerd; ruw, grof;
onbehouwen, onontwikkeld, ongekuist.

frustration

stellen, verijdelen; ontrieven.
frutescent, a. $ struikvormig.
frutille, I. $ reuzenaardbei.
frutillier, in. plant daarvan.
fuchsia [filksjA], in. $ fuchsia.
fuchsine, I. fuchsine (rode aniline-verfstof).
fucus [-kiis], m. zeewier.
fuegien, a. Vuurlands; ,..,, m. Vuurlander.
fugace, a. vluchtig, voorbijgaand, vergankelijk; zwak (van het geheugen); snel vervliegend.
fugacite, I. vluchtigheid, vergankelijkheid.
fugitif, a. voortvluchtig; vluchtig, voorbijgaand, vergankelijk, kortstondig; poe'sies
',dives, korte gedichtjes; ,---i, m. vluchteling.
fugue, I. Jk fuga; vlucht, uitstapje; faire
une '', vluchten, een slippertje maken.
fugue, a. j% in fuga-stijl.
fuse, f. kleine duiventil.
fuir, v.intr. vluchten, vlieden; jagen (van
wolken), voortgejaagd worden (van een
schip), snel voorbijstromen (van water),
snel voorbijgaan (van de tijd); lekken
(van een vat), weglopen (van een vocht),
wijken (van 't voorhoofd, van beelden),
wegzakken (van zand), uitglijden (van
een werktuig); ontglippen, uitvluchten
zoeken; ,--,, v.tr. ontvluchten, ontvlieden;
mijden, schuwen; ontsnappen aan, ontgaan aan ('t geheugen); se "..-i, elk. ontlopen.
fuite, f. vlucht, ontvluchting; 't voorbijsnellen; 't wijken; verdwijning, vermissing;
lek, lekkage; mettre en '', op de vlucht
jagen.
fulgore, m. lantaarndrager (insect).
fulgural, a. bliksemend; te midden van het
bliksemvuur.
fulgurance, f. blikseming; flikkering.
fulgurant, a. bliksemend; flikkerend; schietend (van pijnen).
fulgurateur, m. bliksemgod; waarzegger uit
de bliksem.
[flikkering.
fulguration, I. 't lichten (zonder donder);
fulgurer, v.intr. bliksemen; flikkeren.
fulgurite, f. bliksembuis, donderbeitel.
fuligineux, a. roetachtig, -kleurig.
fuliginosite, I. dunne roetlaag; roetkleurig
beslag (bij ziekte).
fulmar, in.: stormvogel.
fulmicoton, m. schietkatoen.
fulminaire, anal, a. v. d. bliksem, bliksem-.
fulminant, a. bliksemend; ontploffend; heftig uitvarend, donderend; poudre ",de,
knal-, donderpoeder.
fulminate, m. knalzuurzout; e%., de mercure,
knalkwik; e-.., d'or, knalgoud.
FRANS WOORDENBOEK.

fumure

353

frustration, I. beroving.
frustratoire, a. bedrieglijk; nutteloos; frais
",,s, nutteloze kosten.
frustrer, v.tr. beroven, te kort doen; teleur-

fulmination, I. ontploffing, knal; slingering,
afkondiging (van een banvloek).
fulminatoire, a. de banbliksem slingerend;
sentence ,-,d, banvonnis.
fulmine, a. met zigzaglijnen.
fulminer, v.intr. ontploffen, knallen; heftig
uitvaren, tieren, razen; e, s , v.tr. slingeren,
afkondigen (banvloek).
fulminique, a. acide '', knalzuur.
fumage, m. 't roken (van vlees, ens.); 't bemesten (van de grond).
fumagine, I. roetplekken op bladeren.
fumant, a. rokend, dampend.
fumariacees, I. pl. duivenkervelachtigen.
fume, a. gerookt, opgerookt (van een sigaar),
berookt (van glas), bemest (van grond);
viande ",,e, rookvlees.
fume-cigaret, m. sigarenpijpje.
fume-cigarettet, in. sigarettenpijpje.
fumie, I. rook; damp, uitwaseming; lucht,
geur; roes, opwelling, inbeelding; vlek (op
diamant); ",,s, dierendrek; les ^as du yin,
invloed-, bedwelming van de wijn; sans
".a, rookloos, rookvrij; s'en aller en ",-,, in
rook vervliegen; it n'y a point de ^-, sans
feu, men noemt geen koe bont, of er is een
vlekje aan; manger son pain 4 la'' du rot,
mogen toekijken.
fumer, v.intr. roken; walmen (van een lamp);
dampen (van spijzen); ".., de colere,
schuimbekken van woede; e■., sans tabac,
zieden; it fume ici, het rookt hier; ,--,, v.tr.
roken (sigaar, vlees, ens.); beroken ('n
vos); bemesten ('n akker).
fumerie, I. ',-, d'opium, amfioenkit.
fumerole, I. spleet in een vulkaan.
fumeron, m. rokende kool.
fumet [-me], m. reuk, geur, lucht (van spijzen, ens.).
fumeterre, I. $ duivenkervel, aardrook.
fumeur, m. -euse, I. roker, -ster; compartiment pour "-is, rookcoupe.

fumeuse, I. rookstoel.
fumeux, a. rokerig; walmend, bedwelmend,
koppig (van wijn).
fumier, m. mest; mesthoop; etre comme Job
sur son ',,, zo arm als job zijn; mourir
sur le ,,,, in grote ellende sterven.
fumifuge, a. rookverdrijvend.
fumigation, I. beroking; dampbad.
fumigatoire, a. tot beroking dienend.
fumiger, v.tr. beroken.
fumiste, m. rookverdrijver, schoorsteenveger; grappenmaker, fopper.
fumisterie, f. beroep van rookverdrijver;
grappenmakerij, fopperij, mystificatie.
fumivore, a. rookverterend; e...,, m. walmvanger, rookvang.
fumivorite, I. verbranding, vertering van
de rook.
fumoir, m. rookkamer, -salon, rokerij.
fumure, I. bemesting; mest.
23
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funambule, m, koorddanser(es).
funambulesque, a. van de koorddansers; gewaagd, stout; kunstig, geestig; „op het
slappe koord".
fune, f. 4, touw.
funibre, a. tot een lijkstaatsie behorend;
somber, treurig, doods; couche "--,, doodsbed; cortege ,-%.,, begrafenisstoet; pompes
",s, begrafenisvereniging; marche ,..•-,,
treurmars; honneurs mss, laatste eer;
oiseau "...,, onheilspellende vogel; vétements
mss, rouwkleren; oraison e•d, lijkrede.
tuner, v.tr. k i. optuigen, takelen.
funkailles, I. pi. lijkstaatsie, begrafenis.
funèraire, a. de begrafenis betreffend; graf-,
lijk-; frais ,■,s, begrafeniskosten; pierre,,,,
grafsteen; drag "-,, lijkkleed.
funeste, a. -meet, adv. noodlottig; rampzalig,
verderfelijk; treurig, droevig.
funitulaire, a. met touwen; chemin de fer ,•,,
of ,,, m. kabelspoorweg; courbe e.,,, kettinglijn.
funicule, m.(pi.) navelstreng.
funin, m. 4 staand en lopend want; touw.
fur, m. au ,.■, et a mesure de, naar gelang van;
au p--, et a mesure que, naarmate.
hirer, v.tr. (arg.) zoeken.
furet [-re], m. fret (dier); snuffelaar, bemoeial; jeu du ,,,, ringetje doorhalen
(soort van „slofje-onder"); zwarte Piet
(kaartspel).
[snuffel.
furetage, m. konijnenjacht met 'n fret; gefureter, v.intr. met een fret jagen; snuffelen,
zoeken; ,-,,, v.tr. jagen op.
fureteur, m. jager met een fret; snuffelaar;
"s, a. snuffelend; veux ,%.,s, scherpe blik,
speurzin.
fureur, f. woede, razernij; vlaag van woede;
vervoering; uitspatting; entrer en ,-%.,,
woedend worden; la ,-■, du jeu, de speelwoede, de hartstocht voor 't spel; faire e•d,
opgang maken, in trek zijn.
furfuracê, a. zemelachtig; dartre ,.■,e, dauwworm. [ontstoken.
furibond, a. woedend, razend, in woede
tune, f. furie, wraakgodin; helleveeg, razend
wijf; razernij, woede; onstuimige moed;
en e.■, , woedend.
furieusement, adv. v. furieux, a. woedend,
razend, dol; geweldig, verschrikkelijk; un
i., menteur, 'n aartsleugenaar.
Furnes, Veurne (Belgie).
furolles, f.pl. vlammende uitwasemingen,
-dampen, dwaallichtjes.
furors, m. jong van een fret.
furoncle, m. steenpuist, bloedzweer.
furonculeux, a. steenpuistachtig.
furonculose, f. steenpuistziekte.
furtif, a. -ivement, adv. steels; heimelijk;
steelswijs, ter sluiks.
fusaln, m. houtskool; houtskooltekening;
$ kardina alsmuts.

i
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fusant, a. die vervloeit; die sissend uiteenspat.
fusarolle, f. 4. (bandje onder de) eierlijst.
fuscine, I. drietand (v. vissers, gladiatoren);
attribuut van Neptunus.
fuseau, m. spil; klos; spijl; stekel; jambes de
^-, (x), spillebenen; ,-.., horaire, uurzone
(aardr.).
fusee, I. spilvol; riembeslag; kettingspil (van
een horloge); koning (van een gangspil);
ontstekingsbuis (van een granaat); ettergang; vuurpijl, raket; vuurwerk (van
geestigheden); uitbarstend geschater;
spontaan handgeklap; ,-..., d'essieu, astap;
"-, d temps (fusante), tijdbuis; ,•.., a percussion, ,,i percutante, schokbuis; les
applaudissements partent en,--, , het gejuich
barst los.
fugen, tn. afsteker van vuurpijlen.
verstijving (van _een vliegfuselage, m.
machine).
fusele, a. spilvormig; flit de colonne ,---,, zuilschacht die in 't midden dikker is; doigt
,,, dun uitlopende vinger.
fuser, v.intr. vervloeien, wegsmelten; sissend uiteenspatten (zonder knal); knetteren (in 't vuur); (fig.) met een sisser aflopen; des rires fusent, er ontstaat gelach.
fusibilitê, f. smeltbaarheid.
fusible, a. smeltbaar; "s, m. ,---, de securitei,
zekering.
fusiforme, a. spilvormig.
fusil [-zi], m. vuurslag; pandeksel; geweer;
wetstaal; lichaam; pierre a ,-.-i, vuursteen;
e•-, automatique, zelflaadgeweer; ", a
pierre, vuursteengeweer; "..., a deux coups,
tweeloopsgeweer; P%-, a vent, windbuks;
changer son t.,., d'dpaule, 't geweer overgooien; (fig.) van mening veranderen,
uit een ander vaatje tappen; un bon '',
een goed geweer, -schutter; logement en
coup de ,■/, pijpenla; lange en nauwe
woning.
fusilier [-zilje], m. fuselier; a. , marin, marifusillade [-zijad], f. geweervuur. [vier.
fusilier [-zije], v.tr. doodschieten, fusilleren;
slijpen, aanzetten; (arg.) spugen bij het
spreken; ,, le paid, flink doorstappen.
fusillette [-zijet], f. vuurpijltje.
fusiniste, m. houtskoolteekenaar.
fusion, f. smelting; samensmelting, ver. menging; point de ,---,, smeltpunt.
fusionnement, m. ineensmelting.
fusionner, v.tr. & intr. ineen-, samensmelten.
fustet, m. $ geelboom, geelhout.
fustigation, f. geseling, kastijding.
fustiger, v.tr. geselen.
Kit [fil], m. boomstam; schacht, ins. lansschacht, geweerlade; hout (van een boor),
handvat (van een zaag), blok (van een
schaaf), stam (van een gewei), zuilschacht; fust, vat; orgelkast; cylinder
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(van een trom); Bois de haul ,---s, hoogstammig gewas; ,■., perdu, fust inbegrepen.
futaie [-tê], f. hoogstammig hout; demi-",,
hout van 4o-6o jaar; haute-"s, hout van
120-200 jaar.
futaille, I. ton, fust; vaatwerk.
futaillerie, I. duighout.
futaine, I. bombazijn.
futainier, m. bombazijnfabrikant, -handelute, a. slim, listig, geslepen.
[laar.
futke, f. stopverf van zaagsel en lijm.
faller, m. kuiper, koffermaker.
futile, a. beuzelachtig, onbeduidend, nietig.
futilitê, f. beuzelachtigheid, onbeduidendheid, nietigheid, beuzelarij.
futur, a. toekomstig, aanstaand; ,•,, m.
"de, f. aanstaande, verloofde; '', in. toekomende tijd; toekomst; ^., ante'rieur, voltooid toek. tijd.
futurisme, m. kunst, kunststijl die met alle
traditie uit het verleden breekt.
futuriste, a. futuristisch; N , m. kunstenaar
die 't futurisme aanhangt.
futurition, I. toekomstigheid.
fuyant, a. vluchtend; wijkend, terugwijkend;
homme "s, iem. op wien men geen vat
krijgt; "
a , m. wijking, verschiet (in een
schilderij).
fuyard, m. vluchteling, overloper.

G.
a [36 of 3a], m. g (de letter); Gal. = ge'ne'ral,
generaal; G. V. = grande vitesse, ijlgoed.

gabardine, f. gabardine (waterdichte stof).
gabare, f. lichter, aak; transportschip; groot
visnet.

gabarier, tn.:schipper, lichterknecht, sjouwer; ,--,, v.tr. naar een mal fatsoeneren.

gabari(t), in. mal, model (van een schip);
voorgeschreven vorm (van wagens).

gabarot, m. 4,.. kleine aak, praam.
gabegie, I. (pop.) (boeren)bedrog, fopperij.
gabelage, m. (oud) ligtijd voor 't zout.
gabeler, v.tr. (oud) laten drogen (zout).
gabeleur, m. kommies (van de zoutbelasting).
gabelle, f. (oud) zoutbelasting; belasting.
gabelou, m. kommies (douane); (lam.)
gaber, v.tr. bespotten.
[kelderrot.
gaberie, f. spotternij.
gable, I. 4 mastkorf, halve mars; kraaiengabier, m. 4,, marsgast, matroos. [nest.
gabion, m. X schanskorf; mond voor aarde,
mest.

gagner

Oche, I. kalkschop; roerstok, spatel (van
den banketbakker); schootplaat (van een
slot); ring (aan gootpijp).
Ocher, v.tr. beslaan, aanmaken (kalk); afknoeien, verknoeien, bederven; vermorsen, verpatsen; '' serre, hem van katoen
geven; it gdche, 't is vuil weer.
gfichet, m. (pop.) zeezwaluw.
gichette, f. sluitveer (van een slot); spanveer (van een geweerslot).
gacheur, m. die kalk beslaat; knoeier, broddelaar, kladder.
gficheux, a. (oud) modderig, morsig.
each's, m. mortel (van gips, kalk, zand en
cement); modder; verwarring; warboel,
knoeiboel.
gfichoir, tn. pottenbakkerstrog.
gadus (schelvissen, kabeljaugade, m.
wen, enz.).
gadouard, m. beerputruimer,putjesschepper.
gadoue, I. beer; straatvuil, faecalien; (pop.)
slet.
gaêlique, a. Gaelisch, Keltisch.
gaffe, f. vaarboom; bootshaak; flater, stommiteit; vaatje voor zoutvervoer; (arg.)
wacht; oplettendheid.
gaffer, v.tr. kt, voortbomen; met de bootshaak vatten; "..,, v.intr. een flater begaan,
'n bok schieten; (arg.) spieden, kijken.
gaffeur, tn. 4, voortbomer; (fig.) onhandige
bokkenschieter; (arg.) die de wacht houdt.
gaga,m. koekje; halve idioot; ,-•,, a. verkindst.
gage, m. pand, onderpand, waarborg; blijk,
bewijs; lettre de "s, pandbrief; mettre en "s,
verpanden, belenen; maison de prét sur
mss, pandjeshuis; jouer au "s touche,
pandverbeuren spelen; donner des #---,s a
van zijn goede gezindheid doen blijken
tegenover; mss, loon (voor dienstpersoneel), gage (voor matrozen); serviteur a
r•-,s, loondienaar; a ,-■-,s, loontrekkend;
aux "ss de, in loondienst van; casser aux
-/s, ontslaan.
[betalen.
gagêe, I. $ geelster.
gager, v.tr. wedden, verwedden; bezoldigen,
gageure, I. in: saisie-"s, beslaglegging.
gageur, m. -euse, f. wedder, wedster.
gageure [gaziir], I. weddenschap; c'est une
"-,, 't is vreemd, 't klinkt ongelooflijk,
't is of ze 't er om doen.
gagiste, m. loontrekker, bezoldigde; stafmuzikant; pandhouder.
gagnable, a. to winnen.
gagnage, m. weide, weiland; 't grazen van
wild buiten 't bos.
gagnant, a. winnend; i-d, m. -e, f. winner,

gabionnade, m. X verschansing van korven.
-ster.
gabionnage, m. 't verschansen met korven.
gabionner, v.tr. X met schanskorven dekken. gagne-pain, m. broodwinning: kostwinner.
gable, m., gable, m. puntgevel (goth.).
gagne-petit, m. scharenslijper; kleine koopgabord, m. 4 kielgang, gaarboord.
man.
gachage, m. 't beslaan (van kalk); vermor- gagner, v.tr. winnen, verdienen (geld), besing; knoeiboel.

halen (overwinning), vermeesteren Cu
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stad), verkrijgen (steun van iem.), verwerven (achting), 't winnen van (iem.),
omkopen ('n cipier), op zijn hand krijgen, overhalen (iem.), krijgen, oplopen
('n ziekte), bereiken ('n plant), gauw
opzoeken (schuilplaats); gaan naar (kamer); kiezen (voile zee), aangrijpen (van
een brand), overslaan op (van een stemming), overvallen (van de nacht), be-.
vangen (van koude, van onrust), bekruipen (van slaap); ,--, qc. a qn., iem. jets
afwinnen; ,---, qc. sur qn., iets van iem. verkrijgen; ,..,, gros, grof geld verdienen; ,•.,
sa vie, de kost verdienen; e,-, le dessus,
de overhand krijgen; ti le vent, oploeven;
donner gagne, zich gewonnen geven; e•,
du terrain, veld winnen, vooruitkomen,
zich uitbreiden; ,-■, les devants, vOcirkomen; ,---, les champs, zich uit de voeten
maken; e,., barre sur qn., iem. de baas
worden; ,-,, qn. de vitesse, iem. te vlug
of zijn, iem. vOcirkomen; it l'a bien gagne,
hij heeft 't dubbel en dwars verdiend;
^-,, v.intr. winnen, 't winnen, er bij winnen, geld verdienen; vooruitgaan, er op
vooruit gaan, er beter-, -mooier-, -dikker
op worden, aankomen (by. 'n pond); toenemen, zich uitbreiden, rondom zich
grijpen; jouer et qui perd gagne, afspreken
dat de verliezer wint; it gagne a etre connu,
bij nadere kennismaking valt hij mee;
au vent, oploeven; une maladie qui se
gagne, een besmettelijke ziekte; cela se
gagne, dat werkt aanstekelijk.
gagneur, m. -euse, I. winner, -ster.
gal, a. gaiement, galment, adv. vrolijk, lustig, opgeruimd; los, met speelruimte;
leeg (van vis); avoir le yin ,..,, een vrolijke dronk hebben; le P.-, savoir, de vrolijke kunst (der troubadours); ''d .1 wees
eens vrolijk ! laten we vrolijk zijn ! supporter gaiement le malheur, het ongeluk
luchtig opnemen.
galac, m. t pokhout.
gaiacene, I . pokhouthars.
gaiacol, m. pokhoutether.
gaiete [gete], I. vrolijkheid, opgeruimdheid;
vrolijk toneelstukje; de ", de cceur, moedwillig, goedsmoeds; en ~, vrolijk, boven
zijn theewater.
gaillard; a. -ement, adv. vrolijk, uitgelaten; flink, kloek;-wat al te vrij, los, schuin;
"...a , m. vrolijke kwant; kerel, vent; pleat
(van schepen); ,-.., d'avant, voorplecht; ,---,
d'arriere, achterplecht.
gaillarde, f. vrolijk wijf; flink wijf; galjard
(soort letter); vrolijke dans.
gaillardise, f. vrolijkheid, dartelheid; schuine taal, schuine manieren.
gaillet, m. t walstro.
gailleterie, f. steenkool in bonkjes.
gailleteux, a. in bonkjes.

gailletin, tn._ steenkool in nootjes.
gaillette, f. nootje (stukje steenkool); "-,s,
nootjeskolen.

gain, m. winst, voordeel, geldelijke verdienste, loon; nieuwe varieteit (plant),
aanwas (by. van leden); *etre en ,,,, aan de
winnende hand zijn; se retirer sur son ,--d,
met de winst gaan strijken; obtenir e--, de
cause, zijn zaak winnen, in 't gelijk gesteld worden, slagen.
gaine, I. schede, koker, foedraal; onderstel,
waaruit een borstbeeld te voorschijn
komt, nauwsluitende lange japon; nauwsluitend lang corset; klA brede zoom (van
een zeil); horloge a ,-%.,, staande klok.
gainer, v.tr. 4 zomen ('n zeil); nauw omsluiten.
gainerie, I. schedewerk.
gainier, in. schedenmaker; $ judasboom.
gate, 1. vrolijkheid; zie gaietd.
gala, m. galafeest, staatsie; habits de ,---i,
gala-, staatsiekleding.
galactique, a. melk-.
galactite, I. melkdistel.
galactometre, m. melkmeter, -weger.
galalithe, I. melksteen.
galant, a. aardig, keurig; welgemanierd,
fatsoenlijk; hoffelijk, voorkomend, galant; ,---, homme, man van eer, degelijke
kerel; homme ,--i, hoffelijk man; aventure
'e, liefdesavontuur; fille ,,,e, lichte
vrouw; ,,,, m. minnaar, verliefde, vrijer;
heertje; snaak; un vert ,-...,, 'n ouwe snoeper; vrouwenliefhebber; le roi vert "..),
Hendrik IV.
galamment, adv. galant, hoffelijk.
galanterie, f. keurigheid; hoffelijkheid; vleierij, complimentje; liefdesavontuur, minnehandel.
galantin, m. vrouwengek, fatje, verwaand
heertje.
galantine, I. koud vlees in gelei.
galapiat, galapiau, m. smeerlap, smakker.
Galate, m. Galaat.
Galatie [-si], I. Galatie.
Galaxie, I. Melkweg.
galbanum [-nom], m. moederhars.
galbe, m. fraaie . ronding, -welving, omtrek;
(arg.) chic.
gall* a. fraai gerond; in 't midden gewelfd.
galbeux, a. (arg.) piekfijn.
galbule, m. cypresappel.
gale, f. schurft; wormgaten (in hout); mechante ,---,, beroerling, ellendeling; nest.
gale, m. $ gagel.
galêace, galiasse, I. kt, grote galei.
galbe, I. galei (bij letterzetters), zetplankje.
galega, m. $ galega, vlekkenkruid, geitenruit.
galejade, f. grap (Zuid Frankrijk).
galined. loodglans.
galéopsis [-sis], m. t hennepnetel.
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galere, I. kt, galei (schip); X rijschaaf; ,--is, gallois, a. uit Wales; G'', in. inwoner van
galeistraf; dwangarbeid; vogue la r%-i,
vooruit met de geit, laat de boel maar
waaien ! qu'allait-il faire dans cette "s?
waarmede bemoeide hij zich? dat moest
er van komen ! wat deed hij er ook !
galerie, f. galerij (als zuilengang, gang, passage, bovenste tribune, ruimte voor publiek, 't publiek, de omstanders, torentrans, omgang van een molen, kunstgalerij, uitstek aan 't achterschip, mijngang),
randversiering (bv. van een meubel), imperiaal (op een rijtuig); faire ,•,, toekijken, luisteren; pour la "-,, voor de schijn
of om te geuren; s'inquieter de la ",, zich
om de buitenwereld bekommeren.
galêrien, m. galeislaaf; dwangarbeider; vie
de "s, hondenleven; tete de "-,, boevengalerne, I. Noordwestenwind. [tronie.
galet, in. strandkei; rolletje, wieltje.
galetas [Oita], tn. zolderkamertje, vliering;
ellendig krot.
galette, f. plat koekje; scheepsbeschuit;
(pop). geld, splint; vent van niks.
galetteux, a. (pop.) rijk.
galeux, a. schurftig; oneffen, met vlekken;
,....i, m. schurftige.
galfitre, m. nietsnutter.
galgule, m. zwemwants.
galhauban, m. & pardoen (scheepstouw).
galibot, m. wagentrekker (in een mijn).
Galice, I. Galicie (in Spanje).
Galicie, f, Galicie (Oostenrijk).
galicien, a. Galicisch; G,■, , in. Galiciêr.
Gallen, m. Galenus (Grieks med.).
Galilee, f. Galilea (Palest.); ', m. Galilei
(Ital. sterrenkundige).
s, m. Galileêr.
galilêen, a. Galileisch; G'
galimafree, I. opgestoofde vleesrestjes;
poesp as.
galimatias [-tja], m. wartaal, onzin; bomgallon, tn. 4 galjoen (schip). [bast.
gallote, I. k galjoot (kleine galei); vrachtschip.
galipette, f. bokkesprong, luchtsprong.
galipot, m. pijnhars; harpuis.
gallate, m. galzuurzout.
galle, f. $ galnoot, galappel; mouche de ‘-.,,
galwesp.
Galles (pays de ,.-,), f. Wales; la Nouvelle
,--., du Sud, Nieuw Zuid Wales.
gallican, a. Gallicaans, Frans (kerk); ,-%-i, m.
Gallicaan (voorstander van een rationale
Franse kerk).
gallicanisme, in. gallicanisme (leer der
Gallicanen).
gallicisme, m. gallicisme (eigenaardige Franse uitdrukking).
gallicole, a. in galnoten levend.
gallinacês, m. p1. 1 hoenderachtige vogels.
galline, a. espece '', hoendersoort, -ras.
gallique, a. Gallisch; acide ', galnotenzuur.

Wales.

gallomane, m. overdreven bewonderaar
van de Fransen.

gallon, m. gallon (412 liter).
gallophile, a. Fransgezind.
gallophobe, a. anti-Frans.
gallophobie, I. Fransenhaat.
gallo-romain, a. Gallo-Romeins.
gallo-roman, a. gallo-romaans (patois ,-.,).
galoche, I. schoen met houten zool, klomp-

schoen; (lederen) overschoen; menton de
/-•,, spitse, vooruitstekende kin, befkin
„centenbakje".
galon, m, boordsel, bies, galon; perdre ses mss,
X z'n strepen-, z'n rang verliezen; quand
on Arend du ,-,,, on n'en saurait trop
prendre, als je je zelf toch in de hoogte
steekt, moet je 't goed doen.
galonner, v.tr. galonneren.
galop [016], in. galop; au ,■,, in galop; in
vliegende haast; au grand "-,, in gestrekte
galop; prendre le "-i, in galop gaan lopen;
courir le grand ",, voorthollen; een boek
doorvliegen; donner un ,---,, een standje
[geven.
galopade, I. gegaloppeer.
galopant, a. galopperend; phtisie tie, vliegende tering.
galoper, v.intr. galopperen; (fam.) rennen;
",, v.tr. doen galopperen, voortjagen;
afrennen.
galopeur, -euse, m. I. galopdanser(es).
galopin, m. loopjongen; kwajongen.
galopiner, v.intr. kwajongensstreken uithalen.
galoubet, m. fluitje met 3 gaten; (pop.)
stem.
galuchat, m. snort segrijnleer, haaie-,
roggevel.
galurin, m. (pop.) dop, hoed.
galvanique, a. galvanisch.
galvanisation, I. galvanisering.
galvaniser, v.tr. galvaniseren; (fig.) doen herleven, kunstmatig aanzetten.
galvanisme, m. galvanisme (stromende electriciteit); verschijnsel van de elctrikhe
stroom in spieren verwekt.
galvano, m. langs galvanische weg verkregen metaalafdruk, -cliché.
galvanometre, m. galvanometer.
galvanoplastie, f. galvanoplastiek (vorming
van metaalafdrukken langs galvanische
weg).
galvanoplastique, a. galvanoplastisch.
galvanotherapie, f. galvanotherapie (geneeswijze door galvanische stromen).
galvaudage, m. 't te grabbel gooien, 't te
schande maken.
galvauder, v.tr. onteren, bederven, te grabbel gooien; se "s, zich versmijten.
galvaudeux, tn. -euse, straatslijper, -ster.
gamache, I. slobkous, zachte hoge laars;
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Gamacho (uit Don
$t. zwartkop;
Quichotte); les noces de G"-,, slemppartij.
gambade, f. luchtsprong, bokkesprong.
gambader, v.intr. luchtsprongen maken,
huppelen.
jk viola di gamba,
gambe, I. viole de
(ouderwetse violoncel; orgelregister);
puttings, -want.
gambette, f. tureluur; (pop.) been; jolter des
~s, zich uit de voeten maken.
gambler, m. gambirstruik.
gambillard, m. kreupele,
gambiller, v.intr. slingeren (met de benen);
(arg.) dansen, huppelen.
gambir, in. gambir (plantenextract).
gambit, in. gambiet (schaakspel), pionoffer.
gamelle, I. eetketel (voor matrozen en
soldaten); inschuifbare emmer; officiers[tafel.
gamelon, m. eetketeltje.
gamete, f. voortplantingskiem; gameet.
gamin, m. kwajongen, straatjongen; dreumes; jongen;
a. ondeugend, kwajongensachtig.
meisje, ondeugd, ondeugende
gamine,
meid.
gaminer, v.intr. kwajongensstreken uithagaminerle, f. (kwa)jongensstreek. [len.
gamme, f. f toonladder, gamma; opeenvolging van kleuren, kleurengamma; reeks,
lijst; changer de ~, een andere toon aanslaan; chanter sa a qn., iem. de les
lezen; al zijn grieven opsommen.
gamme, a. gammavormig; zie croix.
gamute, m. palmhennep.
ganache, f. onderkaak (van paarden); domkop, botterik; gemakkelijke stoel;
a.
[dom.
Gand, in. Gent.
gandln, m. modegek, fat, poen.
gandinerie, t. fatterigheid.
gandoura(h), f. hemd (als overkleed) bij de
Arabieren.
Ganelon, m. verrader uit Rolandssage; type
van een verrader.
Gange, m. Ganges.
gangitique, a. van de Ganges.
ganglion, in. zenuwknoop, gangliencel;
lymphklier; peesknoop.
ganglionnaire, a. van de ganglien.
gangrene, f. koudvuur; boomkanker; (fig.)
des os, beeneter.
kanker, bederf;
gangrener,v.tr.het koudvuur veroorzaken in;
bederven, ondermijnen; se ~, door koudvuur aangetast worden; wegsterven, v erkankeren, verrotten.
gangreneux, a. koudvuurachtig.
*gangster, m. bendelid (Amerika).
gangue [gag], f. ganggesteente; omhulsel;
(fig.) ruwe omgeving van iets kostbaars.
gannet, m. 3! Jan van Gent.
ganse, I. koord, galon; lus; lode arm (van
een rivier).
ganser, v.tr. omboorden.

handschoend; prendre des voorzichtig
te werk gaan; ne pas prendre de ~s, er
geen doekjes omwinden; ongezouten
zeggen; avec des ~s, op een nette manier; cela vous va comme un ~, dat zit u
als aan 't lijf gegoten; dat is net lets voor
u, dat is voor u geknipt; it est souple
comme un je kunt hem om de vinger
winden; se donner les ,■,s, de qc., zich de
eer,- de verdienste van iets toekennen;
•-•., de Notre-Dame, 4 vingerhoedskruid;
akelei; ruig klokje.
gante, a. gehandschoend.
gantelee, I. 4 klokje, klokbloem.
gantelet, m. ijzeren handschoen; handleer
(van schoenmakers, enz.); handverband.
= gantelee.
ganteline,
gantt-eponget, m. badhandschoen.
ganter, v.tr. handschoenen aantrekken, -leveren aan; passen (van handschoenen);
lijken, aanstaan; elle gante du six, zij heeft
handschoenen nummer zes; cela me gante,
dat lijkt me; v.intr. passen; se zijn
handschoenen aantrekken, -kopen.
ganterie, f. handschoenenfabriek; -Winkel,
-handel.
gantier, m. -lire, f. handschoenenmaker,
-ster; -verkoper, -ster.
gantois, a. Gents; G~, m. Gentenaar.
garage, m. 't uitwijken, 't op zij gaan; stalling, bergplaats, garage (voor fietsen,
auto's, enz.); boothuis; voiede~, zijspoor,
wisselspoor.
garagiste, m. garagehouder.
garancage, m. 't verven met meekrap,
roodverven.
garance, f. meekrap; ~, a. vuurrood.
garancer, v.tr. met meekrap verven. .
garanceur, m. meekrapverver.
garanclire, f. meekrapveld; -ververij.
garant, m. -e, f. borg; waarborg; se porter
e, de, borg blijven voor.
f. waarborg, garantie, borggarantie
stelling; waarborgsom; avec met garantie; appeler en ~, aansprakelijk stelling; offrir toute "9, volstrekt te vertroukantoor van de
wen zijn; bureau de
waarborg.
garantir, v.tr. waarborgen, instaan voor, garanderen; vrijwaren, behoeden; se ",
(de), zich beschutten (voor), zich behoeden (voor), zich beschermen (tegen),
zich vrijwaren (voor).
garbon, m. mannetjespatrijs.
garbure, I. soep van roggebrood, kool en
garce, meid, slet, kreng, deem. [spek.
garcette, I. 4 seizing, beslaglijn; kat (gesel),
garcon, m. jongen, knaap; vrijgezel, ongehuwd man; knecht; koffiehuisbediengoeie vent; meegaand
de, kellner; bon

garconne
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gardet-barriere(t), in. baanwachter.
gardet-keuf(t), m. kleine reiger.
garde-boas, in. boswachter.
garde-boue, m. spatbord, spatleer.
garde-boutique, m. winkeldochter, onver-

van aard; joli ,-,d, knappe vent; (iron.)
mooie jongen; étre petit ,%., auprês de, een
kleine jongen zijn vergeleken bij; vieux
,■., oude vrijer; rester ,•,, niet trouwen;
r•-, d'ascenseur, liftjongen; ,-,, boulanger,
bakkersknecht; ,--, de courses, loopjongen;
e, de cafe, koffiehuisbediende; ,■., livreur,
loopjongen; f-., de magasin, winkelknecht;
e de salle, zaalknecht; amanuensis; ,■.,
de recettes, kwitantieloper, geldophaler;
e•-, d'honneur, bruidsjonker; ,--, I Aannemen ! [vrouw.
garconne, f. kellnerin; vrijgezellin; vrije
garconner, v.intr. met jongens spelen, met
jongens lopen.
garconnet, m. jongetje.
garconnier, a.' jongensachtig.
garconniire, f. jongensgek; kamers van een
vrijgezel; ,-,, a. jongensachtig-, wild
(meisje).
Garde ,(lac de), f. Gardameer.
garde, f. bewaking, bewaring, hoede, bescherming, wacht, dienst of gevechtsstand (bij 't schermen); wacht, lijfwacht,
garde, patrouille; bewaakster; baker of
verpleegster; gevest (van een degen); bijkaart (in 't spel); schutblad (van een
boek); jusqu' el la e--, , zo ver als 't kan, helemaal; ,%,,s, werk van een slot; ,•., avancee,
voorpost; grand' t•a, veldwacht; crier a la
,.....,, de wacht in 't geweer roepen; om hulp
roepen; monter la '-, de wacht betrekken;
op wacht staan; ,---d montante, opkomende wacht; relever la '', de wacht aflossen;
descendrela"a, van wacht komen; •••-, descendante, aftrekkende wacht; corps de ,■,,
wachthuis; hoofdwacht; de corps de "a,
gemeen, plat; ,-%., civique, ,---, nationale,
burgerwacht, schutterij; ,-.-, d'honneur,
erewacht; ,-•-, republicaine, Parijse gendarmerie; ,-..., municipal, milit. politiebeambte te Parijs; ,■, noble, Pauselijke
lijfwacht; avoir la , • d, titre de "a , de wacht
hebben; me'decin de ,-,, dienstdoende
geneeskundige; faire bonne t•a, waakzaam
zijn; chien de -', waakhond; fruits de ,■,,
fruit dat goed blijft; prendre'' 4, letten
op; prenez ,--, de tomber, pas op, dat je niet
valt; prendre ,---, que, zorgen dat; mettre en
,■., contre, waarschuwen tegen; se tenir en
, contre, op zijn hoede zijn voor; se tenir
sur ses mss, op zijn hoede zijn; se mettre
en ,••,, zich in postuur stellen; ,•,-, a vous!
geef acht ! prenez ,,, a vows, neem u in
acht; n'avoir P•a de, zich er wel voor wachten, er niet aan denken; er wel voor
oppassen te; -', m. wachter, bewaker;
gardesoldaat; ‘-,is du corps, lijfwacht;
national, schutter; ".., des sceaux, grootzegelbewaarder, minister van justitie; ,---,
champetre, veldwachter; ,..-, forestier,
boswachter; houtvester.

koopwaar voorwerp.

gardet-canal(t), m. kanaalopzichter.
garde-cendre(s), m. asbak.
garde-chaine, m. kettingkast.
gardet-champetret, m. veldwachter.
gardet-chasse, in. koddebeier, jachtopziener.

gardet-chiourme, m. opzichter der galeigarde-corps, m. leuning. [boeven.
garde-ciltet, m. kustwachter (ook een
schip).

gardet-couches, I. kraamvrouwenverpleegster.

garde-crotte, m. spatbord, spatleer.
gardet-êcluset, m. sluiswachter.
garde-feut, m. vuurscherm.
garde-fout, m. leuning (van een brug, ens.).
garde-fraisil, m. ijzeren plaat (om 't kolengruis tegen te houden).

gardet-freint, m. remmer.
gardet-frontieret, m. grenswachter.
garde-jambe, m. beenbedekking.
garde-jupet, m. net (aan damesfiets); rokbeschermer.

gardet-ligne, m. lijnwachter.
gardet-magasint, m. magazijnmeester; „winkeldochter".

garde-main, m. handlegger, onderlegger
(bij 't schrijven).

gardet-maladet, m. & f. ziekenoppasser,
-verpleegster.

garde-manchet, m. overmouw, morsmouw.
garde-manger, m. provisiekast, vliegenkast;
provisiekamer.

garde-meublet, m. meubelbewaarplaats.
gardet-minet, m. mijnopzichter.
garde-nappe, m. tafelmatje, onderlegger.
gardenia, m. $ gardenia.
gardet-noblet, adellijke pauselijke lijfwacht.
gardet-peche, m. visserijopzichter.
gardet-port, m. havenmeester.
garder, v.tr. bewaren, goed houden (by.
vruchten); nakomen (de geboden), bewaren (geheim, stilzwijgen, z'n ernst);
houden (woord), betrachten (betamelijkheid); bewaren, houden, behouden (bv. z'n
gewoonten), ophouden (z'n hoed), aanhouden (z'n overjas); bewaken (by . de
grens), passen op (kinderen), oppassen
('n zieke), hoeden ('n kudde), behoeden,
beschutten; niet verlaten; houden ('t bed,
de kamer), blijven in ('t gelid); ,%-, ses
distances, de afstanden in acht nemen;
weten waar men moet gaan staan; ,-,, rancune a, ,---, une dent contre, boos blijven op; ,-,-, l'anonyme, anoniem blijven:
,-,., a vue, streng bewaken; en donner 4 ,%.

garde-republicain

garno
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gargarisme, m. gorgeldrank; loopje.
gargoine, I. (arg.) keel(gat).
gargote, I. gaarkeuken; (fig.) slecht eethuis,

et, iets wijsmaken aan; je la lui garde bonne, ik zal 't hem betaald zetten; Dieu
vous garde! God behoede u ! Dieu vous
en garde ! God beware u daarvoor ! ,---, de
(of que) v.intr. vermijden; gardez de prendre froid of gardez que vous ne preniez
froid, pas op dat je geen kou vat; se ",,
goed blijven; se'' de, zich wachten voor,
oppassen dat niet; se ' a carreau, zich
in acht nemen.
garde-rêpublicain, m. Parijse marechaussee.
garderie, I. kinderbewaarplaats, crèche;
terrein onder toezicht van een jachtopziener.
gardet-riviire, in. rivierwachter.
garde-robet, I. kleerkast, kleedkamer; (gezamenlijke) klederen; bestekamer, privaat; stoelgang, outlasting.
gardet-scellës, m. zegelbewaarder.
gardet-semaphore, m. lichtwachter.
gardeur, m. -euse, f. hoeder, -ster; bewaarder, -ster; ,•., de cochons, zwijnenhoeder.
gardet-vaisselle, in. zilverbewaarder.
gardet-vente, m. opzichter van de houtaankap.
gardet-voiet, m. baanwachter.
garde-vue, m. oogklep, lichtscherm.
gardien, m. -ne, f. bewaker, -ster, bewaarder,
beschermer; gardiaan (kloosteroverste);
,..., de la paix, politieagent; ,---, de but, doelwachter, keeper; ",, a. ange f%a, beschermengel; icole e•dne, bewaarschool.
gardient-theft, m. hoofdbewaker.
gardiennage, m. bewaking; waakloon.
gardon, m. Zy voorn.
gare, interj. opgepast ! pas op ! berg u ! ,..,
a toi! wee je gebeente ! ' dessous, heila,
van onderen ! e--, au fouet! denk om de
zweep ! sans crier ,-,,, zonder to waarschuwen; onverhoeds.
gare, f. station; kt, wijkplaats (in kanaal);
,---, d'e'vitement, zijspoor; - de bifurcation,
d'embranchement, wisselplaats; r de
triage, rangeerstation; e•., de tete de ligne,
kopstation; ,--, de passage, tussenstation;
,,, terminus, eindstation; Landru a la ,---, !
weg met L. !
garet-frontiire, I. grensstation.
garenne, I. konijnenfokkerij, -berg; gereserveerde visplaats, -teelt; opslagplaats,
entrepOt; lapin de ', wild konijn.
garennier, m. opzichter van een konijnenfokkerij.
garer, v.tr. op een zijspoor brengen ('n trein),
in een wijkplaats brengen ('n boot), stallen ('n auto); bergen, opbergen; se'' (de),
uitwijken (voor), uit de weg gaan (voor);
zich wachten (voor).
gargamelle, f. (pop.) keelgat.
gargariser (se), v.pr. gorgelen; drinken, z'n
keel spoelen (iron.); rollen met de r;
gamma's of loopjes zingen of spelen.

goedkoop restaurant.

gargoter, v.intr. in een gaarkeuken eten; niet
netjes eten.

gargotier, m. -lire, f. houder, -ster van een
gaarkeuken; slechte kok.

gargouillade, f. gerommel (in de ingewanden); J‘ tierelantijntjes, parodie op coloratuurzang; stortvloed;

(pop.) eten.

gargouille, I. bek, twit, waterspuwer (aan

Gothische kerken), drakenkop; afvoerpijp; keelgat.
gargouillement, m. 't neerplassen van water; gerommel (in de ingewanden); (op)borreling.
gargouiller, v.intr. plassen (van het water);
rommelen (in de ingewanden).
gargouillis, m. gekletter, geplas, geborrel.
gargoulette, f. koelkruik, NI gendie.
gargousse, I. kardoes; lading buskruit van
kanon.
gargoussier, nt. kardoeskoker, -bus.
gargue, I. (arg.) mond.
garnement, m. deugniet, kwajongen; mauvais ,....,, deugniet.
garni, a. voorzien; gemeubileerd, gestoffeerd
(van een kamer); bourse bien tee, goed gespekte beurs; salle bien -se, goed bezette
zaal; cdtelettee•de, carbonade met toekruid;
,■,, m. gemeubileerde kamer; loger en ,■-,,
op kamers wonen; tenir des ,,,s, gemeubileerde kamers verhuren.
garnir, v.tr. (de), voorzien van het nodige,
voorzien (van), bezetten ('n vesting,
'n zaal), uitrusten (met) ('n fort), een helof teenstuk zetten in ('n kous), vullen
(met) ('n bibliotheek, 'n beurs, 'n koek),
meubelen, stofferen ('n huis), opvullen
('n fauteuil), opwerken (bv. laken), opmaken, garneren ('n hoed), afzetten (met)
('n japon), voeren (met) ('n mantel), versieren ('n galerij); se ,---,, zich voorzien;
bezet-, vol worden; se ,■., la pane, schransen; se ,-•., contre le froid, zich instoppen
tegen de koude; la salle se garnit, de zaal
loopt vol.
garnisaire, m. garnisair (soldaat bij belastingschuldigen ingekwartierd).
garnison, I. bezetting, garnizoen; avoir de
la ,----,, pioeters hebben.
garnissage, m. 't opmaken, 't versieren.
garnisseur, m. stoffeerder, garneerder.
garniture, f. toebehoren, stel voorwerpen of versiering, garnering, bezetsel,
belegsel; takelage (van een mast); formaatwit (drukk.); e.•-, de toilette, spasstel; ".1 de foyer, haardstel; ,-.., de boutons,
stel knopen; /-%., de chemine'e, schoorsteengarnituur.
garno, m. = garni.

garou
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garou, m. t peperboompje; zie Loup
garouille, I. t dwergeik.
garrot [garb], m. spanstok; knevel; worging;
schoft (v. e. paard, -rund); It brileend.
garrotte, I. worging.
garrotter, v.tr. met een spanstok aanhalen;
knevelen, binden; aan banden leggen.
ga(r)s [ga], in. jongen, knaap; mauvais ,•,,
deugniet.
garus [-us], m. maagelixer.
gascon, a. Gascons; G,---, , m. Gascogner;
g,-,, grootspreker, snoever.
gasconisme, m. Gasconse spreekwijze.
gasconnade, f. grootspraak, snoeverij.
gasconner, v.intr. spreken met een Gasconse tongval; snoeven, opsnijden.
Gaspard, in Kasper; gam, slimmerd; (pop.)
kat of rat.
gaspillage, [-pija3] m. verkwisting, verspilling.
gaspiller, [-pije] v.tr. verkwisten, verspillen.
gaspilleur, [ -pij der] m. -euse, f. verspiller,
-ster, doorbrenger, -ster.
gaster [Oster], m. maag.
gastiropodes, m. pl. buikpotigen.
gastralgie, I. maagkramp.
gastralgique, a. van maagpijn.
gastrique, a. maag-; sucs ,,,s, maagsappen.
gastrite, I. maagvliesontsteking.
gastrocile, f. maagbreuk.
gastro-enteritet, I. ontsteking van maagen darmvliezen.
gastronome, m. lekkerbek, smulpaap, smaller.
gastronomic, f. fijne kookkunst; lekkerbekkerij.
gastronomique, a. gastronomisch.
gastro-péritonitet, f. maag- en buikvliesontsteking.
gastror(r)aphie, f. hechting v. buikwonden.
gastrotomie, f. maagoperatie.
00, a. bedorven; verwend; '', in. bedorven gedeelte.
gateau, m. koek; gebak, taart(je); harskoek
(electr.); ,-•., des Rois, Driekoningenbrood;
de miel, honigraat; P, placentaire,
moederkoek; partager le e.,, , de buit-, de
winst verdelen; pere "-,, vader die zijn
kinderen verwent.
gate-bob, m. slechte timmerman; tf wilgenhoutvlinder.
gate-enfant, m. kinderverwenner.
gate-maison, gate-ménage, m. te ijverige
dienaar, dienstdoener.
gate-metier, m. beunhaas, loonbederver,
onderkruiper.
gate-papier, m. prulschrijver.
gate-pate, In. slechte bakker; knoeier.
gate-platre, m. slecht metselaar.
gAter, v.tr. bederven, beschadigen, verknoeien; verwennen, vertroetelen; ,---, le metier, onder de prijs werken; cela ne gate

gaulage

rien, dat kan geen kwaad, dat is welkom;
se e,", bederven; betrekken (van de lucht);
cela se gdte, dat loopt mis, dat neemt een
verkeerde wending; dat gaat de verkeerde
kant op; le métier se gdte, de klad komt
in 't vak.
gaterie, I. vertroetelarij, kleine oplettendheid.
gate-sauce, m. slechte kok; koksjongen.
gateur, m. -euse, f. bederver, -ster; verwenner, -ster.
gateux, -euse, a. & m. (zieke) die zich bevuilt, kinds(e grijsaard).
Wine, I. dorre, moerassige pick.
gatisme, m. kindsheid.
gattilier, m. t kuisboom.
gattine, I. zijdeworm-ziekte.
gauche, a. scheef, krom; onhandig, onbeholpen; linker, links; main P•d, linkerhand;
centre ‘---,, linkercentrum (vooruitstrevend
deel); mariage de la main '', morganatisch huwelijk; vrij huwelijk; ,--,, f. linkerhand, -zijde, -vleugel; a ,-,, (naar) links;
faire un a /-•,, een zwenking naar links
maken.
gauchement, adv. links, onhandig, lomp.
gaucher, -ire, a. links; ,-,-,, m. linkshandige; lid der linkerzijde.
gaucherie, f. linksheid, onhandigheid.
gauchir, v.intr. uitwijken; kromtrekken;

scheluwtrekken; draaien, niet oprecht
handelen; ,---,, v.tr. krom-, scheef maken.
gauchissement, m. uitwijking; kromtrekking; toestel om de invalshoek van een
vliegmachine te veranderen; t 't scheluwtrekken.
Gaud, f. Greta.
gaude, f. $ wouw; maispap.
gauder, v.tr. met wouw geel verven.
gaudineur, m. decoratie-schilder.
gaudir (se --,), v. pron. (oud.) zich verlustigen.
gaudissard, m. lollige vent, lolmaker.
gaudissart, m. type van moppige, opsnije,
rige handelsreiziger (bij Hon. de Balzac).
gaudriole, f. grap, aardigheid, mop, lol
(-lige zet).
gaudrioler, v.intr. pleizier maken.
gaufrage, m. 't opdrukken van figuren.
gaufre, I. honigraat; wafel; persing; opgedrukte figuur; moule A ,•-,s, wafelijzer;
mottige; (arg.) etensbak.
gaufre, a. papier ,•,, crêpe-papier; papier r--,
pour emballage, golfpapier.
gaufrer, v.tr. gaufreren (figuren persen op).
gaufrette, f. wafeltje.
gaufreur, m. -euse, I. figurendrukker, -ster.
gaufrier, m. wafelijzer.
gaufroir, m. gaufreerijzer.
gaufrure, f. gaufrering; bewerking van
kunstbloemen of dunne stof.
gaulage, m. 't afslaan van vruchten,

Gaule

gemissant
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Gaule, I. Gala; gam, f. staak, lange stok; gazogine, m. toestel om spuitwater te
vlaggestok; roede; hengelroede.
gazoline, f. petroleumether. [maken.
gaul6e, f. afgeslagen vruchten; pak ransel. gazomitre, m. gashouder, gasmeter (scheik.).
gauler, v.tr. afslaan (vruchten); (arg.) gazon, m. gras, graszode; grasperk; ,--,
arresteren.

anglais, $ Engels raaigras.

gaulette, I. staakje, gardje.
gazonnant, a. grasachtig.
gaulis [-li], m. lange tak, rijs(hout).
gazonnement, tn. bekleding met gras, begaulois, a. Gallisch; vrij, gezond; spottend,
legging met graszoden.
geestig; esprit '', grove (ofschoon gazonner, v.tr. met gras bekleden, met grasgezonde) geestigheid; G,,,, , m. Gallier.

zoden beleggen; ,---,, v.intr. groen worden,

gras krijgen.
gauloiserie, I. gewaagde geestigheid, schuine
gaupe, f. slet, slons, vuil wijf. [mop. gazouillement, in. gekweel; gemurmel; gegausse, I. mop, verzinsel.
tater, gesjilp.
gausser (se e.--) (de), v.pr. spotten (met), de gazouiller, v.intr. kwelen, sjilpen; murmedraak steken (met).

len (van beken); tateren (van kinderen).

gazouillis, m. gekweel; gemurmel.
gausserie, f. spotternij.
gausseur, m. -euse, f. spotter, -ster; ,,,, a. geai [36], m. meerkol, Vlaamse gaai; le
de la fable, hij die met andermans veren
Gautier, m. Wouter, Walter.
[spotziek.
pronkt.
gavache, f. (pop.) schooier, lafaard.
gavage, m. 't volproppen met eten.
gêant, m. -e, f. reus, reuzin; a pas de ,-,,, met
reuzenschreden; pas de e•-,, zweefmolen;
gave, m. beak, bergstroom (in de Pyreneeen).
gayer, v.tr. volproppen met eten, mesten
,s, a. reusachtig, reuzen-.
met deeg (vogels); se "-i, zich volproppen. gecko, m. gecko, NI tok6 (soort hagedis).
gavette, I. X staaf voor 't draadtrekken.
Gêdêon, in. Gideon.
gaveuse, I. toestel om vogels vol te proppen; gthenne [366n], f. gehenna, hel, jammerdal.
(fig.) pompschool, drilschool.
geignant, a. kermend, huilerig; "a, m. griegavial, in. snavelkrokodil.
ner, dreiner.
gavion, gaviot, m. (pop.) keel, strot.
geignard, m. drenzerig mormel; e--/, a. steunend
en kreunend.
gavotte, I. gavotte (dans).
gavroche, m. (Parijse) straatjongen.
geignement, m. gekerm, gegrien, gedrein.
gaz [gaz], in. gas; lichtgas; ,-,-, asphyxiant, geigneur, m. kermer, janker, griener.
e•-, suffocant, stikgas, giftig gas; e■, deton- geindre, v.intr. kermen, janken, grienen.
nant, knalgas; "a pauvre, zuiggas; comp- gel, m. vorst; point de "-,, vriespunt.
teur A '', gasmeter; employe du ".a, gelant, a. ijskoud, vriezend.
beambte van de gasfabriek; attaque aux gelatine, f. gelatine (lijmstof); copier a la "-,,
, gasaanval; appareil a prelavement de
i-i, gasmasker; donner tous les r•d, vol
gas geven; #, pl. oprispingen, winden.
gaze, f. gaas; bewimpeling, verbloeming;
~ a pansements, verbandgaas; ,-.." mdtallique, metaalgaas.
gaze, a. & m. (iemand) bij een gasaanval
gewond of gedood, gaszieke.
gazêification, I. verandering in gas.
gazeifier, v.tr. in gas veranderen.
gazEiforme, a. gasvormig.
gazette, I. gasvormigheid.
gazelle, I. gazelle (soort antilope).
gazer, v.tr. in de gasvlam schroeien; X een
gasaanval doen op; met gaas bedekken;
be wimpelen, verbloemen; fa gaze, (arg.)
de boel loopt; dat schiet op; (arg.) roken.
gazetier, m. dagbladschrijver, courantier.
gazette, f. krant; nieuwtjesjager; lire la "s,
niets te eten krijgen, toekijken.
gazeuEe, I. bloemenborduurster op kant;
spuitwater.
gazeux, a. gasachtig, -vormig; koolzuurhoudend; eau gazeuse, spuitwater.
gazier, m. gasfitter, maker van-, handelaar
in gaslampen;. ~, e-•diare, a. gas-.
gazifler, v.tr. X vergassen.

h ectograferen.

gelatine, a. met gelatine bestreken.
gelatineur, m. gelatinefabrikant.
gêlatineux, a. lijmachtig.
gel6e, f. vorst, 't vriezen; gelei; ei blanche,
rijp, rijm; temps de e,,, vriezend weer.

geler, v.tr. doen bevriezen; ,-,,, v.intr. vriezen;
bevriezen; it gale a Pierre fendre, 't vriest
dat 't kraakt; it a gele blanc, het heeft gerijpt (ruig gevroren); je gale, ik ben ijskoud.
geleur, a. ijsaanbrengend; ,-,, m. ijsheilige;
e•is de raisins, de vignes, bedervers van
de wijnoogst.
Oil, a. die door de vorst splijt.
gaine, f. (oud) kip, hen.
gelinotte, I. 1 hazelhoen.
gêlissure, gklivure, f. vorstspleet, ijsbarst.
gêlose, I. N.I. agar-gar.
Gêmeaux, m. pl. IN de Tweelingen.
gêmellaire, a. van tweelingen.
gemination, f. paarsgewijze stand.
Omit* a. herhaald; gepaard, twee aan
twee (bv. de letters: ss in mss. = manuscrits).
Omit., v.intr. zuchten, kermen, steunen;
huilen (van de wind); kirren (van dui[yen).
gemissant, a. zuchtend, kermend.

gemissement

0-enevriere

363

gemissement, m. gesteun, gekerm; gekir;
ifids, pl. weeklachten.

géneralement, adv. (in 't) algemeen, gewoonlijk.

gineralisateur, a. algemeenmakend, genegemmage, m. harsinzameling, -winning.
raliserend.
gemmal, a. $ van de knop.
gemmation, f. $ uitbotting van knoppen; tijd generalisation, f. algemeenmaking, generali-

in

der uitbotting; voortplanting door knopvorming.
gemme, f. edelgesteente; $ knop (van planten); harsdruppel; a. set steen-,
gemmifire, a. $ knopdragend. [klipzout.
gemmipare, a. die zich voortplant door knop pen.
gemmiparite, f. voortplanting door knopvorming.
gemmule, I. $ kiembeginsel.
gemonies, I. pl. galgeveld (te Rome); trainer
iem. door 't slijk halen, -sleuqn. aux
[ren.
gênal, a. wang-.
genant, a. lastig, hinderlijk.
gencival, a. van het tandvlees.
gencive, I. (gew. pl.) tandvlees.
gendarme, m. gendarme, rijksveldwachter,
marechaussee; vlek (in oog of diamant);
troebelheid (in wijn); molenpaard, dragonder (van een vrouw); (pop.) bokking;
ziel (v. e. fles).
gendarmer (se), v.pr.opstuiven, boos worden,
op z'n achterste poten gaan staan.
gendarmerie, I. korps gendarmen, marechaussees; kazerne van de gendarmerie.
gendelettre, m. > letterkundige, schrijver[tje.
gendre, m. schoonzoon.
gene, f. pijnbank; marteling, kwelling;
hinder, last; geldverlegenheid; verlegenheid, gedwongenheid, stijfheid; mettre
ongegeneerd;
a la
pijnigen; sans
geldgebrek hebben.
etre dans la
gene, a. gehinderd, belemmerd, bekneld,
beklemd; krap, in geldverlegenheid; verlegen, gegeneerd.
genealogie, f. geslachtsregister, stamboom;
afstamming; geslachtkunde.
genealogique, a. -ment, adv. geslachtkundig;
stamboom.
arbre
genealogiste, m. geslachtkundige, genealoog.
genipi, tn. $ artemisia (der Alpen), bijvoet,
alsem.
gener, v.tr. martelen, kwellen; hinderen, belemmeren, in de weg staan, lastig vallen,
knellen (bv. van kleding); in geldverlegenheid brengen; verlegen maken; se zich
behelpen; zich generem.
general, a. algemeen; hoofd-, opper-; officier
"-', X opperofficier of k vlagofficier; en
m. geneof over 't algemeen;
raal (veldheer of overste van een geestede division, X luitenantlijke orde);
generaal; e•-, de brigade, X generaal-majoor;
opperbevelhebber.
en chef, X
genkralat, generaalschap, -rang.
generale, f. generaalsvrouw; battre la
alarm-, verzamelen slaan; klappertanden.

satie.

generaliser, v.tr. algemeen maken, generaliseren, in ruimere zin nemen; se
algemeen worden.
generalissime, in. X opperbevelhebber,
generalissimus.
generalite, f. algemeenheid; meerderheid,
gros.
ginerateur, a. voortbrengend, voorttelend;
voorttelingsorganen; Puisorganes
hoofdsance ,--,trice, teelkracht; son
toon; idde —trice, grondgedachte; usine
electrisch kracht—trice
m. voortbrenger; stoomketel;
station;
generator (electr.); f. beschrijvende lijn die een vlak voortbrengt; electrische krachtinrichting.
gineratif, a. voortbrengend, voortbrengings-.
generation, f. voortteling, voortplanting;
't ontstaan; nakomelingschap; geslacht,
generatie; spontane'e, 't van zelf ontstaan (van levende wezens).
generer, vt. voortbrengen, opwekken (eiectriciteit).
gênereux, a. -eusement, adv. edelmoedig;
gul, mild; edel; yin krachtige, vurige,
voile wijn.
generique, a. geslachts-, soort-; nom
denomination re-d, soortnaam.
generiquement, adv. uit een geslachtsoogpunt, geslachtelijk.
generosite, f. edelrnoedigheid; mildheid, gulheid; milde gave.
Genes, f. Genua.
wording, diepe oorGenese, f. Genesis;
sprong, 't ontstaan.
genesiaque, génesique (-ment}, a. adv. uit
Genesis; wordings-.
genestrolle, f. $ verversbrem.
genet, m. genet (klein Spaans paard).
dpineux,
genet, m. $ brem, bremstruik;
gaspeldoorn.
wiegeginethliaque, a. geboorte-; poême
zang;
horoscooptrekker.
bremveld.
genetiere,
genetique, a. de voortteling betreffend;
f. afstammingsieer.
wordings-;
genette, f. genetkat; paardegebit; a la
met korte stijgbeugels.
dwarskijker, lastpost.
geneur,
Genevieve, f. Genoveva.
m. inwoner van
genevois, a. Geneefs;
Geneve.
genevrette, I. jeneverbessenwijn.
genkvrier, m. $ jeneverbes, -boompje.
genevriere, f. piaats vol jeneverbessen.

genial
Gerard
364
genial, a. geniaal, vernuftig.
gentilhomme [-tijOm], in. (pl. gentilshomgênialiti, f. genialiteit.
mes) [-tizOm], edelman,
genie, in. genius, gelei-, beschermgeest; gentilhommerie [-tijOm-], f. (fem.) adel,
natuurlijke begaafdheid, aanleg; vernuft;
aard, karakter; genie (vernuftig mens);
genie ('t geniecorps); officier de geniaal
officier; officier du P•a, genieofficier; le
d'une langue, de geest van een taal, het
taaleigen; N du mai, geest van het kwaad;
spiritus familiaris.
&lien, a. kin-.
genlivre, m.
jeneverbes; jenever.
genlivrerie, f. jeneverstokerij.
gènisse, f. vaars (jonge koe).
genital, a. geslachts-.
gèniteur,
voortbrenger; (fam.) ouwe heer.
genitif, tn. genitives, tweede naamval.
&inure, f. (oud) kroost.
gaols, a. Genuees;
m. Genuees.
genou, m. knie; titre a "ax, op de knieen
liggen; ce couteau coupe comme un
je
kunt op dat mes wel naar Keulen rijden;
it a la tete comme un
hij heeft een kale
knikker.
getiouillire, I. kniestuk; kniekous; knieleer,
knielap (paarden).
genre, m. geslacht; soort, aard; stijl, trant;
genus; le humain, 't mensdom; de ce
dergelijk; it a le
instituteur, hij duet
schoolmeesterachtig; ce n'est pas mon ‘-%a,
dat is niets your mij; bon "a, deftig,
keurig; avoir du f-a, iets aparts (inz. nette
manieren) hebben; se donner du
geuren,
zich aanstellen; par ,%•,, uit aanstellerij;
titre le '
du ,---,, enig in zijn soort zijn;
tableau de
genre-stuk (by. huiselijk
tafereel).
(zie gent) lieden, mensen;
gens, m. &
bedienden, personeel; jeunes
jongelui;
de bien, rechtschapen lieden;
egltse,
geestelijken; ,---, de lettres, letterkundigen;
d'epe'e, "a de guerre, krijgslieden;
de
robe, rechters;
d'affaires, zakenmensen;
de maison, huisbedienden;
du
monde, mensen uit de hogere standen;
les petites
de kleine burgeres, kleine
luyden; toutes les vieilles alle oude
mensen (het bvl. nw. dat onmiddellijk
voorafgaat staat in 't vrouwelijk, als het
in 't vr. een eigen vorm heeft, en dan ook
de voorafgaande); droit des i•d, volkenrecht .
gent, f. yolk; geslacht; la maricageuse,
het kikkervolkje; la ti moutonniere, de
schapen; de jabroers, de meelopers; la
trotte-menu, de ratten en muizen;
a. (oud) aardig, lief, bevallig.
gentiane [3Asjdn], f. $ gentiaan.
gentianks, fol.) $ gentiaanachtigen.
gentianelle, I. 4 duizendguldenkruid.
gentil [-ti], a. lief, aardig;
peperboompje; 'i, m. heiden.

-stand.

gentilhommiere [-tijOm-], f. klein adellijk
landhuis, kasteeltje.

gentilitê, f. heidendom.
gentillfitre, m. (fam.) kale jonker.
gentillesse, f. liefheid, aardigheid, bevallig[held.
gentillet, a. snoezig, snoeperig.
gentiment, adv. lief, aardig.
gentleman [3entlaman], m. (pl. des gentlemen), heer, gentleman.

genuflexion, I. kniebuiging; voetval.
giocentrique, a. geocentrisch (de aarde als
middelpunt genomen).
landwantsen.
giocorises,
geode, f. hone steen met kristallen.
Wage, I. land-, aardmeetkunde.
giodEsique, a. landmeetkundig, geodetisch.
Geoffroi [38f-], tn. Godfried.
gêogênie, 1. leer van het ontstaan der aarde.
gêogênique, a. wat deze leer betreft.
gêognosie [-Ogn6-], f. kennis van de aardlagen en hare mineralen.

geographe, m. aardrijkskundige.
gêographie, f. aardrijkskunde, -leerboek.
kaart brengen; aardgêographier, v.tr.
rijkskundig beschrijven.

gêographique, a. -ment, adv. aardrijkskungale [361], f. gevangenis, kerker. [dig.
gedlier [361je], m. -sere, f. cipier, cipiersvrouw; gevangenbewaarder, -ster.

geologie, f. geologie, aardkunde.
gêologique, a. geologisch, aardkundig,
gêologue, m. geoloog, aardkundige.
géomanc(i)e, I. zandwaarzeggerij, -wichelarij.

gêomancien, m. zandwaarzegger, -wichelaar.
gêomêtral, a. -ement, adv. meetkundig;
plan "a, plattegrond.

gêomitre, m. meetkundige; landmeter
(arpenteur ').
plane, planimetrie;
dans l'espace, stereometrie;
descriptive, beschrijvende meetkunde.
gêomêtrique, a. -ment, adv. meetkundig;
nauwkeurig, stelselmatig, stijf.
m. aardeter.
geophage, a. aardetend;
gêophagie, f. 't eten van aarde.
georama, m. georama (voorstelling van het
aardoppervlak).
George(s),
Joris, George.
Georgie, I. Georgie.
landelijk gedicht;
gêorgique, a. poeme
georgica (v. Vergilius).
gêrance, I. beheer, bestuur, bewind.
geranium.
geranium [-Om], m.
&ant, me -e, beheerder, -ster; zetbaas;
chef; r d'un journal, verantwoordelijk
uitgever van een dagblad.
Gerard, m. Gerrit, Gerard.

giotnêtrie, f. meetkunde;

Gerardine
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Gêrardine, f. Gerritje, Gerardina.
Gerardmer [3erarmó], in de Vogezen.
gerbage, in. 't tot schoven binden.
gerbe, I. schoof, garve, bundel, bos; (arg.)
gerb6e, I. voederstro. [jaar.
gerber, v.tr. in schoven binden; opstapelen
(by. vaten); ,-,-,, v.intr. uiteenbuigen (van
een fontein); (arg.) veroordelen; braken.
gerbier, m. stapel schoven.
gerbiire, I. schovenwagen.
gerboise, I. springmuis.
fierce, I. spleet, barst (in hout); kloof (in de
hand); mot (in stoffen).
gercer, v.tr. doen barsten, splijten; se "%,,
splijten, barsten; springen (van handen).
gercure, I. spleet, barst, kloof; mss, springende handen.
gêrer, v.tr. beheren, besturen; *'', la masse,
failliete boedel beheren.
gerfaut, m. $t giervalk.
germain, a. Germaans; vol; cousin "%s, voile
neef; G,•%,, m. Germaan; Herman.
Germaine, I. Germaanse; Hermanna.
germandree, I. * manderkruid, gamander.
Germanie, f. Germanie.
germanique, a. Germaans, Duits; confe'dei
Duitse Bond; Louis le Gam,-ration"%,
Lodewijk de Duitser.
germanisant, m. germanist, nadper van
wat Duits is.
germanisation, f. verduitsing.
germaniser, v.tr. verduitsen.
germanisme, m. germanisme, Duitse uitdrukking.
germaniste, m. germanist, beoefenaar v. d.
Germaanse talen.
germanophile, a. Duitsgezind.
germanophobe, a. anti-Duits.
Berme, m. kiem; beginsel.
germer, v.intr. kiemen; ontkiemen; ontstaan,
opkomen (gedachte); zich ontwikkelen.
germinal, m. kiemmaand (7e maand van de
Fr. Rep. kalender: 21 Maart---I9 April).
germinateur, a. ontkiemend; pouvoir -,./,
germinatif, a. kiem-. [kiemkracht.
germination, f. kieming; ontkieming.
germoir, m. mouterij.
gernotte, I. $ aardkastanje, -aker.
gerondif, m. gerundium of gerundivum;
Franse werkwoordsvorm op -ant voorafgegaan door 't voorzetsel en.
gêronte, m. otte sok, -paai; rol van ouden
man in de komedie.
Gertrude, f. Truus, Geertruida.
gerzeau, m. brand in het koren.
geyser, m. spiermaag van vogels.
Wine, I. (oud) kraambed, barensnood,
baring.
gésir, v.intr. liggen (van zieken, doden, enz.);
ci-gft, hier ligt (begraven).
gesse, f. * lathyrus.
gesseur, m. (pop.) aansteller.

gigue

gestation, I. dracht, zwangerschap; en "%d,
zwanger; ontstaan, voortbrenging.
geste, in. gebaar, beweging, wenk; daad;
opwelling; houding; beau e%i, edele daad,
sympathiek optreden (bv. afstand van een
recht, milde gave, enz.); r,i, f. chansons de
, oud-Fr. heldendichten; les faits et -'s
de qn., iemands doen en laten.
gesticulateur, m. -trice, f. gebarenmaker
[-ster
gesticulation, I. gebarenspel, -taal.
gesticuler, v.intr. gebaren maken, gesticuleren • [beheer.
gestion, f. bestuur, beheer; r•-, directe, eigen
Gethsknani, m. Gethsemane.
geyser [3eizer of gejzer], m. geiser (warme
springbron), badkachel.
giaour, m. christenhond (Turkse scheldnaam voor een christen).
ghilde, f. gild(e).
gibbeux, a. bultig, met knobbels.
gibbon, m. gibbon (langarmige aap).
gibbositê, f. bultigheid, knobbel; bult.
gibeciire, I. weitas; schooltas; goocheltas;
tour de'', goochelkunstje.
gibelet, m. zwikboor, kleine drilboor.
gibelotte, I. ragout van konijn.
giberne, f. patroontas; enfant de "%i, soldatenkind.
gibet [-be], m. galg, kruishout.
gibier, m. wild, wildbraad; gros "%i, grof
wild; menu "%,, klein wild; ,---, de potence,
galgenaas, -brok.
giboul6e, f. slagregen, bui; pak slaag; Ns de
mars, Maartse buien.
giboyer, v.intr. (oud) jagen.
giboyeur, m. liefhebber van jagen.
giboyeux, a. rijk aan wild, vol wild.
gibus [-bus], m. klaphoed, hoge hoed die
platgedrukt kan worden.
giclement, m. 't spatten, 't spuiten, 't gutsen.
gicler, v.intr. spatten, spuiten, gutsen.
gifle, f. oorvijg.
gifler, v.tr. een klap geven aan.
gigantesque, a. reusachtig.
gigantomachie, I. strijd van de reuzen tegen
de goden.
Gigogne, f. mere "%a, moeder met een sleep
kinderen; g,%-, , a. table "%i, mimietje, uitschuiftafeltje.
gigolette, f. (arg.) scharreltje, grisette,
danseuse uit de buitenwijken.
gigolo, m. (arg.) minnaar; springer; mondaine danser.
gigot, m. schapen-, lamsbout; been; manche
a ,-,-,, pofmouw.
gigotage, -ment, m. gespartel.
gigotê, a. met sterke poten.
gigoter, v.intr. (pop.) met de benen spartelen;
dansen.
gigue, I. reebout; zeer lang been; (pop.),
spillebeen, lange, magere meid; it soort
vrolijke dans, horlepijp.

gilet
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gilet, in. vest; "a de flanelle, flanellen hemd;
borstrok; ".., de chasse, jachtvest.
giletier, m. vestenmaker.
giletiire, I. vestenmaakster; horlogeketting.
gille [311], m. hansworst; sul, sukkel; faire
,....-,, 'm smeren.
gimblette, f. ringvormig koekje, kransje.
gindre, m. bakkersknecht, kneder.
gingas, m. geruit linnen (voor matrassen).
gingembre, m. gember.
ginginer, v.intr. lonken.
gingival, a. van 't tandvlees.
gingivite, I. tandvleesontsteking.
ginglyme, m. scharniergewricht.
gingois, etre de ,,,, schuin staan.
ginguer, v.intr. springen, dartelen; achteruitslaan (v. lastdieren).
ginguet, a. slecht, gering; zuur (van wijn).
girafe, f. giraffe.
girande, f. springfontein; bundel vuurpijlen.
girandole, f. kroonkandelaar; diamanten
oorsieraad; bundel vuurpijlen.
girasol [-s61], m. sterresteen.
giratoire, a. wentelend, dramend, point
draaipunt.
giraumon(t), m. $ soort kalebas.
girie, f. jeremiade, jammerklacht; aanstellerij, kuur.
girofle, m. of clou de ~, kruidnagel.
giroflie, f . $ violier;~ jaune, e,, des murailles,
muurbloem; "..., a cinq feuilles, $ oorvijg.
giroflier, m. kruidnagelboom.
girol(1)e, f. $ draailing (paddestoel); suikerwortel.
giron, m. aantrede (van een trap); schoot;
,, de l'Eglise, schoot der Kerk; $ dotterbloem.
Girondin, m. Girondijn (gematigde republikein in 1791).
gironner, v.tr. rood maken.
girouette, f. windwijzer, weerhaan (ook fig.).
gisant, a. liggend; meule~e, onderste molensteen; e,,, in. liggende figuur op grafmonumenten.
Gisbert, m. Gijsbert, Gijs.
gisement, m. ligging; mijnbedding.
git, in: ci-~, hier ligt (begraven); zie ge'sir.
gitano, m. gitana, f. Zigeuner, -in.
gite, m. verblijfplaats, nachtverblijf, onderdak; Leger (van een Naas); J strandingsplaats; ,,,, I. $ overhelling, slagzij; lievre
au ,,a, hazenpastei; trouver le liivre au ~,
iem. thuis vinden; ~ a la noix, onderste
deel van een runderschenkel.
giter, v.intr. overnachten; legeren (van dieren); kt, slagzij hebben, overhellen;
,,,,, v.tr. herbergen, onderdak brengen;
se ~, onderdak vinden.
givre, in. rijp, rijm; wit poeder (op vanille).
givd, a. met rijp bedekt, berijpt.
givde, f. laag fijngestampt glas.
givreux, a. met kleine barstjes, wat barstig.

glaiseux

glabre, a. kaal, glad, onbehaard.
glacage, n. 't glaceren.
glacant, a. verstijvend, ijskoud.
glace, f. ijs; vriespunt; portie ijs, ijsmassa;
koelheid, onverschilligheid; spiegel; spiegelglas; spiegelruit; raampje (van een
rijtuig, enz.); ruitje (brandsignaal); laagje
sulker; drilgelei; froid comme ~, de
ijskoud; a la e...,, ijskoud; ,----, flottante,
drijfijs; ~ rouge, $ grauw Engelse pippeling; rompre la ~, 't ijs breken; saints de
ijsheiligen (II, 12, 13 Mei); le thermometre est a ~, de thermometer staat op
't vriespunt; ferre a "-, scherp gezet
(van een paard); ~ a la vanille, vanilleijs; ~ sans tain, spiegelglas; '' blanche,
wit vlekje in een diamant.
glace-arriire, f. achterruit (auto).
glace-avant, f. voorruit.
glace, a. bevroren; ijskoud; verstijfd; koel,
ongevoelig; geglansd; gants ~s, glacehandschoenen; marrons ~, geglaceerde
glade, I. glansappel; ijskruid. [kastanjes.
glacer, v.tr. doen bevriezen; ijskoud maken;
verstijven, stollen (bloed); afschrikken,
angstig maken, doen ijzen; glanzen, met
glazuur bedekken, met vernisverf bedekken; glaceren (met suiker bedekken of
satineren); met gelei bedekken; ~, v.intr.
verstijven; bevriezen.
glacerie, f. ijsfabriek, ijshandel; spiegelglasfabriek, spiegelgieterij.
glaceur, m. glaceerder.
glaceux, a. onzuiver, onklaar (van diamanten).
glaciaire, a. gletscher-, ijs-; dpoque —, ijstijd.
glacial, a. ijskoud; koel, stijf; ocean G~ du
Nord, Noordelijke I Jszee; zone ~e, koude
luchtstreek; vent ~, ijskoude wind.
glaciale, f. $ ijskruid.
glaciation, f. ijsvorming; bevriezing.
glacier, m. gletscher; spiegelgieter; ijsmaker,
ijsverkoper.
glaciire, f. ijskast, ijskelder; ijsmachine;
ijskoud vertrek.
glaciologie, f. gletscherkunde.
glacis [-si], in. schuinte, glooiing, helling;
veldborstwering; glazuur, dun verflaagje.
glacon, m. ijsschots; ijskegel; ongevoelig
glacure, f. glazuur. [mens.
gladiateur, m. gladiator, zwaardvechter.
gladi(o1)6, a. zwaardvormig.
glaleul, m. $ gladiolus, zwaardlelie.
glairage, m. bestrijking met eiwit.
glaire, f. eiwit; slijm, fluim.
glairer, v.tr. met eiwit bestrijken.
glaireux, a. eiwitachtig; slijmerig.
glairure, f. eiwit met alcohol (v. boekbinders).
glaise, I. & a. (terre ~), leem, klei, potaarde.
glaiser, v.tr. met leem beleggen, -bemesten,
-besmeren.
glaiseux, a. leemachtig.

gluant
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glaisi ere
glissoire, I. glijbaan, sullebaan.
glaislire, I. leemput, leemgroeve.
glaive, m. zwaard (in poezie en verheven global, a. -ement, adv. ruw, rond, globaal.
globe, nt. bol, aardbol, hemelbol; ballon
stijl)
(van een lamp); glazen stolp; ' terglanage, m. nalezing der korenaren, 't arenrestre, aardglobe; ,%., imperial, rijksappel;
lezen.
~ de l' veil, oogappel.
gland, m. eikel; eikelvormige kwast;
doux, eetbare eikel; ,-.., de terre, aardaker; globulaire, a. bolvormig, bolrond.
[klier. globule, m. bolletje; ~s du sang, bloed~ de mer, zeeeikel.
lichaampj es.
glande, f. klier; ,■., ci secretion, afscheidingsglande, a. met eikels; met opgezette klieren. globuleux, a. bolvormig; uit bolletjes samengesteld; yeux ~, uitpuilende ogen.
glandh, I. eikeloogst.
gloire, I. roem, eer, glorie; roemzucht;
glandulaire, a. kliervormig.
stralenkrans; mettre sa ~ ci, er een eer in
glandule, f. kliertje.
stellen te; faire ' de, roem dragen op;
glanduleux, a. klierachtig.
vaine e,w, ijdelheid, roemzucht; ~iternelle,
glane, I. handvol aren; 't arenlezen; tros
(bessen, enz.); rist (uien).

glaner, v.tr. lezen (aren); nalezen.
glaneur, m. -euse, f. arenlezer, -leesster.
glanure, I. nalezing (der aren).
glapir, v.intr. keffen, janken; krijsen.
glapissant, a. keffend; krijsend.
glapissement, nt. gekef; gekrijs.
zwaluwpluvier, zandhoen.
glarêole, I.
Glaris, m. Glarus.
glaronnais, a. GLarner-.
glas [gla], m. gelui van de doodsklok; artilleriesalvo bij begrafenissen; sonner le
de, uitluiden.
glaucescent, a. zeegroenachtig.
glaucie, -lire, f. $ hoornpapaver.
glaucome, m. groene staar.
glauque, a. zeegroen.
glaux, m. $ melkkruid.
glebe, f. aardklomp; grond, bodem; serf
attaché a la ~, lijfeigene, die bij de grond
behoorde.
glêchome [-kOm], m. $ hondsdraf.
glane, f. gewrichtsholte; 4,, opgerold touw.
glênoidal, glenolde, a. vlak uitgehold; cavite
glette, f . loodglit. [~ (e) , gewrichtsholte.
gletteron, m. t klit.
gleucomitre, m. mostmeter.
gline, f. gedekte vismand, kanis.
glissade, I. 't (uit)glijden; 't sullen (van kinderen); glijbaan; sleep-, glijpas; faire des
~s, baantje glijden.
glissant, a. glibberig, glad.
glissê, m. sleep-, glijpas.
glissement, in. glijding, uitglijding; aardverschuiving, bergverschuiving.
glisser, v.intr. glijden, uitglijden, ontglippen;
afglijden, afstuiten; (fig.) weinig indruk
maken (op) (iem.); licht heengaan (over)
(iets); ~, v.tr. laten glijden; inschuiven,
insteken, inlassen; toestoppen (be. geld
aan iem.); ", qc. à l'oreille de qn., iem.
iets influisteren; se ', (binnen)sluipen;
se ~ sous, kruipen onder.
glisseur, tn. -euse, I. glijder, -ster; ,I glijvliegtuig; glijboot.
glissiire, I. schuif; onderstel van een affuit;
Porte a ~s, schuifdeur.

gelukzaligheid.

gloria, m. gloria (kerkgezang); (pop.) kopje
koffie met brandewijn.

gloriette, I. prieel, tuinhuisje.
glorieusement, adv. roem-, gloie-ijk.
glorieux, a. roemrijk; trots; gelukzalig; care
~ de qc., hovaardig op iets zijn; ,,,, m.
laatdunkende; verwaande gek; les trois
'eases, de 3 Revolutiedagen (27-29
Juli, 183o).
glorification, f. verheerlijking, zaligmaking.
glorifier, v.tr. verheerlijken, roemen; se ,-•-•
de, zich beroemen op.
gloriole, f. ijdele roem; ijdelheid, hovaardigheld, verwaandheid.
globe, f. verklaring van een woord of -tekst,
foot; spottende opmerking, glosse.
gloser (sur), v.intr. verklaren, ophelderen;
aanmerkingen-, glossen maken (op).
gloseur, tn. -euse, f. vitter, -ster.
glossaire, in. verklarende woordenlijst;
glossalgie, f. tongpijn. [woordenschat.
glossateur, m. verklaarder, commentator;
samensteller van een woordenlijst.
glossien, glossique, a. van de tong, tong-.
glossite, I. ontsteking van de tong.
glossopitre, I. versteende vistand.
glossotomie, f. 't afzetten van de tong;
't doorsnijden van de tongriem.
glotte, I. stemspleet.
glouglou, m. geklok (van een fles, van een
kalkoen).
glouglo(u)ter, v.intr. klokken (van een vocht,
van een kalkoen).
[een kip).
gloussement, m. gekakel, 't klokken (van
glousser, v.intr. kakelen, klokken.
glouteron, m. t klis(kruid).
glouton, a. -nement, adv. gulzig; ~, m. -ne, /.
gulzigaard, vraat, slokop; ~, m. veelvraat
(dier).
gloutonnerie, f. gulzigheid, vraatzucht.
glu, I. vogellijm; prendre a la ~, (met vogellijm) vangen.
gluant, a. lijmachtig; kleverig, plakkerig;
opdringerig, die als 'n klit aan je lijf hangt;
it a les mains ~es, er blijft altijd wat aan
en vingers hangen.
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gluau, m. lijmstokje.
glucomitre, in. areometer tot bepaling van
glucosegehalte.
glucose, I. glucose (druivensuiker).
glucoserie, I. glucosefabriek.
gluey, v.tr. met (vogel)lijm bestrijken.
glut, m. (oud) dakstro, roggestro.
glumades, f.pi. $ kafbloemigen.
glume, I. t kaf, graanomhulsel.
glumelle, f. $ kelkkafje.
glumellule, I. $ kroonkafje.
gluten [-ten], in. gluten (plantenlijm); pain
de ‘-%-,, glutenbrood.
glutinatif, a. klevend, hechtend.
glutineux, a. lijmachtig, kleverig.
glydrie, I. $ vlotgras; ,-%., flottante, mannaglycerine, f. glycerine; oliezoet. [gras.
glycine, f. $ blauwe regen.
glycocolle, f. lijmsuiker.
glycogine, a. glycogeen, suikervormend.
glycogênie, f. suikervorming (in de lever).
glycose, I. glucose (druivensuiker).
glycosurie, 1. 't vOOrkomen van suiker in
[de urine.
glyphe, m. gleuf.
glyptique, f. steengraveerkunst.
glyptographie, -tologie, f. beschrijving-,
kennis van gesneden stenen.
glyptotheque, f. cabinet van gesneden stenen; museum van beeldhouwwerken;
glyptotheek.
gnat [Of], m. (pop.) schoenlapper.
gnan-gnan [134d], m. & f. ouwe zeur, zeurpiet, vadsig mens, lamlendig persoon.
gnaphale, m. t droogbloem.
gneiss [gnejs], m. gneiss (steensoort).
gnognotte [13Ouat] , I. vod; bocht; prullegoed.
gnole [DO1], f. opstopper, oplawaai, schamp.
gnome [gnOm], m. aardmannetje, kabouter,
aardgeest. [aardwij fje.
gnomide [gnO-], I. (vrouwelijke) aardgeest,
gnomique [gna-], a. van zinspreuken, in
kernspreuken.
gnomon [gne-], m. stijl, naald van een
zonnewijzer.
gnomonique [gnO-], f. kunst om zonnewijzers te maken.
gnon [0], m. opstopper (in 't gezicht).
gnose [gnOz], I. diep inzicht, leerstelsel van
de gnostici.
gnosticisme [gnOs-], m. gnosticisme (geheime leer van platoniserende christenen) •
gnostique [gnas-], tn, gnostiek; aanhanger
daarvan.
gnou [gnu], m. &a gnoe.
go, tout de e-,, loc. adv. (lam.) zonder plichtplegingen, zonder omslag, zo maar; vanzelf; ronduit.
gobage, m. verliefdheid.
gobant, a. (pop.) verleidelijk, lekker(e meid).
gebbe, f. vergiftig balletje; deegbal.
gobelet [gable], m. beker; goochelbeker;
joueur de ",s, goochelaar.

go eland

gobeleterie [gabletri], I. bekerfabricage,
bekerhandel.
gobeletier [gabletj6], m. bekerhandelaar.
gobelin, m. kwelgeest, duiveltje.
Gobelin, m. gobelin (wandtapijt).
gobelo(t)ter, v.intr. (fam.) lepperen; pimpelen; lol maken.
gobe-mouches, m. It vliegenvanger; (fig.)
lichtgelovige sul; iem. die alles slikt.
gober, v.tr. inslokken, inzwelgen; voor goede
munt aannemen, slikken (iets); zich laten
beetnemen door (iem.); verkikkerd zijn
op (iem.); e•-, les mouches, zijn tijd verbeuzelen; alles geloven; se ,,, met zichzelf ingenomen zijn.
goberge, I. klemhaak, -boom.
goberger (se), v.pr. zich te goed doen.
gobet, m. hapje, brok; hals, suL
gobeter, v.tr. pleisteren (met kalk), bestrijgobetis, m. pleisterkalk. [ken.
gobette, f. maatje wijn.
gobeur, m. -euse, f. veelvraat, slokop;
de mouches, lichgelovige sul.
gobichonner, v.intr. 't er van nemen.
gobie, f. Z3 zeegrondel.
gobillard, in. duighout.
gobille, I. knikker, stuiter.
gobin, m. bultenaar.
godage, m. valse plooi, lelijke val.
godaille, I. zuiperij, brasserij, slemperij.
godailler, v.intr. zuipen, zwelgen, slempen.
godailleur, m. zuiper, slemper.
godan(t), m. fopperij, bedrog, voor-de-gekhouderij.
godasse, I. (pop.) schoen; „sigarenkistje(s)".
Godefroy, m. Godfried.
godelureau, m. saletjonker.
godenot, m. goochelaarspop; klein ventje,
dwerg, dik propje.
gorier, v.intr. valse plooien maken, lelijk
vallen.
godet [-de], m. potje, bakje, verfpotje,
inktpotje, smeerpotje, druipbakje; putemmer; gietgat (van een gietvorm); eikelnapje; valse plooi, lelijke val; chaine
a ,---,s, Jacobsladder; (arg.) buitenkansje.
godiche, a. links, onbeholpen, onnozel; '', f.
(arg.) koorts; ,--i, m. & f. uilskuiken.
godille, 1. wrikriem; (arg.) a la "s, onbelangrijk; zonder resultaat.
godiller, v.intr. wrikken.
godilleur, m. wrikker.
godillot, m. schoen, grove soldatenschoen
(„sigarenkistjes", „turftrappers"); jonge
rekruut.
godiveau, m. vleespastei.
godron, m. eierlijst; stolpplooi.
godronner, v.tr. van eivormige randversieringen voorzien; plooien; ribbelig
maken (schroefkop, enz.).
goêland [gaeld], m. 3t grote zeemeeuw; ,-,., a
manteau noir, mantelmeeuw.
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galette [Oak], f. schoener (schip).
goemon [gOemO], m. $ wier, zeegras.
goête, m. oproeper (v. boze geesten).
gatie [gOesi], f. oproeping van boze geesten.
golf e, a. lomp.
gogaille, I. luidruchtige maaltijd, smulpartij.
gogo, m. uilskuiken, hals, onnozele bloed;
les de goe gemeente; a ~, adv. in
overvloed, volop.
goguenard, a. spottend, spotziek; ~,
spotvogel.
goguenarder, v.intr. spotten.
goguenarderie, I., ~dise, f. spotternij.
goguenot, m. kegelvormig onderstel bij
betonwerk; (pop.) pot, plee.
goguette, f. (lam.) grap; titre en ,..,i(s),wat aangeschoten zijn; chanter e•-i(s) a qn., iem.
doorhalen, uitmaken.
goinfre [gwefr], m. gulzigaard, slokop,
tafelschuimer.
goinfrer [gwefre], v.intr. vreten, schrokken.
goinfrerie [gwefr-], f. gulzigheid; zwelgerij.
goitre, m. kropgezwel.
m.
goitreux, a. die een kropgezwel heeft;
kropmens; stommerik.
golf, in. soort kolfspel.
golfe, m. golf, baai, zeeboezem.
goliath, m. goliathkever.
gommage, m. 't gommen.
gomme, I. gom; vlakgom, gummi; de wereld
der fatten, 't poenendom; elastique,
gomelastiek.
gomme-gutte, f. geelhars, Butte-gom.
gomme-laque, I. gomlak.
gommer, v.tr. gommen; met gom vermengen;
taffetas gomme, guttaperchapapier; des
cheveux gomme's, geplakte haren.
gomme-rêsine, f. gomhars.
m.
gommeux, a. gomachtig; gomgevend;
fat, dandy, modegek.
gommier, m. gomboom.
gommifire, a. gomhoudend, -gevend.
gomphose, I. onbeweeglijk gewricht.
manskerel, kaffer, knul,
gonce, goncier,
vent.
gond, m. (ijzeren) duim; mettre qn. hors des
iem. buiten zichzelf brengen van
woede, -razend maken.
gondolage, m. uitzetting, kromtrekking.
gondolant, a. vermakelijk, om je dood (-een
aap) to lachen.
gondole, f. gondel; oogbad.
gondoler, v.intr. uitzetten, kromtrekken (van
zich krom, 'n kriek lachen.
bout); se
gondolier, m. gondelier.
gonfalon, gonfanon, m. lansvaantje; kerkbanier.
gonfalonier, m. banierdrager; gonfaloniere,
hoofd van oud-Ital. republiekjes.
gonflCa. (op)gezwollen; opgezet, opgeblazen;
een overkropt gemoed
avoir le cceur
hebben, diep bedroefd zijn.
FRANS WOORDENBOEK.
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gonflement, m. opzwelling; 't vullen van een
ballon; 't oppompen (van een fietsband).
gonfler, v.tr. doen zwellen, opblazen; vullen
('n ballon); oppompen ('n fietsband);
v.intr. & se ,---,, zwellen, opzwellen; rijzen
(van deeg); een hoge borst zetten.
gong [go of gOg], m. gong (slaginstrument).
gongorisme, m. gewrongen stijl (als van
GOngora).
gongyle, in. spoor (van algen, enz.).
gonichon, m. papieren kap over suikerbrood.
m. slimme vogel.
gonin (maitre
hoekmeter (werktuig).
goniomitre,
goniometrie, f. goniometrie (meting van
hoeken).
goniomêtrique, a. goniometrisch.
gonne, I. teerton; ton.
gonorrh6e, I. f druiper.
gonze(sse), f. (arg.) vrouwspersoon.
gord, m. hoekige visweer.
Gordiaanse
gordien, a. Gordiaans; nceud
knoop.
goret, m. big, varkentje; smeerpoes; kl), hog.
gorge, I. keel, strot; hals; boezem (van een
vrouw); krop; groef; bergengte; nauwe
ingang, nauwe doortocht; keel (vestingwerk); a N de'ploye'e, luidkeels, uit volle
borst; prendre a la ~, benauwd maken
(van een geur); rendre braken, overgeven; 't gestolene teruggeven; faire une
chaude de, faire des's
- chaudes de,
zich vrolijk maken over, de spot drijven
met; couper la
4, de hals afsnijden; se
cou per la
duelleren; arroser sa
drinken.
zwartkopmees, witgorget-blanchet, I.
keeltje.
blauwborstje.
gorget-bleuet,
gorge-de-pigeon, a. met weerschijn.
gorgee, I. slok, teug.
gorget-fouill6e,t I. kraalschaaf.
gorget-noiret, I. le muurleeuwerik.
gorger, v.tr. (de) volproppen (met); overladen (met); gorge de seve, vol sap.
gorgerette, f. halskraag (voor vrouwen);
keelband (van een muts).
gorgerin, m. halsstuk van een harnas; halsband; hals van een kapiteel.
gorget, m. kraalschaaf.
hoornkoraal.
Gorgone, I. Gorgoon;
m. gorilla (aap).
gorille
gosier, m. keel, gorgel; strot; (blaasbalg)-,
windpijp; avoir le
pave, heet kunnen
sec, dorst hebeten of -drinken; avoir le
ben; avoir une eponge au
een droge
lever hebben; grand ,---,, pelikaan; a plein
, uit voile borst, luidkeels.
gossampin, m. $ kaasboom, kapokboom.
ventje, jochie;
gosse,
t. meisje, kleine
gosselin, m. hummeltje.
[meid.
gosseline, f. meisje.
Gothembourg, Goteborg (Zweden).
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goure, m. (oud) vervalste drogerij; bedrog.
Gothie, I. Gothland.
gothique, a. Gothisch; middeleeuws; #--,,f. gourer, v.tr. bedriegen, afzetten, bedotten.
Gothisch schrift; ', m. Gothische stijl. goureur, m. -euse, f. bedrieger, -ster.
gourgandine, f. lichtekooi, deem, gemene
Goths [go], m.pl. Gothen.
meid.
goton, m. kti. helmstokring; ,,,, f. boerenmeid;
lichtekooi, slet.
gourgane, f. $ paardenboon.
gouache, f. waterverfschildering (met gom). gourmade, f. vuistslag, stomp.
gouache, a. zo geschilderd.
gourmand, a. gulzig, snoepachtig; ' de,
dol op; branche tee, waterloot; pois ",s,
gouailler, v.tr. uitlachen, bespotten; #.■,, v.intr.
peultjes; f■i, in. snoeper, lekkerbek; watergouaillerie, f. spotternij.
[spotten.
loot.
gouailleur, a. spottend; "-,, m. spotter.
goualer, v.intr. zingen.
gourmander, v.tr. beheersen, be teugelen,
bedwingen; een standje geven aan, begouape, f. baliekluiverij; baliekluiver, slampamper, lanterfanter; kliek.

knorren, doorhalen; e.',., un livre, een boek

verslinden.
gouaper, v.intr. baliekluiven, slampampen.
goudron, in. teer; ,-, mineral, koolteer;
gourmandise, f. gulzigheid, snoepachtigheid;
vegetal, houtteer.

goudronnage, m. 't teren.
goudronner, v.tr. teren; eau goudronnere,
goudronnerie, f. teerkokerij. [teerwater.
goudronneur, m. teerder.
goudronnier, m. teerkoker.
goudronniire, I. teerstokerij.
gouet, m. $ aronskelk.
gouffre, m. afgrond; diepte (van de zee);

lekkernij.

gourme, I. droes (van jonge paarden); dauw-

worm; huiduitslag; jeter sa r,d, zijn wilde
haren verliezen, uitrazen.
gourme, a. stijf, vormelijk, nors.
gourmet, v.tr. de kinketting aandoen; met
vuisten slaan; se ,■,, een deftige houding
aannemen.
gourmet, m. lekkerbek; fijnproever; wijnmaalstroom, draaikolk.
proever, -keurder.
gouge, f. hone beitel, guts; halfrond mes; gourmette, I. kinketting; bracelet e%,, schakelarmband.
(arg.) waarde van 5 frs.
gouger, v.tr. met de guts uithollen, gutsen. gournable, in. 4,, keemagel.
goujat [-3a], m. legerknecht; schoft, vlegel; gouspin, m. (pop.) boefje.
opperman.
goussaut, ,n. dik, ineengedrongen paard.
goujaterie, I. vlegelachtigheid; gemene gousse, I. $ bast, schil, dop; ,-%., d'ail, knoflookbol.
streek, ploertigheid.
goujon, m. grondel (vis); ijzeren pin, drevel; gousset, m. (oud) okselholte; okselstuk;
scharnierpin; opsluitpin, -bout (kanon);
vestjeszak; it a le ,,,vide, hij is platzak.
9 seinpen; kleine guts; avaler le ,--d, zich gout, in. smaak; goede smaak, schoonheidsgevoel; trant, stijl; zin, lust, neiging, liefiets op de mouw laten spelden.
hebberij; de haut •-•,, sterk gekruid; pigoujonner, v.tr. met pinnen bevestigen.
kant; prendre r■., ci, zin krijgen in; inettre
goujure, f. gleuf.
en r•d, de eetlust prikkelen van, lekker
goula(s)ch [gulif], m. Hongaars hache.
goule, I. vampier.
maken; faire passer a qn. le ,.%, du pain, iem.
om zeep brengen; de bon ",, smakelijk;
goul6e, f. mond-vol, hap.
smaakvol; kies; de mauvais ', ongoulet, m. nauwe (haven)invaart.
smakelijk; lelijk; misplaatst; c'est cl (de)
goulette, f. kleine goot.
son e.%,, dat valt in zijn smaak.
goulot, m. hals (van een fles); (pop.) keel.
goulotte, f. kleine goot; mondje.
gofiter, v.tr. proeven; smaken (by. 'n genoegen), genieten van (bv. 'n boek);
goulu, a. -fiment, adv. gulzig, schrokkig;
houden van, waarderen, op prijs stellen,
pois ,..is, peulen; ,-•d, m. veelvraat.
smaak vinden in; goedkeuren ('n plan),
goum, m. afdeling Arabische ruiters.
voelen voor (iemands motieven); ', v.intr.
goumier, m. Arabische ruiter.
een licht maal gebruiken om 4 uur; ,---,
goupille, I. pinnetje, spie; stift, pen.
(a of de), proeven (van); kennis maken
goupiller, v.tr. met een pin vaststeken.
(met); ', m. licht maal (om 4 uur).
goupillon, m. wijwaterkwast; wisser (voor
flessen, -kannen, enz.); kannewasser; goutte, I. druppel; borreltje; jicht; i•-, a ,-%,,
druppelsgewijze; bij beetjes; avoir la ",
donner du r•-, el, met mooie woorden afau nez, een druipneus hebben; P%-is
schepen.
d' Angleterre, Hofmandruppels; ' de lait,
gourbi, m. Arabische hut; Arabisch gehucht;
zuigelingenkeuken; mere ,,,, voorlc op;
(arg.) schuilplaats in de loopgraven.
n'avoir plus une ", de sang dans les veines,
gourd, a. verkleumd, verstijfd.
doodsbleek zijn van schrik; se ressembler
gourde, f. uitgeholde kalebas; matfles,
veldfles; uilskuiken.
comme deux ,--,s d'eau, sprekend op elkaar
lijken; ne voir e,s, geen steek zien; je n'y
gourdin, in. knuppel.
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entends
ik versta-, begrijp er nets
van; m.a sciatique, ischias;
sereiine,
zwarte staar;
militaire, chronische
blennorrhagie.
gouttelette,
druppeltje.
goutter, v.intr. druppelen.
goutteux, a. jichtig;
m. jichtlijder.
gouttlire, f. dakgoot; groeve, gleuf; verband,
beugel (voor kromme benen); lapin de
"a, dakhaas.
gouvernable, a. bestuurbaar, to regeren.
gouvernail, m. roer, stuur; staart van een
windmolen;
d'altitude,
de plongeon,
hoogteroer, hoogtestuur;
— de
direction, stuurroer, zijstuur.
gouvernant, a. regerend;
m. bestuurder;
f. gouvernante (landvoogdes; opvoedster,huisonderwijzeres,huishoudster) .
gouverne, f. richtsnoer, regel; aviron de
stuurriem; pour votre
tot uw naricht.
gouvernement, m. 't besturen; bestuur, bewind, inz. regering of landvoogdij; regeringsvorm;
gouvernementsgebouw;
commissaire du
regeringscommissaris.
gouvernemental, a. regerings-.
gouverner, v.tr. sturen; besturen, leiden,
zorg dragen voor, regeren ('n land, de
accusatief), opvoeden ('n kind), beheersen (zijn hartstochten), beheren ('n fortuin); ti a la lame, voor de wind afsturen;
it salt sa barque, hij kan zijn zaken wel
besturen; "a, v.intr. sturen; naar het roer
luisteren (van een schip); regeren; se ',
zich beheersen; zich gedragen.
gouverneur, bestuurder (landvoogd, stadhouder; directeur van een bank; gouverneur, opvoeder, huisonderwijzer).
goyave [gOjav], m. $ goyave.
goyavier [gOjâvje], m. $ goyaveboom.
Graal, m. Saint-N, Graal, schotel.
grabat
m. armzalige legerstede.
grabataire, a. bedlegerig.
grabeau, m. afval, gruis (van kruiden).
grabuge, m. kibbelarij, ruzie; it va y avoir
du
't zal er spannen; kaartspel.
grace, I. bevalligheid, sierlijkheid; gunst,
goedgunstigheid; genade, gratie; dank,
dankzegging, plichtpleging; de
ik bid
je, alsjeblieft; de bonne
gaarne, gewillig; de mauvaise
met tegenzin; vous
avez bonne
(a), 't staat u goed, 't gaat u
goed af, 't is mooi van u; vous avez mauvaise
(a), 't staat u lelijk, 't gaat u
slecht af, 't is niet aardig van u; faire
des
lief doen; ran de
't jaar Onzes
Heren; par la de Dieu, bij de gratie
Gods; a la de Dieu, in Gods naam; op
hoop van zegen; N a Dieu, Goddank !
"a a, dank zij; etre dans les bonnes #-is de
qn. of étre en
auprês de qn., bij iem. in
de gunst staan; faire
a qn., iem.
genade schenken; faire ,---, de, kwijt-
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schelden, besparen, schenken; fours de
respijtdagen; "a d'etat, geluk, bijzondere gave; (actions de) mss, dankgebed,
dankzegging; rendre ,,i(s) ci, danken; les
trois G"-is, de 3 Gratien; iln'a pas sacrifie
aux mss, 't is een onbehaaglijk man; jeu
de mss, spel met 2 hoepeltjes en 2 stokjes.
graciable, a. vergeeflijk. [aan.
gracier, v.tr. begenadigen, genade schenken
gracieusement, adv. bevallig; beleefd; gratis.
gracieuser, v.tr. lief doen tegen.
gracieusete, f. beleefdheid, vriendelijkheid.
gracleux, a. bevallig, bekoorlijk; vriendelijk,
minzaamfi a titre
vrijwillig; gratis;
comme une Porte de prison, zo vriendelijk als de deur van het rasphuis.
gracile, a. rank, tenger, spichtig.
gracilite, f. rankheid, tengerheid; ti de la
voix, fijnheid van de stem, pieperigheid.
Gracques, m. pl. Gracchen.
gradation, f. trapsgewijze opklimming;
de'croissante, trapsgewijze afdaling.
grade, m. graad, rang, trap; vierhonderdste
deel van een cirkelomtrek; prendre tous
ses
promoveren;
pour son "../,
. .. voor zijn doen; le plus ancien en'',
de eerstaanwezende.
grade, a. gegradueerd, die in het leger een
rang heeft, die tot 't kader behoort.
gradient, m. drukkingsverschil met gebieds-

centrum.
gradin, m. trapje, trede; bank (van een
gradine, f. gradeerijzer.
[amphitheater).
graduation, f. graadverdeling;
d'dchelle,

schaalverdeling; '' de hausse, vizierindeling; bdtiment de gradeerwerk.
graduê, a. gegradueerd (in graden verdeeld
of die een academische graad heeft);
opklimmend in moeilijkheid; verre
maatglas.
graduel, -elle, a. -lement, adv. trapsgewijs;
m. trapzang; koorboek.
graduer, v.tr. in graden verdelen; trapsgewijs doen toenemen (inz. in moeilijkheid);
een academische graad verlenen aan.
graffite, m. graffito (inschrift op een muur).
grage, f. maniokrasp.
grager, v.tr. (maniok) raspen.
graille, f. 4 roek.
grailler, v.intr. met schorre stem spreken;
de honden met de jachthoorn bijeenroepen.
graillon, m. reuk- of smaak van aangebrand
vet; kliekjes; fluim; Marie Gam ,sloddervos, Aagt Morsebel.
graillonner, v.intr. een aangebrande smaak
krijgen; rochelen, kwalsteren.
grain, m. korrel; bes of druif; korreltje
(nand), kraaltje (rozenkrans); korrelig
voorkomen; keper, nop (van stof), draad
(bv. van glas), putje, pukkeltje, vlekje
(op 't vel); beetje, weinigje, greintje; grein
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graine
in de open lucht; de'' Malin, 's morgens
(ii i , gram); windvlaag, bui; ,---ds, graan,
koren; poulet de '', met graan gekweekt
kuiken; commerce des ,•,s, graanhandel;
P.., d'orge, gerstekorrel; strontje (op 't
oog); ,---, de sel, zoutkorrel; geestig gezegde; ~ de moutarde, mosterdzaadje; ,---,
de cafe, koffieboon; ,-..., d'ambre, amberkraaltje; a gros mss, grof, ruw; niet nauwlettend; avoir le ,•.., serre, fijn-, effen zijn;
,---, de beaute, moedervlekje; avoir un ~,
een tikje van de molen beethebben;
veiller au '', op zijn hoede zijn.
graine, I. zaadkorrel; zaad; r■is de vers it
soie, zijdewormeieren; mauvaise ,---i, strop,
deugniet; monter en ,,a, zaad schieten;
ouwe vrijster worden; e•-, de niais, boerenbedrog; mauvaise'' est tot venue, onkruid
vergaat niet; prenez en de la , ■,, doe daar
uw voordeel mee; mauvaise ,-,-, I lelijke
stoute jongen !
graineterie, I. graan- en zaadhandel; grutterij.
grainetier, m. graan- en zaadhandelaar;
grainier, m. zaadhandelaar. [grutter.
graissage, m. 't smeren; 't olieachtig worden;
smering.
graisse, I. vet; smeer; itoile de, vetoogje;
prendre de la ,,,, dik worden; vivre de sa~,
`op zijn vet teren; la' ,,, de la terre, 't vette
der aarde.
graisser, v.tr. smeren, insmeren; vet maken;
~ ses bottes, zich tot vertrekken gereedmaken; ?...., la patte ci qn., iem. omkopen;
" -, , v.intr. olieachtig worden (van wijn).
graisseur, m. smeerder, vetprop; ,----, a.,
palier ,--,, smeertoestel.
graisseux, a. vettig; degendrescence mse, ver[vetting.
graissier, m. vettewarier.
gramen [-men], m. 4 gras. [sen.
pl.
de gras~s,
f.
graminee, a. $ grasachtig;
grammaire, I. spraakleer, spraakkunst;
classes de,...), 3 laagste klassen van 't gymnasium. [maticus.
grammairien, m. spraakkunstkenner, gramgrammatical, a. -ement, adv. spraakkunstig,
taalkundig.
grammatiste, m. woordenzifter.
grammatide, f. witte hornblende.
gramme, m. gram.
gramophone, m. gramophoon.
grand, a. groot; hevig, sterk; voornaam, gewichtig; edel, verheven; vol, geheel;
homme, groot man; homme ,---,, grote,
lange man; ,---ie dame, deftige dame; ' travailleur, flink werker; ,-,-, chasseur, hartstochtelijk jager; ' parleur, druk prater;
r---ie coquette, (rol van) jonge kokette vrouw,
"-, blesse, ernstig gewonde; e•-is amis, dikke
vrienden; ‘---, rabbin, opperrabbijn; e•-,
temps, hoog tijd; e,, silence, diepe stilte;
r soleil, felle zon; ~ jour, klaarlichte
dag; au'' jour, in 't openbaar; au'' air,

vroeg; ,--, dge, hoge ouderdom; les yes
eaux, hoog water; grote waterwerken (bv.
to Versailles); e•-, , adv.,•-, ouvert, wijd open;
faire e--, , iets grootscheeps doen, geen
kostm ontzien; ,---,, m. grote; hooggeplaatst persoon; 't grote, 't verhevene;
( d'Espagne, grote, grande van Spanje;
en ,.,, in 't groot; op grote schaal; op
natuurlijke grootte; ' carreau, (arg.)
Hof van Assizen; -'e maison, (arg.)
politie; e.,0 format,'e
- image, (arg.) biljet
van i000 frs.
veel
zaaks;
un pas ,-,,, een
m.
grand'chose,
vent van niks.
grand-Croix, f. grootkruis (ridderorde); e.,,
m. grootkruis (ridder).
grandt-duct, m. groothertog; grootvorst;
$t soort uil.
grand-ducalt, a. groothertogelijk.
grandt-duchet, m. groothertogdom.
Grande-Bretagne, /. Groot-Brittannie.
grandet-duchesset, I. groothertogin.
grandelet, a. tamelijk groot.
grandement, adv. groot; grootscheeps; ruimschoots; grotelijks; it est ~ temps, 't is
hoog tijd.
grandesse, f. rang van grande (in Spanje).
grandeur, I. grootte, omvang, belang; grootheid, grootsheid, aanzien, verhevenheid,
heerlijkheid; ,---, d'dme, grootmoedigheid;
regarder du haut de sa '-, uit de hoogte
neerzien op; Sa G,--,, Zijne Hoogheid;
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid (bisschop).
grand'gardet, f. hoofdwacht; voorpostendetachement.
grandiflore, a. $ grootbloemig.
grandifolie, a. $ grootbladig.
grandiloquence, I. hoogdravendheid, gezwollenheid.
grandiloquent, a. hoogdravend, gezwollen.
grandiose, a. groots, verheven.
grandir, v.intr. groot worden, groter worden, groeien, toenemen; ~, v.tr. vergroten; groot maken; (fig.) veredelen;
se ,■,, zich verheffen.
grandirostre, a. It grootsnavelig.
grandissime, a. zeer groot.
grandt-livret, m. grootboek.
grandt-maitret, m. grootmeester.
grand'mamant, f. grootmama.
grand'maret, f. grootmoeder, grootje.
grand'messet, I. hoogmis.
grandt-onclet, m. oudoom.
Grand-Orient, m. Groot Oosten.
grandt-peret, m. grootvader.
grandt-pretret, m. hogepriester.
grandt-prix, m. eerste prijs; eerste prijswin[ner.
grand'ruet, I. hoofdstraat.
grands-jours, m. pt. (oud) plechtige rechtszitting.
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grappu, a. vol trossen.
grands-parents, m. pl. grootouders.
gras, grasse, a. vet; dik; vettig, stnerig,
grand'tantet, I. oudtante.
glibberig; vruchtbaar, overvloedig; schuin,
grand-teint, a. kleurhoudend.
vies; corps ,,, vet; Plante —se, vetplant;
Grand-Turc, m. de Sultan.
bouillon e•-, , met vlees toebereide bouilgrandt-vizirt, m. grootvizier.
lon; eaux uses, vuil water, schotelwater;
grange, f. schuur, korenschuur; battre en
bceuf ,---,, paasos; tuer le veau-,, 't gemeste
[dorsen.
grangee, I. schuur-vol.
kalf slachten; yin e---,, drabbige wijn; mardi
granger, m. korenrijder.
,,, vastenavond; fours '', vleesdagen;
Granique, m. Granicus (rivier in Klein-Azie).
laatste
dagen van het carnaval; dormir la
granit [-ni(t)], m. graniet.
,-/se matinee, een gat in de dag slapen; ,■,,
granite, a. als graniet geschilderd; P•i, m.
imitatie-graniet.

graniteux, a. granietachtig, -houdend.
granitier, m. granietwerker.
granitique, a. granietachtig.
granitoide, a. granietachtig.
granivore, a. zaadetend.
granulaire, a. korrelig.
granulation, f. korreling; granulatie ('t verschijnen van korreltjes in een wondvlakte).
granule, m. korreltje; granule (pilletje);
kiemkorrel.
granuler, v.tr. korrelen, tot korrels maken
granuleux, a. korrelig.
granuliforme, a. korrelvormig.
grapette, I. mosselennet.
graphie, f. schrijfwijze, voorstelling.
graphique, a. -ment, adv. graphisch (door
figuren-, -tekens- of -lijnen voorgesteld);
,--, f. tekenkunst; ,---,, in. lijntekening;
graphische voorstelling; curve van een
registrerend toestel; ,----, de marche, snelheidscurve (trein).
graphite, m. graphiet (potlooderts).
graphologie, f. schriftkunde (om iemands
karakter te bepalen).
graphologue, m. schriftkundige.
graphomitre, m. hoekmeter.
graphophone, m. gramophoon.
grappe, f. haak, schroefkalkoen; tros; meekrap in poeder; yin de ,---,, druivenmost;
, de raisin, druiventros; mordre a la r....,,
gretig aannemen, toehappen; ,---, de Hollande, $ Zeeuwse meekrap.
grappelle, I. $ klis, kleefkruid.
grappillage, m. nalezing (van druiven); klein
winstje.
grappiller, v.intr. druiven nalezen; iets
verdienen, kleine winstjes behalen,
schacheren; i■-i, v.tr. bemachtigen, opdoen,
gappen.
grappilleur, m. -euse, f. nalezer (van druiven); schacheraar.
grappillon, m. trosje.
grappin, m. enterhaak; sloepanker; schuimlepel; klimspoor (voor houthakkers);
(pop.) hand, tengel; jeter (of mettre) le e--,
sur qn., iem. inpalmen.
grappiner, v.tr. enteren; afschuimen (gesmolten glas); (beet)pakken; (arg.) stelen.
grappineur, m. afschuimer,

adv. vet; faire ,--,, vlees eten; parler ,-,,,
brouwen; schuinigheden zeggen; i---,, on.
vet (van vlees); dik gedeelte; ,---, de la
jambe, kuit; tourner au e', dik worden;
drabbig worden (van wijn); il y a P•-,,
daar valt een slaatje uit te slaan; il n'y
a pas ,---,, 't is er niet vet soppen; 't is
schrale kost.
gras-doublet, m. vetdarm, ossepens.
gras-fondu, m. grasfondure, f. buikloop (bij
paarden).
grassement, adv. ruim, breed; ruimschoots,
rijkelijk, royaal.
grasset, m. knieschijf (paard), ,--}, a. mollig,
aan de dikke kant.
grassette, f. $ vetkruid.
grasseyement, in. 't brouwen.
grasseyer, v.intr. brouwen (de r slecht uitspreken).
grasseyeur, ni. -euse, f. die brouwt.
grassouillet, a. mollig, poezelig, lekker dik.
grateron, m. $ klis, kleefkruid.
graticule, on. net (om iets na te tekenen).
graticuler, v.tr. overbrengen (met een net).
Gratien [-sje], m. Gratianus.
gratification, f. gratificatie, toelage, bedrag in-eens.
gratifier, v.tr. (de) begunstigen-, begiftigen
(met).
gratin, in. aanzetsel, -baksel; bereiding met
paneermeel of -geraspt brood; schotel
(in paneermeel bereid); de „chic"; opstopper; au r,,, met een korst van paneermeel (of- geraspt brood); (arg.) werk.
i v.tr. bakgratiner, v.intr. aanbakken;',
ken met paneermeel (of- geraspt brood).
gratiole [-sjO1], f. $ genadekruid; ,-■., ronde,
rorvispeer.
gratis [-tis], adv. kosteloos, gratis.
[je.
gratitude, f. dankbaarheid.
grattage, in. 't afkrabben; gekrabbel; winstgratte, I. krabijzer; snaai, heimelijk winstje
gratte-boesse [-bwes], f. draadschuier.
gratte-boesser [-tbwese], v.tr. reinigen,
schuren met de draadschuier.
gratte-ciel, on. wolkenkrabber (hoog huis).
gratte-cul [-kii], on. $ eglantierbezie, rozebottel.
gratte-dos, in. rugkrabbertje.
grattee, f. pak slaag.
gratteleux, a. schurftig.
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gravure, I. groeve; 't graveren, graveergrattelle, I. droge schurft.
kunst; plaat, prent, gravure; ,--, sur bois,
grattement, m. gekrab.
houtsnijkunst; houtsnijplaat; ", au burin,
gratte-menton, tn. baardschrapper.
kopergravure; ' sur acier, staalgravure;
gratte-navires, m. 4,.. scheepskrabber.
de modes, modeplaat.
gratte-papier, m. > pennelikker.
gre, m. zin, wil, goedvinden; dank; a mon
gratte-pieds, m. voetkrabber.
,-,,, naar mijn zin; naar goeddunken, naar
gratter, v.tr. krabben, afkrabben, uitkrabben, omkrabben (grond), afschrapen;
vleien; ,,, Pepaule a qn., iem. honig om
de mond smeren; '' qn. oft it lui ddmange, iem. naar de mond praten; ,,,, v.intr.
krabben, wroeten; schrapen, bezuinigen;
,,.., ci la torte, zacht aankloppen; ~ de la
guitare, op de gitaar tokkelen.
gratteur, m. krabber; ,-%, de papier, pennelikker; Madder. Eschrapper.
grattoir, tn. krabijzer; radeermesje; voetgratuit [-tiiri], a. kosteloos, voor niets; belangeloos (by . van lofspraak), renteloos
(by . van een voorschot); ongegrond, klakkeloos (bv. van een verwijt), bloot (by. van
een veronderstelling); goedkoop (by. van
een aardigheid); a titre ~, gratis, kosteloos, om niet, vrij; welwillend afgestaan.
gratuiti, I. kosteloosheid; i-%, de bagages, vrij
vervoer van bagage.
gratuitement, adv. kosteloos; ongegrond,
klakkeloos.
gravatier, m. puinvervoerder, karreman.
gravatif, a. douleur wive, pijn met gevoel
van loomheid.
gravats, m. pi. kalkpuin.
grave, a. zwaar; belangrijk; ernstig, deftig;
zergwekkend, erg; laag (van tonen); accent
~, ( ' ), zwaar toonteken.
gravelage, tn. 't bedekken met grint.
graveke, a. cendre ~, ruwe potas (uit
wijnsteen).
graveler, v.rt. met grint bedekken.
graveleux, a. gruis bevattend, graveelachtig,
steenachtig; vuil, schuin; ,~ m. graveelGravelines, f. Grevelingen. [lijder.
gravelle, f. graveel, niersteen, blaassteen;
gedroogd wijnmoer.
gravelage, f. losse taal, schuine mop.
gravement, adv. zwaar; ernstig, deftig.
graver, v.tr. snijden, griffen, graveren; prenten; ".., a l'eau forte, etsen.
graveur, m. plaatsnijder, graveerder.
gravier, m. grint, kiezelzand; gruis, nier[steen.
graviere, I. grintgroeve.
gravir, v.intr. klauteren; ,---,, v.tr. beklimmen,
bestijgen, opgaan.
gravisseur, m. (berg)beklimmer.
gravitation, f. zwaartekracht.
gravitê, f. zwaarte; belangrijkheid, gewicht;
ernst, deftigheid; diepte, laagte (van een
toon); centre de "a, zwaartepunt.
graviter, v.intr. graviteren; (fig.) zich bewegen (om), draaien (om), neigen (naar).
gravoir, m. griffelijzer, steekbeiteltje.
gravois, tn. pl. kalkpuin.

willekeur; in mijn oog; au ' de l'acheteur, naar keuze van den koper; au ~
du vent, als een speelbal van de wind;
au'' de ma fantaisie, zoals mij dat invalt;
de ' ou de force of bon ~ mal ~, goedof kwaadschiks; de mon plein ~, geheel
vrijwillig; de ,---, a ~, in der minne, tot
wederzijds genoegen; vendre - de ~ a ~,
onderhands-, uit de hand verkopen; savoir
,, dank weten; je lui en sais mauvais ,■,,
ik neem het hem kwalijk.
greage, tn. ki, het optuigen, optuiging.
grebe, m. 3e fuut, duiker (watervogel).
grec, grecque, a. Grieks; G~, m. Griek;
g~, m. Griekse taal; (tam.) valse speler; c'est du", pour moi, ik begrijp er niets
[van.
Grice, f. Griekenland.
grecisant, m. hellenist; iem. die de riten
van de Griekse kerk volgt.
grêciser, v.tr. vergrieksen, een Griekse
vorm geven aan.
grêcitê, f. Grieksheid; Grieks idioom.
grêco-latin, a. Grieks-Latijns.
grèco-romain, a. Grieks-Romeins.
grecque, I. Griekse rand.
gredin, m. -e, I. schurk, schoelje, ploert;
kwaje meid.
gredinerie, f. schurkenstreek.
grêement, in. 't uitrusten (van een schip);
tuig, takelage.
greer, v.tr. .6 optuigen, takelen ('n schip).
grêeur, m. 4,. takelaar, optuiger.
greffage, m. het enten.
greffe, m. griffie; ~, f. ent, griffel; enting.
greffer, v.tr. enten; verbinden; cire a ~,
greffeur, m. enter. [entwas.
greffier, m. griffier.
greffoir, tn. entmes.
greffon, m. ent.
grégaire, a. in kudden, -troepen levend,
-vOOrkomend.
gregarien, a. = grêgaire.
grêgarisme, m. 't leven in troepen, -kudden;
neiging daartoe.
grebe, f. & a. (sole e.,-,) ruwe zijde.
grêgeols, a. feu ~, Grieks vuur.
Gregoire, m. Gregorius.
gregorien, a. Gregoriaans.
grigue, f. (oud) broek; tirer ses ~s, zijn biezen pakken.
grele, a. spichtig, lang en dun, schraal;
mager; schril, fijn, piepend (van geluiden); intestin ~, dunne darm; ,---,, I.
hagel; (fig.) hagelbui.
grebe, a. verhageld; pokdalig, mottig.
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greyer, v. imp. hagelen; "s, v.tr. verhagelen. grenouillette, I. boomkikvors; gezwel (onder de tong); * duitblad.
grelet, in. metselaarshamer, breekhamer.
grenu, a. vol korrels; gekorreld, korrelig,
grelifuge, a. hagelafleidend.
grelin, m. k greling (dun kabeltouw); grenure, I. korreligheid. [generfd.
gris [gre], m. zandsteen; zandsteenpoeder,
paardelijn.
schuurzand; pottebakkersklei; Keuls aargrelon, tn. hagelsteen, -korrel.
dewerk; ,-, pal, zandsteen voor bestragrelot, m. belletje, rinkelbelletje (van katten, paarden, enz.); ratel (van een ratelslang); $ o, e he fstcalville (ap r el); attacher le ,---,, de kat de bel aanbinden; avoir
les ,■, s, (arg.) bang zijn.
grelotiere, f. riem met bellen (paard).
grelottant, a. rillend, bibberend.
grelottement, tn. riling, gebibber; gerinkel.
grelotter, v.intr. rillen, bibberen, klappertanden; ,---, la fievre, rillen van de koorts.
greluchon, tn. heimelijk minnaar.
grement, se. kt. takelage; zie greement.
gremial, m. schootdoek (van een priester).
gremil [-mi], tn. t parelkruid.
baarvis.
grimille, I.
gremillet, m. $ vergeet-mij-niet.
grenache, tn. $ soort wijndruif.
grenade, I. granaat (vrucht en projectiel);
,.■, d main, handgranaat; ,--, extinctrice,
brandblusgranaat; ' incendiaire, brand.bom; attaque a la ,-•-,, gevecht met werp[bommen.
Grenade, I. Granada.
grenadier, tn. granaatboom; grenadier; dragonder (van een vrouw).
grenadiire, I. granaattas; kordonband van
't geweer.
grenadille, f. $ passiebloem. [vink.
grenadin, m. soort fricandeau; le granaatgrenadine, I. zwarte kantzijde; grenadine
(soort limonade).
[te schieten).
grenage, tn. korreling.
grenaille, f. uitschot van zaad; hagel (om
grenadier, v.tr. korrelen ('n metaal).
grenat, m. granaatsteen; ,■,, a. granaatkleurig.
greneler, v.tr. greineren (korrelig maken).
greyer, v.intr. in 't zaad schieten; ‘-•,, v.tr.
korrelen, greineren.
greneter, v.tr. greineren (oneffen maken).
grineterie, I. zaadhandel; grutterij.
grenetier, m. zaadhandelaar; grutter.
grenetis, in. kartelrand (van munten).
grenier, m. graanzolder; pakhuis; zolder;
(fig.) koren-, voorraadschuur; '' a foin,
hooizolder; ^-, d'abondances, voorraad[schuur.
grenoir, m. buskruitzeef.
grenouille, f. kikvors; pot, kas; slet;
verte, groene kikvors; ,-■, rousse, bruine
kikvors; cuisses de ,-%.,s, kikvorsenbilletjes;
via de ,--gs, ganzenwijn; manger la'', met
de kas op de loop gaan.
grenouiller, v.intr. plassen, ploeteren.
grenouillire, I. kikkerpoel; kikkerland;
„pierenbak" (voor spartelaars).
grenouillet, tn. $ salomonszegel, waterh anevo et.

ting; "-, pit, te harde zandsteen; ,---, pouf,
te zachte zandsteen; cruche de ,-■,, aarden
pot.
greyer, v.tr. gruizen (glas), afgruizelen.
grésier, in. zandsteengraver.
grésiire, I. zandsteengroeve.
gresil [-zi(j)], m. stofhagel; glasgruis.
gresillement, m. 't stofhagelen; 't knetteren.
gresiller, v.intr. stofhagelen; knetteren; ,-,,,
v.tr. doen ineenkrimpen.
grésillin, m. ijsregen.
gresilion, m. kolengruis.
gresoir, m. gruisijzer.
gresserie, f. zandsteengroeve; Keuls aardewerk, steengoed.
grive, f. zandige oever, strand; zandbank;
werkstaking; ,-,, noire, kolenstaking; ,--.,
perle'e, geveinsd aan 't werk gaan en zo
goed als niets uitvoeren; faire ,--, of se
mettre en ,--- ', staken; ,,, de la faim, hongerstaking; caisse de "-,, weerstandskas;
Place de G,,,, Greveplein te Parijs (waar
terechtstellingen plaats hadden).
grive-ginêraliste, m. voorstander van algemene werkstaking.
greyer, v.tr. bezwaren, drukken.
greviste, m. werkstaker; ,,,, a. stakings-,
stakers-; ,--, de la faint, hongerstaker.
grianneau, m. u jonge korhaan.
griblette, I. gelardeerd stukje vlees, dat
geroosterd wordt.
gribouillage, m. kladwerk; gekrabbel; ^-, de
chat, hanepoten.
gribouille, m. stoffel, onnozele hals.
gribouiller, v.tr. kladden; krabbelen.
gribouillette, I. grabbelspel; peter d la ,...•,,
te grabbel gooien.
gribouilleur, m. -euse, f. krabbelaar, -ster;
kladder, kladster.
gribouillis, m. = gribouillage.
grieche, a. ortie-,,,, t kleine brandnetel; pie,, It klapekster; helleveeg.
grief, m. grief, klacht, vergrijp; "s, -ay e, a.
(oud) erg, zwaar.
grid, m. $ kroonranonkel.
griivement, adv. zwaar, erg.
griiveté, f. zwaarte, zwaarwichtigheid.
griffade, f. krab, schram.
grille, I. klauw; hechtrank, weerhaak; klem,
haak; naamstempel, gestempelde handtekening; Stempel, kenmerk.
griller, v.tr. krabben.
griffon, m. snoekhaak; 3t lammergier; muurzwaluw; griffioen (fabelachtige vogel);
griffon, smoushond,
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griffonnage,
gekrabbel, krabbelschrift.
grimpant, a. Plante tee,$ klimplant; rue
griffonner, v.tr. krabbelen,straat;
neerkrabbelen.
opgaande
m. (pop.) broek.
griffonneur,
krabbelaar, knoeier.
grimper, v.intr. klauteren, klimmen;
v.tr.
griffonnis, m. penneschetsje, krabbel.
beklimmen; une ate, een heuvel nemen.
griffu, a. met klauwen.
grimpereau,
boomkruipertje.
griffure, I. krab.
grimpeur, ni. klimmer; klimvogel;
a.
grignard, m. gipsspaath.
grincement,
geknars.
[klim-.
grinner, v.intr. rimpelen.
grincer, v.intr. knarsen;
des dents, knargrignon, m. (harde) broodkorst.
setanden.
grignotement, m. geknabbel.
grinche,
(arg.) dief.
grignoter, v.intr. knabbelen, knauwen;
grincher, v.intr. knorren, zuur kijken;
v.tr. opknabbelen.
v.tr. (arg.) gappen.
grignotis, m. krabbelmanier.
grincheux, a. knorrig, stuurs;
m. knorgrigou, m. (tam.) vrek.
repot, nijdas.
grigri, m. fetisch, amulet; tovenaar.
grinchir, v.tr. (arg.) gappen, stelen.
grit [gri], m. rooster; titre sur le
op hete gringalet, m. schraal kereltje;
a. schraal,
kolen staan.
onbeduidend.
grillade, I. 't roosteren; geroosterd vlees.
gringolê, a. uitlopend in slangekoppen.
grillage, m. 't roosteren; traliewerk, afras- gringotter, v.intr. tjilpen, kwinkeleren;
tering.
[rasteren.
v.tr. neurien.
grillager, v.tr. van traliewerk voorzien, af- griotte, I. $ morel; rood en bruin gevlekt
grillageur, m. fabrikant van traliewerk.
griottier, m. $ morelleboom. [marmer.
grille, I. hek, traliewerk; rooster; (ook om grippage, m. stremmende wrijving, 't vastbomen); (post)stempel met opschrift; grippal, a. griep-.
[lopen.
metalen deurmat; N dormante, vast hek; grippe, I. griep (ziekte); afkeer; prendre qn.
dire sous les
achter de tralies zitten.
een hekel aan iem. krijgen.
en
grille, a. geroosterd; getralied; mislukt, van grippe, a. grieperig, verkouden; vastgelopen.
de baan.
grippe-argent, m. schacheraar, duitendief.
grille-pain, m. broodrooster.
grippe-chair, m. diender.
griller, v.tr. roosteren; zengen, verzengen; grippe-coquint, m. diender.
[le n .
van een hek voorzien; met tralien af- grippeler, v.tr. doen rimpelen; se
rimpesluiten; en
une, (een cigaretje) opste- grippement, m. rimpeling; stremming door
ken;
v.intr. roosteren; bakken;
de,
wrijving.
branden van, hunkeren naar, branden van gripper, v.tr. grijpen, pakken; invreten
verlangen om;
un complice, (arg.) een
v.intr.
(machinedelen); wegkapen;
handlanger verklikken.
rimpelen,
stilstaan door wrijving; se
grillet, tn. brandblaar.
opkrimpen.
grilloir, m. zengoven.
grippe-sour, m. schacheraar, duitendief.
grillon, m. krekel.
gris [gri], a. grijs, grauw; dronken, aangegrilloter, v.intr. piepen, tsjirpen, zingen
schoten; druilerig, triestig; cheveux
(van krekels).
hout met de schors;
grijzend haar;
grimacant, a. grijnzend.
e pommele, appelgTauw; N -brun, bruingrimace, f. grimas, grijns, lelijk gezicht,
grijs;
perle, parelgrijs; la nuit tous les
lang gezicht; valse plooi; kuur, frats,
chats sont in 't donker zijn alle katveinzerij; faire la ci qn., iem. met een
jes grauw; vous allez en voir de yes, je
zuur gezicht ontvangen.
zult nog wat beleven; en faire voir de
grimacer, v.intr. grijnzen,gezichten trekken;
-'es a qn., iem. er in laten lopen; m.
valse plooien maken (van kleren); v.tr.
't grijze; grijze eekhoorn; des petits -',
ti un sourire, grijnslachen.
soort eetbare huisjesslakkea.
grimacerie, f. grimas, frats.
grisaille, f. grisaille (schilderwerk in grijze
grimacier, a. grijnzend, gezichten trekkend;
tinten, ook in glasschilderwerk).
aanstellerig, vol fratsen; m. grijnzer, grisailler, v.tr. grisaille schilderen.
aansteller, veinzaard.
das; witte
grisard, m. 3e zeemeeuw;
grimaud,
slecht schrijver; schoolvos,
populier; o grauwe zandsteen.
-frik; (oud) schooljochie;
a. gemelijk, grisâtre, a. grijsachtig.
knorrig.
grisë, m. grijze tint.
grime, m. (rol van) oude gels (op 't toneel); griser, v.tr. grijs maken; dronken maken;
(oud) luiwammes.
bedwelmen, in een roes brengen; se
grimer (se), v. pr. zich grimeren, zich rimdronken worden; zich opwinden, bedwelpels maken.
ming zoekFn.
grimoire, -m. toverboek; brabbeltaal; on- griserie, f. roes; bedwelming, bekoring, opleesbaar schrift.
winding; lichte dronkenschap.
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griset, in. le jonge distelvink.
grisette, 1. grijze stof; naaistertje, sch arreltje; a3 gijsje.
gris-gris, m. amulet, fetisch; tovenaar.
griso(l)ler, v.intr. slaan, kwinkeleren, tirelieren.
grison, a. grijzend (van haar); e---, , in. grijze
kleur; grijskop; grauwtje (ezel); pays des
Gas, Grauwbunderland.
grisonnant, a. grijs wordend.
grisonnement, m. 't grijs worden.
grisonner, v.intr. grijzen, grijs worden; ,,,,
v.tr. grijs verven.
grisou, m. mijngas; coup de ed, mijngasontploffing.
grisounthre, m. mijngasmeter.
grisouteux, a. mijngas bevattend.
gris-pommelê, a. appelgrauw.
grive, I. 3e lijster; sail comme une ei, smoordronken; faute de ,---ds, on mange des merles, bij gebrek aan broo,i eet men korstjes
van pasteien; ,---, de brou, mistellijster;
(arg.) militaire dienst.
grivelê, a. wit en grijs gespikkeld.
grivel6e, I. klein (ongeoorloofd) winstje.
griveler, v.tr. & intr. (oud) snaaien.
grivilerie, I. 't maken van schacherwinst.
grivelure, f. grijs met witte spikkels.
grivette, I. 3e lijstertje.
grivois, a. los, schuin, onbetamelijk, los.
grivoiserie, I. schuinheid; schuine mop.
Groenland [grOeld], m. Groenland.
groEnlandais [grOelade], a. Groenlands;
G,---,, tn. Groenlander.
grog [grog], m. grog.
grognard, a. knorrig;'', tn. knorrepot; oude
snorrebaard (inz. soldaat van Napoleon).
grognement, m. geknor; gemor.
grogner, v.intr. knorren; pruttelen.
grogneur, a. knorrig, gemelijk,, e■, in. -euse,
I. brombeer.
grognon, a. knorrig; ,-,, tn. knorrepot.
groin [grwe], m. varkenssnuit; snoet,
bakkes.
gro(1)1e, f. 3t kauw, roek; (arg.) schoen.
grommeler, v.intr. brommen, pruttelen.
grondement, in. gebrom; gerommel.
gronder, v.intr. brommen; mopperen, pruttelen; rommelen, dreunen; gisten, dreigen; e•-i, v.tr. beknorren.
gronderie, f. beknorring, standje.
grondeur, a. knorrig; e-, , m. euse, f. knorregrondin, tn. Z3 knorhaan. [pot.
Groningue, I. Groningen.
groningois, a. Gronings; Gam, in. Groninger.
groom [grum), m. rijknechtje, groom.
gros [gr6], grosse [gr.:5s], a. dik; groot,
aanzienlijk; belangrijk, gewichtig; grof
(bv. van taken, geschut, spel), zwaar
(van arbeid); ruw (van vrolijkheid),
lomp (van gelach); gezwollen (van
een rivier), hoog (van de zee), on-

grosso-modo

stuimig (van weer); hevig (van warmte),
stevig (van een kus); erg (van koorts),
duchtig (van een eter); zwanger, (fig.) vol;
,---,se femme, dikke vrouw; femme use,
zwangere vrouw; faire le ,-.., dos, een hoge rug zetten; zwellen (van een rivier);
gewichtig doen; it a coittd plus d'argent
qu'il n' est ,- . , , het heeft meer geld gekost
dan het lijkt; ei mots, scheldwoorden;
faire la ,•-,se voix, brommen; faire les ,-.,
yeux a, lelijk aankijken; use dent, kies;
,-,-, sous, dubbeltjes; avoir le cceur ,--s, verdriet hebben; le e■., lot, de honderdduizend;
‘-..., bonnets, hoge hanzen; ,--, de malheurs,
onheilspellend; cela est ' de consequences, er zijn heel wat gevolgen aan verbonden; ,,,, adv. dik; groot; veel; gagner■i, grof
geld verdienen; donner ".., pour, er heel
wat voor over hebben om; it y a' a parier, er is alle kans op; 'k verwed er onder
wat je wilt; (---, comme le bras, volop,
voor en na; e,,, m. 't dikste-, 't zwaarste-,
't voornaamste deel; stam (van een boom),
grove kolen; grote hoop, gros; groot
(munt); oud- gewicht (bijna 4 gram); le
e---, de l'arme'e, 't gros van het leger; ,--, de
Tours, e•-• de Naples, zekere zijdestof; ,---,
de l'eau, springtij; commerce de ". , , groothandel; marchatid de e•-d, groothandelaar;
prix de ,---d, engrosprijs; en e---, , in 't groot;
in ruwe trekken; in 't ruwe.
dikbek.
gros-bect [gr6-], m.
groseille, I. $ aalbes; bessensap; e,-, a maquereau, kruisbes; e•, , m. bessenkleur.
groseillier [-zeje], m. $ aalbessestruik.
Gros-Jean [gro-], m. gewoon mens; verwaande gek.
grosse [gros], f. gros (12 dozijn); groot
schrift; afschrift; bodemerij; contrat a
la e•-, , bodemerijbrief.
grossement[gro-], adv. in ruwe trekken.
grossesse [gr6-], f. grove ijzerwaren, handel
in 't groot.
grossesse [gr6-], f. zwangerschap.
grosset [gr6-] , a. dikachtig.
grosseur [gr6-], f. dikte; grootte; gezwel.
grossier [gro-], a. grof, ruw; lomp, ongemanierd; gemeen, plat; erg, verregaand; e---,
comme du pain d'orge, zo grof als bonenstro.
grossieretê [gr6-], I. grof-, ruw-, lompheid.
grossir [gr6-], v.intr. dikker-, groter worden; toenemen; wassen (van rivieren),
onstuimig worden (van de zee); ,,,, v.tr.
dikker-, groter maken; doen zwellen; vergroten; overdrijven; r•-, sa voix, een grove
stem opzetten.
grossissant [gr6-1, a. toenemend, zwellend;
verre r,i, vergrootglas.
grossissement [gr6-], tn. vergroting.
grossiste, m. grossier.
grosso-modo, loc. adv. in ruwe trekken.
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grossoyer [gr6-], v.tr. een afschrift maken guenuche [go-], /. jonge wijfjesaap.
guêpard [ge-], in. jachtluipaard.
van ('n acte).
grotesque, a. -meet, adv. grotesk zonder- gape [gip], I. wesp.
ling, belachelijk, bespottelijk, koddig, guepier [0-], m. wespennest; 3t bijenwolf;
potsierlijk; '', in. 't groteske; hansworst.

se fourrer dans un "--,, zich in een wespen-

nest steken.
grotte, I. grot, hol, spelonk.
guire(s) [ger], adv. weinig, nauwelijks,
grouillant, a. wemelend.
bijna niet, niet veel; ne plus ... guêre, bijna
grouillement, m. gewemel, gekrioel; gerommel (in de buik).

niet meer.

grouiller, v.intr. wemelen, krioelen; zich guêret [ge-], m. omgeploegd land; braakland; veld, bouwland.
bewegen, weggaan; rommelen (in 't lijf);
se ~, aanpakken, voortmaken; grouille- guiridon [0-], in. rond tafeltje (op een
toi! vooruit, aangepakt !

poot).

guerilla [gerija], I. X guerilla (ongeregelde
group [grup], m. verzegelde geldzak.
bende); guerre de i- -,, guerilla-oorlog.
groupage, in. groupage ('t samenladen van
[colli). guirir [ge-], v.tr. & intr. genezen; me'decin,
groupe, m. groep, hoop, troepje.
gue'ris-toi toi-mime, kijk naar je zelf.
groupement, m. groepering; groep; schikguirison [ge-], f. genezing, herstel; en voie
king.
de ,,,, aan de beterhand.
grouper, v.tr. groeperen, tot groepen verenigen, indelen, rangschikken; (arg.) guirissable [ge-], a. geneeslijk.
guirisseur [ge-], m. genezer; kwakzalver,
arresteren.
wonderdokter.
gruau, m. grutten, gort; tisane de "s, gortewater; farine de ,----,, fijnste tarwemeel; guirite [ge-], f. schilderhuisje (van een
pain de ,,,, fijn tarwebrood.

grue, f. 1 kraanvogel; X (hijs)kraan, bok;
(fig.) uilskuiken; (arg.) snol; faire le pied de
,, lang staan wachten; ~ mobile, X loopkraan; ,-,-, a vapeur, X stoomkraan.
gruer, v.tr. tot grutten malen.
gruerie, f. bosrecht; rechtbank voor boszaken.
gruger, v.tr. opknabbelen; opslurpen; afbikken; ".., qn., iem. uitzuigen.
grume, I. in: bois en ",, hout met schors.
grumeau, m. klont, klonter.
grumeler (se), v. pr. kionteren.
grumeleux, a. klonterig; stenig.
gruyer, m. bosrechter.
gruyere, m. Gruyerekaas.
guano [gw6.-], m. guano, vogelmest.
gui [0], m. doorwaadbare plaats; passer
a ', doorwaden; sunder le •-•-,, poolshoogte nemen.
guiable [0-], a. doorwaadbaar.
guibre [0-], m. aanhanger van de leer van
Zoroaster.
guide [ged], I. $ wede, pastel.
guider [ge-], v.tr. met wede verven; (fig.)
verzadigen.
guier [gee], v.tr. doorwaden; in 't wed brengen ('n paard); spoelen.
Gueldre [ge-], f. Gelderland.
gueldrois, a. Gelders; G,,,, tn. Geldersman.
guelfe [gwelf], a. Wells; G,...,, m. Welf.
guelte [gen], I. tantieme (voor winkelbediende).
guenille [ga-], f. lomp, vod, prul; en mss, in
lompen gehuld.
guenillon [ge-], m. vodje, lor.
guenipe [ga-], f. slons, totebel.
guenon [ge-], f. wijfjesaap; apengezicht,
lelijk mens.

schildwacht); wachthuisje; biechtstoel;
strandstoel.
guerre [Or], f. oorlog, krijg, strijd; ,--, ae'rienne, luchtoorlog; petite "a, spiegelgevecht,
manoeuvres; i---, civile of ~ intestine, burgeroorlog; ' mondiale, wereldoorlog; ,■.,
dtrangêre, buitenlandse oorlog; ~ de
partisans, guerilla-oorlog; ,-..., ci, outrance,
strijd op leven en dood; de "-, lasse, strijdensmoe; in arren moede; ten lange leste;
nom de ,.-, aangenomen naam; partir en
,-.-, contre, te velde trekken tegen; faire la
a, oorlog voeren met, vechten tegen,
tevelde trekken tegen; bendfice(s) de ~,
oorlogswinst; de bonne "-i, geoorloofd; ce
n'est pas de bonne ~, dat is gemeen; avec
les honneurs de la ,,,, met krijgsmanseer;
raisons de '', oorlogsnoodzaak; d la e•./
comme a la ,-,,, in de nood moet men zich •
weten te behelpen; qui terre a, r•i a, veel
koeien, veel moeien.
guerrier [ge-], a. krijgs-; oorlogzuchtig,
krijgshaftig; ,--,, m. krijgsman, strijder;
littdrature guerriêre, oorlogslitteratuur.
guerroyant [ge-], a. oorlogzuchtig, twistziek.
guerroyer [ge-], v.intr. oorlog voeren.
guerroyeur [ge-], m. vechtersbaas.
guet [0], m. wacht; faire le ,--i, etre au "-i,
de wacht houden, op de loer liggen;
avoir V wil au ,,, een oogje in 't zeil
houden.
guett-apens [getdpa], m. hinderlaag; valstrik; verraderlijke overval.
guetre [ge], f. slobkous; titre chausse de Ns,
slobkousen aan hebben.
guetrer [ge-], v.tr. van slobkousen voorzien.
guetrfer [ge-], tn. slobkousenfabrikant.
guette [get], I. wacht; de bonne "s, waakzaam.
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guetter [ge-], v.tr. bespieden, beloeren; op- guidage [gi-], m. geleikoker (in mijn).
guide [gi-], m. gids (geleider of leidsman);
wachten.
handboek, leiddraad; reisgids, reisboek;
bespieder; seinwachter,
guetteur [0-],
guide, richtman; leistang, leisponning,
torenwachter, nachtwachter.
f. leireep, leidsel, teugel;
richthout;
gueulard [gde-], m. schreeuwer; mond van
op grote voet
mener la vie a grandes
een hoogoven; (top.) smulpaap.
[leven.
gueulardise de-], f. vraatzucht, smullerij. Guide (le), m. Guido Reni.
gueule [gdel], f. muil, bek; smoel, bakkes; guide-Ane [gi-], m. ezelsbruggetje; transparant (om recht to schrijven).
mond, opening; hol en bol lijstwerk;
draaiende schoorsteenkap; donner sur la guideau [gi-], m. stroomleider (in een haven),
zaknet.
qn., iem. op zijn gezicht geven; it n'a
hij is een guide-main [gi-], m. handleider (bij 't pianoque de la t■d, it est fort en
spelen).
schreeuwer; casser la e%-, a qn., iem. de hernek breken; guider [gi-], v.tr. leiden, de weg wijzen aan;
sens inslaan; se casser la
(sur), zich richten (naar).
se
avoir la ‘-•-, de bois, katterig zijn; it a la
ferre'e, hij is vuil in de mond; it a la N guiderope [gi-], m. sleeptouw (aan luchtballons).
payee, hij heeft een vertind gehemelte;
een lang gezicht zetten, ver- guidon [gi-], tn. richtvaantje; vaandrager;
faire une
signaalwimpel; banier (van een gilde);
een symbluff kijken; avoir une bonne
vizierkorrel; verwijzingsteken; stuur (van
pathiek (of onnozel) voorkomen hebben;
een fiets).
enfarinee. aankomen met een
venir la
zijn bek guidonnage, m. = guidage.
brutaal gezicht; termer sa
lekkerbek; Ns cassdes, guignard [gi-], m. kleine pluvier; ongelukshouden; fine
vogel.
verininkte gezichten (oorlogsverminkbreche-dents, „afgebrand dorp", guigne [gi-], f. kriek (soort kers); ongeluk,
ten);
pech; r■is, kieuwen.
[wolfsmuil.
„dropgrot".
gueulet-de-loup [gde-], f. $ leeuwenbek, guigne-A-droite (-A-gauche), m. of f. (pop.)
eenoog.
gueulêe [gcb-], f. bekvol; mss,vuile taal.
gueuler [gde-], v.intr. schreeuwen, een bek guigner [gi-], v.tr. loeren op; begluren.
oeverloper.
guignette [gi-], f.
opzetten.
kriekeboom.
pl. 10 keel, rood (blazoen). guignier [gi-], m.
gueules [gde-],
guignol [gi-], m. Jan-Klaassenspel, poppengueuleton [gde-], m. (pop.) smulpartij.
Parijs theater voor
kart;
gueuloir [gde-], tn. bek.
gruwelstukken en wrang-komische stukgueusaille [gee-], I. bedelvolk, schooiers.
ken; (arg.) politieagent.
gueusailler [gob-], v.intr. schooien, bedelen.
guignolet, m. kriekenlikeur, -brandewijn.
gueusant [gee-], f. bedelend, bedel-.
schooier, bedelaar, guignon [gi-], m. tegenspoed, wanbof, pech
gueusard [gee-],
guignonnant, a. ongelukkig; ergerlijk; (pop.)
schoelje.
[beroerd.
gueuse [gee-], f. bedelares, schooister; ge- guilde [gi-], f. gild.
guildive
[gi-], f. tafia, suikerbrandewijn.
meen wijf; geus, gieteling (staafijzer der
hoogovens); ballastijzer; la G~, scheld- guillage [gi-], m. gisting (van vers bier).
Guillaume [gijOm], m. Willem;
naam voor de Republiek.
sponningschaaf; zeef voor buskruit.
v.tr.
gueuser [goe-], v.intr. bedelen;
op liefdesguilledou [gijdu], m. courir le
bedelen om.
avonturen uitgaan.
gueuserie [gob-], f. bedelarij; prullerij; Geuguillemot [gijme], in. aanhalingsteken.
zenverbond.
bedelaar, schooier; gemene guil,emeter, [gijmatê], v.tr. tussen aanhagueux [gee],
lingstekens zetten.
d'argent,
vent, schoelje; watergeus; ce
dat beroerde geld; ti de mer, watergeus, Guillemette [gij-], f. Mientje.
zeekoet, duikerhoen.
"-d, a. arm, armzalig; ti comme un rat guillemot [gij-], m.
guiller [gije], v.intr. gisten, gijlen (van bier).
d'e'glise, zo arm als Job.
$mistel, vogellijm, marentak; guilleret [gij-], a. vrolijk, lustig, monter;
gui [gi],
los, dartel.
giek, gijp (tot het uitzetten van zeilen).
guilleri [gij-], m. getjilp van mussen.
uilskuiken.
guibolard [gi-],
guillochage
[gij-], m. guillochering (verf. been; jouer des ~s, (pop.)
guibole
siering van ineengeslingerde lijnen).
'm smeren.
guilloche, f. naald voor guillocheerwerk.
guibre, I. kt, sneb, galjoen.
guichet [gi-], m. loket, raampje, schuif- guillocher [gij-], v.tr. guillocheren (versieren met ineengeslingerde lijnen, -met
raampje, deurtje in een deur; poort, doorkettingtrekken).
gang van het Louvre; wicket (bij cricket).
kunstenaar die op deze
guichetier [gi-], m, cipiersknecht, gevangen- guillocheur,
wijze versiert.
bewaarder.
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guillochis [gij-], m. guillocheerwerk (versiering van ineengevlochten lijnen).
guilloire [gij-], f. gijlkuip (bier).
guillotine [gij-], f. guillotine, valbijl; fenetre
schuifraam.
guillotiner [gij-], v.tr. guillotineren (met de
valbijl onthoofden).
guimauve [gi-], f. $ heemst, althea, witte
maluwe; pdte de ~, witte drop; sirop de
althzeastroop.
guimbarde [OA, f. oude dans; mondharmonica; slechte gitaar; vrachtwagen;
ouwe rammelkast; soort schaaf.
guimpe [ge-], f. bef met kap (voor nonnen),
borststuk, los inzetsel (in een japon).
guimperie, 't maken daarvan en van dergelijke artikelen.
guinche [gef], f. likhout; (arg.) bal.
guindage [ge-], m. 't ophijsen; hijstuig;
stij fheid.
guindant [ge-], m. hijshoogte.
guindas [0-], m. windas.
guinde [ge-], a. opgeschroefd, gemaakt, stijf.
guinder [ge-], v.tr. ophijsen; (fig.) opschroeven; se 4-3/4,, zich ophijsen, zich omhoog
werken; hoogdravend spreken, zich opblazen, deftig doen.
guinderesse [ge-], f. hijstouw.
Guinee [gi-], f. Guinea; g~, f. guinje (Eng.
munt = f 12,60); blauw katoen.
guingan [gega], m. gingang (katoenen stof).
guingois [gegwa], m. scheefheid, gering;
de
scheef.
guinguette [geget], f. buitenherberg, uitspanning; lusthuisje, optrekje.
guiorer [giOre], v.intr. piepen (van muizen).
guipage [gi-] , 't maken van „guipure".
guiper [gi-], v.tr. omspinnen met wol of -zijde.
guipon [gi-], m. teerkwast, kalkkwast (v.
leerlooiers).
guipure [gi-], f. guipure (soort kant met
oplegsels).
guirlande [gi-], f. slinger, bloemslinger.
guirlander, v.tr. versieren met (bloem)slingers.
guirlandeur,
lekkermaker, vleier.
guise [gi-], f. manier, wijze; en
de, bij
wijze van; a ma
zoals ik 't wil.
guitare [gi-], f. gitaar; gezeur; pincer de la
■••,, op de gitaar tokkelen. Ester.
guitariste [gi-], m. & f. gitaarspeler, -speelguiterne, f. soort either; schoor (aan een
mastbok).
guit-guit [gigi], m.
Amerikaanse honingguivre [givr], f.
slang.
[vogel.
Gulf-Stream [geelfstrim], m. Golfstroom.
gustatif, a. smaak-; nerf
smaakzenuw.
gustation, f. 't proeven.
Gustave, m. Gustaaf.
gutta-percha [-k6,], I. gutta-percha.
guttier, m. 5 gomboom.
guttifire, a. gutta-percha voortbrengend.
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guttural, a. keel-, tot de keel behorend; son
keelklank;
f. keelletter.
Guy [gi], m. Vitus.
f. Guyana; a hollandaise,
Guyane
Suriname.
gymnase [3i-], m. gymnastiekschool, -lokaal;
gymnasium (niet in Frankrijk).
gymnasiarque, m. hoofd van een gymnastiekschool (bij de Grieken); gymnastiekleraar; gymnast.
gymnaste, m. gymnastiekleraar; gymnast.
gymnastique, a. gymnastisch; pas looppas; ~, f. gymnastiek; gymnastieklokaal;
medicale, heilgymnastiek.
gymnique, I. worstelkunst.
gymnosophiste, m. gymnosofist (secte van
cynische philosophen).
gymnosperme, a. $ naaktzadig.
gymnospermie, I. orde v. d. naaktzadigen.
gymnote, m. ,d1 sidderaal.
gynandre, a. $ helmstijlig.
gynandrie, f. $ orde der helmstijligen.
gynecee, m. vrouwenvertrek (bij de Ouden).
gynecocratie, I. vrouwenregering.
gynecocratique, a. van de vrouwenregering.
gynecologle, f. leer der vrouwenziekten.
gynecologique, a. van de vrouwenziektenkunde.
gynécologue, tn. vrouwenarts.
gynostime, m. $ stempelzuil.
gypaite, tn. 3t lammergier, baardgier.
gypse, m. gips.
gypseux, a. gipsachtig.
gypsier, m. gipswerker.
gypsifire, a. gipshoudend.
gypsophile, f. $ gipskruid.
gyromancie, f. kringwaarzeggerij, -wichelarij.
gyroscope, m. gyroscoop (toestel om de asbeweging van de aarde aan te tonen);
sneldraaiend toestel om schommelingen
te breken.
stroomwender.
gyrotrope, m,
gyrovague, m. zwervende monnik.

H.
(,h duidt de h aspirde aan).
muette,
stomme aspire'e, aangeblazen h (deze
verhindert liaison en elision; wordt slechts
door sommige Fransen uitgesproken en
voornamelijk in eènlettergrepige woorden); H.P. (horse-power) paardekracht
= C. V. (cheval-vapeur).
,ha ! interj. zo ! ha ! (verwondering) he !
(verlichting).
habile (d), a. -ment, adv. bekwaam, handig,
knap, bedreven (in); bevoegd-, gerechtigd
(tot).
H [if], I. [he], m. h (de letter);
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kelijk in de wereld bewegen; avoir ses
habileti, f. bekwaamheid, handigheid, knap_ heid, bedrevenheid.

habilitation, I. bevoegdverklaring.
habilitê, j. bevoegdheid (in rechten).
habiliter, v.tr.bevoegd verklaren (in rechten).
habillable, a. die goed to kleden is.
habillage, m. 't gereed maken; zie habiller.
habillant, a. die goed kleedt.
kleding, uitrusting, kledij,
habillement,
kapitein van
costuum; capitaine
kleding.
habiller, v.tr. gereed maken; schoonmaken,
opmaken (gevogelte), de takken besnoeien
en de wortels korten van ('n boom),
in elkaar zetten ('n horloge), hekelen (hennep), kleuren (speelkaarten);
kleden, aankleden; van kleren voorzien,
kleren maken voor; kleden, staan, zitten
(van kleren); bekleden, bedekken, inwikkelen; inpakken, tot verpakking dienen voor (koopwaar), van een hoes voorzien ('n meubel), van een strohuls voorzien ('n fles), blanketten (z'n gezicht),
door een tekst omgeven ('n cliché); (fig.)
inkleden, voorstellen; bemantelen ('n
font); habille de noir, in 't zwart gekleed; habille de soie, varken; c'est habille;
't staat gekleed; ti de toutes pieces, over
de hekel halen; zich kleden, zich
aankleden; zijn kleren kopen.
habilleur, m. -euse, f. aankleder, -ster (in
een schouwburg); bereider (van vis).
habit, m. kleding, kleed, gewaad; mansrok
de fatigue,
of ordekleed; mss, klederen;
werkpak;
d'ordonnance, modelkleding;
du Pere
de mariage, trouwpak;
est de rigueur,
Adam, Adamscostuum;
in rok (v.
heren in avondtoilet; en
heren); misère en
noir, vergulde armoede;
court, zwarte
long, soutane;
ne fait pas le moine, de kleren
jas;
maken den man niet; prendre
in
een klooster gaan.
habitabilitê, f. bewoonbaarheid.
habitable, a. bewoonbaar.
habitacle, m. woning (bijbelstijl); kompashuisje.
habitant, m. -e, f. inwoner, bewoner, be[plaats.
woonster.
& $ woonplaats, viedhabitat [-O], m.
habitation, 1. 't bewonen; woning; woonplaats, verblijf.
habiter, v.intr. wonen; v.tr. bewonen;
voorkomen in (van planten, enz.); avoir
la téte habitue, gezelschap (luizen) hebben.
habitude, f. houding; gewoonte, hebbelijkheid; omgang, betrekkingen; d'~, gewoonlijk; par ~, uit gewoonte; tourner en
~, een gewoonte worden; cela n'est pas
dans mes mss, dat is niet mijn gewoonte;
avoir
des chiens, kunnen omgaan met
honden; avoir
du Monde, zich gemak-

chez, veel komen bij, veel omgaan met;
perdre
de, ontwennen aan.
habitué (a), a. gewoon (aan);
m. stamgast, vaste bezoeker.
habituel, a. aangewend, gewoon.
habituellement, adv. gewoonlijk.
habituer, v.tr. gewennen; s'~ (a), zich wen
habitus [-us], m. habitus.
[nen (aan).
,hfibler, v.intr. snoeven, opsnijden.
,hAblerie, f. snoeverij, opsnijderij.
,hableur, m. -euse, f. grootspreker, snoever,
opsnijder, -ster.
,hachage, m. 't hakken.
,hachard, m. metaalschaar.
,hache, f. bijl; a main, handbijl;
d'armes, strijdbijl; peril, sous la ~, op het
schavot sterven; fait 4 coups de ~, ruw
bewerkt, ruw afgewerkt; avoir un coup
de
een slag van de molen hebben;
royale, vertakte affodil.
,hache, a. gehakt; (fig.) afgebroken.
,hache-écorce, tn. hakmachine (voor eikenschors).
,hache-legumes, m. hakmes (voor groenten).
,hache-paille, m. strosnijder, -hakker.
,hacher, v.tr. hakken, fijnhakken; versnij
den; teisteren, vernielen (van de hagel);
inkerven; arceren; it se ferait hij zou
zich liever in stukken laten snijden;
le style, hakkerig schrijven;
de la
paille, hakkelen, koeteren; Duits spreken.
,hachereau, m. bijltje.
,hachette, f. bijltje; bikhamer; ,d5 alvertje.
,hache-viande, m. vleesmolen.
hasjisj; hachisch
hachich (-isch) [hafifi,
(bedwelmend middel uit hennep).
,hachis, m. gehakt (vlees).
,hachoir, m. hakblok, hakmes.
,hachotte, f. hoepelmes (van kuipers); kloofmes (van leidekkers).
,hachure, f. arcering, schaduwing.
,hagard, a. verwilderd, woest; des yeux
wilde blikken.
hagiographe, m. levensbeschrijver van heiligen.
hagiographie, f. levensbeschrijving van
heiligen.
hagiographique, a. hagiographisch.
hagiologie, 1. heiligenleer.
hagiologique, a. van de heiligenleer.
,haha, m. hindernis.
,hai interj. he !
,haie [(h)6], f. heg, haag; rij; ploegboom;
morte, heg van dor
vive, groene heg;
wedren met hinderhout; course de
nissen;
de rochers, rotsbank; faire la
zich in een rij opstellen, de straat (of een
andere doorgang) aan weerszijden afzetten.
,hale, interj. hu ! voort !
vod, lomp.
,haillon [Aja],
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halitueux, a. vochtig, klam.
,haillonneux, a. sjofel, in lompen.
[(h)al], m. hall, grote zaal; overkap,Hainaut, m. Henegouwen.
,haine (de), f. haat (van); afkeer (van); avoir ,hallage, m. staangeld, marktgeld. [ping.
en een hekel hebben aan; prendre en ~, ,hallali, m. hallali (jachtkreet of hoornge-

haillonneux

een hekel krijgen aan; en N de, uit haat
tegen.
,haineusement, adv. v. haineux, a. haatdragend, vijandig, nijdig.
,hainuyer [(h)enWije], a. Henegouws; 1-1~,
Henegouwer.
de,
,hair, v.tr. haten, verfoeien; se faire
graag
zich gehaat maken bij; ne pas
N
d mort, dodelijk haten.
mogen;
,haire, I. haren kleed, boetkleed; drab en
ongeschoren en ongevold laken.
,haissable, a. hatelijk, verfoeilijk.
haitien [aisle], a. uit Haiti.
't jagen, 't voorttrekken van een
,halage,
schuit; chemin de ~, jaagpad, trekweg.
,halbran, m. jonge wilde eend.
,halbrenE, a. met gebroken vleugels; doodop,
[zon).
vleugellam.
m. zonnegloed; bruine kleur (door de
,hale, a. verbrand, gebruind (door de zon).
,hale-h-bond, m. kt, inhaler.
vooruithaler.
,hale-avant, m.
neerhaler (touw).
,hale-bas, m.
,hale-bouline, m. 4.baar, onervaren matroos.
ophaler.
,hale-breu,
,hale-croc [-kr:5], m. haak om vissen aan
boord to halen.
4, inhaler (van de fok).
,hale-dedans,
,hale-dehors, tn. uithaler (van de fok)
haleine, I. adem; ademtocht; koelte; uitwaseming; perdre buiten adem raken;
hors d' ",, buiten adem; tout d'une ee-s, in
een adem; ouvrage de longue ~, tijd
en inspanning eisend werk; titre en
op streek, op gang zijn; in onzekerheid
zijn; tenir en r•,, in spanning houden,
steeds in 't touw houden.
't halen; strik.
,halement,
halenae, f. riekende adem; ademhaling,
-tocht.
halener, v.tr. de adem ruiken van (iem.); de
lucht krijgen van ('t wild, 'n plan).
,haler, v.tr. halen, ophalen, hijsen; voorttrekken, iagen ('n boot); aanhitsen (jachthonden); N le vent, bij de wind ophalen;
v.intr. waaien (van de wind); /-•-, de
l'avant, krimpen; N de l'arriêre, ruimen;
sur une manceuvre, een touw aanhalen.
,haler, v.tr. verbranden, bruin maken (door
de zon); verschroeien; se bruin worden.
,haletant, a. hijgend.
,halitement, m. 't hijgen.
,haleter, v.intr. hijgen.
t haleur, tn. kt. lijnloper, jager.
heilbot.
,halibut, m.
,halen, m. k sleeplijn.
halieutique, a. de visserij betreffend.
(,)halen [(h)ale], in. treklijn.

schal).

,halle, f hal, overdekte markt; opslagplaats;
aux fruits, fruithal; N aux bles, korende lastdragers
beurs; les forts de la
van de markt; les dames de la de
marktvrouwen; langage des Ns, taal van
de vismarkt.
,hallebarde, f. hellebaard; it Aleut des Ns,
het regent bakstenen; cela rime comme
Net tnisdrieorde, dat rijmt niet met elkander, dat slaat als een tang op een varken.
,hallebardier, m. hellebaardier.
,hallier, m. halbewaarder; verkoper in een
hal; ~s, dicht struikgewas.
groot sleepnet.
,hallope,
hallucination, f. zinsbegoocheling, droomgezicht.
hallucinatoire, a. op zinsbegoocheling betrekking hebbend.
hallucinê, a. aan hallucinaties lijdend.
halluciner, v.tr. verbijsteren, begoochelen.
,halo, m. kring (om zon, -maan, -kaarslicht,
met 'n kring er-tepel); cerne d'un
omheen.
hennepeest (droogplaats voor
,haloir,
konijnengat, -hol. [hennep).
,halot [-lo],
(,)halogine [(h)alo-], a. zoutvormend.
,halotechnie [-tekni], f. leer der zouten;
zoutbereiding.
,halte, f. halte, rustplaats, stopplaats; stilstand, oponthoud, onderbreking; maal
(op halte); faire~, halt houden; ~.1 halt !
ho wat ! schei uit !
sta !
,haltire, m. halter; kolfje (aan insectenvleugel); faire des r•-,s, met halters werken.
kooi.
,hamac [-mak], tn. hangmat;
hamadryade, I. bosnimf.
mantelbaviaan.
hamadryas [-as], m.
,Hambourg, m. Hamburg; h",, biervaatje;
zalmvaatje.
,hameau, m. gehucht.
hamecon, m. vishaak; (fig.) lokaas; mordre
toehappen, zich laten vangen.
hameconnë, a. van een haak voorzien;
haakvormig.
,hampe, I. schacht.
,hampe, I. schacht, vlaggestok; stengel;
borststuk (van een hert).
,hampe, a. met een schacht of stok.
,hamster [Amster], in. hamster.
,han, interj. he (steunend geluid van iem.
die zich sterk inspant).
,hanap [-ap], m. drinknap; bokaal.
,hanche, I. heup; bil (van een paard); windvering (van een schip); verbinding van
buik en voet (aan een vaas).
,handicap [ddikap], m. handicap (wedstrijd
met voorgift aan de zwakkeren).
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,handicapage, m. 't handicappen, 't belemmeren.
,handicaps, a. belemmerd, gehandicapt;
achteruit.
,handicaper, v.tr. handicappen, voorsprongen verdelen.
,handicapeur, m. die de voorgiften bepaalt.
,hanebane, f. $bilzenkruid.
,hanet, m. reefschinkel.
,hangar, m. loods, afdak, wagenschuur.
,hanneton, m. meikever; onbezonnene; avoir un ~ dans le plafond, een klap van
de molen hebben.
,hannetonnage, m. 't van meikevers reinigen.
,hannetonner, v.tr. de meikevers schudden
uit, zuiveren van meikevers ('n boom).
,Hannuyer, m. Henegouwer.
,Hanovre, m. Hannover.
,hanovrien, a. Hannoveraans; 1-1~, m.
Hannoveraan.
,hanse, f. hanzeverbond.
,hanseatique, a. tot het hanzeverbond behorend; vine e,,, hanzestad.
,hanter, v.tr. bezoeken; omgaan met; spoken in; dis-moi qui tu Nantes, je to dirai
qui tu es, waar men mee verkeert, wordt
men mee geeerd; cette maison est hantde,
het spookt daar in huis; maison hantde,
spookhuis; cette idle le hante, die gedachte
laat hem niet los; hij kan die gedachte
niet van zich afzetten.
,hantise, f. (oud) omgang; spookbeeld, kwellende gedachte; avoir la e-, de, steeds
denken aan.
,happant, a. op de tong klevend.
,happe, f. kram; snaveltang, kroezentang;
disselpen, voorsteekpin; asscheen.
,happeau, m. vogelknip.
,happe-chair, m, hapscheer, diender.
,happelourde, f. valse steen; mooi, maar
zwak paard; iem. die hsel wat lijkt, maar
,happement, m. 't happen, enz. [niets is.
,happer, v.tr. happen in; snappen ('n insect);
grijpen (bv. door een trein), vatten, inpikken; ~, v.intr. kleven.
,haquen6e, I. hakkenei, telganger; koetspaard; lange vrouw.
,haquet [-ke], m. bierwagen, rolwagen,
pontonwagen.
,haquetier, m. voerman.
,harangue, f. toespraak, aanspraak.
,haranguer, v.tr. toespreken, 'n rede houden tot.
,harangueur, m. redenaar, redevoerder,
praatvaar.
,haras [-ra], m. stoeterij, paardenfokkerij.
,harasse, I. glasmand, -kist.
,harassement, m. afmatting.
,harasser, v.tr. afmatten, uitputten; se ,-,,
doodmoe warden.
,harcilement, tn. bestoking; kwelling.

harmoniste

,harceler, v.tr. verontrusten, bestoken; kwellen, tergen, lastig vallen.
,harde, f. troep rood wild; koppelriem; koppel honden; ,---,s, plunje, goed, kleren.
,hard y, a. ceuf ,,,, windei.
,hardeau, m. touw (aan een molenvang).
,harder, v.tr. koppelen (jachthonden).
,hardi, a. onverschrokken, stoutmoedig,
vermetel, driest; stout, gewaagd (van een
bouwwerk); brutaal, onbeschaamd; ~.1
vooruit, toe maar.
,hardiesse, f. onverschrokkenheid, stoutmoedigheid; vermetelheid, driestheid;
stoutheid, dud; brutaliteit, onbeschaamdheid; waagstuk, gewaagde uitdrukking.
,hardiment, adv. onverschrokken; onbeschaamd; stout.
,harem [-rem], m. harem (vrouwenverblijf;
de vrouwen).
,hareng [-ra], m. haring; ~ frais, verse
haring; ~ bouffi, panharing; ".0 plein,
voile haring; ,---, gai, ijle haring; ~ saur
bokking; ~ pec, pekelharing; ,,, franc,
, foncier, haring die niet trekt.
harengaison, f. haringvangst.
,harengire, I. haringvrouw; viswijf.
harengerie, I. haringpakkerij.
,harenguiire, f. haringnet.
harenguet, m. Zj sprot.
,haret, a. wild (van een kat).
,harfang [- a], m. 3r sneeuwuil, gr. steenuil.
,hargneux [arnckl„ a. twistziek, kribbig, nip.
dig; homme ,-,, kribbebijter.
,haricot, m. $ boon; P%-is blancs, witte bonen;
"-is rouges, bruine bonen; ~s verts,
prinsessebonen; e.,-,s coupes, snijbonen;
‘---, de mouton, hutspot (schapevlees met
knollen, enz.).
,haridelle, f. knol (oud paard); scharminkel.
,harka, f. harka (heilig leger in Marokko);
bende.
harmonica, m. j, glasharmonica; ,,, dbouche,
mondharmonica.
harmonie, f. samenstemming, overeenstemming der tonen; harmonieleer; gezamenlijke blaas- en slaginstrumenten van een
orkest; welluidendheid; harmonie, overeenstemming, juiste verhouding; eendracht, eensgezindheid; table d',--,, klankbodem; . imitative, klanknabootsing
(in woorden).
harmonieusement, adv. v. harmonieux, a.welluidend, overeenstemmend, harmonisch.
harmonififite, m. harmonium met fluitgeluid.
harmonique, a. -ment, adv. harmonisch; ,---,,
m, medeklinkende toon, boventoon.
harmoniser, v.tr. in overeenstemming brengen; s'~, overeenstemmen, harmonieren.
harmoniste, m. 41% musicus, die de harmonieleer goed kent.
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harmonium [-Om], m. ,1% harmonium, serafine-orgel.
,harnachement, m. 't optuigen; tuig (van
een paard); opschik.
,harnacher, v.tr. optuigen ('n paard); opdirken, toetakelen.
,harnacheur, m. zadelmaker, tuigmaker.
,harnais, harnas; paardentuig; jachtvistuig; blanchir sous le "s, in de dienst
vergrijzen, zijn sporen verdienen; endosser
le ~, ten strijde trekken; cheval de "s,
trekpaard; (arg.) kleren.
(oud) harnas.
,harnois,
,haro, m. kreten van afkeuring; crier "s sur
qn., zijn verontwaardiging over iem. luide te kennen geven.
,harpagon, in. vrek.
,harpailler (se), v. pr. plukharen.
,harpaye, in. 3e bruine kiekendief, -buizerd.
,harpe, I. harp; kantsteen; jotter de la "-/,
harp spelen, (arg.) zakkenrollen.
,harpe, a. cheval bien "s, paard, welks maag
zeer laag en welks buik seer hoog 1Jopt.
,harper, v.tr. stevig aangrijpen, pakken;
v.intr. de poten ongelijk oplichten (van
paarden).
,harpie, I. harpij; (lam.) helleveeg; 3e ZuidAmerikaanse arend.
,harpigner (se), harpiller (se), v.pr.plukharen,
,harpin, m. bootshaak. [b akkeleien.
,harpiste, m. f harpspeler.
,harpon, m. harpoen; enterhaak; trekzaag.
,harponnage, m. 't aan de haak slaan.
,harponner, v.tr. harpoenen, met de harpoen werpen naar; aan de haak slaan;
(arg.) arresteren, aanvallen.
harpoenier.
,harponneur,
,harponnier,m. 3th a rp o en reiger $ hondsroos.
,hart [dr], f. wiepband; (oud) strop, galg.
,hasard, m. toeval; kans, gevaar, waagstuk; jeu de
kansspel; corriger le ~,
bij toeval; (in een
vals spelen; par
vraag) soms; au "s, op goed geluk af;
tout
op goed geluk af, in elk geval,
je kunt nooit weten; cue de la plume,
zoals 't uit de pen vloeit; au "s de vous
noire, op gevaar af u te benadelen; de
toevallig gevonden, toevallig ontmoet; de eerste de beste, minderwaardig,
zoals er zoveel zijn.
,hasardê, a. gewaagd; in gevaar.
,hasarder, v.tr. wagen, op 't spel zetten; in
't midden brengen, zich laten ontvallen;
zich blootstellen; zich verstouten;
se
zich wagen aan.
het wagen; se
,hasardeusement, adv. v. hasardeux, a. gewaagd, gevaarlijk, hachelijk.
,hase, f. moerhaas; moerkonijn.
hast [ast], m. hout van een laps; arme
stootwapen met lange schacht.
hastaire, m. speerdrager.
,haste, I. werpspies.

haut

,haste, a. spiesvormig.
,hate, /. haast, spoed; a la ~, en toute
inderhaast; avoir "s de, haast hebben om,
er naar hunkeren.
,hAtelet, m. spitje, spil.
,hätelette, f. stukje vlees aan 't spit.
,hater, v.tr. bespoedigen, verhaasten; haasten, aanzetten (iem.); vervroegen (bv.
vruchten); se "s, zich haasten.
Mier, m. brandijzer (v. e. braadspit).
,hAtif, a. vroegtijdig; vroegrijp.
,hAtiveau, m. $ vroege erwt; somerbeurre,
soort peer.
,lativement, adv. vroegtijdig; haastig.
,hativete, f. vroegtijdigheid; vroegrijpheid.
,hauban,
spandraad,
4 hoofdtouw;
trekdraad; "ss, want.
,haubaner, v.tr. kt, met touwen vastzetten.
kort pantserhemd.
,haubergeon, m.
,haubert, m. pantserhemd, malienkolder,
halsberg.
,hausse, f. rijzing (der fondsen); stijging
(bv. van de prijzen der levensmiddelen);
verhogingsstuk; onderlegsel; opzet (van
een geweer); slof (van een strijkstok).
,hausse-colt, m. ringkraag; 3e kraagmerel,
kraagkolibrie, ens.
d'e'paules,
,haussement, m. verhoging;
schouderophaling.
haussepied, m. wolfsklem; stut van de voet
(van een spade).
,hausser, v.tr. verhogen, optrekken, verheffen (stem); opheffen (arm), ophalen
(schouders); verhogen, opslaan (prijs van
iets); verheffen ('t hart); hoger stemmen,
le ton, een hoge toon
hoger zetten;
aanslaan; v.intr. rijzen, stijgen, wassen; se ~, omhoog komen; op zijn tenen
gaan staan;(fig.) grater willen schijnen dan
't zo ver brengen dat.
men is; se
gummihak.
,hausse-talont,
$ haussier (speculant op 't rij,haussier,
zen der effecten).
tros, lijn.
,haussiere, f.
,haussoir, m. schutbord (van een molensluis).
,haut, a. hoog (als hooggelegen, bovenste,
opper-, boven-; rechtop, opgeheven;
luid, helder, hooggestemd; voomaam,
aanzienlijk; groot, verheven; vroegst,
grijs); ti comme mes bottes, een turf hoog;
-e a, kort houtenir la bride- of la main '
den, op de stang rijzen; vaisseau de
mer, de open zee;
bord, groot schip; la
de "se mer, diepzee-; la mer est "se, de
ville
"se,
bovenstad; le
zee staat hol;
Rhin, de Bovenrijn; la "se Egypte, Opper-Egypte; avoir la "se main, de leiding
hebben, de lakens uitdelen; 4 "se voix,
hardop, met luider stem; jeter les Ns cris,
moord en brand schreeuwen; avoir le
luid spreken; 'n hoog woord
verbe
bout de
hebben; messe tee, hoogmis;
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thaut-le-pled, in. los paard; 'machine "a,

la table, boveneinde; Chambre ' e, Hogerhuis, Hie Cour, Hoog Gerechtshof
(senaat); en "a lieu, bij de regering, to
bevoegder plaatse; van hoger hand; f■ie
banque, voorname bankiers; "se bourgeoisie, deftige burgerij; ~ enseignement,
hoger onderwijs; "as faits, heldendaden; "de trahison, hoogverraad; de "a
goat, sterk gekruid; ~ en couleur, sterk
gekleurd, hoogrood; de t■ie lutte, met
glans; tenir en "se estime, grote achting
hebben voor; ,■., mai, vallende ziekte;
-'e antiquite, grijze oudheid; ~, adv.
hoog, hard, luid; P%. , la main, met gemak,
met glans; plus ~, hoger, hogerop; hierboven, vroeger; le prendre '', op hoge
toon spreken; jamais un mot plus ~ que
l'autre, altijd even kalm; in de beste verstandhouding; ', m. top, bovenste deel;
hoogte; tomber de son ~, languit vallen;
uiterst verbaasd staan; le ' du corps,
bovenlijf; regarder de'' en bas, met minachting neerzien op; le "., du pave, de
kleine steentjes; tenir le ~ du pave, een
eerste viool spelen; du "a de sa tete, luidkeels; des ~s et des bas, ups and downs,
voor- en tegenspoed; voir les choses de'',
een ruime blik hebben; le Tres-Hr, de
Allerhoogste; ~ de forme, hoge hoed; en
~, boven, naar boven; d'en ~, van boven; en ~ de, bovenaan; par en "a, van
boven; langs boven; io metres de "a,
10 m hoog.
,hautain, a. -ement, adv. hoogmoedig, hooghartig, trots, uit de hoogte.
,hautbois, m. al, hobo; hobospeler.
,hautboiste, m. ,t hobospeler, hoboist.
,hautt-de-chausse(s), tn. broek.
,haut-de-forme, in. hoge hoed.
,haute, f. in: la".,, de rijke lui, grote wereld.
,hautet-contre, f. J' hoge tenor.
,hautement, adv. openlijk; trots; nadrukkelijk, luid; ten zeerste, ten hoogste.
,Hautesse, f. Hoogheid (titel van den sultan).
,hautet-taillet, (oud) hoge tenor.
,hauteur, I. hoogte (ook als heuvel of voornaamheid) , grootheid, verhevenheid;
hoogmoed, trots; a ~ d'appui, op borsthoogte; a la "-, d'une Lie, ter hoogte van
een eiland; a la "a de sa tdche, opgewassen tegen (berekend voor) zijn taak; e•-, de
la voile, stijghoogte; prendre de la ',
,t opstijgen; etre a la "a, voor z'n taak
berekend zijn.
,hautt-fondt, tn, ondiepte, zandbank.
,hautt-fourneaut, m. hoogoven.
,hautin, tn. hoog opgroeiende wijnstok;
staak daarvoor.
,haut-le-cceur, m. walging.
,haut-le-corps, m. ruk, schok, plotselinge beweging; sprong (van een paard).
FRANS WOORDENBOBK.

losse locomotief.

,haut-parleurt, in. luidspreker (radio); ,.-,
incorpord, ingebouwde luidspreker.

,hauturier, a. buitengaats.
,havage, m. 't afgraven van steenkool.
,Havanais, tn. inwoner van Havana.
,Havane (la), f. Havana; ,h"a, m. Havanasigaar; ,h~, a. havanakleurig.

,have, a. mager, bleek, ontdaan.
,haveneau, havenet, m. zaknet.
,haver, v.tr. afgraven.
,haveron, m.$ wilde haver.
,havet, m. haak; vleesvork.
,havir, v.tr. verbranden (vlees); ,---,, v.intr.
verbranden (en van binnen ongaar
blijven).
,havre, m. haven (bij eb droog).
,Havre in: le ",, Havre.
,havresac, m. knapzak; (oud) ransel.
Haye in: la "a, Den Haag, 's-Gravenhage.
,hayer, v.tr. met een haag omringen.
,hayon, m. horde; wagenbord; tent van een
stalletje.
,14 ! interj. hei ! he ! ~ Bien! nu ! ' oui!
wel ja ! ", quoi! hoe nu?
,heaume [(h)6m], tn. helm.
heaumier, m. helmmaker.
heaumiire, f. vrouw of arbeidster van een
helmmaker.
hebdomadaire, a. -ment, adv. wekelijks;
journal "a, weekblad.
hebdomadier, tn. die de week heeft (in kloos[ters).
Mbergement, m. herberging.
hêberger, v.tr. huisvesten, herbergen.
hêbetation, I. verstomping.
hêbëtê, a. dom, stompzinnig.
hêbêtement, m. stompzinnigheid.
/Aker, v.tr. verstompen; s'",, stompzinnig worden, versuffen.
hebêtude, f. stompzinnigheid.
hêbralque, a. Hebreeuws.
hèbralsant, m. kenner van het Hebreeuws.
hêbraiser, v.intr. Hebreeuws leren.
hibraisme; tn, Hebreeuwse uitdrukking.
hêbreu, a. Hebreeuws; H",, m. Hebreer;
h--, m. Hebreeuwse taal; c'est de l'",
pour moi, dat is Grieks voor mij, in
begrijp er geen steek van.
hkatombe, f. offer van ioo ossen; slachting,
bloedbad.
hectare, in. hectare, bunder (ioo aren).
hectique, a. fikre "a, teringkoorts.
hectisie, I. 't lijden aan teringkoorts.
hecto, m. (lam.) hectoliter.
hectogramme, m. hectogram, ons (ioo gram) .
hectolitre, m. hectoliter, mud (too 1.).
hectometre, m. hectometer (ioo m.).
hidêracê, a. $ klimopachtig.
hedonisme, tn. genotsleer.
hêdonistique, a. hedonistisch; van het
hedonisme.
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hegemonie, /. hegemonie, opperhecrschappii, hematogine, a. bloedvormend.
overwich t .
himatologie, f. leer van 't bloed.
hêgire, f. Hegira (begin van de Mohamme- hêmatose, f. bloedvorming.
daanse tijdrekening).
hêmaturie, f. 't bloedwateren.
heiduque [ediik], m. heiduk (voetknecht). hemêralopie, I. dagzichtigheid, nachtblindheirs ! [he], interj. he? (niet waar? wat blief hêmêrocalle, /. $ daglelie. [heid.
je? wat zeg je nu?)
hemi-, half-.
hêlas ! [-las], interj. helaas ! ach !
h'emicranie /. schele hoofdpijn.
Mine, I. Helena, Lena; Sainte----,, Sint hernicycle, m. halve cirkel; halfrond; half-

Helena.
t hèler, v.tr. praaien; aanroepen.
hêlianthe, m. $ zonnebloem.
hêlianthime, tn. $ zonnekruid; goudroos.
hêliaque, a. met de zon op- of ondergaand.
hêliaste, m. heliast (Grieks jurylid).
Mice, 1. schroeflijn; schroef (van een boot
e. d.); huisjesslak; escalier en ,--,, wenteltrap; bateau a ,•-,, schroefboot; e---, ascensionnelle, t stijgschroef; f---, propulsive,
Y; duwschroef, voortstuwende schroef;
,---, tractive,,1 trekschroef, voorttrekkende
schroef.
[vlak.
hêlicolde, a. schroefvormig; ,,i, f. schroefKlicoptire, In.
helicopter: loodrecht
opstijgende vliegmachine; Y; schroef;
,---i, a. ,t loodrecht opstijgend.
Heligoland, tn. Helgoland.
hêliocentrique, a. met de zon als middelpunt. [in kleuren).
hêllochromie, f. heliochromie (photographie
hêliographe, m. heliograaf (zontelegraaf).
hellographie, /. zonbeschrijving; heliographie ('t seinen met bchulp der zonnestralen); lichtdruk.
hêliographique, a. heliographisch; gravure
,---i, heliogravure.
heliogravure, f. lichtdruk.
héliomitre, m. zonnemeter.
heliotrope, m. zonnekijker.
heliostat, m. heliostaat (toestel om aan de
zonnestralen een bepaalde richting te
geven).
hêliothêrapie, f. geneeswijze door zonlicht.
heliotrope, m. $ heliotroop.
1411x, M. oorrand.
Hellade, f. Hellas.
Helline, m. Griek, Helleen.
hellênique, a. Helleens.
hellênisme, m. eigenaardige Griekse uitdrukking; Griekse beschaving.
hellèniste, in. graecus (kenner van de Griekse taal).
helminthe, m. ingewandsworm.
Helvite, tn. Helveet; Zwitser.
helvêtique, a. Helvetisch, Zwitsers.
Helvètie [-si], f. Helvetie, Zwitserland.
,hem ! [hem], interj. hem ! hei ! hm !
hemateux, a. van 't bloed.
hematie, f. rood bloedlichaampje.
hámatine, f. rode bloedkleurstof.
hematite, f. bloedsteen.
hêntatocile, f. bloedbreuk.

cirkelvormige zaal; halfcirkelvormige
bank.
hèmine, f. maat b. d. Romeinen (0.28 1.).
hêmione, m.3 halfezel.
hémiopie, I. 't halfzien.
ithniplêgie, I. cenzijdige verlamming.
himiplêgique, a. halfzijdig verlamd.
hemiptire, m. halfvleugelig insect.
hemisphere, m. halfrond, halve bol; hersenhelft; /-•-, austral, zuidelijk halfrond;
boreal, noordelijk halfrond; ,---, occidental,
westelijk halfrond; ,-, oriental, oostelijk
halfrond.
Ithnisplthique, a. halfrond, half-bolvormig.
hêmistiche, m. half vers.
Kmoglobine, f. rode bloedkleurstof.
homophile, m. bloeder.
Ithnophilie, t. neiging om veel en lang te
bloeden.
hirnophobie, f. bloedvrees.
hêmoptolque, a. bloedspuwend.
hOmoptysie, f. bloedspuwing.
hemorr(h)agie, f. bloeduitstorting; ,---, nasale, neusbloeding.
hemorr(h)agique, a. bloeduitstorting.
hêmorr(h)oldal, a. van de aambeien.
hemorr(h)oldes, I. pl. aambeien.
lthnospasie, I. bloedafleiding.
hêmostasie, f. bloedstelping.
hêmostatique, a. bloedstelpend.
hemotoxie, I. bloedvergiftiging.
hendkagonal [e-de-], a. elfhoekig.
hendkagone [ode-], a. & m. clfhoek(ig).
hendkasyllabe, ,--labique, a. elflettergrepig.
,hennê, m. $ henna-struik.
,hennin, m. puntige vrouwenmuts (middeleeuwen).
,hennir [5.nir], v.intr. hinniken.
,hennissement [ani-], m. gehinnik.
,hennuyer [anWije], a. Henegouws.
,Henri, tn. Hendrik, Hein.
,Henriette, f. Hendrika, Jet.
,Henriot, m. Hein, Henk.
hepatique, a. lever-; leverkleurig; e--,, /.
leverbloempje.
hêpatite, 1. leverontsteking; leversteen.
heptacorde, a. zevensnarig; ,--,, m. 7-snarige
heptaidre, m. zevenvlak.
[lien
heptagonal, a. zevenhoekig.
heptagone, a. & m. zevenhoek(ig).
heptameron, m. heptameron (zevendaagse vertellingen).
heptamitre, tn._zevenvoetig vers,

heptandre

hernie
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heptandre, a. $. zevenhelniig.
zevenhelmigen.
heptandrie, f.
heptarchie, I. zevenhoofdige regering.
Heraclee, f. Heraclea.
Heraclides, in. pl. Heracliden.
f. heralheraldique, a. wapenkundig;

hercynien, a. moats mss, ertsgcbergte.
drommel, stakker.
,hire,
hereditaire, a. -ment, adv. erfelijk, °verge-

diek, wapenkunde.
wapenkundige.
heraldiste,
,heraut [erf5], m. heraut, wapenbode;
d'armes, wapenheraut.
herbage, a. grasachtig, kruidachtig.
herbage, in. gras; weide; mss, kruiden.
herbagement, rn. 't vetweiden.
v.tr. vetweiden.
vetweider;
herbager,
herbageux, a. met gras bedekt.
herbe, f. kruid; gras; onrijp graan; (arg.)
tabak; Ns potag()res, soepgroenten; aux
mss, in 't voorjaar; fines mss, toekruiden (peterselie, kervel); mauvaise
onkruid; en r,s, nog groen; in de dop, in
spe; aankomend, opkomend; manger son
zijn korentje groen eten; embid en
de la Saint-Jean, alle
ployer toutes les
middelen (eigl. tovermiddelen) aanwenden; mauvaise croft toujours, onkruid
vergaat niet; ii a marche sur quelque
mauvaise "s, hij is met 't verkeerde been
aux chats, t kattenuit bed gestapt;
kruid.
herbe, a. met gras begroeid.
herbeiller, v.intr. grazen (van wilde zwijnen).
herber, v.tr. (op het gras) bleken.
herberie, f. groentenmarkt.
herbette, I. dun- of jong gras.
herbeux, a. grasrijk, grazig, gras-.
herbier, m. grasbank (in 't water); grasschuur;
pens; herbarium, plantenverzameling;
plantenboek.
herbiere, f. groentevrouw.
herbivore, a. & m. plantenetend (flier).
plantenzoeker.
herborisateur,
herborisation, f. 't botaniseren, 't planten
zoeken.
herboriser, v.intr. botaniseren (planten- of
kruiden zoeken).
herboriseur, in. kruidenzoeker.
herboriste, m drogist, kruidenverkoper.
herboristerie 1. drogisterij.
herbe, a. begroeid met gras, grazig, vol met
gras.
herbue, I. bladaarde; lichte weidegrond.
't voortduwen der ertswagen,herchage,
jes in een mijn.
,herche, f. ertswagentje.
,hercher, v.intr. de ertswagentjes voortduwen (in een mijn).
,hercheur, m. -euse, f. sleper: werkman die
(meisje dat) de ertswagentjes voortduwt
(in een mijn).
Hercule, m. Hercules; h.-, athleet, krachtpatser; bdti en h",, taillO en h~, fors
[gebouwd.
herculeen, a. Herculisch.

heresiarque,

erfd; ennemi

erfvijand.

heredite,f.erfelijkheid; erfrecht; chargé d'",,
erfelijk belast.
ketterhoofd, stichter van
een nieuwe leer.
heresie, f. ketterij.
heriticite, f. ketterachtigheid.
heretique, a. ketters; m. & f. ketter.
,herisse (de), a. rechtopstaand, te berge rijzend (van haren); opgezet (van veren);
stekelig, borstelig, sterk behaard, ruig
(by . van een hoge hoed); afstotend,
weerbarstig, lastig, stroef; vol (met, -van),
volgestopt (met), bedekt (met), bezet
herissement, 't rechtopstaan. [(met).
herisser, v.tr. (de) rechtop doen staan; opzetten (z'n veren); stekelig maken, met
punten voorzien; vol maken (met), volstoppen (met), bedekken (met), bezetv.intr. te berge rijzen; se
ten (met);
te berge rijzen; zijn veren opzetten;
lastig worden; se ", de, vol komen (met),
volgestopt worden (met), zich bedekken
(met), bezet worden (met).
herisson, in. egel; (fig.) onhandelbaar mens,
stekelvarken; stekelvis; stekelschelp; kastanjebolster; stekelig voorwerp; balk (alsluiting) met ijzeren punten, rol met
punten, druiprek, schoorsteenvegersragebol;
de mer, zeeegel.
hêrissonne, f. beerrups; soort Urea].
Herstal.
Heristal,
heritage, m. erfenis, nalatenschap, erfgoed,
erfoom; faire un
erfdeel; oncle
du Seigneur,
een erfenis krijgen;
't erfdeel des Heren ('t eeuwig leven).
heriter, v.tr. & intr. de qn., ,---, de qc., N qc
de qn.) erven (van iem., jets, iets van iem.).
Willer, m. -Jere, 1. erfgenaam, erfgename,
zoon, dochter; ti de la couronne, troonopvolger.
tweeslachtigheid.
hermaphrodisme,
m. herhermaphrodite, a. tweeslachtig;
maphrodiet.
f. uitleghermeneutique, a. verklarend;
kunde (inz. van de bijbel).
Hermes [-flies], in. Hermes.
hermetique, a. -ment, adv. hermetisch,
luchtdicht; science "s, alchemie; colonne
duistere dichtHermeszuil; poe'sie
kunst.
hermine, f. hermelijn; hermelijnbont.
hermit* a. met hermelijn gevoerd.
herminette, f. kuipersdissel.
hermitage, m. kluis.
hermite, m. kluizenaar.
,herniaire, a. tot een breuk behorend;
f. breukkruid.
bandage ~, breukband;
itranglie,
,hernie, f. breuk; uitzakking;
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ongelijksoortigheid.
heterogenilti,
heterosciens, m. pt. eenschaduwigen.
,hetman, m. hetman (hoofdman van kozak-
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beklemde breuk;
inguinale, liesbreuk;
ombilicale, navelbreuk; riduire une
een breuk induwen.
,herniole, f. breukkruid.
,herniotomie, f. operatie van een beklemde
,Hernute, in. Hernhutter. [breuk.
Herode, in. Herodes.
Herodiade, I. Herodias.
Herodote, in. Her&lotus.
herolcite, I. heldhaftigheid.
herol-comique, a. komisch-verheven.
herolde, f. heldenbrief, klein heldendicht,
soort ode.
heroine, I. heldin; hoofdpersoon.
heroique, a. -ment, adv. helden-, episch;
heldhaftig; afdoend, krachtig; temps ~,
heldentijd; poeme ~, heldendicht; remede
paardenmiddel.
hiroisme, m. heldenmoed.
zwaardde mer,
,heron, m. reiger;
[vis.
jonge reiger.
,h6ronneau, m.
,heronner, v.intr. op de reigerjacht gaan.
,heronnier, a. reiger-; schraal; cuisse ~iere,
spichtige dij.
,heronniere, f. reigerkooi; reigernest.
,heros, m. halfgod; held, ook als hoofdperd'une
soon;
de roman, romanheld;
de l'aventure,
fete, jubilaris; it a ea le
hij heeft de hoofdrol gespeeld.
,herpes, f. pl. strandgoederen.
herpes [-p es], m. haarworm (huidziekte).
herpetique, a. haarworinachtig.
herpêtologie, f. leer der kruipende dieren.
,hersage, m. 't eggen.
,herscher, v.intr. zie hercher.
,herse, I. egge; vissersegge; valpoort; staketsel (in een zwemschool), afrastering; balk
met punten; driehoekige kerkkandelaar;
hers; bovenlicht; rek, stelling.
[Fpin.
,herser, v.tr. eggen.
egger; araigne'e herseuse, borstel,herseur,
,hersillon, m. stormegge.
,hertzien, a. ondes manes, g■ golven van Hertz.
Herzegovine, f. Herzegowina.
Hesiodus.
Hesiode,
m.
hesitant, a. aarzelend, weifelend;
weifelaar. [hapering.
hesitation, f. aarzeling, weifeling; gestotter,
hesiter (a), v.intr. aarzelen (om te), weifelen;
sur, aarzelen omhakkelen, stamelen;
devant, terugdeinzen voor.
trent;
Hesperides, f. pt. Hesperiden.
kommavlinder.
hespérie, f.
,Hesse, I. Hessen.
,hessois, a. Hessisch; H~, m. Hes.
Make, f. boeleerster (bij de Grieken).
hetiroclite, a. onregelmatig; wonderlijk;
heterodoxe, a. onrechtzinnig. izonderling.
heterodoxie, I. onrechtzinnigheid.
hear-name, a. ongelijkslachtig.
hétérogine, a. ongelijksoörtig, ongelijkslachtig.
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,hetraie, I. beukenbos, -laan.
,hetre, m. $ beuk; beukenhout.
heu, inter j. och ! hm !
heur, m. (oud) geluk.
heure, f. uur, tijd; ogenblik, tijdstip;

de
Paris, Parijse tijd; de l' Europe centrale,
ti
par ~, van uur
middeleuropese tijd;
tot uur; d'~ en ,, om 'het uur; sur l'~,
dadelijk; pour l'~, op het ogenblik;
toute ieder ogenblik; te allen tijde;
tout a l'~, dadelijk, straks; a /',%-,,-op tijd;
bij het uur, per uur; a son ~, op tijd, te
zijner tijd; a dite, a l'~ convenue, op
tijd; a ses mss, als 't hem gelegen komt; als
't z'n tijd is; op -vaste tijden; zo nu 'en
d'horloge, voLuur;
dan, ook wel eens;
vragen hoe laat het is;
demander
quelle
est-il? hoe laat is het? a une
om een uur; a une ~ et quart, om
et dernie,
kwart over een, a une
weten hoe
om half twee; avoir
laat het is; gelijk zijn; regarder
kijken hoe laat het is; a l'~ qu'il est,
cette ~, präsente, -actuelle, thans,
tegenwoordig; de bonne ~, vroeg; apres
l'~, te laat; it est l'~ de, 't is tijd om te,
prendre l'~ de qn., vragen wanneer iem.
kan; de tijd nemen die iem. schikt,
prendre ~ avec qn., een tijd bepalen, afspreken hoe laat; • de loisir, vrije tijd;
~ de la visite, ziekenrapport; du
berger, 't herdersuurtje (om te vrijen); ~s
de (grande) presse, ~s de Pointe, spitsuren;
derniere laatste uur; laatste berichten; d la bonne ', goed zo, zo mag
ik het zien; mij goed, 'k heb er niets
tegen; dan is 't goed, dat is wat anders;
ouvrier de la Premiere ~, baanbreker,
oprichter; ouvrier de la derniere nakomer, iem. die de kroon op 't werk
helpt zetten; les ~s, de tijd; les ~s canoniales, de getijden; livre d' –'s, getijdenboek; les H~s, de Horen (tijdgodinnen);
les huit ~s, de achturige werkdag; toutes
les ~,s, om 't uur.
heureusement, adv. gelukkig.
heureux, a. gelukkig; blij (met, de), voorspoedig; avoir la main —ease, een
m. gelukkige;
gelukkige keus doen;
iem. gelukkig maken;
faire un
les ~, du monde, de rijken der aarde.
heuristique, a. heuristisch, zelfzoekend.
,heurt, m. stoot, schok; kneuzing; hoogste
deel van een straat, -van een brag; sans
kalm, zonder incidenten.
,fieurte, a. stoterig; schreeuwend (van
kleuren), onharmonisch (van klanken),
onregebnatig (van gelaatstrekken), on-
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samenhangend (van een betoog), stroef
't stoten.
[(van stijl).
,heurtement,
,heurtequin, m. stootplaat (van een as).
,heurter, v.tr. stoten tegen, aanvaren ('n
boot), lopen op ('n mijn), oplopen tegen
('n meubel); strijden met, indruisen tegen;
kwetsen, aanstoot geven aan; ~, v.intr.
stoten; kioppen, aankloppen (aan een
deur); se ~, stoten, zich stoten; met elk.
in botsing komen; stoterig zijn, geen
verband houden; se ondervinden,
afstuiten op.
,heurtoir, m. klopper; aanslag (op een drempel); stootbalk (van een kanon); slagbalk
(van een sluis); stootblok (van een spoor).
hêvée, I. $hevea (caoutchoucboom).
hexacorde [egz-], a. .1% zessnarig.
hexaêdre [egz-], m. zesvlak.
hexagonal [egz-], a. zeshoekig.
hexagone [6gz-], a, & m. zeshoek(ig).
hexagyne, a. zeswijvig (met 6 stampers).
hexamitre [6gz-j, m. zeLvoetig vers.
hexandre [egz-], a. zeshelmig.
hexandrie [egz-], f. $zeshelmigen.
hexapode [egz-], a. .ta zespotig.
hiatus [-tiffs], m. hiaat; gaping.
hibernal, a. winter-; sommeil ~, winterslaap.
hibernant, a. een winterslaap hebbend.
hibernation, I. winterslaap, overwintering.
hiberner, v.intr. een winterslaap hebben.
Hibernie, f. Hibernia.
m. Hibernia-.
hibernien, a. Hibernisch;
hij is
uil; c'est un
,hibou, m. (pl. —,x),
mensenschuw.
daar zit de kneep; dat
,hic, m. voila le
is de grote moeilijkheid.
hidalgo, m. hidalgo (Spaans edelspan).
,hideur, f. afschuwelijkheid.
,hideusement, adv. v. hideux, a. afschuwelijk,
afgrijselijk.
,hie, f. straatstamper, heiblok.
wilde vlier.
hlible, f.
hamal, a. winter-; die altijd winter heeft.
,hiement, m. 't heien; 't dreunen; 't knarsen.
v.intr. knar,hier, v.tr. heien, instampen;
sen (van machines).
van gisteren;
hier [jer], adv. gisteren;
nieuwbakken; sinds kort; it est ne
hij komt pas kijken; it n'est pas ne d'f•d,
hij is niet van gisteren;
matin, gisteren
morgen. [opvolging).
,hierarchie, f. hierarchie (rangorde, rang,hièrarchique, a. hierarchiek (de rangopvolvolgens de
ging betreffend); par vole
hierarchieke weg.
hiêratique, a. priesterlijk, heilig; streng,
traditioneel (van stij1), e'criture hieratisch schrift.
hieroglyphe, m. hieroglyphe (letterbeeld van
de oude , Egyptenaren); onbegrijpelijk
teken, hanepoot.
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hiêroglyphique, a. hieroglyphisch,. zinnebeeldig; duister, raadselachtig.
hiêrophante, m. hierophant (opperpriester
der Eleusinische mysterien); voorganger.
,Highlands [hajlants],
Schotse Hooglanden.
,highlander [hajlândeer], m. hooglander.
Hilaire, in. Hilarius.
hilarant, a. lachwekkend, vrolijkmakend;
lachgas.
gaz
hilare, a. vrolijk, vermakelijk.
hilaritê, f. hilariteit, vrolijkheid.
,hile, tn. navel (van een zaadkorrel).
,hilolre, I. k schaarhout.
hindou, a. Hindoes;
m. Hindoe.
Hindoustan, m. Hindostan.
hindoustani, a. & m. Hindostans.
,hinterland [aerial], m. achterland (van
een kuststreek).
hippiatre, tn. paardenarts.
hippiatrie, hippiatrique, f. paardenartsenijkunde.
hippique, a. de paarden betreffend, paarden-;
concours
paardenwedstrijd.
hippisme, m. paardensport.
hippobosque, in. paardenvlieg.
zeepaardje.
hippocampe, m.
hippocentaure [-sätOr], m. centaur, paardmens.
hIppocrine, f. hengstebron, muzenbron.
hippodrome, m. renbaan; paardenspel.
gevleugeld paard met een
hippogriffe,
griffioenskop.
hippolithe, f. paardesteen.
hippologie, f. leer van het paard.
Hippolyte, m. Hippolytus.
met 'n paard
hippomobile, a. voiture
bespannen rijtuig.
hippophage, m. paardevleeseter,
hippophagie, f. 't eten van paardevlees.
hippophagique, a. van paardevlees; boapaardenslachterij.
cherie
hippopotame, tn. ,nijlpaard.
hircin, a. van een bok.
hirondeau, in. 3e jonge zwaluw.
hirondelle, f. zwaluw; rivierstoombootje;
d'hiver, schoorsteenveger; koopman in gene fait pas le prinpofte kastanjes; une
temps, een zwaluw maakt de zomer niet;
(arg.) fietsagent.
hirsute, a. harig, ruig, borstelig.
hispanique, a. Spaans.
hispanisme, m. Spaanse uitdrukking.
hispano-, a. Spaans-.
hispide, a. $ruig, behaard (van planten).
,hisser, v.tr. ophijsen, hijsen; se ~, zich
ophijsen, klauteren.
histoire, f. geschiedenis; geschiedboek; verhaal, verdichtsel; lot, lotgevallen; onaangenaamheid, moeilijkheid, vervelend geval; gezeur, praatjes voor de vaak; ding,
universelle, algemene geschiedezaak;
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nis; ,---, militaire, krijgsgeschiedenis; ,--,
naturelle, natuurlijke historie; c'est de
l'"9, 't is historisch; c'est de l'", ancienne,
dat behoort tot het verleden, dat weten
we nu wel; c'est toute une "s, daar zit heel
wat aan vast, daar komt heel wat bij
kijken; on vous a fait une "s, ze hebben
je wat wijsgemaakt; cela fait une!
dat brengt een hele opschudding teweeg;
faire l'", de, de geschiedenis vertellen
van; faire une'' de, drukte maken over;
faire des mss, drukte maken, brani maken;
faire des ",s et, lastig vallen, in moeilijkheden brengen, aanmerkingen maken op;
chercher des "9 a, treiteren, pesten, trachten te vangen; c'est une autre "s, dat is
wat anders; ".., de rire, "s de plaisanter,
voor de grap, voor de aardigheid; ,...., de
prendre l'air, alleen maar om even buiten
te komen.
histologie, f. leer van de weefsels.
historiciti, I. historisch karakter, geloofwaardigheid.
historlen, tn. geschiedschrijver.
historier, v.tr. versieren, verluchten.
historiette, I. vertelseltje.
historiographe, in. (aangesteld) geschiedschrijver.
historique, a. -ment, adv. historisch, geschiedkundig, hi de geschiedenis bekend;
',s, tn. geschiedkundig verloop, wordingsgeschiedenis, geschiedkundig overzicht.
histrion, m. kluchtspeler (bij de Ouden);
potsenmaker, komediant.
hitierien, a. volgens de beginselen van Adolf
Hitler; ,---,, in. aanhanger van Hitler.
hitièrisme, m. regeringsstelsel van Adolf
Hitler.
hiver, m. winter.
hivernage, in. overwintering; winterhaven:
winterstalling (van vee); bewerking voor
de winter (van land).
hivernal, a. winter-; winters.
hivernant, m. wintergast.
hiverner, v.intr. overwinteren; r•-,, v.tr. in
de winter stallen ('t vee), voor de winter
bewerken (landerijen); (oud) s'"9, zich
aan de koude wennen.
hiviot, in. (arg.) winter.
,ho ! interj. he ! ho ! ha !
,hobereau, se. $t boomvalk; landjonker,
-edelman; parti des "sx, jonkerpartij.
,hoc [ha), m. hokspel; cela lui est "s, dat
krijgt hij zeker.
,hocco, m. 1 pauwies.
,hoche, f. kerf, keep, insnijding.
,hochement, tn. 't schudden (van 't hoofd).
,hochepot, m. hutspot.
,hochequeue, m. $t. kwikstaart.
,hocher, v.tr. schudden (inz. 't hoofd), rukken aan (teugel); inkepen; P.,/ de, v.intr.
schudden.
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,hochet, in. rammelaar; (fig.) speelgoed; beuzeling.
,hocheur, in...SE knipogende meerkat.
hockey [Oke], in. (sp.); hockey. i sur glace,
ijshockey.
hoir, m. (oud) erfgenaam, oir.
hoirie, f. erfenis; erfopvolging.
,hold ! interj. bola ! houd op ! hei daar !
,,,, quelqu'un! yolk ! mettre le "s, twistenden scheiden; mettre le "9 a, een chide
maken aan.
,hfilement, m. 't schreeuwen (van een uil).
,h8ler, v.intr. schreeuwen (van een uil).
,hollandais, a. Hollands, Nederlands; ,I1"s,
m. -e, f. Hollander, -dse, Nederlander,
-dse; ,---,e, f. hoosbak.
,Hollande, f. Holland, Nederland; ,ham, /.
soort fijn linnen; ,h"s, m. Hollandse
,hollandê, a. sterk en dicht. [kaas.
,hollander, v.tr. bereiden (ganzeveren).
holocausts, in. offer, brandoffer; zoenoffer.
holoidre, m. regelmatig gevormd kristal.
holadrie, f. regelmatige kristalvorm.
Holopherne, m. Holophernes.
holothurie, I. holothuria (zeekomkommer).
,hom ! interj. hm !
Homais, tn. Monsieur "9, type van een verwaande halfgeleerde (uit Madame Bovary).
,homard, m.- zeekreeft.
hombre, m. omberspel.
homêlie, f. leerrede; (zede)preek.
homêopathe, in. homceopaat, voorstander
der homceopathie.
homêopathie, f. homceopathie (geneeskundig
stelsel, waarbij men middelen aanwendt,
welke bij een gezonde dezelfde ziekteverschijnselen zouden teweegbrengen).
homêopathique, a. homoeopatisch.
Homire, m. Homerus.
Homêrides, tn. pl. Homeriden.
homérique, a. homerisch; rire'', uitbundig
gelach.
homicide, a. moordenaar; manslag, moord;
"s point ne seras, gij zult niet doodslaan;
a. moorddadig; moordend.
homilétique, f. kanselwelsprekendheid.
hommage, m. leenplicht, leenhulde; hulde,
verering; mss, beleefde groeten; prdsenter
ses "ss a, z'n opwachting maken bij; rendre
"s d, hulde brengen aan, eren; faire "s
de qc. a qn., iem. iets opdragen; iem. iets
ten geschenke geven; ,--, de l'auteur, van
den schrijver.
hommage, a. (2) leenroerig.
hommager, a. & m. W leenplichtig(e).
hommasse, a. > manachtig; femme "s,
manwijf.
homme, tn. mens; man (ook als echtgenoot,
vazal, soldaat, werkman); titre ', een
mens zijn; etre ", a, er de man naar zijn
orn, autant qu'", de France, zo goed als
wie ook; vous Nes mon ".9, ge zijt mijn man;
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it a trouve son ', hij heeft ieiii. gevonden
die tegen hem op kan; l',---, de la circonstance, re-, de la situation, de rechte man
op de rechte plaats; le demur des Ns, een
gemene kerel; voila bien noire ~, zo
doet hij nu altijd; comme un seul ~, als
e6n man; l'", propose, Dieu dispose, de
mens wikt, God beschikt; i---, des bois,
prang-oetan, ,.., fait, voiwassen mens:
,---, de couleur, kleurling; ,-..., de bien, rechtschapen man; ,%., de confiance, vertrouwd
persoon; ~ d pendre, galgebrok; ,-.., de
robe, rechter; ,---, d'e'pe'e, ~ de guerre,
krijgsman; ,,., de chambre'e, kamerwacht;
,---, de Dieu, priester, heilige; ,-.., d'e'glise,
geestelijke; ,-.., de loi, rechtsgeleerde; ,,., de
mer, zeeman; "-, d'affaires, zakenman;
zaakwaarnemer; ,■., d'Etat, staatsman; ,-•-,
d'armes, gewapend ruiter; ,•, de paille,
stropop; ~ de neige, sneeuwpop; ,,, de
peine, sjouwer; ,----, de lettres, letterkundige;
, de qualite, edelman, voornaam man;
lige, leenman; ' a la mode, gevierde
man; ,-,, du jour, man die 't onderwerp

honnir

,hongre, in. & a. (cheval ,–,), ruin.
,hongrer, v.tr. snijden, ruinen.
[Hongaars leer.
,Hongrie, I. Hongarije.
,hongrieur„hongroyeur, m. bereider:van
,hongrols, a. Hongaars; ,1-1~, m. Hongaar.
,hongroise, f. jurk.
,hongroyer,v.tr. op z'n Hongaars bereiden.
,honnete, a. eerlijk, braaf, rechtschapen

fatsoenlijk; oppassend, eerbaar, behoerlijk; beleefd, beschaafd, net; ,--, homme,
eerlijk man; homme ^-,, beleefd man; prix
,---3, redelijke prijs; recompense ,•-,, passende
beloning.
honnetement, adv. eerlijk, braaf; fatsoenlijk,
redelijk; beleefd, netjes.
honnetete, I. eerlijkheid, braafheid; fatsoen, redelijkheid; beleefdheid, netheid.
honneur, m. eer (eergevoel, eerbaarheid,
roem, eerbetoon); ~s, eerbewijzen; ereambten; avec ~, eervol; met ere, glansrijk; sans ,---s, eerloos; schandelijk, smadelijk; au champ d'.', op 't veld van eer;
homme d',..•d, man van eer; femme d',--,,
eerbare vrouW; c'est cat son ,-,,, dit strekt
hem tot eer; it s'en est tire a son ,•,, hij
heeft het aardig gered, hij heeft er eer
mee ingelegd; etre perdu d'~, zijn naam
kwijt zijn, diep gezonken zijn; en tout
(bien,tout),•d, in alle eer en deugd; sur l',•/,
sur mon, e.,,, op mijn woord van eer; donner
sa parole d'~, zijn erewoord geven;
jolter pour l'",, om de eer spelen; faire ‘---,
a, eer aandoen (ook 'n maal), de eer ophouden van (bv. z'n land), nakomen
(verplichtingen), gestand doen (z'n handtekening), honoreren (wissel); faire e---, de
qc. ci qn., iem. de eer geven van lets; se
faire ,-...}, de aandacht trekken; se faire ,---,
de, trots zijn op; se faire un i---, de,
tenir a ,.%.,, het als een eer beschouwen,
het zich tot eer aanrekenen; mettre son
a, tenir cl,,, er een eer in stellen, zijn best
doen om; en l'", de, ter ere van; en leur
~, to hunner eer; etre en ~, (algemeen)
geeerd worden, in aanzien zijn, in ere
gehouden worden, in de smaak vallen);
etre a l'~, (bij gelegenheid) geeerd worden
(geeerd worden naar verdienste, een
ereplaats krijgen, in de eer delen); garde
d'–', erewacht; chevalier d',--,, ereridder;
dame d'e--s, hofdame; garcon d'~, bruidsjonker; demoiselle d'e•-,, bruidsmeisje;
cour d',---,, hoofdplein; croix d',,,, erekruis; a, tout seigneur, tout ,--,, ere, wien
ere toekomt; e•is militaires, militaire eer;
les derniers ,--,s, de laatste eerbewijzen;

is van alle gesprekken; mijnwerker die
boven de grond werkt; ,■., du fond, mijnwerker die onder de grond werkt.
hommet-ailichet, m. reclameloper, sandwichman.
hommeau, tn. kereltje.
hommet-canont, ni. kanonmens.
hommet-chevalt, m. centaur.
hommet-chient, m. hondmens.
Homme-Dieu, m. Godmens.
hommet-orchestre, m. belleman (kermismuzikant).
hommet-phenominet, m. wondermens.
hommet-sandwicht, m. reclameloper.
hommet-serpentt, m. slangenmens.
homocentrique, a. gelijkmiddelpuntig.
homofocal,a. met gemeenschappelijk brandpunt.
homogine, a. homogeen, gelijksoortig; van
dezelfde graad; eensgezind.
homogeneite, f. homogeneiteit, gelijksoortig.
[heid.
homographe, a. gelijkgeschreven.
homologable, a. vatbaar voor gerechtelijke
bekrachtiging.
homologatif, a. bekrachtigend.
homologation, f. gerechtelijke bekrachtiging.
homologue, a. gelijkvormig, overeenkomstig.
homologues, v.tr. gerechtelijk bekrachtigen.
homonyme, a. gelijkluidend; f•-, , m. homoniem, gelijkluidend woord; naamgenoot.
homonymie, f. gelijkluidendheid; gelijknamigheid.
^ss de la guerre, krijgsmanseer; faire les r..,,
homophone, a. gelijkklinkend.
de honneurs waarnemen; votre H"-, Uwe
homophonie, f. gelijkheid van klank.
Genade.
homophylle, a. j. gelijkbladig.
,honnir, v.tr. honen, smaden; honni soft qui
homosexualite, f. homosexualiteit.
mat y pense, schande over hem, die er
homosexuel, a. homosexueel.
kwaad van denkt; vervloeken.
honchets, m.p I. knibbelspel.
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honorabilité, I. achtbaarheid; soliditeit, betrouwbaãrheid (van een koopman).
honorable, a. -ment, adv. achtbaar, fatsoenlijk; solide, betrouwbaar (van een koopman); eervol, loffelijk; faire amende
zijn ongelijk bekennen; "s,
Kamerlid,
Senator.
erelid; notaire
honoraire, a. ere-; membre
oud-notaris; mss, tn.pl. honorarium
(van een dokter, -advocaat, enz.).
erelidmaatschap.
honorariat i
Honore, tn. Honorius.
honoree, f. geeerd schrijven.
honorer, v.tr. (de) eren-, vereren (met),
hoogachten; tot eer strekken; zich
eren; s'e,i de, vereerd zijn met, er een
eer in stellen, een eer stellen in.
honorifique, a. -ment, adv. eervol; titre
eretitel.
,honte, I. schande; schaamte, beschaamdqn., iem. tot schande strekheid;
qn. de qc., iem. iets tot
ken; faire
fausse
schande rekenen; mauvaise
valse schaamte; avoir ", de, zich schamen over; avoir toute bue, alle schaamtegevoel verloren hebben; revenir avec sa
courte ~, met de kous op de kop thuiskomen.
,honteusement, adv. schandelijk; met beschaamde kaken.
,honteux (de), a. adv.; schandelijk, beschaamd
(over), met beschaamde kaken; verlegen;
parties uses, schaamdelen; maladie ~se,
geheime ziekte; pauvres stille armen
(die niet bedelen); iln'y a que les qui perdent, de brutalen hebben de halve wereld.
hop, interj. hop ! hopla !
ziekenhuis, gasthuis; militaire,
hilpital,
hospitaal; ti de chiens, hondenasyl.
hoplie, m. schubkever.
[krijgsman.
hoplite, m. W hopliet (zwaarbewapend
,hoquet, m. hik; "s de la mort, doodssnik.
,hoqueter, v.intr. hikken.
,hoqueton, in. overrok.
Horace, tn. Horatius; les H~s, de HoratiCrs.
uurlijn;
horaire, a. uur-; ligne
m.
dienstregeling; lesrooster.
,horde, f. horde; bende; wilde troep.
,horion, nt. slag, stomp, opstopper.
horizon, m. horizon, gezichteinder, verschiet; gezichtskring.
horizontal, a. -ement, adv. horizontaal,
waterpas.
horizontale, f. (arg.) publieke vrouw.
horizontalite, f. horizontale
horloge, f. uurwerk; klok; "s de sable, zandloper;
solaire, zonnewijzer; it est
gle comme une
't is een man van de
klok; une heure
een vol uur.
horloger,
klokken-, horlogemaker.
horlogerie, f. uurwerkmakerij; horlogemakerswinkel.

,hormis, prep. behalve, uitgezonderd.
,hormone, f. hormoon, klierafscheiding die
elders organen prikkelt.
,Horn, m. Cap'', Kaap Hoorn.
,hornpipe, m. horlepijp.
zonnewijzersmaker.
horographe,
horographie, f. kunst om zonnewijzers te
maken.
horoscope, tn. horoscoop, planeetlezing; dresser (of tiger) ", de qn., iemands horoscoop trekkers, iem. de toekomst voorspellen.
horoscopique, a. van een horoscoop, horoscopisch.
horreur, I. ijzing, huivering; gruwel, afschuwelijk jets; afschuwelijke daad, barbaars
optreden, gemene praat, lelijk spook;
afschuw, afgrijzen, afschrik, afkeer; afschuwelijkheid, afgrijselijkheid; avoir en
avoir de, een afschuw hebben van;
prendre en e■d, een afschuw krijgen van;
titre en verafschuwd worden door;
~s de la mort, doodsangsten; chambre des
wat 'n mon~s, gruwelkamer; queue
ster.
horrible, a. -ment, adv. afschuwelijk, afgrijselijk; verschrikkelijk, vreselijk.
horrilique, a. afschuwelijk.
horripilant, a. ijselijk, om kippenvel van te
krijgen.
horripilation, f. ijzing; dodelijke ergernis.
horripiler, v.tr. doen rillen, kippenvel doen
krijgen.
,hors, prep. buiten; behalve, uitgenomen;
de, buiten;
contours, buiten mededinging; ", ligne, N de pair, buitengewoon;
la loi, vogelvrij; le cheval
d'ici,
main, 't vandehandse paard;
pak je weg; de let, pak je weg; overigens; d' ceuvre, van buiten aangebracht;
apart; mettre ti de cause, buiten vervolging stellen;
d'usage, afgedankt;
d'affaire, •-•., de danger, gered, buiten gevaar; "s de page, mondig; •-•-■ de propos,
de saison, ongepast, misplaatst; te
onpas; ", de prix, schreeuwend duur;
peperduur, niet te betalen;
de soi,
buiten zich zelf (van woede); ~, adv.
buiten;
que, conj. tenzij.
,hors-d'oeuvre, iets overtolligs; uitweiding, bijwerk, uitbouw, bijgerecht (\TO&
of na de soep).
,hors-jeu, m. buitenspel.
,hors-texte, tn. buitentekstplaat.
hortensia [Ortasja], tn. $ hortensia.
horticole, a. de tuinbouw betreffend.
horticulteur, m. tuinbouwkundige, tuinier.
horticultural, a. de tuinbouw treffend.
horticulture, f. tuinbouw.
hosanna, interj. & tn. hosannah; vreugdekreet.
hospice, in. kioosterherberg; armenhuis,
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gesticht; ,■., d'alidne's, krankzinnigengesticht; P■., des vieillards, oude-mannenhuis; ,.■d des enfants trouves, vondelingenhuis.
hospitalier, a. -iiirement, adv. herbergzaam,
(by . van een kust); gastvrij; sceur ,,,iêre,
liefdezuster; ,...,, m, hospitaalridder.
hospitalisation, f. het opnemen in een gesticht; het verlenen van een onderdak.
hospitalises, v.tr. opnemen; onderdak verlenen aan; e%-de, verpleegd(e); 'etre hospitalise, verpleegd worden.
hospitalitê, I. herbergzaamheid (by. van
een kust); gastvrijheid; '' icossaise, guile
gastvrijheid.
hostie, f. offer(dier); hostie (misbrood);
slachtoffer.
hostile (a), a. -ment, adv. vijandig (aan), gekant (tegen); akelig, afstotend.
hostilitê, f. vijandigheid, tegenkanting; Ns,
vij andelijkheden .
Me, m. gastheer; waard, herbergier; gast;
compter sans son ,..,, buiten den waard
rekenen; ,---, des bois, bosbewoner.
Mel, m, hotel; groot herenhuis; openbaar
gebouw; maitre de l',■,, hotelhouder;
maitre d'",, chef van de bedienden (in
een deftig huis); hofmeester; oberkellner; descendre a l'e,,, in een hotel zijn intrek nemen; ii des monnaies, de Munt;
,-...., de ville, stadhuis; "..., particulier, ge-

,houilleux, a. steenkoolachtig.
,houle, f. deining.
,houlette, f. herdersstaf; tuinschopje.
,houleux, a. deinend, hol (van de zee); ru-

moerig, woelig, in opschudding.
,houlque, I . $ honinggras.
,houp, inter/. hoep, hop.
,houper, v.tr. roepen; aanzetten.
,houppe, I. boomtop; kuif; haarbundeltje;

kwastje; poederkwastje.

,houppelande, f. manteljas.
,houpper, v.tr. kwasten maken van (zijde);

kammen (wol).
,houppette, I. kwastje; poederdoosje.
,houppier, m. boom die nog slechts de kruin

heeft; kruin; ziekte van de kruin.
,houque = houlque.
,hourailler, v.intr. met slechte honden jagen.
,houraillis, m. koppel slechte honden.
,hourdage, hourdis, m, ruw metselwerk.
,hounder, v.tr. ruw metselen.
,houret, m. slechte jachthond.
,hours, I. hoeri (schone vrouw in:Moham-

med's paradijs).
,hourque, t. 4,, hoeker.
,hourra, m. hoera(geroep).
,hourvari, m. list van een vervolgd hert

(dat de honden op een dwaalspoor brengt);
tegenvaller; jagerskreet (om de honden
van het dwaalspoor te doen terugkeeren);

geschreeuw, lawaai.
sloten huis, patricierswoning.
,housard, tn. huzaar.
lititelt-Dieu, m. groot ziekenhuis (ins. te ,house, a. met beslijkte schoenen.
hotelier, m. -lire, I. waard, -in. [Parijs). ,houseau, m. hoge slobkous.
,houspiller, v.tr: schudden, plukharen; uithOtellerie, f. logement, herberg.
schelden, mishandelen.
hOtesse, f. gastvrouw; waardin; hospita,
juffrouw.
,houssage, m. 't afstoffen.
,hotte, f. draagmand; korf; baggeremmer; ,houssaie, f. hulstbosje.
,hott6e, f. draagkorf-vol. rrookvang. ,housse, f. hoes, overtrek (van meubels); zadeldek, schabrak; dekkleed (by . van een
,hottentot, a. Hottentots; 11,-.,, in. Hotten-

tot.
,hotter, v.tr. in een draagmand vervoeren.
,hottereau, tn. ,--s et, m. draagkorfje.
,hotteur, m. -euse, f. korfdrager, -ster.
,hou, interj. boe ! huu !
,houage, m. bewerking van de grond.
,houblon, m. $ hop.
,houblonnage, m. 't brouwen met hop.
,houblonner, v.tr. met hop brouwen.
,houblonnier, a. hop-.
,houblonniire, f. hopveld.
,houe, f. hak, houweel; kalkkloet.
,honer, v.tr. met de hak bewerken.
,houette, f. hakje.
,houille, f. steenkolen; ,-,., blanche, arbeidsvermogen van watervallen; '' verte, arbeidsvermogen van stromend water;
grasse, vlamkolen.
,houiller, a. steenkoolhoudend; bassin P■i,

kolenbekken.
,houillire, f. steenkolenmijn.
,houilleux, m. mijnwerker.

koetsbok).
,housser, v.tr. van een hoes voorzien, be-

kleden; afstoffen, afvegen.
,houssette, f. valslot.
,houssiire, f. hulstbosje.
,houssine, I. roe, gardje, rijzweepje.
,houssiner, v.tr. uitkloppen.
,houssoir, m. bezem, stoffer, plumeau.
,housson, tn. $ muizendoorn.
,houx, m. $ hulst; petit ,■,,,,, frelon, stekende
hoyat, m. $ duingras. [palm.
,hoyau, m. hak, houweel.
,huard, m. 3t zeearend; ijsduiker.
,huau, m. vogelverschrikker.
Hubert, m. Huibert, Hubertus.
,hublot, m. kt, patrijspoort.
,huche, f. trog; brood-, meelkist; kloptrog;

v iskaar.
,hucher, v.tr. roepen (van jagers).
,huchet, m. jachthorentje.
,hue ! interj. hot ! (om 't paard naar rechts

te doen gaan); hu !

huee
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,huee, f. (jacht)geschreeuw; gejouw; verguizing.
,huer, v.tr. met geschreeuw vervolgen; uitjouwen; verguizen; v.intr. krassen (van
een uil).
,huette, I. 3t wouduil.
hugolâtre, a. Victor Hugo overdreven vertn. overdreven vereerder van
erend;
Victor Hugo. [tor Hugo.
hugoltitrie, I. overdreven verering van Vic,huguenot, m. Hugenoot (Fr. protestant);
f. aarden kookpan.
,huguenotlsme, m. hugenotendom.
,Hugues, m. Hugo.
,huhau, interj. hot ! zie hue.
huilage, tn. 't
hulk, I. olie; N vierge, maagdenolie; ,"*.s a
naar de lamp
brfiler, lampolie; sentir
met olie; in olieverf;
rieken;
de cotret, rottingolie; N de foie de morue,
levertraan; les saintes RK 't laatste
oliesel.
huller, v.tr. met olie bestrijken, olien.
huilerie, f. oliefabriek, olieslagerij.
hulleux, a. olieachtig, vet.
olie- en azijnstel; olieslager, oliehuffier,
[handelaar.
huilitre, f. oliekruik.
huts [Wi], m. (oud) deur; a N clos, met gesloten deuren.
huisserie, f. deurlijst.
portier, bode; deurwaarder.
huissier,
,huit [Wit, maar wi livres], num. acht; achtste; le N du mois, de 8ste van de maand;
vandaag over 8 dagen;
d'aujourd'hui en
m. acht; 8-vormig verband.
achtregelig vers.
,huitain,
,huitaine, 1. achttal; acht dagen; dans la
binnen acht dagen.
f. achtste (= laag,huitieme, a. achtste;
ste) klas van een lyceum.
,huitiimement, adv. ten achtste.
huitre [Witr], f. oester; stommerik, uilskuiken; N perliêre, pareloester.
,huit.rellets [Wirflê], m. hoge hoed.
mooie landauer.
,huit-ressorts [Wirser],
huitrier, -iire, a. nester-; industrie
oesterhandel; ~, tn. oesterkoopman.
huitriere, f. oesterbank.
,hulotte, f. wouduil.
humage, m. 't insnuiven.
humain, a. menselijk; menslievend, humaan;
plus qu',■,, bovenmenselijk; voix P•de,
menselijke stem; vox humana (orgel);
de mensen,
m. 't menselijke; les
de stervelingen.
humainement, adv. menselijk, menselijkerwijze; menslievend, humaan.
humanisation, I. 't menselijk maken; beschaving of vereenvoudiging.
humanises, v.tr. de menselijke gedaante
geven aan; menselijk(er) maken, humaan maken, beschaven, handelbaar

humoriste

maken, bevattelijk maken; een menselijke gedaante aannemen; human er
worden, beschaafder worden, handelbaar worden, bevattelijk worden.
humanisme, in. leer der humanisten.
humaniste, tn. humanist (kenner-, beoefenaar van de klassieke letteren).
humanitaire, a. humanitair, menslievend,
het belang der mensheid betreffend; des
considerations
humaniteitsoverwegingen.
het
te
koop lopen met
humanitairerie, f.
menslievendheid.
humanitarisme, m. 't bevorderen van de
belangen der mensheid.
humanite, f. mensheid; mensdom; menselijkheid, menslievendheid, humaniteit, vrienbovenmensedelijkheid; au-dessus de
lijk; sans onmenselijk; ~s, studie _der
klassieke letteren; de drie hoogste klassen
van een lyceum; faire ses Ns, het gymnasium aflopen.
stekelhaai.
humantin, m.
humate, m. humuszuur zout.
humble icbb11, a. -ment, adv. nederig, ootmoedig; bescheiden; schamel, gering;
m. nederige; eenvoudig mens.
humectant, a. bevochtigend.
humectation, t. bevochtiging.
vochtig
humecter, v.tr. bevochtigen;
worden; zich verfrissen.
,homer, v.tr. opslurpen, inzuigen, opsnuiyen (by. wind), nemen (bv. 'n snuifje);
", le vent a qn., iem. het woord ontnemen.
humeral, a. schouder-, opperarm-.
opperarmbeen.
humerus [-riffs],
humeur, f. vocht ins. lichaamsvocht of sap;
karakter, aard; humeur, stemming, luim,
slechte luim, ontstemming, gemelijkheid;
Ns froides, klieren; prendre de l'e•d, uit
ontzijn humeur raken; donner de
stemmen; de mauvaise"-,, uit z'n humeur;
noire, zwartgalligheid; somberheid;
er de man naar zijn om; etre
etre
de, lust hebben te; avec~, ontstemd,
en
wrevelig.
humide, a. -ment, adv. vochtig, nat.
humidification, 1. bevochtiging.
humidifier, v.tr. vochtig maken.
humidite, I. vochtigheid, vocht; craint
droog holiden.
humiliant, a. vernederend.
humiliation, f. vernedering.
humilier, v.tr. vernederen, verootmoedigen.
humilite, f. nederigheid, ootmoed; bescheihumique, a. van teelaarde. [denheid.
humeral, a. de vochten betreffend.
humorisme, m. leer die de ziekten wijt aan
het bederf der lichaamsvochten.
m. aanhanger van
humoriste, a. grillig;
het humorisme, humorist, geestig sehrijver.
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humoristique, a. humoristisch, luimig,
humour, m. humor, geestigheid.
humus [-mils], m. teelaarde, humus.
,Hun, tn. Hun; h,,...., a. Huns.
,hune, 1. 4. mars; klokkebalk; mdt de "-,,
,hunier, m. 4,, marszeil. [marssteng.
,huppe, f. kuif; $t hop; rabattre la ,-■., a
qn., iem, een toontje lager doen zingen.
,huppe, a. 1% gekuifd; (fig.) voornaam, rijk,
chic.
,pure, t. kop (van een wild zwijn, van een
grote vis, enz.); ragebol.
,hurlement, m. gehuil, gejank; gebrul (van
een mens).
,hurler, v.intr. huilen, janken; brullen (van
een mens); met geweldige stem aanprijzen, vloeken (met elkaar); /-•-, avec les
louts, huilen met de wolven in 't bos.
,hurleur, a. huilend; ,---,, m, huiler, schreeuwer; brulaap; maanblaffer (hond).
,hurluberlu, a. onbesuisd; i.,./, m. wildzang.
,hussard, m. huzaar; á la ,-,e, ruw, zonder
omslag; e•ie, I. Hongaarse dans.
,Hussite, tn. Hussiet.
,hutin, a. woelziek.
,hutte, t. hut.
,butter (se), v. pr, zich een hut bouwen.
,hutteur, tn. hutjager.
Huy, m. Hoei (Belgie).
hyacinthe [jaset], f. (oud; nu jacinthe) hyacint (bloem en edelgesteente); soort
paarse stof.
hyalin [ja-], a. glasachtig; quartz ,,,, berghybridation, I. hybridatie. [kristal,
hybride, a. hybridisch, bastaard- (van dier,
-woord, enz.)
hybrider, v.tr. kruisen (planten &),
hybridite, I. hybridisch karakter.
hydarthrose, f. leewater.
hydatide, I. blaasworm.
hydatique, a. door blaaswormen veroorzaakt; ,--,, m. waterkever.
hydatisme, m. 't klokken van vocht in een
hydracide, m. waterstofzuur. [gezwel.
hydragogue, a. waterafdrijvend.
hydrate, m. hydraat, waterverbinding,
hydrate, a. met water verbonden.
hydraulicien, m. waterbouwkundige.
hydraulique, a. hydraulisch; travaux '-s,
waterwerken; architecture ,--,, waterbouwkunde; mortier ,---,, mortel die in 't water
hard wordt; ,•,, f. hydraulica (leer der
eigenschappen van het water).
watervliegtuig.
hydravion, in.
hydre, f. hydra (draak; zoetwaterpoliep).
watervliegtuig.
hydroaeroplane, m.
militair watervliegtuig,
hydroavion, m.
hydrocarbure, m. koolwaterstofverbinding,
hydrocile, f. waterbreuk.
hydrocephale, a. & m. (met een) waterhoofd,
hydrocephal(i)e, f. hoofdwaterzucht.
hydrochlorate, m. zoutzuurzout.

y
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hydrochlorique, a. acide ,-..d, zoutzuur.
hydrocorise, f. waterwants.
hydrocotyle, f. $navelkruid.
hydrodynamique, f. hydrodynamica (leer
van de beweging der vloeistoffen),
hydroêlectrique, a. hydro-electrisch.
hydrofuge, a. vochtwerend, vochtvrij.
hydrogine, tn. waterstof.
hydrogene, a. met waterstof verbonden+
hydroglisseur, m. soort watervliegtuig, glijhydrogogue, a. waterafdrijvend. [boot.
hydrographe, m. hydrograaf (kenner-, beschrijver van zeeen, -rivieren, enz.); ingenieur ,-,,, ingenieur van de Waterstaat.
hydrographie, f. hydrographie (beschrijving
van zeeen, -rivieren, enz.).
hydrographique, a. hydrographisch,
hydrologie, I. waterleer.
hydromel, m. mede, honingwater; ,--, vineux,
honingwijn.
hydro metre, m. watermeter.
hydromitrie, I. watermeetkunde.
hydrométrique, a. watermeetkundig.
hydropathe, m. waterdokter,
hydropathie, f. watergeneeskunde.
hydrophile, a. water opzuigend, vocht aantrekkend; ouate ,-,,, verbandwatten; "--9-,
tn. waterliefhebber; watertor.
hydrophobe, a. & in. die aan watervrees lijdt.
hydrophoble, I. watervrees; hondsdolheid.
hydrophobique, a. van de watervrees.
hydropique, a. & m. waterzuchtig(e).
hydropisie, f. waterzucht.
hydroplane, in, watervliegtuig,
hydropneumatique, a. appareil ,...,, klok-,
toestel om gas onder water op te vangen.
hydroscope, m. bronnenzoeker.
hydroscopie, I. kunst om bronnen te ontdekken.
hydrostatique, f. hydrostatica (leer van het
evenwicht der vloeistoffen).
hydrosulfate, m. zwavelwaterstofverbinding,
hydrosulfurique, a. acide ,--d, zwavelwaterhydrotechnique, I. waterbouwkunde. [stof,
hydrotherapie, I. koudwaterbehandeling,
hydrotherapique, a. etablissement ,,d, koudwaterinrichting.
hydrure, f. verbinding met waterstof‘
hyêmal, a. winters, winter-.
hyine, f. hyena.
Hygie, f. Hygieia (godin V. d. gezondheid).
hygiene, f. hygiene, gezondheidsleer; verzorging, verheffing; ,....., scolaire, schoolhygiene; conseil d',-•,, gezondheidsraad.
hygienique, a. -ment, adv. hygienisch (de
gezondheid betreffend); papier ,-,,, closetpapier.
hygieniste, m. hygienist.
hygrobie, a, op vochtige plaatsen groeiend,
hygromitre, tn. hygrometer, vochtigheidsmeter.
hygrometrie, f. vochtigheidsmeting.
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hygrométrique, a. hygrometrisch.
hygroscope, in. hygroscoop, vochtigheidsmeter.
hygroscopique, a. vochtopslorpend,.-aanduihylogênie, I. vorming der stof.
[dend.
hylosoisme, m. leer van 't bezield zijn van
de stof.
hymen [-m &lb huwelijksgod; huwelijk;
hymen.
hytnênke, m. huwelijksgod; huwelijk.
hyménoptires, m. pi. vliesvleugelige insecten
hymne, M. lofzang, zang, lied; l'~ national,
het' volkslied; ",, I. kerkgezang.
hytnniqtie, a. van een lofzang.
hyolde, a. os ,,,, tongbeen.
hypallage, I. woordverwisseling; b y. enfoncer
son chapeau dans sa tete, voor enfoncer sa
tete dans son chapeau.

jambe

hypocrite, in. & f. schijnheilige, huichelaar,
-ster; ~, a. -ment, adv. huichelachtig,
schijnheilig.
hypodermique, a. onderhuids.
hypogastre, m. onderbuik.
hypogastrique, a. de onderbuik betreffend;
bandage ~, buikgordel.
hypogê, a. onderaards. [gewelf.
hypogke, in. hypogeum, onderaards grafhypoglosse, a onder de tong; ~, m. tonghypogyne, a $ onderstandig.
[zenuw.
hypostase, f. bezinksel (in urine); persoon,
wezen ( theol.).
hypostatique, a. -ment, adv. persoonlijk,
wezenlijk (theol.); union ~, vereniging
van de goddelijke natuur met de mensehypostyle, a. door zuilen gedragen. [lijke.
hyposulfate, in. hyposulfaat (zwaveligzuur
zout). [zuur zout).
hyposulfate, m. hyposulfiet (onderzwavelighyposulfureux, a. acide ~, onderzwaveligzuur.
hyposulfurique, a. acide ', zwaveligzuur.
hypotenuse, f. hypotenusa (schuine zijde
van een rechthoekige driehoek).
hypothêcable, a. waarop men hypotheek kan
nemen.
hypothkcaire, a. -ment, adv. hypothecair,
pandrechtelijk, hypotheek betreffend;
caisse ,-,,, hypotheekbank.
hypotheque, f. hypotheek (pandrecht van
onroerende goederen).
hypothêquer, v.tr. hypotheek nemen op; it
est oral hypotheque, hij is zwaar ziek, -in
de lappenmand.
hypothermie, I. van te lage warmtegraad.
hypothise, f. onderstelling.
hypothktique, a. -ment, adv. hypothetisch,
vermeend.
hypotypose, f. levendige voorstelling, -beschrijving.
hypsomitre, tn. hoogtemeter (volgens de tern peratuur van kokend water).
hypsotnêtrie, f. hoogtemeting.
Hyrcanie, f. 'Hircanie (ten Z.O. van de
Kaspische Zee).
hyrcanien, a. uit Hircanie; mer one, Kaspische Zee.
hysope, I. $ hysop.
hysteric, f. hysterie (snort zenuwziekte).
hystkriforme, a. lijkend op hysterie.
hystkrique, a. hysterisch; boule e■d, prop in
de keel; ~, tn. hystericus.

hyperbate, I. woordverplaatsing, inversie.
hyperbole, I. hyperbool (overdrijving; kegelsnede).
hyperbolique, a. -ment, adv. overdreven;
hyperbolisch.
hyperborke, hyperborken, a. in 't hoge
hypercritique, m. aartsvitter. [noorden.
hyperdulie, f. verefing van de H. Maagd
hyperemie, f. te grote bloedaandrang:
hyperêmique, a. van te grote bloedaandrang,
hyperespace, m. ruimte van vier en sneer
afmetin gen .
hyperesthésle, f. overgevoeligheid.
hyperestlthique, a. overgevoelig.
hypermêtropie, f. oververziendheid.
hypermnksie, f. buitengewoon sterk geheugen.
hypertendu,- in. lijder aan hoge bloeddruk.
hypertension, f. (~ artdrielle), verhoogde
bloeddruk.
hypertrophie, f. vergroting, ziekelijke uitzetting.
hypertrophik, a. vergroot; overdreven.
hypertrophier (s'), v. pr. vergroten.
hypithre, a. van boven open (van een gebouw).
hypnologie, f. leer van de slaap.
hypnose, f. hypnose, hypnotische slaap.
hypnotique, a. hypnotisch.
hypnotisation, f. 't hypnotiseren.
hypnotiser, v.tr. hypnotiseren, onder hypnose brengen; (fig.) biologeren,'betoveren.
hypnotiseur, tn. hypnotiseur.
hypnotisme, m. hypnotisme (door de wil
van een ander verOorzaakte slaap)
hypocondre, in. deel van de bovenbuik
onder de ribbenbogen; ,...d, a. hypochondrisch, zwaarmoedig.
I.
hypocondriaque, a. hypochondrisch, zwaarmoedig, zwartgallig.
I, m. i (de letter); tnettre les points sur les —,
hypocondrie, f. hypochondrie, zwaarmoedigde puntjes op de i's zetten; droit comme un
hypocoristique, a. verzachterid. [head.
', reoht als een kaars.
hypocras [-krAsj, in. hypokras, kruidenwijn. lambe, tn.- jambus (versvoet: ,..- —); satihypocrisle, f. huichelarij, schijnheiligheid.
risch gedicht.

iauibique

wesp.

ichnographie [iknO-1, f. plattegrond.
ichnographique [ikne-], a. een plattegrond
betreffend.

ichor [ikOr], m. bloedwater, rottingsetter
wondwater.

ichoreux [ike)-], a. rottend.
icht(h)yocolle [iktj6-], f, vislijm.
icht(h)yol [iktjel], m. olie uit fossiele vissen.

icht(h)yolithe [iktj6-],
versteende vis.
icht(h)yologie [iktj6-], f. kennis van de vissen.
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lamblve, a. jambisch.
Mire, a. Iberisch; /".),
Iberier.
'betide, /.
scheefbioem, wilde kers.
11Arie, I. lberie (Spanje).
Iberisch;
'Wien,
Iberier,
iberique, a. Iberisch.
ibidem [-dém], = lb. adv. terzelfder plaatse.
ibis [-bis], m.
ibis.
icaque, icaquier, m. Amerikaanse pruimeiceberg [isber], ijsberg. [boom.
icelui, m. icelle, I. deze, dezelve (in rechten).
ichneumon [ikncêmei], m. pharaorat; sluip-

[treffend.

icht(h)yologique [iktje-], a. de vissen beicht(h)yologiste [iktjd-], m. ichthyoloog,
kenner der ichthyologie.

icht(h)yophage [iktj6-], a. visetend.
icht(h)yophagle [iktj6-], f. 't zich voeden
met vis.
icht(h)yosaure [iktjOsdr], m. ichthyosaurus
(voorwereldlijke vishagedis).
ichtyose [iktjOz], I. schubbige uitslag.
id, adv. hier; nu; 111, van hier tot daar;
intussen; eer we zover zijn; d'~ demain, v66r morgen; jusqu' ~, tot hier toe;
tot nu toe; par ~, hierheen; hierlangs;
aan deze kant; hier in de buurt; ~-bas,
hier beneden, op deze wereld.
lane, I. eikon: heiligenbeeld (in Rusland).
iconoclasme, m. leer der beeldenstormers.
iconoclaste, m. beeldstormer.
iconoclastic, f. beeldenstormerij,
iconographe, m. beeldenbeschrijver.
ichnographie, t. beeldenbeschrijving; verzameling portretten van beroemde periconographique, a. iconographisch. [sonen.
Iconolâtre, m, beeldendienaar.
iconolitrie, f. beeldendienst.
iconologie, f. kennis van beelden,
iconologique, a. iconologisch.
iconologiste, m. beeldenbeschrijver.
iconomachie, f. beeldenstorm.
iconomaque,
bestrijder van de beeldendienst.
iconophile,
liefhebber van beelden en
[platen,
icosaidre,
twintigvlak.
icosagone, m, twintighoek.
icosandre, a.
twintighelmig.
icosandrie, I.
twintighelmigen,
m. geelzucht:
ictérique, a. geelzuchtig; r•-,, in. geelzuehtige.

r

fetus L -iktiis j , at. rhythmisch accent, rijzing;
aanval.

Ideal, a, ide6el, denkbeeldig; ideaal, vol
maakt;

m. ideaal, volmaaktheid.

idealisation, f. idealisering.
idealiser, v.tr. idealiseren, tot 't ideale verheffen.

idealisme, tn. idealisme (wijsgerig stelsel,
dat alleen de gedachte als werkelijk bestaande aanneemt of 't streven naar 't
ideale).
idealiste, tn. idealist; ~ a. idealistisch.
idee, f. begrip, voorstelling; denkbeeld,
inval; gedachte, besef; opvatting, mening; inbeelding, droombeeld; grondbegiip, eerste gedachte; geest, verbeelding;
beetje, ietsje;
de Dieu, het begrip;
God; it n'en a pas
hij heeft er geen begrip van; vows n'avez pas daar hebt
u geen idee van, men staat er van versteld; en ~, denkbeeldig; in gedachte;
fixe, dwangvoorstelling; j'ai
j'ai
dans
ik heb zo'n idee; avoir dans
vermoeden, denken;
lui est venue,
it lui est venu d (of dans)
hij is op de
gedachte gekomen; cela ne me vient pas
dans
die gedachte komt niet bij me
op, ik denk er niet over; enlever qc. de
iets uit 't hoofd praten; en voila une
hoe kan het in gezonde hersens opkomen?
des
de derriere la téte, bijgedachten.
idêet-forcet, I. begrip als drijfveer.
idee fi-mere]', I. grondgedachte, -begrip.
idem [-dem], adv. eveneens.
jabroer.
idêmiste,
identification, f. vereenzelviging, gelijkstelling; vaststelling van de identiteit.
identifier, v.tr. vereenzelvigen, gelijkstellen;
de identiteit vaststellen van;
avec,
een worden met.
identique (ii), a. -ment, adv. precies dezelfde
(als), gelijk (aan), eender (als).
identite, I. gehele gelijkheid; identiteit; faire
connaitre son e•-i, zich bekend maken.
ideoginie, f. 't ontstaan der begrippen.
ideographie, f. uitdrukking van de gedachten
door beelden.
ideographique, a. ideographisch.
ideologie, I. begripsleer; getheoretiseer,
hersenschimmen.idiologique, a. ideologisch (de begripsleer
betreffend; naar de begrippen).
ideologiste, ideologue,
beoefenaar der
begripsleer; wijsgerig dromer.
ides [id], f. p1. iden (15e van Maart, Mei,
Juli en Oct.; 13e van de andere maanden,
bij de Romeinen).
idiomatique, a. idiomatisch, tot 't taaleigen
behorend.
Idiom [idjOtn],
taaleigen; dialect.
Idiopathie, 1. zelfstandig optredende ziekte;
eigenaardige voorliefde.

idiopatitique

3 98

idlopathique, a. idiopathisch.
idiosyncrasie, f, eigenaardigc neiging; individuele gevoeligheid voor sommige
dingen.
idiot, a. onnozel, stompzinnig; dwaas, onwijs; '', m. e--,e, f. idioot; gekke kerel,
half gare.
idiotie [-si], I. onnozelheid, zwakzinnigheid;
dwaasheid, ongerijmdheid; blunder; dwaas
ding.
idiotisme, m. eigenaardige uitdrukking;
soms: onnozelheid.
idoine, a. (oud) geschikt.
idolAtre (de), a. afgodisch; verzot (op); e•-, m
afgodendienaar.
idolAtrer, v.tr. vergoden, afgodisch beminnen; i■i, v.intr. afgoden dienen.
idolAtrie, I. afgoderij; afgodische liefde.
idolittrique, a. afgodisch°.
idole, f. afgod; afgodsbeeld; se tenir comme
une , • - , , met de handen in de schoot
zitten.
idumien, a. edomitisch (uit Edom); e---s, m.
edomiet.
idylle [idil], f. idylle°; naief tafreel, -verhaal,
-gedicht; episode van rein geluk.
idyllique [idilik], a. idyllisch°.
idylliste [idilist], m. idyllenschrijver.
Una, m. Jena.
if [if],in. t taxisboom;driehoekig getimmerte
voor illuminaties; druiprek; kaarsdrager.
Ignace [ivas], nt. Ignatius.
igname Adm.], f . t jamswortel, broodvrucht.
ignare [tar], a. ongeletterd, onwetend;
N, nt. leeghoofd.
ignê [igne], a. door vuur gevormd, vuur-;
matiere ,--,e, vuurstof.
ignescent [ignesa], a. vurig, brandend.
ignicole [igni-], in. vuuraanbidder.
ignifire [igni-], a. vuur geleidend.
ignifuge [igni-], a. onbrandbaar makend.
ignition [ignisjO], f. 't gloeien (zonder te
smelten); verbranding; ontsteking.
ignivome [igni-], a. vuurspuwend.
ignivore [igni-], a. vuuretend.
ignoble [iDO-], a. -ment, adv. onedel, laag,
gemeen.
ignominie [i136-], I. schande, oneer.
ignomineusement, adv. v. ignominieux[irj6-],
a. schandelijk, smadelijk.
ignorable [igO-], a. die men niet behoeft te
weten.
ignoramment [ixjo-], adv. onwetend, uit onwetendheid.
ignorance [iDO-], f. onwetendheid, onkunde;
"scrasse, grove onkunde; ,---i de, onbekendheid met.
ignorant [irjo-] (de), a. onwetend-, onkundig
(van); ,---, m. onwetende, weetniet.
ignorantin [10-], in. -broeder van Johannes
de Deo; (spottend) duisterling (onwetende
broeder).

illQgisine

ignorantisme Lirj6-j, in. 't stelselrnatig Toni
houden , obscurantisme.
ignore [i.136-] (de), a. onbekend (bij), vergeten (door), geheim afgelegen, ver van
't gewoel.
ignorer [ii3O-], v.tr. niet weten, niet kennen,
onkundig zijn van; negeren, dood verklaren; ne pas e•-i, zeer goed weten; laisser
"-,, onkundig laten van; i-, tout de, niets
weten van; pour que nul n'en ignore,
opdat niemand er onkundig van zij; s'e-•,,
zich zelven niet kennen, onbewust handelen.
iguane [igwan], m, kamhagedis, leguaan. .
iguanodon [igwa-], m. la iguanodon (voorwereldlijke reuzenhagedis).
.
il, pron. hij; het, er; ,---, y a, er is, er zijn; r--e
y a un an, een jaar geleden; --, est, hij
(het) is, er is.
Ile, f. eiland; blok huizen; les Iles, de Antillen; liqueur des I,,s, Jamalcarhum.
Ile-de-France, f. Mauritius; W provincie
i le-de-France.
Ilion [-O], of ilium [-Om], m. kronkeldarm.
Iles, tn. pl. zijden van de onderbuik; os des
,---,i, darmbeenderen.
ilex, m. $ hulst; steeneik.
Made, I. Ilias (v. Homerus).
iliaque, a., 3de zijden van de onderbuik be-.
treffend; van de Trojaanse oorlog; os e•i,
darmbeen; passion ,./, darmjicht.
ilion [-o] of ilium [-om], m. darmbeen.
illabourable, a. onbebouwbaar.
illaboure, a. onbebouwd.
illacirable, a. onverscheurbaar.
illec, a. (oud) aldaar.
illegal, a. -ement, adv. onwettig.
illêgalitê, f. onwettigheid.
illigitime, a. -ment, adv. onwettig, onrechtmatig, onbillijk, ongeoorloofd; onecht
(van een kind); ,-,,,, I. onwettige wederhelft.
illegitimate, f. onwettigheid, onrechtvaardigheid, onrechtmatigheid, onbillijkheid;
[analphabeet.
onechtheid.
illettrê, a. ongeletterd; e■, , in. ongeletterde,
illiberal, a. -ement, adv. onvrijzinnig; bekrompen, niet gul; waarvoor geen studie
nodig is (van een beroep).
illibêralisme, in. onvrijzinnigheid.
illibêralitê, f. bekrompenheid, onvrijgevigheid.
Mite, a. -ment, adv. ongeoorloofd, onwetillico, adv. dadelijk, terstond. [tig.
illimitable, a. onbegrensbaar.
illimitation, f. onbegrensdheid.
illimitè, a. onbegrensd, onbeperkt, grenzen[loos.
illIsIbilitê, f. onleesbaarheid.
illisible, a. -ntent, adv. Onleesbaar.
illogique, a. -ment, adv. onlogisch, ongerijmd.
illogisme, in. onlogisehheid, ongerijmdheid,
gebrek aan logica.
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illuminable, a. vatbaar voor verlichting.
verlichter.
illuminateur,
illuminatif, a. verlichtend.
illumination, f. feestelijke verlichting, illuminatie; (fig.) ingeving; faire des mss ,illumineren.
m. illuillumine, a. feestelijk verlicht;
minaat, ziener, dweper.
illuminer, v.tr. feestelijk verlichten, illumineren; (fig.) verlichten, inspireren.
illuminisme, in. leer van middeleeuwse
dwepers.
illusion, f. illusie, zinsbedrog, bedriegelijke
schijn, inbeelding; waan, hersenschim,
droombeeld;
d'optique, gezichtsbedrog;
misleiden; se faire ti sur qc.,
faire
de,
zich illusies maken over lets; avoir
menen.
illusionner, v.tr. begoochelen, verblinden;
Sur, te veel
zich lets wijsmaken;
verwachten van.
goochelaar.
illusionniste,
illusoire, a. -ment, adv. bedrieglij1, denkbeeldig, gewaand.
illustrateur, tn. tekenaar.
illustration, f. roem, luister, verheerlijking;
beroemd persoon; verklaring, verduidelijking; illustratie, plaat, prent.
illustre, a. beroemd, vermaard, doorluchtig.
illustre, a. beroemd geworden; geillustreerd,
van platen voorzien, verlucht.
illustrer, v.tr. beroemd maken; verklaren,
verduidelijken; illustreren, met platen
versieren, verluchten; zich beroemd
maken, zich onderscheiden, geillustreerd
worden.
illustrissime, a. allerdoorluchtigst.
illutation, I. modderbad; bestrijking met
[mineraal slijk.
Illyrie, f. 111yrie.
illyrien, a. Illyrisch; Imo,m. Illyrier.
ilot, in. eilandje; blok huizen.
ilote, m. heloot, Spartaanse slaaf; verschoppeling.
slavernij.
ilotie [-sib f., ilotisme,
image, f. beeld (ook als afgod, evenbeeld,
voorstelling, afbeelding, beeldspraak);
de, naar 't voorbeeld
plaat, prent;
van; faire
de zaak aanschouwelijk
maken,
d'Epinal, gekleurde prent (van
(,en cent); livre
prentenboek;
pieuse, de saintete, heiligenprentje;
mortuaire, bidprentje; sage comme une
heel zoet (van kinderen).
image, a. beeldrijk, beeldsprakig; bible "-,e,
prentenbijbel.
imager, v.tr. met beelden versieren;
f. prentenverkoper, -ster.
imagerie, /. prentenfabriek, -handel.
imagier, m. prentenverkoper; illustrator,
tekenaar; beeldsnijder, beeldenmaker.
imaginable, a. denkbaar, voorstelbaar.
imaginaire, a. denkbeeldig, ingebeeld.

N
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imaginatif, a. vernuftig, vindingrijk; faculte'
verbeeldingskracht;
verbeeldingsmens.
imagination, I. verbeelding (als voorstellingsvermogen of fantasie); gedachte, bedenksel; hersenschim, inbeelding; a bout
de ses mss,niets meer te bedenken wetend;
in zijn verbeelding.
imaginative, f. verbeeldingskracht.
imaginer, v.tr. zich voorstellen; verzinnen,
uitvinden, uitdenken;
zich verbeelden; zich inbeelden; zich laten denken.
imago, /. volkomen insect.
iman, m. iman (Arabisch priester).
imbiti, onbebouwd.
imbattable, a. onoverwinnelijk.
imbecile, a. -ment, adv. zwakhoofdig; dom,
onnozel; in. & f. onnozele, stompzinnige; stommerik, ezel.
zwakhoofdigheid;
imbecillite [-silite],
d'estomac,
stompzinnigheid, domheid;
zwakke maag, zwakheid van de maag
imberbe, a. baardeloos.
imbiber (de) v.tr. doorweken, doortrekken
(van), nat maken (met); , nat worden,
doortrekken.
imbibition, f. doorweking, intrekking.
imbrication, f. dakpansgewijze plaatsing.
imbriquê, a. dakpansgewijs over elkaar gelegd.
imbroglio [ebrOlj6], tn. verwarring, verwikkeling; toneelstuk met ingewikkelde ontimbreilable, a. onbrandbaar. [knoping.
imbu (de), a. doortrokken (van), vol (met).
imbuvable, a. ondrinkbaar.
imitable, a. navolgbaar.
navolger;
a. navolgend,
imitateur,
navolgings...
imitatif, a. navolgend, nabootsend.
imitation, /. navolging, nabootsing; namade, in naking, narnaak, imitatie;
handtekenen
volging van; dessin
naar voorbeeld; arts d'e-s, beeldende kunvalsten; en ,--,, imitatie-; bijoux en
de, in
se-, onechte juweelen; par
navolging van.
imitatrice, I. navolgster; ,--,, a. zie imitateur.
imiter, v.tr. navolgen, nadoen, nabootsen;
namaken, imiteren, imitez-moi!, doe
zoals ik !
immacule, a. onbevlekt, vlekkeloos, smetteloos rein; ongevlekt (by. van een bloem);
conception, de Onbevlekte Ontvangenis (van Maria).
immanence, f. immanent karakter, innerlijkheid.
immanent, a. immanent, steeds bijblijvend,
inwonend, innerlijk werkend.
immangeable, a. oneetbaar.
immanquable, a. -ment, adv. onvermijdelijk,
onfeilbaar, gewis, dat niet kan uitblijven.
immarcesslble, a. ouverwelkbaar.

immariable
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immariable, a. niet aan den man te brengen.
Immatérialiser, v.tr. onstoffelijk maken of
-voorstellen;
onstoffelijk worden.
Immattrialite, I. onstoffelijkheid.
immatêriel, a. -lement, adv. onstoffelijk.
immatriculation, f. inschrijving; numero
t t. stamboeknummer; autonummer.
immatricule, /. stamboek, register; bewijs
van inschrijving.
immatriculer, v.tr. inschrijven op register,
-stamboek, -lijst.
immaturitê, f. onrijpheid.
immêdiat, a. -ement, adv. onmiddellijk.
immemorial, a. onheuglijk; de temps ~,
depuis en temps ~, sedert onheuglijke
tijden.
immense, a. -êment, adv. onmetelijk, ontzaglijk; oneindig groot, overgroot, oneindig veel.
immensitê, f. onmetelijkheid, oneindigheid;
onmetelijke uitgestrektheid.
immensurable, a. onmeetbaar.
immerger, v.tr. indompelen, onderdompelen;
te water laten (een torpedo); planate immergee, planeet die in de schaduw staat
van een ander hemellichaam; onder
water gaan, wegzakken.
immiritë, a. onverdiend.
immêritoire, a. onverdienstelijk.
immersion,
indompeling, onderdompeling; het te water laten (van een torpedo);
R legging (van een kabel); 't blank staan
(van velden);
immersie (intrede in de
schaduw van een ander hemellichaam).
immeuble, a. onroerend;
m. onroerend
goed; perceel, pand, huis.
immigrant, m. landverhuizer, immigrant
(met betrekking tot het land, waar hij
zich neerzet).
immigration, f. immigratie (nederzetting
van vreemdelingen in een land).
immigrer, v.intr. zich in een land neerzetten.
imminemment, adv. dreigend; N dangereux,
uiterst gevaarlijk.
imminence, I. 't dreigen, dreigende nabijheid; morbide, voorbode van ziekte.
imminent, a. dreigend, naderend, op handen,
aanstaande.
immiscer, v.tr. mengen, betrekken (in, dans);
(dans of de), zich mengen (in), zich
bemoeien (met).
immiscible, a. on(ver)mengbaar.
immixtion, I. inmenging.
immobile, a. -ment, adv. onbeweeglijk.
immobilier, a. onroerend; onroerende goederen betreffend, in-, van- of op onroerend
goed.
immobilisation, f. onbeweeglijkmaking,stopzetting, verlamming, afzondering, belegging, verandering van roerend in onroetend goed.
immobiliser, v.tr, onbeweeglijk maken, stop-

zetten (by . werk), verlammen, vasthouden
(by . 'n leger), in beslag nemen ('n kamer),
vastleggen, beleggen ('n kapitaal), onroerend maken ('n rente); onbeweeglijk blijven.
immobilisme,
conservatiime, vastroesting in 't oude.
Immobilitê, I. onbeweeglijkheid.
immoderation, f. ongematigdheid.
immodirk a. -ment, adv. onmatig, bov enmatig.
immodeste, a. -ment, adv. onzedig, oneerbaar, onbetamelijk, onwelvoeglijk.
immodestie, f. onzedigheid, oneerbaarheid,
onwelvoeglijkheid.
immolateur, m. offeraar.
immolation, f. 't offeren, slachting.
immoler, v.tr. offeren, slachten;
zich
opofferen. [duly&
immonde, a. onrein, vuil; l'esprit ~, de
immondice, f. onreinheid; ~s, vuilnis, vuiimmondicitê, f. onreinheid. [ligheid.
immontable, a. niet te bestijgen, -berijden.
immontrable, a. ontoonbaar.
immoral, a., -ment, adv. onzedelijk.
immora110, I. onzedelijkheid.
Immortalisation, I. vereeuwiging.
Immortaliser, v.tr. onsterfelijk maken, vereeuwigen.
onsterfelijkheid.
Immortalitê,
immortel, a. -Ilement, adv. onsterfelijk, onvergankelijk; rn. onsterfelijke (god of
mans); lid der Academie francaise.
immortelle, f. $ strobloem, immortelle;
des Alpes, edelweiss.
immortification, I. onboetvaardigheid.
immortifiê, a. onboetvaardig.
immotivê, a. ongemotiveerd.
immuable, a. -ment, adv. onveranderlijk,
onwrikbaar.
immuun maken, vrijimmunisation, f.
waring tegen een besmettelijke ziekte.
vrijwaren tegen een beimmuniser, v.tr.
smettelijke ziekte, immuun maken.
immunia, I. vrijstelling, vrijdom (van belasting, ens.); r immuniteit (onvatbaarheid voor een ziekte); parlementaire,
onschendbaarheid der Kamerleden.
Immutabilitè, I. onveranderlijkheid, onvergankelijkheid.
m. schok, stoot, botsing.
impact
Impair, a. oneven;
ongepaard (blaadje);
m. even nummer; flater, blunder, oncommettre un
handigheid; faire un
een bok schieten.
impalpabilitê, f. ontastbaarheid.
impalpable, a. ontastbaar, uiterst fijn.
Impaludisme, m. rneeraskoortsen.
impanation, f. aanwezigheid van Christus'
lichaam in het brood bij 't Avondmaal.
Impank a. aanwezig in het brood van 't
Avondmaal.
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I mpardonnable, a. onvergeeflijk; vous rtes',
wat ge hebt gedaan is onvergeeflijk.
imparfalt, a. •ement, adv. onvoltooid; onvolmaakt, onvolkomen, gebrekkig;
m.
onvoltooid verleden tijd.
imparlpenne, a. $ oneven gevind.
imparisyllablque, a. & m. (woord) met meer
lettergrepen in de verbogen naamvallen
dan in de norninatief.
imparite, I. onevenheid; ongelijkheid.
imparlementaire, a. onparlementair.
impartage, a. onverdeeld.
impartageable, a. onverdeelbaar.
Impartial [-sjA1], a. -ement, adv. onpartijdig.
impartlalite [-sja-], f. onpartijdigheid.
impartir, v.tr. toestaan (in rechten).
impasse, I. slop, blinde steeg, straatje dat
doodloopt; (fig.) netelige toestand; faire
une
een kaart neerleggen, die niet
doodlopen
of te troeven is; finir en
in de knel
(straat); etre dans une
zitten, geen uitweg weten, vastzitten; se
jeter dans une
zich vastwerken.
impassibillie, f. ongevoeligheid; onbewogenheid, onverstoorbaarheid; hardvochtigheld.
impassible, a. ongevoelig; onbewogen, onverstoorbaar; met 'n stalen gezicht;
zonder 'n spier van zijn gelaat te vertrekken; hardvochtig.
impastation, f. mengsel, brei, deeg.
Impatiemment [-sjama], adv. ongeduldig.
impatience [-sjas], f. ongeduld; verlangen;
krieuweligheid, kriebeling; avoir (donner)
des Ns, ongeduldig zijn (maken); avoir
des N dans les jambes, krieuwelingen in
de benen voelen
impatient [-sjä], a. ongeduldig (om, de);
onrustig (by. van een paard); verlangend
(om, naar, de), hunkerend (naar, de);
etre N de toute contrainte, zich verzetten
tegen elke dwang; etre du joug, 't juk
node dragen.
Impatientant [-sjätä], a. ergerlijk, om tureluurs te worden.
impatlente, f. $ springzaad.
impatlenter [-sjate], v.tr. ongeduldig maken,
ergeren; ongeduldig worden, zich
ergeren (over, de).
impatroniser, v.tr. als meester aanstellen;
zich als heer en meester opwerpen,
den baas spelen.
impavide, a. onbevreesd.
impayable, a. onbetaalbaar.
impaye, a. onbetaald.
impeccabilite, f. zondeloosheid, onfeilbaarheid; onberispelijkheid, keurigheid.
impeccable, a. zondeloos, onfeilbaar; onberispelijk, keurig.
impecunieux, a. om geld verlegen, berooid.
impecunlosite, I. geldverlegenheid, berooid-,
kaalheid.
FR A IsT g WOORDE BORK.

imperineable

impedance, I. schijnbare weerstand.
X zwaar
impediment, belemmering;
legertuig. [doorgrondelijkheid.
impenêtrabilite, f. ondoordringbaarheid; onimpenetrable, a. -ment, adv. ondoordringbaar, ontoegankelijk (voor, a); ondoorgrondelijk; gesloten, geheimzinnig.
impinêtre, a. ondoorgrond.
impenêtrer, v.tr. niet doordringen in.
impenitence, f. onboetvaardigheid; ", finale,
onboetvaardigheid tot aan de dood;
finale, in zonde sterven.
mourir dans
Impenitent, a. onboetvaardig, onverbeterlijk;
tn. onboetvaardige, verstokte
zondaar.
impenses, f. pl. onderhoudskosten.
Imperatif, a. -ivement, adv. gebiedend;
bindende opdracht (van kiemandat
zers aan een Kamerlid);
m. gebiedende
categorique, categorische imperawijs;
tief (moreel gebod).
imperatoire, f. $ meesterwortel.
Imperatrice, f. keizerin.
imperceptibilite, f. onmerkbaarheid.
imperceptible, a. -ment, adv. onmerkbaar.
imperdable, a. onverliesbaar.
imperfectibilite, f. onvolmaakbaarheid.
Imperfectible, a. onvolmaakbaar.
imperfection, f. onvoltooidheid; onvolmaaktheid, gebrek.
imperforation, f. verstoptheid, vergroeiing,
gesloten toestand.
imperfore, a. vergroeid, gesloten.
imperial, a. keizerlijk, keizers-; villes "des,
vrije Rijkssteden; m. les Imperiaux,
de Keizerlijken (Oostenrijkers).
imperiale, f. keizerskroon; lange sik;
reeks van aas, heer, vrouw, Boer; imperiaal aan rijtuig voor koffers of bovendeel
van een omnibus); hemel (van een ledi[naar wereldmacht).
kant).
imperialisme, imperialisme ('t streven
impêrialiste, rn. imperialist (voorstander van
het keizerschap; van de vergroting van
het rijk in de richting der wereldmacht);
a. imperialistisch.
Imperieusement, adv. v. Imperleux, a. gebiedend, dringend, onweerstaanbaar;
heerszuchtig.
Imperiosite, I. gebiedend karakter.
Imperissable, a. -ment, adv. onvergankelijk.
imperitie [-si], f. onervarenheid, onbekwaamheid.
impermeabilisation, f. het ondoordringbaar
maken (voor vocht).
Impermeabiliser, v.tr. ondoordringbaar maken (voor vocht).
Impermeabilite, I. ondoordringbaarheid.
impermeable, a. ondoordringbaar (voor,
waterdicht, waterproef;
d l'air, luchtn
hospitaaUinnen;
dicht; toile
(manteau)
een regenjas, -mantel.
26
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impermutabilitê, f. onverwisselbaarheid.
impermutable, a. onverwisselbaar.
impersonnaliser, v.tr. onpersoonlijk waken.
impersonnalite, f. onpersoonlijkheid.
impersonnel, a. (& in.) onpersoonlijk(e
vorm); -lement, adv. onpersoonlijk.
impertinemment [-dma], adv. onbeschaamd,
brutaal, onbeschoft.
impertinence, f. onbeschaamdheid, brutaliteit, onbeschoftheid.
impertinent, a. onbeschaamd, brutaal, onbeschoft; m. onbeschaamde, brutale
viegel.
imperturbabilite, onverstoorbaarheid; onverzettelijkheid; betrouwbaarheid.
imperturbable, a. -ment, adv. onverstoorbaar; rotsvast, onverzettelijk; betrouwbaar, uitstekend.
dauwworm.
impetigo, m.
impêtrable, a. verkrijgbaar.
impêtrant, m. verkrijger.
impetration, f. verkrijging.
impêtrer, v.tr. verkrijgeri, verwerven.
impetueusement, adv. v. impetueux, a. on-.
stuimig, woest, hevig, driftig, ongebrei[hevigheid, drift.
deld.
impetuosite, I. onstuimigheid, woestheid,
goddeloze.
impie, a. goddeloos;
impiete, I. goddeloosheid; oneerbiedigheid.
impitoyable, a. -ment, adv. onmeedogend,
onbarmhartig, hardvochtig.
implacabilite, I. onverzoenlijkheid, onverbiddelij khe id .
implacable, a. onverzoenlijk, onverbiddelijk.
implantation, f. inplanting.
implanter, v.tr. inplanten; vastzetten, doen
inwortelen, ingang doen vinden; zich
vastzetten, wortel schieten, ingang vinimplexe, a. ingewikkeld, verwikkeld. [den.
impliable, a. onopvouwbaar.
implication, f. strijdigheid; in-, verwikkeling,
't betrokken zijn bij.
implicite, a. -ment, adv. stilzwijgend (daaronder begrepen), vanzelf sprekend, duidelijk; blind, volmaakt (bv. van geloof).
impliquer, v.tr. (stilzwijgend) bevatten, insluiten; betrekken, wikkelen (in, dans);
e■., contradiction, tegenstrijdig zijn; it implique (contradiction) de dire..., het spreekt
tegenstrijdig zijn.
zich zelf tegen;
implorable, a. die zich laat smeken, -afsmeken, to verbidden.
implorateur, m. smekeling, a. smekend.
-imploration, f. smeking, aanroeping, bede.
implorer, v.tr. smeken, aanroepen; smeken
om, afsmeken (iets van iem.).
impolarisable, a. onpolariseerbaar.
impoli, a. -ment, adv. onbeleefd, ongemanierd.
impolice, a. onbeschaafd, ongeordend.
impolitesse, f. onbeleefdhcid, ongemanierdheid.

impolitique,
-ment, adv. onpolitiek, onhandig.
imponderabiliti, f. onweegbaarheid.
Imponderable, a. onweegbaar.
impopulaire, a. impopulair, niet bemind.
impopularite,f. impopulariteit,volksongunst.
impopularite, f. itnpopulariteit, volksongunst, onbemindheid.
importable, a. invoerbaar.
importance, f. belangrijkheid, gewicht; aanzien, deftigheid, verwaandheid, zelfgenoegzaamheid; attacher (mettre) de l'-s
gewicht hechten aan; gewichtig,
van belang; geducht, terdege; faire
l'homme d'r•-,, den man van gewicht uithangen; avec e•-, , gewichtig.
important, a. belangrijk, gewichtig; aanzienlijk, deftig, verwaand, zelfgenoegzaam;
m. hoofdzaak, 't voornaamste; verwaande gek, gewichtig man; faire
gewichtig doen.
-trice, f. $ invoerder, imimportateur,
porteur.
de
importation, f. $ invoer, import; les
invoer.
importer, v.tr. $ invoeren, importeren;
(4), v.intr. van belang zijn (voor), er op
aankomen (voor); aangaan, kunnen schelen; it importe que, (met subj.) 't is van
belang dat; cela ne lui importe en rien,
dat is hem volmaakt hetzelfde; n'importe,
dat doet er niet toe; n'importe qui (quoi),
onverschillig wie (wat); comme n'importe
qui d'autre, zoals ieder ander; peu importe, 't doet er weinig toe; peu vous
importe?, dat kan u weinig schelen?;
qu'importe?, wat kan dat schelen?; que
vous importe?, wat gaat u dat aan?
importun, a. -iment, adv. hinderlijk, lastig,
indringerig of ongelegen; m. vervelend
mens, iem. die aanhangt als een klit,
nieuwsgierige dwarskijker, lastig mens.
importuner, v.tr. hinderers, lastig vallen,
overlast aandoen, ongelegen komen, vervelen;
de, lastig vallen met.
importunite, f. hinderlijkheid, lastigheid,
gezanik.
overlast, indringerigheid;
imposable, a. belastbaar. ikend.
imposant, a. indrukwekkend, ontzagwekimpose, a. in de belasting aangeslagen;
m. belastingbetaler; les plus e-•is, de
hoogstaangeslagenen.
imposer, v.tr. (et), opleggen (handen), opmaken ('n vel drukwerk), geven (naam);
o2leggen (plicht,schatting), voorschrijven
wily, opdringen (en gezelschap,
koning), afdwingen (eerbied); een belasting opleggen aan, belasting heffen van;
,--, silence a, stilte gebieden aan, 't stilzwijgen opleggen aan; beteugelen, onderv.intr.
drukken, de kop indrukken aan;
imponeren, eerbied afdwingen, ontzag in-
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Imprescriptibilitê, f. onverjaarbaarheid; on -

impose tir

boezemen (aan, (1); ett,---, (1, inisleiden,
bedriegen, iets wijsmaken aan; zich
opleggen, zich ten taak stellen, inz. zich
een belasting opleggen; zich opdringen,
zich laten gelden; de aangewezen man
zijn; voor de hand liggen, geboden zijn,
de aangewezen weg zijn; noodzakelijk
soi-méme), zich wat
worden; s'en
wijsmaken, zichzelf misleiden.
im poseur, m. vormopmaker.
imposition, I. handoplegging; vormopmaking (bij drukkers); oplegging; aanslag (in
des
de belasting); belasting, bijdrage;
mains, handoplegging.
impossibilite, I. onmogelijkheid; je me vois
de..., ik kan mogelijk...; it est
clans
de toute
de..., het is absoluut onmogelijk om...
impossible, a. onmogelijk (te); par
m. 't onwat haast ondenkbaar is;
nul nest tenu men kan
mogelijke;
geen ijzer met handen breken; faire
wonderen doen.
imposte, I. impostlijst; bovenlicht.
a.
imposteur, m. bedrieger, huichelaar;
bedrieglijk.
imposture, I. bedrog, huichelarij; laster.
impOt, m. belasting;,,s s somptuaires, weeldesur le revenu, inkomstenbelastingen;
sur le chiffre d'affaires,
belasting;
du sang, dienstplicht.
omzetbelasting;
impotable, a. ondrinkbaar.
impotence, I. gebrekkigheid, verlamming;
lamheid.
impotent, a. gebrekkig, verminkt, lam.
impraticabilité, f. onuitvocrba,arheid, onbegaanbaarheid.
impraticable, a. onuitvoerbaar, ondoenlijk;
onbegaanbaar, onberijdbaar, onbevaarbaar; onmogelijk, onhandelbaar.
imprecateur, m. -trice, f. verwenser, -ster.
verwensing, vloek.
imprecation,
impacatoire, a. vervloekend, vervloekings-;
verwensingsformule.
formule
imprecis, a. onduidelijk, onnauwkeurig.
imprecise, a. niet duidelijk omschreven.
imprecision, t. onduidelijkheid, onnauw.4eurigheid.
Impregnable [eprêija-], a. doorweekbaar.
Impregnation [6preg A-], f. doortrekking,
bezwangering.
impregne [eprOD 6], a. doortrokken-, bezwangerd (met, de); doordrongen (van, de).
mpregner, v.tr. bezwangeren, doortrekken-,
bezwangeren (met, de); (de), doortrokken worden-, bezwangerd worden
(met); doordrongen worden (van).
imprémedite, a. niet (vooraf) overlegd.
imprenaole, a. onneembaar.
Impresario [epreza-], m. (pl. des ews of
impresario (ondernemer van kunstvoorstellingen).
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[tastbaar.
aantastbaarheid.
I mprescriptible, a. onverjaarbaar; onaanimpression, f. druk, drang; indruk; indruksel; afdruk, indruksel; 't drukken, druk;
en couleuis,
", de voyage, reisindruk;
drukfout.
kleurendruk; tante
impressionnabilite, f. vatbaarheid voor indrukken.
impressionnable, a. voor indrukken vatbaar
fijngevoelig.
impressionnant, a. indrukwekkend.
impressionner, v.tr. indruk maken op, treffen; etre impressionni par, onder de
indruk zijn van.
impressionnisme, m impressionnisme (richting in de schilderkunst en letterkunde,
die een indruk wil weergeven, zonder zich
te storen aan de regels van 't gebruik).
impressionniste, m impressionnist (aanhanger van 't impressionisme); a.
impressionistisch.
imprevisible, a. niet te voorzien.
impthoyable, a. niet te voorzien.
impavision, 1. zorgeloosheid, onvoorzichtigheid.
imprevoyance, f. onvoorzichtigheid, gebrek
aan voorzorg, onbezorgdheid.
imprevoyant, a. onvoorzichtig, onbedachtzaam, onberaden.
imprêvu, onvoorzien, onverwacht; m.
't onvoorziene, iets onverwachts, onvoorziene omstandigheid.
m. drukwerk.
imprime, a. gedrukt;
imprimer, v.tr. mededelen (aan), overbrengen (op) (beweging); geven (aan),
(richting); inboezemen (vrees), afdwingen
(eerbied); afdrukken, indrukken (stempel), bedrukken ('n stof), in de grondverf
zetten (hout), drukken (be. 'n boek, de
werken drukken van (iem.); drukken (op)
(iets op 't voorhoofd drukken van iem.),
inprenten (aan) (iets aan iem.);
opgenomen worden, een indruk achterlaten; ter perse zijn.
imprimerie, f. boekdrukkunst ; ukkerij
Imprimeur, in. drukken.
imprimeuse, f. drukmachine.
Imprimure, f. grondverf.
improbabilite, f. onwaarschijnlijklieid.
improbable, a. -ment, adv. onwaarschijnlijk.
improbateur, m. -trice, f. afkeurder, -ster;
, a. afkeurend.
improbation, I. afkeuring
improbe, a. oneerlijk
oneerlijkheid.
Improbite,
improductible, a. niet voort te brengen.
Improductif, a. -ivement, adv, onvruchtbaar,
renteloos
niet renderend; capital
kapitaal.
onvruchtbaarheid,
gebrek
improductivite, f.
aan rendement; renteloosheid.
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impromptu, iplOptii], adv. & a. onvoorbereid, geimproviseerd, ~, tn. onvoorbereide zaak; voor de vuist gemaakt vers,
- -liedje, -toneelstukje; a Ve,,, zonder
voor bereiding.
imprononcable, a. onuitspreekbaar.
impropice, a. ongunstig.
impropre, a. (a) -ment, adv. ongeschikt
(voor); onjuist, oneigenlijk (v. e. woord).
improwitte, r. ongeschiktheict; onjuistheio,
oneigenlijkheid, verkeerd gebruik (van
een woord).
improuver, v.tr. afkeuren, laken.
improvisateur, in. -trice, I. improvisator,
-trice (dichter, -es-, spreker-, spreekster,
voor de vuist).
improvisation, I. improvisatie (onvoorbereid
iets, ondoordacht iets, voordracht voor
de-vuist of fantasie).
improvise, a. geimproviseerd, onvoorbereid,
op stel en sprong gegeven.
Improviser, vantr. improviseren (voor de
vuist dichten-, iets voordragen of fantaseren); v.tr. improviseren, zo maar
geven, uit de mouw schudden; voor de
vuist dichten;-voordragen, -fantaseren; op
staande voet nemen (maatregelen), vlug
in elkaar zetten ('n feest); geimproviseerd worden; zich ontpoppen als;
zo ineens worden; zich onvoorbereid opwerpen als.
onverwachts, onverImproviste, in:
hoeds; onvoorbereid, op staande voet.
imprudemment, [-damä] adv. onvoorzichtig.
imprudence, I. onvoorzichtigheid.
imprudent, a. onvoorzichti g , "s, tn. onvoorzichtige.
m
Impubire, a. (nog) niet huwbaar;
& I . (nog) niet huwbare.
impudemment 1, -dâmd j, adv. onbeschaamd,
brutaal.
impudence, f. onbeschaamdheid, brutaliteit.
impudent, a. onbeschaamd, brutaal.
Impudeur, f. schaamteloosheid.
Impudicite, f. onkuisheid, ontucht.
impudique, a. -ment, adv. onkuis, ontuchtig,
wuips.
impuissance, f. machteloosheid, onmacht,
onvermogen, impotentie; dans l'~ de,
niet bij machte om; reduire machteloos maken.
impuissant, a. (a) machteloos, onmachtig,
niet in staat (om), impotent.
impuisif, a. aandrijvend, voortdrijvend;
impulsief (die gehoor geeft aan de eerste
opwelling); force eve, stuwkracht;~, tn.
iem. die naar zijn gemoed te werk gaat.
Impulsion, t. aandrijving, stoot; aandrang,
drang; duw; aansporing, aandrift, opwelde, aangedreven door.
, ling; sous
Impunement, adv. straffeloos.
Impuni, a. ongestraft.

inalterable

straffeloosheid,
impur, a. -etnent, ad- . onzuiver, onrein;
onkuis, onzedelijk.
imputete, I. onzuiverheid, onreinheid; onkuisheid, onzedelijkheid.
imputabilite, f. toerekenbaarheid.
imputable, a. (a) toe te schrijven (aan), te
wijten (aan); #•■, sur, af te trekken (van);
over te brengen (op).
imputation, f. toeschrijving, toerekening;
aantijging, beschuldiging; vereffening,
verrekening.
imputer, v.tr. (d) toeschrijven (aan), wijten-,
ten laste leggen (aan); r■-• sur, aftrekken-,
afschrijven (van); boeken-, overbrengen
(op); qc. d crime d qn., iem. iets als een
misdaad aanrekenen.
imputrescible, a. onbederfbaar.
inabordable, a. ongenaakbaar, ontoegankelijk; buitensporig duur, niet te betalen.
inabritk, a. onbeschut.
Inaccentuë, a. zonder klemtoon, toonloos.
inacceptable, a. onaannemelijk.
Inaccessibilite, f. ongenaakbaarheid, ontoegankelijkheid.
inaccessible, a. ongenaakbaar, ontoeganked, ongenaakbaar voor, ontoeganlijk;
kelijk voor; ongevoelig voor, niet vatbaar voor.
inaccommodable, a. niet bij te leggen, niet
te schikken.
inaccordable, a. onverenigbaar; niet vatbaar voor inwilliging.
inaccostable, a. ongenaakbaar; stuurs, nors.
inaccoutume, a. ongewoon; niet gewend.
Inacheve, a. onvoltooid, onafgemaakt,
niet af.
inactif, a. werkeloos, ledig; lusteloos, traag.
inaction, f. werkeloosheid, ledigheid.
Inactivite, I. ledigheid, gebrek aan bedrijvigheid; lusteloosheid, traagheid; non-activibuiten dienst zijn.
teit,
niet
Inadiquat [-kwa], a. onvolledig;
beantwoordend aan.
Inadherent, a. niet vast, los; niet hechtend.
inadmissibilite, f. onaannemelijkheid, ontoelaathaarheid, onontvankelijkheid.
Inadmissible, a. onaannemelijk, ontoelaatbaar, niet ontvankelijk.
inadvertance, f. onoplettendheid, onachtz
zaamheid; vergissing.
inaffecti, a. onaangedaan.
inaguerri, a. ongehard, ongeoefend.
inajournable, a. onuitstelbaar.
inalienabilite, f. onvervreemdbaarheid.
Inalienable, a. onvervreemdbaar.
inalliable, a. onvermengbaar; onverenigbaar.
f. onveranderlijkheid, ens:
inalterable; a. onveranderlijk, onverbieekbaar (by. van inkt), onroestbaar (van
metalen), onverslijtbaar (van stoffen),
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onverstoorbaar (van humeur), onvergan- inaugurer, v.tr. inwijden, openen' (een inkelijk (van roam).
stelling), onthullen (een standbeeld); (fig.)
inamendable, a. onverbeterbaar.
openen (een nieuw tijdperk &),
Inamical, a. onvriendschappelijk.
inauthenticiiê, 1. onechtheid.
onverliesbaarheid.
inauthentique, a. onecht.
inamissible, a. onverliesbaar.
inavouable, a. waarvoor men niet uitkomt,
onafzetbaarheid.
niet te bekennen, verdacht.
inamovible, a. onafzetbaar.
inavouê, a. verborgen, onbeleden.
inanimation, f. onbezieldheid.
Inca, m. Inca.
inanime, a. onbezield, levenloos, dood; koud, incalculable, a. onberekenbaar.
zonder leven.
incandescence, I. witgloeihitte; gloed, opInanitt, I. leegte; nietigheid, ijdelheid, soms
gewondenheid; Lampe a ~, gloeilamp;
ongegrondheid, zinledigheid.
manchon a
gloeikousje;
par le gas,
inanition, I. zwakte, uitputting (door gebrek
gasgloeilicht.
aan voedsel).
incanuescent, a. witgloeiend; gloeiend, opgewonden.
inapaisable, a. niet te stillen, onleesbaar;
onbevredigbaar.
incantation, I. betovering, bezwering, toverinapaise, a. onbevredigd, ongestild.
formule.
inapaisement, onbevredigdheid.
incanteur, m. tovenaar, bezweerder.
inapercevable, a. onbemerkbaar.
Incapable, a. (de) onbekwaam (tot, voor),
inapercu, a. onbemerkt; passer ~, niet opniet in staat (tot, om); onbevoegd (tot);
gemerkt worden.
m. prul, mislukkeling.
Inappetence, f. gebrek aan eetlust.
incapacite, t. onbekwaamheid; onbevoegdinapplicabiliti, f.' ontoepasselijkheid.
held; trapper
onbevoegd verklaren.
Inapplicable, a. ontoepasselijk, niet van toe- incarceration, f. kerkering, op=luiting.
passing (op, a).
incarcerer, v.tr. kerkeren, opsluiten, gevaninapplication, f. gebrek aan ijver, nalatiggen zetten.
heid, luiheid.
incarnadin, a. vleeskleurig, bleekrood.
inappliquê, a. nalatig, onoplettend, lui, slap; incarnat, a. hoogrood, rozerood;
m.
niet toegepast.
rozerode kleur.
inapprêciaoititó, onwaardeerbaarheid; on- incarnation, I. incarnatie, vleeswording, geschatbaarheid.
stalte; menswording; levend symbooL
inappreciable, a. onwaardeerbaar; onschat- incarne, a. vleesgeworden; in 't vlees gebaar; uiterst gering.
groeid; le Verbe
't vleesgeworden
inappretê, a. onvoorbereid; eenvoudig, onWoord; le diable
de duivel in persoon.
opgesmukt.
Incarner, v.tr. vlees doen worden; voorinapprochable, a. ongenaakbaar.
stellen, vertegenwoordigen; v. pr.
inapprouve, a. niet goedgekeurd.
vlees worden, mens worden; -in 't vlees
inapte, a. onbekwaam, ongeschikt.
groeien.
inaptitude, ongeschiktheid, onbekwaam- incartade, f. onbezonnenheid, buitensporigheid. [onuitspreekbaar.
held; dwaze streek; ruwe uitval.
inarticulable, a. niet duidelijk uitspreekbaar, incapable, a. onbreekbaar.
ongeleed,
zonder
geledingen;
inarticule, a.
incendiaire, a. brandstichtend; oproerstoniet gearticuleerd, onduidelijk (uitgekend, oproerig; prikkelend, geil; obus
sproken).
brandgranaat; lettre
brandbrief;
inassermenti, a. onbeëdigd.
m. & f. brandstichter, -ster; oproermaker.
inasservi, a. ononderworpen.
incendie, m. brand.
iiiassimilable, a. onverteerbaar (van spij- incendie, a. afgebrand; wiens huis is afgezen); niet gelijk te stellen, niet te vergebrand; ~, m. slachtoffer van een brand
lijken, op zich zelf staand.
incendier, v.tr. in brand steken; doen ontinassouvi, a. onverzadigd, onbevredigd,
branden, in vuur en vlam zetten.
ongestild, ongelest.
inceremonieux, a. zonder complimenten te
inassouvissable, a. onverzadelijk, onstilbaar.
maken, eenvoudig, .zonder plichtplegingen.
inattaquaole, a. onaantastbaar, onaanvechtbaar.
incertain, a. -ement, adv. onzeker; twijfelinattendu, a. onverwacht, onverhoopt.
achtig, veranderlijk, onbestendig; vaag,
Inattentif, a. onoplettend.
onduidelijk; in twijfel, besluiteloos.
inattention, f. onoplettendheid.
incertitude,
onzekerheid, veranderlijkinaugural, a. openings-, inwijdings-; diseours
heid, onbestendigheid; besluiteloosheid,
inaugurele rede.
twijfel; itre dans
in 't onzekere verinauguration, f. inwijding, opening, ontkeren.
hulling; (fig.) opening.
Incessamment, adv. onophoudelijk, voort-
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durend, aanhoudend; aanstonds, dadelijk.
incessant, a. onophoudelijk, voortdurend,
aanhoudend.
incessible, a. onoverdraagbaar, onvervreemdbaar.
inceste, m. bloedschande.
incestueusement, adv. v. incestueux,a bloedschendig;
m. bloedschender.
inchange, a. onveranderd.
inchoatif [-kOd-j, a. een begin of wording
uitdrukkend; verbe inchoatief (bv.
metrir, rijp worden).
incidemment, 1.- damaj adv. toevallig, ter, loops, niet rechtstreeks.
Incidence, f. inval, ontmoeting; afhankelijkheid (van een tussenzin); angle d'",,
invalshoek.
incident, m. incident, voorval; bijzaak, bijkomende onistandigheid; zwarigheid;
a. tussenkomend, bijkomend; proPostition ~e, tussenzin; rayon ~, invallende
[ toevallig.
straal.
incideLtel, a. incidenteel, tussenkomend,
incinirateur, m. verbrandingsoven.
incineration, t. verbranding tot as; lijkverbranding, verassing.
incinérer, v.tr. tot as verbranden.
incirconcis, a. (& m.) onbesneden(e).
incirconcision, 1. onbesnedenheid.
incirconscrit, a. slecht omschreven; onbe[grensd
Incise, I. korte tussenzin.
inciser, v.tr. insnijden.
incisif, a. insnijdend, bijtend; scherp, raak;
dents ~ives, snijtanden.
incision,f. insnijding;,•acruciale, kruissnede.
incisive, I. snijtand.
incitabilite, f. prikkelbaarheid.
incltable, a. op te wekken, aan te sporen.
incitant, a. (& m.) opwekkend, prikkelend
(middel).
incitation, I. prikkeling, aansporing, opwekking.
inciter, v.tr. (a) aansporen-, opwekken (tot),
prikkelen (tot).
incito-moteur, a. spierbeweging opwekkend.
a. -ement, adv, onbeleefd.
Incivil
incivilisable, a. onbeschaafbaar.
incivilise, a. onbeschaafd.
incivilité, I. onbeleefdheid.
incivisme, a. -ment, adv. (oud) onburgerlijk.
incivisme, m. gebrek aan burgerzin, gedrag
'n staatsburger onwaardig.
Inclemence, f. onbarmhartigheid; streng[bar.
heid; guurheid, barheid.
inclement, a. onbarmhartig; streng; guur,
inclinaison, f. helling; inclinatie van een
inclinant, a. hellend. [magneetnaald.
inclination, 1. buiging; neiging, zin; ge•
negenheid; geliefde; ", de tete, knikje;
huwelijk uit liefde,
mariage
incline, a (a) hellend, schuin; gebogen; geneigd (tot, te).

incomparable

Incliner, v.tr. (c1) buigen ('t hoofd), schuin
houden ('n vaas), doen hellen ('n vlak),
doen overhellen (tot), aansporen (tot),
er toe brengen (om);
v.intr. buigen,
a, -vet's, overschuin staan,
hellen naar; zich geneigd voelen tot (om),
neiging hebben tot (om);
buigen,
een buiging maken; schuin gaan staan,
hellen; devant, het hoofd buigen voor,
berusten in; eerbiedig gedenken, een
eresaluut brengen aan.
inclure, v.tr. insluiten.
hierinclus, a. ingesloten, inliggend; cin evens, bijgaand.
Inclusif, a. insluitend.
inclusivement, adv. ingesloten, mede daaronder begrepen, incluis; jusqu'au io mars
~, tot en met 10 Maart.
Incoercible rekOêr- j, a. onbedwingbaar;
onsamendrukbaar.
Incognito [ekOni-], adv. incognito, onder een
vreemde naam; m. garder 't incognito bewaren, zich niet bekend maken,
onbekend willen blijven.
incoherence, f. gebrek aan samenhang.
incoherent, a. onsamenhangend, buitensporig.
incolore, a. ongekleurd, kleurloos.
incomber, v.intr. (a) rusten op; passen bij;
cette tdche lui incombe, die task rust op
hem.
incombustibilite, f. onbrandbaarheid.
incombustible, a. onbrandbaar, brandvrij,
Evuurvast.
incomestible, a. oneetbaar.
incommensurabilité, f. (onderlinge) onmeetbaarheid.
incommensurable, a. (onderling) onmeetbaar; onmetelijk.
incommodant, a. hinderlijk, lastig.
incommode, a. ongemakkelijk, hinderlijk,
lastig.
incommode, a. gehinderd; in geldverlegenheid; bezwaard, onwel, onpasselijk; beschadigd; etre 11%0 de, last hebben van;
een ongemak hebben aan.
incommodement, adv, ongemakkelijk, lastig,
hinderlijk.
incommodes, v.tr. hinderen, lastig vallen,
kwellen, niet schikken, bezwaren; ongesteld maken; le bruit m'incommode, ik heb
last van geluiden ('t spektakel &).
incommodite, I. ongemakkelijkheid; ongemak, ongerief, inz. ongesteldheid of geldverlegenheid; hinder, last.
Incommunicabilite, f. onmededeelbaarheid.
incommunicable, a. onmededeelbaar.
incommutabilite, f. onontzetbaarheid.
incommutable, a. -ment, adv. niet ontzetbaar; onvervreemdbaar.
incomparabilitê, f. onvergelijkbaarheith
incomparable, a. -ment, adv. on.vergelijkelijk, weergaloos.
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incompatibilite, f. onverenigbaarheid; gebrek aan overeenstemming, uiteenlopendheid, verschil; d'humeur (de temperament), te grote uiteenlopendheid van
karakter (als grond voor echtscheiding).
incompatible, a. -ment, adv. onverenigbaar;
strijdig (met, avec, ei); uiteenlopend, verschillend.
incompêtemment [-tama], adv. onbevoegd.
incompetence, f. onbevoegdheid.
incompetent, a. onbevoegd; etre ••-, en, onbevoegd zijn om te oordelen over.
incomplet, a. -êtement, adv. onvolledig, onvolkomen (be. van een bloem); niet .voltallig.
incomplexe, a. niet samengesteld, enkelvoudig.
incomprehensibilite [-preAs-], f. onbegrijpelijkh eid.
incomprehensible [-pras- a. -ment, adv.
onbegrijpelijk.
incomprehensif, a. niet in staat tot begrijpen.
incompressibilité, f. onsamendrukbaarheid.
incompressible, a. onsamendrukbaar.
miskend
incompris, a. onbegrepen;
genie.
incomptable, a. niet te tellen.
inconcevable, a. -ment, adv. onbegrijpelijk.
inconciliabilite, f. on‘ erenigbaarheid.
inconciliable, a. onverenigbaar, onverzoenbaar, strijdig.
inconditionné, inconditionnel, a. onvoorwaardelijk, aan geen voorwaarde geinconduite, I. wangedrag. [bonden.
inconfort, m. ongerief.
inconfortable, a. ongeriefelijk.
incongelable, a. onbevriesbaar.
inconeru, a. -iiment, adv. ongepast, onbetamelijk; lomp, onbeholpen; (oud) strijdig
met de taalregels, ontaalkundig.
ongepastheid; lompheid;
incongraite,
zich ongepast getaalfout; faire une
dragen.
inconiugable, a. onvervoegbaar.
inconnaissabilite, I. onkenbaarheid.
inconnaissable, a. onkcnbaar.
inconnu, a. onbekend; ongekend, ongehoord;
m. ~e, f. onbekende; ~e,f. onbekende (x), onbekende grootheid.
inconsciemment [-sjamd], adv. onbewust.
inconscience [-sjAs], I. onbewustheid; onverantwoordelijkheid, lichtzinnigheid, karakterloosheid.
Inconscient (de) r-sj5.1, a. onbewust (van);
onverantwoordelijk, lichtzinnig, karakterloos; ~, in. 't onbewuste.
inconsequemment [-ka.mii 1, adv. tegenstrij dig.
inconsequence, f. inconsequentie, strijdigheid met eigen beginselen, ongelijkheid
aan zichzelven; dwaasheid, onbezonnenheld, on gerijmdheid.

incorrigible
inconsequent, a, inconsequent, tegenstrij dig,
onlogisch, zichzelf niet gelijk blijvende;
dwaas, onbezonnen, ongerijmd.
inconsideration, I. onbedachtzaamheid, onbezonnenheid; minachting.
inconsidere, a. -ment, adv. onbedachtzaam,
onbezonnen, onbedacht; onberaden.
inconsistance, /. onvastheid; vaagheid, onbestendigheid, onbetrouwbaarheid.
inconsistant, a onvast, geen stand houdend;
vaag, onbestendig, onbetrouwbaar
inconsolable, a. -ment, adv. ontroostbaar,
troosteloos.
inconsole, a. ongetroost.
inconstamment, adv. onbestendig.
inconstance, f. onstandvastigheid, onbestendigheid, wispelturigheid, ontrouw.
inconstant, a. onstandvastig, onbestendig,
wispelturig, ontrouw.
inconstitutionnalite, f. ongrondwettigheid,
inconstitutionnel, a. -lement, adv. ongrondwettig.
incontestabilite, f. onbetwistbaarheid.
incontestable, a. -ment, adv. onbetwistbaar,
ontegenzeglijk.
incontesti, a. onbetwist, onweersproken.
incontinence, f. onbezadigdheid, oningetogenheid; onkuisheid, onmatigheid; gebrek aan zelfbeheersing; onwillekeurige
urinelozing, bedwateren;
de langue,
praatzucht .
incontinent, a. onbezadigd, oningetogen;
onkuis, onmatig; adv. terstond,
dadelijk.
incontrOlable, a. oncontroleerbaar, niet na
te gaan.
incontroverse, a. onbestreden.
inconvenable, a. onbehoorlijk, ongeschikt.
inconvenance, f. ongepastheid, onbehoorlijkheid.
inconvenant, a. ongepast, onbehoorlijk.
inconvenient, in. nadeel; ongemak; bezwaar,
erg vinden; cela
beletsel; vnir un
presente des "ds, dat is bedenkelijk.
inconvertibilite, f. onver(-in-)wisselbaarheid.
inconvertible, a. onverwisselbaar, oninwisselb aar.
incoordination, f. gebrek aan samenwerking.
incorporalite, f. onlichamelijkheid.
incorporation, I. vermenging (met, a), opname (in, á); inlijving, indeling (bij, a).
incorporel, a. onlichamelijk.
incorporer, (a) v.tr. vermen gen (met), opnemen (in); inlijven (bij), indelen (bij).
incorrect, a. -ement, adv. onnauwkeurig,
onjuist; ongepast, onbehoorlijk.
incorrection, I. onnauwkeurigheid, onjuistheid; ongepastheid, onbehoorlijkheid.
incorrige, a. onverbeterd.
incorrigibilite, f. onverbeterlijkheid, ver[verstokt.
stoktheid.
incorrigible, a. -ment, adv. onverbeterlijk,
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incorruptibiliti, f. onbederfelijkheid; onom- incury , a. naar binnen gebogen.
incurver, v.tr. krommen.
koopbaarheid; onvergankelijkheid.
incorruptible, a. onbederfelijk; onomkoop- incase, a. & f. hol gegraveerd(e medaille).
baar: onvergankelijk (by . van roem).
Inde, f. Voor-Indiê:~snlerlandaises,Nederlands-Indie; ~s orientales, Oost-Indie;
Incourant, a. incourant, niet gangbaar, niet
~s occidentcdes, VVest-Indie, i~, m.
verhandelbaar.
indigoblauw.
incredibilite, f. ongelofelijkheid.
indebrouillable, a. niet te ontwarren.
incredule, a. (& m.) ongelovig(e).
Indecemment [-sama], adv. onbetamelijk,
incredulite, f. ongelovigheid; ongeloof.
onwelvoeglijk.
(lijkheid.
incree, a. ongeschapen.
f. onbetamelijkheid, onwelvoegdie
niet
kan
springers,
puncIndecence,
increvable, a.
Indecent, a. onbetamelijk, onwelvoeglijk.
t uurvrij.
IncrIminable, a. vervolgbaar, laakbaar, be- indechiffrable, a. niet te ontcijferen, onleesbaar; onverklaarbaar, duister, ondoorgrondbaar.
Indechirable, a. onverscheurbaar.
als strafbaar beschouwen, laken.
Weds, a. onbeslist; besluiteloos; vaag, onIncristallisable, a. niet kristalliseerbaar.
duidelijk, onbepaald, onbestemd.
incritiquable, a. waarop niets aan te merken
valt, onaantastbaar, boven kritiek ver- indecislf, a. niet beslissend.
indecision, f. besluiteloosheid.
heven.
incroyable, a. -ment, adv. ongelofelijk; indeclinabilite, f. onverbuigbaarheid.
~, m. & f. II) fat, modepop (tijdens Inléclinable, a. onverbuigbaar.
indkomposable, a. onontbindbaar, niet te
't Directoire).
ont leden.
Incroyance, I. ongelovigheid.
Indecomposê, a. onontbonden, (nog) niet
Incroyant, m. ongelovige.
ontleed.
incrustation, I. aankorsting; ketelsteen;
't inleggen; ingelegd werk; bekleding Inificottvert. a. onontdekt.
Indecrottable, a. niet te reinigen, in-veil;
(met marmer, enz.).
onverbeterlijk, lastig, onhandelbaar.
incruster (de), v.tr. omkorsten (met): inleggen (met), beleggen (met marmer, ens..); indefectibilite, f. onvergankelijkheid; onfeilbaarheid.
s'~, aankorsten, zich met ketelsteen bedekken, ingelegd worden, zich invoegen, Indefectible, a. onvergankelijk; onfeilbaar;
onwankelbaar, onvermoeibaar, onvervastroesten (in, dans).
woestbaar.
incubation, I. broeiing, broeding; broedtijd,
incubatie (ontwikkelingstijd van een indifendable, a. onverdedigbaar.
indefendu, a. onverdedigd.
ziekte).
Indefini, a. -ment, adv, oneindig, onbeperkt,
Incube, m. incubus, nachtduivel.
eindeloos; onbepaald; eigenaardig; article
Incuit, a. ongaar.
~, onbepaald lidwoord; passel ~, volInculpation, f. beschuldiging.
tooid tegenwoordige tijd.
Inctiloe, m. -e, f. beschuldigde, beklaagde.
Inculper, v.tr. beschuldigen; ~ de, ten laste indefinissable, a. onbepaalbaar; onverklaarbaar,
ra a dsel aeh tie.
.
leggen.
indêformable, a. die zijn vorm behoudt, niet
inculquer, v.tr. inprenten, inscherpen.
te vervormen.
Inculte, a. onbebouwd; wild, verwilderd,
verwaarloosd; ruw, onbeschaafd, onont- IndefrichPble, a. onontginhaar.
indefrisable, a. niet uit de krul rakend, met
wikke]d.
blijvende haarkrul (kapsel).
incultivable, a. onbebouwbaar.
Inculture, f. onbebouwde toestand, woest- Indeguise, a. onverholen, onomwonden,
onopgesmukt.
heid; onbeschaafdheid.
Incunable, a. uit de vroegste tijd der boek- indehiscent, a. $ niet openspringend.
drukkunst; ddition~ of ~. m. wiegedruk. Indelebile, a. onuitwisbaar; encre ~, merkin kt.
Incurabilite, f. ongeneeslijkheid.
indelebilite, I. onuitwisbaarheid.
incurable, a. & m. ongeneeslijk(e zieke).
Indelibere, a. onoverlegd, onberaden.
incurie, f. zorgeloosheid. nalatigheid.
Incurleux, a. niet nieuwsgierig, niet weet- Indellcat, a. -ement, adv. onkies; oneerlijk,
on trouw.
gierig; zonder belangstelling.
incurlosite, f. gebrek aan weetgierigheid, Indelicatesse, f. onkiesheid; oneerlijkheid.
-aan belangstelling, onverschilligheid.
indemne [arnn], a. ongedeerd, zonder
letsel; zonder sehade. (ling.
incursion, f. inval, strooptocht; ontdekkingstocht; faire une ~ dans le domaine de, Indemtlisntion rmemni-], f. schadeloosstelindemniser [edemni-], v.tr. schadeloosstellen
't gebied betreden van.
(voor, de).
incubation, f. kromming.
schuldigbaar.

Incriminer, v.tr. van misdaad beschuldigen;
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indemnitaire [edemn-], in, die schadeloos
gesteld wordt.
indemnité [èdemni-], f. schadeloosstelling,
schadevergoeding; toelage, uitkering;
de chOmage, werklozensteun; "d de route,
vergoeding van reiskosten; "d de logement,
parlevergoeding van verblijfkosten;
mentaire, traktement van een Kamerlid;
de cherte de vie, duurtetoe-, bijslag;
pour charge d'enfants, t%, pour charge de
famine, kindertoeslag.
indêmontable, a. uit 66n stuk; zadelvast,
die zich niet van zijn stuk laat brengen.
indimontrable, a. onbewijsbaar.
indimontri, a. onbewezen.
indêniable,a. onloochen baar, onbetwistbaar.
indentation, f. uittanding.
Indente, a. ongetand.
indenture, f. = indentation.
indépendamment, adv. onathankelijk; ", de,
nog afgezien van, behalve, buiten.
independance, f. onathankeltikheid; guerre
vrijheidsoorlog.
independant, a. onafhankelijk (van, de),
m. Q3 independent.
zelfstandig;
inderacinable, a. niet te ontwortelen; onuitroeibaar.
indescriptible, a. onbeschrijfelijk.
m. ongeindésirable, a. ongewenst;
wenste vreemdeling.
indestituable, a. onatz.etbaar.
indestructibilitê, I. onverwoestbaarheid, onuitroeibaarheid.
indestructible, a. onverwoestbaar, onuitroeibaar; une haine r•d, een eeuwige haat.
indeterminable, a. onbepaalbaar.
indetermination, f. onbepaaldheid; besluiteloosheid.
indetermine, a. -ment, adv. onbepaald; besluiteloos.
indevinable, a. niet te raden, onoplosbaar.
indevot, a. -ement, adv. onvroom, ongodsdienstig.
indevotion, f. onvrootnheid, ongodsdienstigheld.
index, m. wijsvinger; inhoud, inhoudsopgave, register; index (lijst van de door
de Kath. Kerk verboden boeken); verhoudingscijfer (statistiek); wijzer; mettre
et op de index plaatsen; (fig.) verbieden, uitsluiten, boycotten, besmet verpartout, hij wordt
klaren, it est (mis)
nergens meer ontvangen.
indianisme, tn. studie van de _Indische
(Indiaanse) beschavingstalen.
indoloog; kenner van de
indianiste,
Indische (Indiaanse) beschaving en talen.
Indicateur, in. -trice, I. aanwijzer, verklikker; handlanger; wijsvinger; wegwijzer;
spanningspoorboekje, woninggids;
des chemins de ler, spoormeter, wijzer;
de circulation, richtingwijzer
boekje;

. .
indigoterie

a. aanwijzend; doigt
(v. e. auto);
trice, naambordje;
wijsvinger; plaque
wegwijzer.
poteau
inuicatit, a. aatiwijzend, aantonend; plaque
m. aatitonende
"%owe, naambordje;
d'appel, IK■ t roepletter.
wijs;
indication, f. aanwijzing, aanduiding; inopgave; vingerwijzing. teken,
indicatie (geneesk.); a titre als
vingerwijzing.
indice, m. aanwijzing, aanduiding, teken,
kenteken; de refraction, brekingsindex.
indicible, a. -ment, adv. onuitsprekelijk.
indiction, I. vaststelling; tijdkring van 15
Laren; bijeenroeping-, beschrijving van
een kerkvergadering.
indicule, m. korte aanwijzing.
indien, a. Indisch; Indiaans; Imo, m. Indier,
Indische, Indiaan, Indiaanse.
indienne, 1. sits, gedrukt k 'tom.
indiennerie, f. fabriek van of handel in sitsen.
inutiteremment [-lama!, adv. onverschillig.
indifference, t. onverschilligheid (voor, d,
de, sur); liberte geheel vrije keus.
indillérent, a. onverschillig (voor, a); ongevoelig, koel, lauw; hetzelfde, om 't even;
onschadelijk; onbelangrijk; ', m. onverschillige; wildvreemde.
indittêrentisme, in. stelselmatige onverschilligheid.
intliffOrer, v.intr. (fam.) onverschillig zijn.
Indiginat, m. inboorlingschap, -srecht.
Indigence, I . gebrek, behoeftigheid, armoede
bewijs
(ook geestelijke-); certificat
van onvermogen.
indigene, a. inlands, inheems; "d, m. & I.
inboorling, inlander.
m. behoefindigent, a. behoettig, arm;
tige, armlastige.
indigene, a. onverteerd.
indigeste, a. moeielijk te verteren, onverteerbaar; onbekookt, ondoordacht; taai,
saai.
indigestible, a. onverteerbaar.
indigestion, I. bedorven maag, slechte spijsde, meer dan
vertering; avoir une
genoeg hebben van; se donner une
zich overeten.
indigite, a. in: dieux ~s, halfgoden van de
streek.
indignation, f. verontwaardiging.
indigne (de), a. -ment, adv, onwaardig; laag,
gemeen; ", de (of d) lui, zijner onwaardig;
e■,, tn. onwaardig mens, onwaardige.
indigne, a. verontwaardigd.
indigner, verontwaardigen; (de),
zich verontwaardigen (over), zich ergeren (aan).
indignite, f. onwaardigheid, laagheid; smaad,
Indigo, in. indigo, indigoblauw. [boon,
indigoterie, I. indigofabrieki -kuip.

indigotier
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indigotier, m. iiidigoplant; indigowerker,
indigofabrikant.
indiquer, v.tr. aanwijzen, aanduiden, aantonen, aangeven; bepalen, vaststellen;
wijzen op, verraden;
indiceren.
indirect [-ekt], a. -ement, adv. zijdelings,
middellijk, onrechtstreeks; indirect (van
rede, vraag, belasting); bedekt, verborgen; slinks, handig; donner un avis
een zachte wenk geven, iets te verstaan geven; cas —s, gonitief, datief,
ablatief: complement belanghebbend
voorwerp; ligne ~e, zijlijn; voie -'e, omweg.
indiscernable, a. niet te onderscheiden.
indiscernement, m. gebrek aan oordeel (des
onderscheids).
indisciplinable, a. voor geen tucht vatbaar,
ongezeglijk, weerspannig, onbuigzaam.
indiscipline, f. gebrek aan tucht.
Indiscipline, a. zonder tucht, tuchteloos,
wanordelijk, ongezeglijk.
indiscret, a. -êtement, adv. onbescheiden,
indringerig; loslippig;
m. -ete, f. onbescheidene; babbelkous.
indiscretion, onbeseneidenheid, indringerigheid; praatzucht, loslippigheid; s'il
n'y a pas Xi...0, als het niet onbescheiden is.
indiscutabilitê, I. 't niet vatbaar zijn voor
bespreking; onbetwistbaarheid.
indiscutable, a. voor geen bespreking vatbaar; onbetwistbaar; vast en zeker.
indiscutê, a. nog niet besproken; onbestreden.
[misbaarheid.
indispensabilia, f. noodzakelijkheid; onIndispensable, a. -ment, adv. noodz ikelijk,
onvermijdelijk; onontbeerlijk, onmisbaar.
indisponibilite, I. onbeschikbaarheid.
indisponible, a. onbeschikbaar.
indispose, a. ongesteld, onpasselijk; misnoegd, ontstemd.
Indisposer, v.tr. (contre) ongesteld-, onpasselijk maken; misnoegd maken, ontstemmen, innemen (tegen).
indisposition, I. ongesteldheid, onpasselijkheid; misnoegen, ontstemming.
indisputable, a. onbetwistbaar.
f. onoplosbaarheid; onverbreekbaarheid, onontbindbaarheid.
indissoluble, a. -ment, adv. onoplosbaar;
onverbreekbaar, onontbindbaar.
indissous, -oute, a. onopgelost, onontbonden.
indistinct [-ste], a. onduidelijk, verward.
indistinctement [-stektomä], adv. onduidelijk, verward; zonder onderscheid, zo
wel de een als de ander.
individu, m. afzonderlijk wezen (enkeling of
exemplaar); individu, persoon; onbekende, kerel, heerschap.
individualiser, v.tr. op zichzelf- of afzonderlijk beschouwen..

r
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individualisme, m. individualisme (stelsel
dat de zelfstandigheid van het individu
voorstaat).
individualiste, in. individualist (aanhanger
van het individualisme).
individualite,
individualiteit, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
individuel, a. -lement, adv. individueel,
persoonlijk, afzonderlijk; elk voor zichzelven.
indivis, a. onverdeeld; par'', gemeenschappelijk; propridtaires
eigenaars van een
onverdeelde boedel; pour sortir
om uit onverdeeldheid te geraken, wegens boedelscheiding.
indivisêment, adv. = par indivis.
Indivisibilite, f. ondeelbaarheid.
indivisible, a. -ment, adv. ondeelbaar; gemeenschappelijk; la Republique est une et
~, de R. is een en ondeelbaar.
Indivision, f. onverdeeldheid; gemeenschappelijk bezit.
in-dix-huit [e-], a. & m. (p1. des'') (boekformaat) met 36 bladz. per vel.
Indo-Chine, f. Achter-Indic.
m. Achindo-Chinois, Achter-Indisch;
ter- Indi er.
indocile, a. onleerzaam; ongedwee, ongezeglijk, weerspannig.
indocilite, f. onleerzaamheid, ongezeglijkheid, weerspannigheid.
Indo-europeen, a. indo-europeaans, -ees.
Indo-germanique, a. indo-germaans.
indolemment [-lama], adv. indolent; traag,
vadsig.
Indolence, f. pijnloosheid; indolentie, traagheid, vadskgheid.
indolent, a. pijnloos; indolent, traag, vadzig.
indolore, a. pijnloos.
indomptabilite, f. ontembaarheid; onbuigzaamheid.
indomptable, [ddeita-] a. -ment, adv. ontembaar; onbuigzaam, onverzettelijk.
Indompte [-date], a. ongetemd; onverzettelijk.
in-douze [e-], a. & (p1. des ,•,) (boekformaat) in duodecimo (24 bladz. per vel).
Indu, a. ongegrond, onbehoorlijk; ontijdig,
ongelegen, schandelijk laat; a des heures
bij nacht en ontijd.
indubitable, a. -ment, adv. ontwijfelbaar,
stellig.
inductance, f. wisselstroom-weerstand door
zelfinductie.
inducteur, a. inductie-; courant~, inductiestroom;
inductietoestel.
inductif, a. inductief, afleidend,
inductile, a. onrekbaar.
inductilitê, f. onrekbaarheid.
induction, f. inductie (methode, waarbij
men van het bijzondere besluit tot 't algemene); (aldus verkregen) gevolgtrek-
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induire

king; bestrijking; 11( inductie; bobine d's,
EK. inductieklos.
induire, v.tr. (iem. in iets) leiden-, brengen
(in); (iets uit iets) afleiden-, besluiten
(uit); induceren (door inductie verkrijgen);
en erreur, op een dwaalspoor
brengen; en tentation, in verzoeking
brengen; courant induit, f geinduceerde
stroom.
induit, m. I anker.
indulgemment [-3ama], adv. toegeeflijk,
inschikkelijk.
indulgence, 1. toegevendheid, inschikkelijkpleniere, RK voile aflaat.
held; aflaat;
indulgent, a. toegevend, inschikkelijk (voor:

pour, envers).
indult m. RK indult (pauselijke vergunning om benoemingen te doen tegen
de regel in).
indfiment, adv. ten onrcchte, onrechtmatig,
in strijd met de bepalingen.
verharding.
induration, f.
verhard.
induri, a.
verharden.
indurer (s'), v.pr.
industrialiser, v.tr. tot een tak van nijver.
heid maken.
stelsel dat de nijverheid
industrialisme,
maakt tot de spil der maatschappij.
industrie, f. bedrevenheid, vaardigheid;
handwerk, vak; bedrijf, tak van nijverheid; nijverheid, industrie;
agricole,
d'art, kunstlandbouwnijverheid;
clef, sleutelindustrie; ", du
nijverheid;
hOteliere, hotelfer, ijzerindustrie;
manufacturihe, fabrieksnijverwezen;
heid; homme de beaucoup handige
baas; vivre d'~, schacheren, van alles
doen om aan de kost te komen.
industriel, a. tot de industrie behorend,
nijverheids-; industrieel; nijverheidsman, industrieel, nijveraar,
industrieusement, adv. v. industrieux, nijver,
vlijtig; bedreven, kunstig.
indut, m. RK misdienaar.
inêbraniable, a. -ment, adv. onwrikbaar,
onverzettelijk, onwankelbaar.
inêbriant, a. dronkenmakend.
inèclairci, a. onopgehelderd,
inédit, a. onuitgegeven; onbekend, nieuw;
wat nog niet vroeger
in: de
gepubliceerd is.
inêducation, f. onopgevoedheid.
I . onuitsprekelijkheid.
ineffable, a. -ment, adv. onuitsprekelijk.
ineffa cable, a. onuitwisbaar.
ineffectif, a. onwerkzaam, zonder effect.
inefficace, a. -ement, adv. niet doeltreffena,
krachteloos, zonder uitwerking.
Inefficacitê, f. ondoeltreffendheid, krachteloosheid, het zonder uitwerking blijven.
intgal, a. -ement, adv. ongelije, ongelijkmatig, zich niet gelijk blijvend

r
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mexpeiriniente

inigalable, a. niet gelijk te maken; weergaloos. [heid.
inêgaliti, 1. ongelijkheid°, ongelijkmatiginêlastique, a. niet-elastisch,
inêlêgamment, adv. onelegant.
inelegance, f. onsierlijkheid, onbevalligheid,
het onelegant zijn.
inelegant, a. onbevallig, onelegant.
iniligibiliti, I. onverkiesbaarheid.
ineligible, a. onverkiesbaar.
ineloquent, a. onwelsprekend.
ineluctable, a. onvermijdelijk, onontwijkbaar.
inemploi, m. 't ongebruikt zijn, -laten.
inemployi, a. ongebruikt.
inênarrable, a. niet (na) te vertellen.
inéprouvè, a. onbeproefd, (nog) niet ondervonden.
inepte, a. onbekwaam; dwaas, onzinnie, zot.
ineptie 1. zotheid, dwaasheid, onzinnigheid, ongerijmdheid.
inêpuisab!e, a. -ment, adv. onuitputtelijk.
inipuisê, a. niet uitgeput.
inêquilatkal, a. ongelijkzijdig.
inequitable, a. onbillijk.
inêquivoque, a. ondubbelzinnig.
inerme, a. a & $ ongewapend, zonder
dooms of stekels.
inerte, a. krachteloos, werkeloos, traag,
levenloos; willoos.
inertie [inêrsi], I. krachteloosheid; traagheid; force , traagheid (in natuurk.);
lijdelijk verzet.
inespirable, a. niet gehoopt kunnende worden, niet te verwachten.
inespirê, a. -ment, adv. onverhoopt.
inestimable, a. onschatbaar.
inivitabilite, f. onvermijdelijkheid.
inevitable, a. -ment, adv. onvermijdelijk.
inexact [-egz-], a. -ement, adv. niet nauwlettend of precies, onnauwkeurig, onjuist,
niet juist.
inexactitude [-egz-], f. het niet nauwlettend
zijn, onnauwkeurigheid; onjuistheid.
inexauci [-egz-], onverhoord.
inexcusable [-eks-], a. niet te verontschuldigen.
Inexêcutable [-egz-], a. onuitvoerbaar.
inexEcuti [-êgz-], onuitgevoerd.
inexecution [-egz-], f. niet-volvoering.
inexercê [-egz-], a. ongeoefend, onbedreven.
inexigible [-egz-], a. niet te eisen (innen),
niet invorderbaar, niet opeisbaar.
inexistant, a. niet bestaand.
inexistence, f. niet-bestaan.
inexorabilite [-egz-], f. onverbiddelijkheid.
inexorable [-egz-], a. -ment, adv. onverbiddelijk.
inexperience, I. onervarenheid, onhandigheid.
inexpérimente, a. onervaren, zonder routine;
(nog) onbeproefd.

inexpiable
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Inexpiable, a. onverzoenbaar; niet (uit) te
inexpiê, a. nog niet uitgeboet.
[boeten.
Inexplicabilite, I. onverklaarbaarheid.
inexplicaole, a. onverklaarbaar.
inexplique, 1. (nog) onverklaard.
Inexploitable, a. niet te exploiteren2.
inexploitê, a. niet geexploiteerd 2, onontgonnen.
inexplorable, a. niet (mijnbouwkundig &)
te onderzoeken.
inexplore,a. met geexploreerd of ( mij nbouwkundig &) onderzocht (van landen).
inexplosible, a. onontplofbaar.
inexpressible, a. niet uit te drukken; ~(s),
pantalon, onderbroek.
inexpressif, a. zonder uitdrukking, nietszeggen d.
inexprimable, a. onuitsprekelijk.
inexorimê, a. onuitgedrukt, onuitgesproken.
Inexpugnabilla, (-gild-) f. onneembaarheid.
inexpugnable [-gna.-], a. onneembaar, tegen
elke aanval bestand2.
Inextensibilite, f. onrekbaarheid.
inextensible, a. onrekbaar; niet voor uitbreiding vatbaar.
inextinguible [-gibl], a. onblusbaar; onlesbaar; rire ~, onbedaarlijk gelach.
inextirpable, a. niet uit te roeien, onuitroeibaar.
inextricable, a. onontwarbaar, hopeloos verward.
infaillibiliste, m. verdediger v. d. onfeilbaarheid van den paus.
infaillibilite, I. onfeilbaarheid.
infaillible, a. -ment, adv. onfeilbaar; onvermijdelijk.
infaisable [-fa-], a. ondoenlijk, niet te doen.
infamant, a. onterend.
Infamation, f. , ontering; schandvlek.
infãme, a. eerloos; schandelijk, laaghartig;
~, m. & I. eerloze, geschandvlekte,
schurk.
infamie, f. eerloosheid, schande; schanddaad; des ~s, schandelijke lasterpraatjes;
porter ,..., a, een schande zijn voor, onteren.
infant, m. -e, f. infant(e): prins, prinses (in
Spanje en Portugal).
infanterie, f. X voetvolk, infanterie.
Infanticide, m. kindermoord; ~, m. & f.
kindermoordenaar, -ster.
infantile, a. kinder-.
infantilisme, m. 't klein blijven, 't behouden
il leefvan kinderkenmerken op volwasse
tijd.
Infatigabilite, f. onvermoeibaarheid.
Infatigable, a. -ment, adv. niet te vermoeien,
onvermoeid.*
Infatigui, a. onvermoeid.
infatuation, I. dwaze- ingenomenheid, verdwaasdheid, ijdele inbeelding.

inficlëlite

infatuê, a. in:~ de, verzot op; etre~ de sotmime (de sa petite personne), zeer met
zichzelf ingenomen zijn.
infatuer, v.tr. dwaas ingenomen maken,
verzot maken; v. pr. s',,,, de, dwaas ingenomen zijn met, verzot zijn op.
inficond, a. onvruchtbaar.
infêcondité, f. onvruchtbaarheid.
infect [-fekt], a. verpest, stinkend; besmet;
walglijk; (lam.) inslecht, allerberoerdst
(van kwaliteit).
infectados, m. (arg.) stinkstok.
infectant, a. besmettelijk.
infeefer. v.tr verpesten; hesmetten 2 , aansteken; bederven; ruiken naar; ,,,, v. pr.
s'~, besmet worden; elkaar aansteken;
~, v.intr. stinken; een walglijke reuk
verspreiden.
infectieux, a. besmettelijk.
infection, f. besmetting; verpesting; stank.
Infelicite, I. het niet-gelukkig zijn, ongeluk,
onzaligheid. .- [leengoed).
Infeodation, I. belening, begeving (v. e.
inféode, in: ,,, ci, met hart en ziel toegedaan
[een partij &].
Infeoder, v.tr. belenen (met), in leenbezit
geven; v. pr. s'~ a, zich aansluiten bij,
zich scharen onder de vaan van.
infire, a. $ onderstandig.
inference, f. afleiding, gevolgtrekking.
inarer, v.tr. opmaken, afleiden' (uit de).
infkrieur, a. minder, minderwaardig, lager°;
ondergeschikt; onderst, laagst; benedenst;
beneden-, onder-; etre ,.., a, lager staan,
lager zijn dan, geringer zijn dan,- onderdoen voor; niet opgewassen zijn. -tegen;
~, In. ~e, f. mindere, ondergeschikte.
infërieurement, adv. lager, onder, minder,
slech ter.
infèriorité, f. minderheid°; minderwaardigheid; ondergeschiktheid; geringer aantal.
infernal, a. -ement, adv. van de hel, van de
onderwereld, hels 2, hel(le)..., duivels.
infertile, a. onvruchtbaar.
infertilisable, a. niet vruchtbaar te maken.
infertilitê, I. onvruchtbaarheid.
infestation, f. onveiligmaking; verwoesting.
infester, v.tr. onveilig maken,, door strooptochten teisteren; verpesten, kwellen,
verwoesten; etre infestd de, wemelen van
(in ongunstige zin).
infibulation, f. 't ringen.
Infibuler, v.tr. ringen.
Infidele, a. ontrouw, trouweloos; niet betrouwbaar (van het geheugen); onwaar,
onjuist; ongelovig; ,-,, m. & I . ontrouwe,
troliweloze; ongelovige.
infidilement, adv. ontrouw, trouweloos.
infidelitê, f. ontrouw (ook aan godsdienst);
trouwbreuk; trouweloosheid; oneerlijkheid; onjuistheid; commettre une ,%., (des
,..-is), ook: zijn vrouw ontrouw zijn,

infiltration
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infructuosite

Infliger, v.tr. opleggen (ontbering, strat,
infiltration, f. doorzijging, doorsijpeling.
kastijding); toebrengen (verliezen).
infiltrer (s'), v.pr. doortrekken, doorsijpelen,
indringen, doordringen

infime, a. onderst, laagst; heel klein; e■d,

hloeiwijze.
inflorescence, f.
influencable, a. voor beinvloeding vatbaar,
zich latende beinvloeden of influenceren.
influence, f. invloed.
influence, a. beinvloed; (tam.) een beet ie
onder de invloed van sterke drank.
influencer, v.tr. beinvloeden, invloed hebben
of uitoefenen op.
influent, a. invloedrijk, invloed hebbend.
influenza 1-Azal, f. griep, influenza.
influer, v.intr. inwerken, invloed hebben
(op sur).
nerveux,
m. instroming;
influx
zenuwwerking.
in-folio fë-], a. & m. (p1. des ",) (bock)
in folioformaat (4 blz. per ye]), foliant.
informateur, m. gever van inlichtingen,
zegsman.
information, f. (gerechtelijk) onderzoek;
de commodo et incommodo, onderzoek
naar 't al of niet wenselijke van een uit
te voeren werk; ~s, inlichtingen; donner
des mss, inlichtingen geven; ouvrir une
(sur), een gerechtelijk onderzoek instellen
(omtrent); prodder aux ~s, tot 'n onderzoek overgaan; prendre des ~s of aller
aux ~s, inlichtingen inwinnen.
informe, a. nog ongevormd, vormeloos;
wanstaltig; (jur.) niet in de vereiste vorm.
informe, m. gerechtelijk onderzoek; iusqu'd
plus ample ~, tot door nader onderzoek
meer inlichtingen verkregen zijn.
qn. de qc.), kennis geven
informer, v tr. I
(van), inlichten (over, suf.);
v.intr.
contre
(gerechtelijk) onderzoek doen;
qn., een, instructie tegen iemand openen;
v.pr. (de, sur), onderzoek doen
(naar), inlichtingen inwinnen (omtrent);
s'~ aupres de, inlichtingen inwinnen bij;
s'~ pour savoir si
informeren of...
infortifiable, a. niet te versterken.
infortune, f. ongeluk, ramp-, tegenspoed.
infortune, a. ongelukkig, rampspoedig;
~,
ongelukkige.
infracteur, m. overtreder, schender.
infraction, f. inbreuk (op à), overtreding

de laagste klassen (van de maatles
schappij).
m. 't oninfini, a. oneindig; onbegrerisd,
einclige;'
tot in 't oneindige
infiniment, adv oncindig (ook < ); oneindig
veel; ten zeerste; un(e)... d'f%, d'esprit, een
kolossaal geestig(e)...
Infinite, f. oneindigheid; oneindig aantal,
zeer groot aantal.
infinitesimal, a. oneindig klein; calcul
differentiaal- (en integraal) rekening.
Infinitesime, a. oneindig klein..
a.
Infiniti?, m. (gram.) onbepaalde wijs;
met de onbepaalde wijs verbonden.
infinitude, f. oneindigheid.
infirmable, krachteloos & te maken, te
verzwakken, te ontzenuwen. (gend.
infirmatif, a. krachteloos makend, vernietiInfirme, a. ziekelijk, hulpbehoevend, gem. gebrekkige; X (arg.) zie
brekkig;
infirmier.
infirmer, v.tr. krachteloos-, ongeldig maken;
vernietigen, verzwakken, ontzenuwen.
infirmerie, f. ziekenhuis, hospitaal; ziekenzaal; regimentaire, X militair hospitaal;
vetertinaire, X ziekenstal.
infirmier, m. -lire, f. ziekenoppasser, verpleger, verpleegster.
infirmier-brancardier, m. X ziekendrager.
infirmier-major, m. X ziekenopzichter.
infirmitê, f. gebrekkigheid; gebrek; zwak[held.
Infixe, m. tussenvoegsel.
inflagration, f. ver-, ontbranding.
inflammabillti, f. ontvlambaarheid.
inflammable, a. ontvlambaar; (fig.) gauw
vuur vattend.
inflammation, f. ontvlamming; ontsteking; ti magneto-dlectrique, magneetontsteking.
ontstekend; met ontinflammatoire, a.
steking gepaard.
• Inflation, f. inflatie°; overmatige uitgifte
van papiergeld.
*Inflationnigte, m. voorstander der geld(van d of de).
inflatie; "d, a. de inflatie aanprijzend &.
infléchi, a. omgebogen, (binnenwaarts) ge- infranchissable, a. onoverschrijdbaar; onoverkomelijk.
bogen.
v.pr. (zich) buigen, Infrangible, a. onbreekbaar.
inflechir, v tr. &
infra-rouge, a. & m. infrarood, stralen in
ombuigen.
't donker eind van 't spectrum naast
inffetrissable, a. onverwelkbaar.
't rood.
inflexibilitê, f. onbuigbaarheid; onbuiginfrequence, f. het zeldzaam voorkomen
zaamheid, onverbiddelijkheid.
of gebeuren, zeldzaamheid.
inflexible, a. -ment, adv. onbuigbaar; onInfrêquentê. a. weinig bezocht, onbezocht,
buigzaam, onverbiddelijk.
eenzaam.
(gram.)
inflexion, f. buiging; stembuiging;
Infructueusement, adv, v. infructueux, a.
(ver)buiging; afwiikin g (v. 't licht).
vruchteloos, vergeefs, zonder resultaat.
infliction, f. oplegging, (v. straf); toebreninfructuosite, f. vruchteloosheid.
ging.
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infule, f. infula (suij ter).
infumable, a. niet te roken.
infus, a. ingeschapen, aangeboren; zie ook
science.
infuser, v.tr. ingieten; opgieten; laten trek
ken; "-,, v. fir. s'~, (af)trekken (v. thee).
infusibilite, f. onsmeltbaarheid.
infusible, a. onsmeltbaar.
infusion, f. 't opgieten; 't ingieten; attreksel;
thee; 't zetten (v. thee); (fig.) ingeving.
infusoir, m. trekpot.
infusoire, m. infusiediertje.
ingagnable, a. niet te winnen.
ingambe, a. vlug ter been, wakker.
ingaranti, a. niet gegarandeerd, zonder
garantie of waarborg.
ingenier (s'), v.pr. op middelen peinzen (om,
a), zich afpeinzen, piekeren (op, a, pour...),
z'n best doen om (á).
Ingenieur, in. ingenieur; '' en chef, hoofdingenieur; r., fortificateur, vestingbouwkundige; ,,, des chemins de fer, spoorwegingenieur; ‘-%, civil, civiei-ingenieur; ~ des
mines, mijningenieur.
ingenieusement, adv. v. ingênieux, a. schrander, vernuftig, vindingrijk (in, d).
ingêniositê, I. vernuft(igheid), schranderheid.
ingênu, a. ongekunsteld, naief, argeloos;
N, in. ,,,e, f. naief jongmens, jong
meisje (inz. als toneelrol).
ingenuiti, f. ongekunsteldheid, onschuld,
argeloosheid; ingénue-rol.
ingênument, adv. naief, argeloos.
inherence, f. inmenging.
ingèrer, v.tr. ingeven, inbrengen (voedsel);
opnemen (i. d. maag); v.pr. s',,,, de (dans),
zich bemoeien (met); zich mengen (in).
inbrenging (v. voedsel in de
ingestion, I.
[loos.
maag).
inglorieusement, adv. v. inglorieux, a. roemingouvernable, a. niet te regeren.
ingrammatical, a. ongrammatisch.
ingrat, a. ondankbaar°; dge ,,,, vlegel-,
bakvisj aren ; terre ~e, onvruchtbare
grond; ~ avec (envers, % et) qn., ondankbaar tegenover iemand; ~, in. ondankbare.
ingratement, adv. op ondankbare wijze.
ingratitude, I. ondankbaarheid, ondank; le
monde paye d'e-s , ondank is 's werelds loon.
ingredient, rn. bestanddeel, ingredient, toebehoren.
Ingrie, f. Ingermanie, f. Ingermanland.
inguêable, a. niet doorwaadbaar.
inguêrissable, a. ongeneeslijk.
inguinal, a. tot de lies behorend, lies-;
hernie ~e,
liesbreuk.
ingurgitation, I. doorslikking.
ingurgiter, v.tr. inslikken, inzwelgen, door
de keel jagen; ingieten; s'~, naar binnen
spelen.
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inhabile, a. onbekwaan1, onhandig; onbeinhabilement, adv. onhandig. [voegd.
inhabileti, f. onbekwaamheid.
inhabilite, f. (jur.) onbevoegdheid.
inhabitable, a. onbewoonbaar.
inhabitê, a. onbewoond.
inhabitude, f. ongewoonte.
inhalation, f. inademing, inhalatie.
inhaler, v.tr. inademen, inzuigen, inhaeren;
inharmonieusement, adv. v. inharmonieux,
a. niet harmonisch, onwelluidend.
inherence, I. onafschcidelijkheid, innerlijke
eenheid of (onafscheidelijke) samenhsng.
inherent, a. onafscheidelijk (verbonden),
een (met), verkleefd (met), eigen (aan).
inhiber, v.tr. (oud) verbieden, ontzeggen; belemmeren.
inhibition, I. verbod, ontzegging, reaming,
belemmering.
inhibitoire, a. verbods-.
inhospitalier, a. ongastvrij.
inhospitalite, I. ongastvrijheid.
inhumain, a. -ement, adv. onmenselijk,
wreed.
inhumanite, I. onmenselijkheid.
inhumation, f. begraving, begrafenis, teraardebestelling.
inhumer, v.tr. begraven, ter aarde bestellen,
inimaginable, a. ondenkbaar.
inimitable, a. onnavolgbaar.
inimitii, f. vijandschap, vijandigheid.
inimprimable, a. niet voor de druk geinimprimê, a. ongedrukt.
[schikt.
ininflammabilitê, f. onontvlambaarheid.
ininflammable, a. onontvlambaar.
inintelligemment, adv. niet erg verstandig,
-slim of -pienter.
inintelligence, f. gebrek aan verstand.
inintelligent, a. niet intelligent, niet (erg)
schrander, dons.
inintelligibilitë, I. onverstaanbaarheid, onbegrijpelijkheid.
ininteiligible, a. -ment, adv. onverstaanbaar,
onbegrijpelijk. [broken.
ininterrompu, a. ononderbroken, onafgeinique, a. -ement, adv. onbillijk, onrechtvaardig, wederrechtelijk.
iniquite [-ki-1, I. onbillijkheid; ongerechtigheid, zonde; onrecht.
initial, a. beginnend; aanvankelijk, begin...,
aanvangs...; lettre ,--,e of ~e, f. beginletter, voorletter.
initiateur, m. inwijder; inleider, baanbreker,
wegbereider; ,-,, a. inleidend, baanbrekend.
Initiation, f. inwijding; inleiding.
initiative, f. eerste stap, eerste stoot, initiatief; manquer d',,, geen initiatief bezitten; prendre l'~, het initiatief nemen,
de eerste stap doen, de eerste stoot geven;
e■, parlementaire, recht van initiatief.
initiatrice, f. v. initiateur.

. . .
initte
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Innocenter, v.ir. onschuldig verklaren, vrijinitii, in. ingewijde.
inifier, v.tr. inwijden (in, a, dans); bekend
spreken; ,---., v. pr. s',■, , zich vrijpleiten.

maken (met d); s'f..., ti, zich op de hoogte
stellen van, wegwijs zien te worden in...,
zich inwerken in...
injectê, a. met bloed belopen.
injecter, v.tr. inspuiten, opspuiten; s',....,,
belopen (met bloed &).
injecteur, a. inspuitings...; ,-,,, m. injectiespuit; injector.
injection, I. inspuiting, opspuiting, injectie.
injonction, I. uitdrukkelijk bevel; lui faire
de..., hem gelasten te...
injouable, a. onspeelbaar.
injudicieux, a. 'easement, adv. onoordeelkundig.
injure, I. belediging; hoon; scheldwoord;
(fig.) schade; l',■., des ans, les Ns du temps,
de tand des tijds; dire des Ns a, uitschelden; faire f..-, a, beledigen; onrecht aandoen; en venir aux r•is, elkaar beginnen
uit te schelden.
injurier, v.tr. beledigen; uitschelden; s'^..,,
elkaar beledigingen naar 't hoofd slingeren, elko.ar uitschelden.
injurieusement, adv. v. injurieux, a. beledigend, smadelijk, honend.
injuste, a. onrechtvaardig, onbillijk (jegens,
tegenover, avec, envers); ongerechtig; ,•,,
m. & f. onrechtvaardige; '', m. wat onrechtvaardig is, het onrechtvaardige,
onrecht.
injustement, adv. onrechtvaardig, onbillijk.
injustice, f., onrechtvaardigheid; onbillijkheid; ongerechtigheid.
injustiliable, a. niet te rechtvaardigen.
injustifie, a. ongerechtvaardigd, door niets
gewettigd.
inlassable, a. onvermoeibaar.
inlisible, a. = illisible.
innavigabilite, f. onbevaarbaarheid, onzeewaardigheid.
innavigable, a. onbevaarbaar, onzeewaardig.
innê, a. aangeboren, ingeschapen.
innegociable, a. niet verhandelbaar, onverkoopbaar.
inneite, f. 't aangeboren zijn.
innervation, f. werkzaamheid der zenuwen;
zenuwstelsel.
innocemment, [-nOs6m5] adv. onschuldig,
onnozel.
innocence, f. onschuld, onnozelheid.
innocent, a. onschuldig (aan de); onschadelijk; onnozel; eenvoudig; jeux ,-...es, gezelschapsspelletjes; i•i, m. onschuldige;
(onschuldig) kind; onnozele bloed; un
0---, fourri (plein) de malice, iemand die ze
achter de mouw heeft; faire l',..i, zich
van den domme houden; les (saints) f•-,s,
B de onnozele kinderen; massacre des
I' s, kindermoord.
Innocent, in. Innocentius.

innocuitê, I. onschadelijkheid.
innombrable, a. -ment, adv. talloos, onmetelijk.
innomine, a. zonder naam, onbenoemd.
innommable,a. onnoembaar, niet te noemen.
inno(m)me, a. onbenoemd.
innovateur, in. invoerder van nieuwigheden;
f%.,, a. nieuwigheden invoerend.
innovation, f. nieuwigheid, nieuwe koers,
iets nieuws; invoering daarvan.
innové, a. vernieuwd.
innover, v.intr. nieuwigheden invoeren.
inobservable, a. niet waar te nemen.
inobservance, inobservation, I. niet-inachtneming, niet-naleving, verwaarlozing.
inobserve, a. onbemerkt, niet waargenomen;
niet nagekomen &.
inoccupation, f. werkeloosheid; 't onbezet
zijn.
inoccupê, a. werkeloos, ledig; niet bezet°.
in-octavo [ina.-], a. & in. (pi. des f...e) in
octavo (boekformaat of boek met 16
bladz. per heel vel).
inoculateur, m. -trice, f. inenter, -ster.
inoculation, f. (in)enting; (fig.) overplanting.
inoculer, v.tr. (in)enten; (fig.) overplanten.
inoculiste, m. voorstander van inenting.
inodore [inOdOr], a. zonder reuk, reukeloos,
inoffensif, a. -ivement, adv. onschadelijk.
geen kwaad doend, ongevaarlijk, goedig.
inofficiel, a. niet-officieel, niet-ambtelijk.
inollicieux, a. onbillijk, (in rechten) benadelend; testament f.-e, rechtverkortend
testament.
inofficiosite, f. wederrechtelijkheid (v. erfmaking).
inomissible, a. niet achterwege gelaten kunnende worden.
inondable, a. onder water gezet kunnende
worden, X inundeerbaar.
inondation, f. overstroming; (fig) stroom,
stortvloed, zwerm.
inonde, a. overstroomd; étre,,,, blank staan;
e■, de larmes, in tranen badend; $ in
't water groeiend; ‘-%., de lumiere, badend
in een zee van licht; ,,,, m. slachtoffer
van een (de) watersnood.
inonder, v.tr. overstromen 2 ; onder water
zetten; (fig.) drenken in; ,.•, de sang, doen
stromen van bloed; ,--, de lumiere, baden
in licht.
inoperable, a.
niet geopereerd kunnende
worden.
inopêrant, a. zonder (uit)werking; niet van
toepassing (v. wet &).
inopine, a. -ment, adv. onverwacht, onvoorzien.
inopportun, a. niet op de rechte tijd of
ongelegen komend, ontijdig; onvoegzaam.
inopportunitê, I. ongelegenheid, ontijdigheid.
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Inorganique, a. onbewerktuigd; anorganisch;

ongeorganiseerd.
inorganisation, f. het niet georganiseerd
zijn, gebrek aan organisatie.
inoubliable, a. onvergetelijk.

inoLl, a. ongehoord; it eat ~ ce garcon,!
(lam.) zo'n jongen heb je nog nooit meege-

maakf !
inouisme, m. ongehoordheid; ruisselant d'~,
nooit gehoord, nog nooit vertoond.
inoxydaote a. met oxydeerbaar, niet
roestend, roestvrij.
in pace Linpäsè j, m. kerker in kloosters.
in petto [in-], adv. bij zich zelf, inwendig.
in-piano [in-], m. in piano, atlas-formaat.
Inqualifiable, a. niet (nader) te qualificeren of nader aan te duiden.
in-quarto [ekvi,ar-], a. & m. (p1. des ~)
in quarto (boekformaat en boek met
4 bladz. per vel).
inquiet [ekij e], a. onrustig, ongerust (over,
de, sur, pour);'' de le faire, vol ijver om
het te doen.
inquietant, a. verontrustend, onrustbarend.
Inquiêter, v.tr. verontrusten, lastig vallen;
s'~ (de), zich ongerust maken (over).
inquietude, I. onrust; ongerustheid; des ~s,
kriebelingen; ses ~s d'argent, zijn geldzorgen; cela me donne des mss, dat maakt
mij ongerust; prendre quelque ~, zich
ongerust maken; soya sans ~, maak u
maar niet ongerust.
inquisiteur [-kizi-j, m. inquisitierechter, geloofsonderzoeker; e.s, a. scherp onderzo
ekend.
inquisition [-kizi-], f. onderzoek, navorsing; inquisitie, geloofsonderzoek.
inquisitorial [-kizi-], a. van de inquisitie,
aan de inquisitie eigen; al te streng,
willekeurig.
insaisissabilite, I. ongrijpbaarheid, ontastbaarheid.
insaisissable, a. waarop geen beslag gelegd
kan worden, onaantastbaar (in recht);
niet te vatten of te begrijpen; ondoorgrondelijk.
insalar é, a. onbezoldigd.
Insalivation, I. vermenging (met speeksel).
insaliver, v.tr. met speeksel vermengen.
insalubre, a. -ment, adv. ongezond.
insalubrde, t. ongezondheid.
Insanité, f. waanzin; onzinnigheid.
insatiabilite [-saija-], f. onverzadelijkheid.
insatiable [-sisja,-], a. -ment, adv. niet te
verzadigen, onverzadelijk.
insatisfaisant, a. onbevredigend.
insatisfait, a. onvoldaan.
insature, a. onverzadigd.
insciemment [-sjAma], adv. onwetend.
inscientifique, a. onwetenschappelijk.
inscripteur, a. (zelf)registrerend.
inscription, f. opschrift; inschrijving; ~s

insidieuseineiit

ook: collegegeld(en); oft> maritime, rol der
zeevarenden boven de 18 jaar, die zich
verbonden hebben om in tijd van nood
dienst te nemen bij de vloot; P., de (of
en) faux, valsverklaring; prendre une ~
(ses ~s), f^ zich als student laten inschrijven; payer ses ~s, z'n collegegeld
betalen.
inscrire, v.tr. inschrijven; (een figuur in een
andere) beschrijven; s'~, zich (laten) inschrijven; s'~en faux contre, voor vals
verkiaren (een akte, geschrift); de juistheid betwisten van, opkomen tegen.
Inscrit, a. ingeschreven, ~, m. mgeschrevene (van de inscription maritime &): op
de kiezerslijst geplaatste. .
Inscrutabilite, 1. ondoorgrondelijkheid.
inscrutable, a. ondoorgroncieluk.
Insicabilite, I. ondeelbaarheid.
instcable, a. onsnijdbaar, ondeelbaar.
insecte, in. insect.
insecticide, a. insectendodend; poudre ".,,
insectenpoeder; ~, m. insectenpoeder.
insectivore, a. insectenetend.
insécurite, f. onveiligheid.
Inseductible, a. niet te verleiden.
in-seize rë-j, a. & m. (pt. des ~) sedecimo:
(boekformaat of boek met 32 bladz. per
vel).
insane, a. waanzinnig; onzinnig, dwaas,
idioot; ~, m. waanzinnige; dwaas.
insensibilisateur, in. gevoelloosmakend of
pijnverdovend middel.
insensibiliser, v.tr. gevoelloos maken, wegmaken (een patient).
]held.
insensibilite, I. ongevoeligheid, gevoelloosinsensible, a. ongevoelig (voor, (1); gevoelloos; onmerkbaar.
insensiblement, adv. onmerkbaar, allengs.
inseparabilité, f. onafscheidelijkheid.
inseparable, a. onscheidbaar, onafscheidelijk; ~s, m. & f. onafscheidelijke vrienden
(vriendinnen); $p dwergpapegaaitjes.
inseparablement, adv. onafscheidelijk.
Inserable, a. opneembaar, te plaatsen.
inserei, v.tr. inbrengen; invoegen, opnemen
(in een krant &); faire ~, doen opnemen,
plaatsen (advertentie &); s'e..,, ingelast,
opgenomen worden, zich laten inlassen
(invoegen); insIrd sur, ingeplant, aangehecht op.
Insermente, a. niet beedigd, III de eed
(op de grondwet van 1793) niet afgelegd
hebbend.
insertion, f. het inbrengen, aanhechting;
inlassing, invoeging; opname, plaatsing,
advertentie (i. e. krant); un... d'~, een
ingeschoven...; point d'~, aanhechtings!Ilse* a. geslachtloos. [plaats.
insiaieusement, adv. v. insidieux, a. verraderlijk (van ziekte); arglistig; question
insidieuse, strikvraag.
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insigne, a. opmerkelijk; hoog, ongemeen,
opvallend, uitstekend; aarts...; r■-, , m.
insigne: rang-, ereteken, onderscheidingstOken.
insignifiance, f. onbeduidendheid.
insignifiant, a. on-, nietsbetekenend, onbeduidend;', in. in: l',,,, het onbeduidende.
insincere, a. onoprecht.
insincerite, I. onoprechtheid.
insinuant, a. zacht binnendringend; (fig.)
(handig) insinuerend of zich indringend
door vleierige lievigheid.
insinuatif, a. zacht indringend.
insinuation, t. 't omzichtig inbrengen, indringen; (fig.) insinuatie: bedekte toespeling, wenk.
Insinuer, v.tr. voorzichtig inbrengen, insteken; insinueren, bedekte toespelingen
maken, te verstaan geven; s',,,, zich indringen; s',,, dans les bonnes grdces de,
een wit voetje zien te krijgen bij...
insipide, a. -ment, adv. smalc eloos; flauw,
laf, zouteloos.
insipidite, I. smakeloosheid, flauwheid; lafheid, Louteloosheid.
insipience, I. onverstand(igheid).
insistance, I. aandrang; dringend verzoek.
insister, v.intr. aandringen; aanhouden; •-•.0
a (pour que...), erop aandringen dat...;
N auprês de..., aandringen bij...; ,...., sur...,
blijven . stilstaan bij (zeker punt), de
bijzondere aandacht vestigen op...; de
nadruk leggen op; n'insistez pas!, dring
.daar nu maar niet verder op aan, ga
daar maar niet op door.
insociabilite, f. ongezelligheid, eenzelvigheid, mensenschuwheid.
insociable, a. ongezellig.
insocial, a. niets voelend voor het gezellig
leven, onmaatschappelijk.
insolation, f. blootstelling aan de zon; zonnebad; zonnesteek.
insole, a. door de zon beschenen; door een
zonnesteek getroffen.
insolemment [-lama], adv. onbeschaamd,
onbeschoft, protserig. [held.
insolence, I. onbeschaamdheid, onbeschoftinsolent, a. onbeschaamd, onbeschoft; un
bonheur,,,, een ongewoon (buitengemeen)
geluk; ,---i, m. onbeschaamde, brutale vent,
onbeschofte kerel.
insoler, v.tr. aan de zon blootstellen.
insolite, a. ongewoon, ongebruikelijk.
insolubiliser, v.tr. onoplosbaar maken.
insolubilite, I. onoplosbaarheid.
insoluble, a. onoplosbaar.
insolvabilite, I. $ onvermogen om te betalen, insolventie.
insolvable, a. $ niet in staat te betalen, insolvent.
Insomnie, I. slapeloosheid; nuit d',■,, slapeloze nacht.
FRANS WOORDENBOEK.
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insomnique, m. lijder aan slapeloosheid.
insondable, a. onpeilbaar; ondoorgrondelijk.
insonore, a. geluidloos.
insouciamment, adv. zorgeloos.
insouciance, I. zorgeloosheid, onbezorgdheid.
insouciant, a. zorgeloos, onbezorgd; ,%-i, m.
zieltje zonder zorg.
insoucieux, a zie insouciant.
insoudable, a. niet-gesoldeerd kunnende
worden, onsoldeerbaar.
insoumis, a. niet onderworpen, weerspannig; ,-%-,, m. X soldaat, die zich niet op
tijd bij zijn korps aanmeldt; dienstweigeraar; ,-%-, e, 1. weerspannige.
insoumission, f. weerspannigheid; X dienstweigering.
insoupconnable, a. boven verdenking verheven; niet te vermoeden.
insoupconne, a. onvermoed.
insoupconneux, a. niet achterdochtig, argeloos.
insoutenable, a. onhoudbaar; onverdedigbaar; onverdraaglijk.
inspecter, v.h. inspecteren, bezichtigen, in
ogenschouw nemen; onderzoeken.
inspecteur, m. inspecteur, opziener, opzichter.
inspection, /. inspectie°, bezichtiging; op-,
toezicht; inzage; monsterin g; ambtsgebied van een inspecteur; faire l'i-, de...,
de... inspecteren; passer une ,...,, inspecteren; passer al',--, ,geinspecteerd worden.
inspectorat, m. inspecteurschap.
inspectrice, I. inspectrice.
inspirateur, a. inademend; bezielend; i---, , m.
bezieler, ingever.
inspiration, I. inademing; ingeving, bezieling, inspiratie; inblazing, inboezeming;
gelukkige inval; fait d',-,, bezield (v. gedicht &); par l'i---, de..., geinspireerd door...
inspiratrice, f. bezielster, ingeefster.
inspire, a. geinspireerd, bezield; ,--s, in. geinspireerde.
inspirer, v.tr. inademen; inblazen, ingeven;
inboezemen; bezielen, aanvuren; vows
aver etc mal inspire en jouant..., dat was
Been gelukkige ingeving (zet &); s'r., de,
zich laten inspireren door..., zich spiegelen aan...
instabilite, f. onstandvastigheid, onbestendigheid, wankelbaarheid.
instable, a. onvast, wankelbaar, onzeker,
onstandvastig, onbestendig; § labiel.
installateur, m. installerende (ambtenaar
&); installateur.
installation, I. bevestiging; inrichting; plaatsing, installatie; 't betrekken (kwartie-,
ren); ,---, de force snotrice, krachtcentrale.
installer, v.tr. aanstellen; bevestigen (i. e.
ambt &), installeren (ambtenaar, machine); aanleggen (gas &); inrichten; 's,%.0
27

instamment

41 8

insulaire

opleiding, opvoeding; (jur.) benoeming
zich plaatsen, op zijn gemak gaan zitteri,
(bij testament).
zich neerlaten (neervlijen), zich vestigen,
institutrice, I. onderwijzeres; oprichtster,
zich inrichten, een huis betrekken.
stichtster.
instamment, adv. dringend, met aandrang.
instance, I . dringende bede, aanzoek; (jur.) instructeur, m. drilmeester, exerceermeester;
juge ~, rechter van instructie.
instantie, aanleg; rechtsvordering; ' en
instructif, a. leerrijk, leerzaam.,
divorce, eis tot echtscheiding; faire
(des ms's) auprês de..., ...dringend ver- instruction, f. onderwijs, onderricht; lering,
les; kennis, kunde; instructie: voorschrift;
zoeken; avec ~, met aandrang; avec
(jur.) voorbereiding v. e. te behandelen
toutes les Ns possibles, met de meeste
rechtszaak; ,•., criminelle, strafvordering;
aandrang; de (en) premiere ,•-,, in eerste
' obligatoire, leerplicht; "-, pastorale,
aanleg; etre en ~, een zaak aanhangig
RK herderlijk schrijven (v. bisschop);
gemaakt hebben; 'n eis ingediend hebl'~ publique, het openbaar onderwijs;
ben tot (de) ..en' ~ le prix..., ...tot medeavoir de l'~, goed onderwijs genoten
dinging naar de ...prijs; sur les ~s de,
hebben; pour votre ~, tot uw naricht;
op aandrang van.
sans ~' die geen onderwijs genoten heeft,
instant, a. dringend (nodig); ~, in. ogenvan alle onderwijs verstoken.
blik, ommezien; a chaque (of d tout) ~,
ieder ogenblik, telkens, onophoudelijk; instruire, v.tr. onderwijzen, onderrichten;
' de, berichten, kennis geven van, op de
a l'~, ogenblikkelijk, terstond; zo net,
hoogte brengen van; ,---, un procês, een
daar net; dans un ~, over een minuut,
rechtsgeding voorbereiden, instrueren;
dadelijk; d'un ~ d l'autre, ieder ogens'~, leren, zich verder ontwikkelen;
blik; les ...s sont de toes les ‘---,s, ...en
s'~ ci l'exemple de, zich spiegelen aan.
komen ieder ogenblik voor; par ~s, zo
nu en dan; pour l'--, voor het (op dit) instruit, a. goed onderwijs genoten hebbend,
wel onderricht; bekwaam, kundig, niet
ogenblik; 1',---, d'aprês, 't volgend ogenblik.
dom, ontwikkeld.
Instantanè, a. ogenblikkelijk; vluchtig,
instrument,
m. werktuig; it instrument,
kort, la mort a itó ~e, de dood is onmidspeeltuig; (jur.) bewijsstuk, akte; ' a
dellijk ingetreden, hij was op slag dood;
cordes, snareninstrument; l'~ du crime,
~, m. momentopname; ~e, f. (arg.) zie
het werktuig van de misdaad; ' a vent,
horizottale.
blaasinstrument; ~s de péche, visgerei.
Instantanêla, f. ogenblikkelijkheid, korte
instrumentaire, a. in: temoin ~, notarieel
duur; 't plotselinge.
getuige.
Instantanêment, adv. ogenblikkelijk.
Instar, in: a l'~ de, prep. in navolging van, Instrumental, a. j% instrumentaal; musique
~e, orkestmuziek; ~, m... instrumentalis
op ,de wijze van, evenals.
(naamval van het middel).
Instauration, I. instelling, (weder)oprichinstrumentation, f. J instrumentatie.
ting.
v.intr. gerechtelijke bewijsinstrumenter,
instaurer, v.tr. instellen, (weder) oprichten.
stukken opmaken; ~, v.tr, I' voor orkest
instigateur, m. aanstoker, aanlegger.
arrangeren.
instigation, f. instigatie, aanstoking, aaninstrumentiste, in. J' bespeler van een inhitsing.
strument; X muzikant.
InstigatrIce, I. aanstookster.
insu, m. a r~ (de), buiten weten (van); d
instiguer, v.tr. aanstoken, aandrijven.
mon —, zonder mijn medeweten.
instillation [-stila-], I. indruppeling.
insubmersible, a. onzinkbaar, altijd boven
instiller [-stile], v.tr. indruppelen.
water blijvend.
instinct [estC, m. instinct, natuurdrift; d'-',
insubordination, I. insubordinatie, weerpar ~, uit instinct, instinctmatig.
spannigheid.
instinctif [estatifl, a. -Ivement, adv. ininsubordonné, a. weerspannig.
stinctmatig.
instituer, v.tr. instellen, stichten; aanstellen, Insucces, m. onvoldoend succes, fiasco, mis[reikend.
lukking.
benoemen; s'"-, ...,zichzelf opwerpen als...
institut [-stitii], m. geleerd genootschap; in- insuffisamment, adv. onvoldoend, ontoestelling; geestelijke orde; kloosterregel; insuffisance, I . ontoereikendheid; onvoldoende bekwaamheid; '' de pression, te
1~ de France, de gezamenlijke (5) Acaweinig druk (gas, water).
demies.
institutes, f. pl. instituten: beginselen v. h. insuffisant, a. onvoldoend, ontoereikend.
insuMateur, In. blaastoestel.
Romeinse recht.
instituteur, in. onderwijzer; oprichter, stich- insufflation, I . inblazing, inspuiting.
insuffler, v.tr. inblazen; opblazen.
ter.
institution, f. instelling, stichting; inrich- Insulaire, • a. op een eiland wonend; ~, m.
eilandbewoner.
ting van onderwijs, instituut, kostschool;
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intellectuel, a. verstandelijk, geestelijk; e■,,
insularitê, I. eiland-karakter.
m. intellectueel, iem. die tot de meer
insultant, a. beledigend, honend.
ontwikkelden behoort, ontwikkeld man.
insulte, f. belediging, hoon; X overval,
aanval; faire "-, 4, beledigen 2 , een be- intellectuellement, adv. intellectueel.
lediging zijn voor; mettre hors d'".,, tegen
overrompeling beveiligen.
insulter, v.tr. beledigen, honen; aanvallen;
v.intr. "d a, beledigen, een belediging
zijn voor, beschimpen, spotten met.
insult(at)eur, in. belediger.
insulteuse, f. beledigster.
insupportabilitE, f. on (ver)draaglijkheid.
insupportable, a. -ment, adv. on(ver)draaglijk, onuitstaanbaar.
insurgê, a. oproerig; ,%), m. insurgent, oproerling, opstandeling; ", de Romilly,
(pop.) schildwacht: drekhoop.
insurgent, m. CO opstandeling (in Amerika,
1776).
insurger, v.tr. in opstand brengen; s'"i, opstaan, in opstand komen (tegen, contre).
insurmontable, a. -ment, adv. onoverkomeinsurpassable, a. onovertrefbaar. [lijk.
insurrection, 1. opstand.
insurrectionnel, a. -lement, adv. oproerig.
insurrectionner, v.tr. tot oproer brengen.
Insusceptible, a. onontvankelijk, onvatbaar
(voor, (1), niet in staat (om, de).
intact [-takt], a. onaangeroerd; intact, ongeschonden.
intactile, a. ontastbaar.
Intactilitê, 1. ontastbaarheid.
intaille, I. intaglio: hol uitgesneden steen
(het tegengestelde der cam ee).
intangibilitê, 1. ontastbaarheid.
intangible, a. ontastbaar, onaantastbaar,
onvoelbaar.
intarissable, a. nooit opdrogend, nooit ophoudend te vloeien, onuitputtelijk2.
integral, a. geheel, volkomen; calcul "d,
integraalrekening; ,---de, f. integraal (grootheid).
integralement, adv. integraal, geheel en al.
intêgralitê, f. geheel.
integrant, a. wezenlijk, tot het geheel behorend; pantie "de, integrerend deel.
integration, I. integratie.
Intigre, a. onkreukbaar, onomkoopbaar,
rechtschapen.
intêgrer, v.tr. integreren, de integraal vinden van.
integritê, f. ongeschondenheid, volledigheid;
onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid,
rechtschapenheid, oprechtheid.
intellect [-lekt], m. intellect, verstand, kenvermogen.
intellectif, a. verstandelijk; faculte "dive,
bevattingsvermogen.
intellectualisme, m. intellectualisme.
intellectualiste, a. intellectualistisch.
intellectualiti, f. verstandelijkheid; le monde
de l'~, de intellectuele wereld.

intelligemment, adv. intelligent.
intelligence, I. intelligentie, begrip, verstand, inzicht; schranderheid; verstandhouding; etre d'",, het met elkaar eens
zijn; etre d'~ avec l'ennemi, in geheime
verstandhouding met den vijand staan;
en partaite ~, in de beste verstandhouding; pour l'", de ce qui va suivre,
tot beter begrip van het bier volgende;
avoir des Ns avec pt., in geheime verstandhouding (in betrekking) staan met
iemand;. Lie ook portee.
intelligent, a. intelligent, schrander, vlug
van begrip; ,---i de, verstand hebbend van.
intelligibilit6, I. verstaanbaarheid, begrijpelijkheid.
intelligible, a. -ment, adv. verstaanbaar.
intempèramment, adv. onmatig.
intemperance, 1. onmatigheid; e•-/ de langue,
het zich te buiten gaan in 't spreken.
intempèrant, a. onmatig, drankzuchtig.
intempêrè, a. ongeregeld.
intempêrie, f. ongestadigheid, guurheid (v.
't weer); slecht weer; les mss, weer en wind.
intempestif, a. -ivement, adv. te onpas komend, ontijdig, misplaatst.
intempestivitê, I. het te onpas komen, ontij digheid.
intenable, a. onho-ndbaar.
intendance, f. opzicht, beheer; opzichtersambt; X intendance; ~ militaire, intendance; service de l'"d, X verplegingswezen.
intendant, m. opziener, beheerder, rentmeester; ,--, militaire, X intendant.
intendante, f. vrouw v. e. intendant; priores
(van sommige kloosters).
intense, a. intens, sterk, groot, hevig, vinnig.
intensif, a. krachtig; (grant.) versterkend.
intensifier, v.tr. versterken.
intensitê, 1. intensiteit, kracht, sterkte,
hevigheid; e%-, de la circulation, drukte
van het verkeer.
intensivement, adv. intensief, krachtig, met
kracht.
intenter, v.tr. aandoen, aanhangig maken
(een proces).
intention, f. voornemen, oogmerk, bedoeling; wil; a cette "-,, met dit Joel, met 't oog
hierop; a l'", de, ter wille van; ter ere van;
ci votre ",, voor u in 't bijzonder, om
uwentwil; avec ",, met een bedoeling; dans
l'"d de..., met de bedoeling om...; sans "d,
zonder bedoeling; avoir l'"d de..., van plan
zijn te...; l'"a est re'pute'e pour le fait, men
moet de wil voor de daad nemen.
intentionne, a. gezind; bien (mal) e..d, met
goede (kwade) bedoelingen, goed-, kwaad
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gezind; les biers mss, ook: de welmenenden,
intentionnel, a. -lement, adv. bedoeld, opzettelijk.
interaction, f. wisselwerking.
interallie, a. onderling verbonden; van de
geallieerden onderling.
intercadence, f. onregelmatigheid v. d. pols.
schrikintercalaire, a. ingelast; lour
1:keldag.
intercalation, f. inlassing.
intercaler, v.tr. inlassen, tussen-, invoegen;
inschakelen.
interceder, v.intr. tussenbei de komen,
iemands voorspraak zijn, een goed
woordje doen (voor, pour).
intercellulaire, a. tussen de cellen aanwezig.
intercepter, v.tr. onderscheppen..
interception, f. onderschepping.
intercesseur, m. bemiddelaar, voorspraak.
intercession, I. bemiddeling, voorspraak.
interchangeable, a. verwisselbaar.
intercirculation, f. circulatie over en weer;
D-wagen.
wagon a
intercolonial, a. tussen de kolonien.
intercommunal, a. tussen de (twee) gemeenten.
intercommunication, f. onderlinge verbinding; seinstelsel om voeling met elkaar
to houden (twee treinen).
intercontinental, a. tussen twee vastlanden.
intercostal, a. tussen de ribben.
intercourse, f. vrij verkeer tussen bepaalde
havens.
intercurrent, a. tussenkomend; r onregelmatig (v. pols).
intercutane, a. onderhuids
interdépendance, f. onderlinge afhankelijkheid.
Interdependant, a. onderling afhankelijk.
interdiction, t. verbod; schorsing; plaatsing
onder curatele; e%-, des droits civiques,
verlies van burgerrechten; /-•-, de sijour,
uitsluiting van het verblijf op een bepaalde plaats; N de sortie, uitvoerverbod.
interdigital, a. tussen de vingers of tenen.
interfere, v.ir. verbieden, ontzeggen; schorsen; onder curatele stellen; beteuteren,
verbijsteren.
interdit, a. verboden; bedremmeld, beteuterd, onthutst, verbij sterd; (jur.) geschorst;
onder curatele; demeurer sprakeloos
staan, geen woord kunnen uitbrengen
(v.verbazing);'—, m. RK interdict (waarbij
de paus de toediening der sacramenten
en het Misoffer verbiedt).
interessant, a. interessant, belangwekkend.
interesse, a. waarbij eigenbelang in 't spel is,
aangedaan;
baatzuchtig, hebzuchtig;
a, belang hebbend bij, betrokken in;
dans, geinteresseerd bij (een handelszaak);
m. belanghebbende.
interesser, v.tr. belangstelling inboezemen,
interesseren; van belang zijn voor; be-

trekken bij, tot deelnemer maken; aangaan, raken°;
a, belangstellen in;
pour, zich
s',%, dans, geld steken in;
interesseren voor.
interet, m. belang; eigenbelang; belangstelling; belangwekkendheid; deelneming;
aandeel; voordeel; interest, rente;
cornpose, samengestelde interest; Ns morati
achterstallige
renten;
de retard,
toires,
avoir a..., er belang bij hebben dat...;
avoir des ~s dans une affaire, bij een zaak
geinteresseerd zijn; entendre ses ~s, op
zijn voordeel bedacht zijn; Ns c'chus, gekweekte-, verschenen rente; cela nous
inspire un faible dat boezemt ons
weinig belang in; placer a ~, op rente zetten; porter ~, interest opbrengen; porter
a qq., in iemand belang stellen; prendre
a, belangstellen in; porter de a,
belangstelling koesteren voor; servir les
~s de, de belangen (het belang) dienen
op interest (geplaatst); contre
van; a
ses —s, tegen zijn eigen belang; dans
de..., in 't belang van; it y va de votre
uw wel en wee staat hierbij op het spel;
mettre hors d',--, , schadeloos stellen; par
uit eigenbelang; uit belangstelling.
[ten.
Interference, f . interterentie.
interfolier, v.tr. (met wit papier) doorschieintergauche, in. (sp.) (tam.) linksbinnen.
interieur, a. inwendig, innerlijk; van binnen;
binnenlands; binnen...;
binnenste; inwendige; binnenland; huiselijke
(van)binnen;
huiselijk;
kring; a
inwendig; ministre de
en son for
minister van binnenlandse zaken; place
plaats binnen (in trein); tableau
binnenhuisje, interieur.
interieurement, adv. inwendig, in zijn binnenste.
m. tussentijd; faire
interim
een betrekking tijdelijk waarnemen; par
ad interim, tijdelijk, voorlopig.
Interimaire, a. tijdelijk, waarnemend.
interimat, m. tijdelijke waarneming.
Interjacent, a. tussenliggend.
interjecter, v.tr. in de rede vallend zeggen.
Interject% a. tussengevoegd; locution wive,
uitdrukking als tussenwerpsel gebruikt.
d'appel,
interjection, f. tussenwerpsel;
beroep op hoger rechtbank.
appel, in hoger beinterjeter, v.tr. in:
roep gaan.
interligne, m. ruimte tussen twee regels,
int erlinie.
interligner. v.tr. met interlinien zetten,
interlinieeren.
interliniaire, a. tussen de regels gezet.
interlocuteur, in. -trice, f. persoon die met
iemand spreekt; aangesprokene.
interlocution, f.samenspraak, gesprel; (jur.)
voorlopig vonnis.
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.
interlocutoire, a. (& m.) ( jur.) voorlopig
(vonnis).
interlope, a. sluikhandel drijvend; commerce
,,,, sluikhandel; maison,•,, verdacht huis;
monde ",, raar wereldje, mensen waaraan een luchtje is; vaisseau ",, smokkelaar(schip); "J, m. smokkelschip.
interloquê, a. overbluft, van zijn stuk
gebracht.
interloquer, v.tr. van zijn stuk brengen, verlegen maken, verbluffen, uit 't veld slaan.
intermariage, tn. huwelijk onder verwanten.
Intermide, m. tussenspel, tussenbedrijf,
intermezzo; par l',--, de, door bemiddeling van.
intermediaire, a. tussenkomend, tussenliggend, tussen...; ed, m. tussenpersoon, bemiddelaar; tussenkomst, bemiddeling;
par l'e--, de..., door bemiddeling van...
intermediat, a. in: temPs e%,, tussentijd.
intermezzo, m. intermezzo°.
interminable, a. -ment, adv. eindeloos.
intermission, f. 't ophouden, verpozing, tussentijd.
Intermittence, f. tijdelijke afbreking, uitblijving; ,,, du 'owls, ongelijkheid van
de pols.
intermittent, a. intermitterend: beurtelings
ophoudend en weer beginnend; fievre,-,e,
intermitterende koorts, wisselkoorts.
Intermusculaire, a. tussen de spieren.
internable, a. geinterneerd kunnende worden.
internat, m. betrekking van inwonend assistent in een ziekenhuis; kostschool, internaat.
international, a. internationaal: tussen
volken onderling; droit ,---,, volkenrecht;
l'",e, f. de Internationale (socialistische
arbeidersvereniging of haar strijdlied);
l'—de jaune, de Internationale der geldmannen tegenover de ,...de rouge der arbeiders; la 3e t■-, , de leiding van Moskou
in 't communisme (kort na de oorlog).
internationalisme, f. internationalisme.
interne, a. inwendig, innerlijk; inwonend;
angle e..., , binnenhoek; ,---,, m. & f. inwonend assistent(e) in een ziekenhuis;
intern(e), inwonend leerling; mettre,%,, op
kostschool doen.
interne, m. geInterneerde.
internement, m. internering, opsluiting (in
een gesticht &).
interner, v.tr. interneren, een bepaalde verblijfplaats aanwijzen; opsluiten; vous
voulez-vous faire ,,J.P, (lam.) ben je nou
heelemaal gek?
internonce, m. RK internuntius.
internonciature, f. ambt of post van internuntius.
interoceanique, a. tussen twee wereldzeeftt.
interosseux, a. tussen de beenderen,

interruption

aj tussen de (twee) parinterpariementaire, af
lementen.
interpellant, interpellateur, m. interpellant.
interpellation, f. 't aanroepen; sommatie
(door rechter, notaris &); sommatie;
interpellatie (v. minister &).
interpreter, v.tr. aanroepen; toespreken;
sommeren; interpelleren (over, de).
interplanêtaire, a. tussen de planeten.
interpolateur, en. inlasser.
interpolation, f. interpolatie, inlassing.
interposer, v.tr. interpoleren, inlassen, tussenvoegen; s',-%,, geinterpoleerd (kunnende) worden.
interposer, v.tr. tussenplaatsen, plaatsen tussen, er tussen voegen, inschuiven; tussenbeide komen; aanwenden; s',,,, zich
plaatsen tussen; tussenbeide komen, bemiddelend optreden.
interposition, I. tussenplaatsing; bemiddeling, tussenkomst; e,-, de personne(s),
't bedrieglijk zich uitgeven voor een
ander (bij examen &).
interpretable, a. uit te leggen, te verklaren
(vertolken), op te vatten.
interprêtateur, m. uitlegger, verklaarder,
vertolker; ,,,, a. uitleggend.
interprêtatif, a. uitleggend, verklarend, vertolkend.
interpretation, I. uitlegging, verklaring, vertolking
interpretatrice, f. uitlegster, vertolkster.
interprite, m. tolk 2 , uitlegger, verklaarder;
se faire l',---, de, vertolken.
interpreter, v.tr. uitleggen, verklaren, vertolken 2 ; s'—', zich laten uitleggen &.
interrigne, m. interregnum, tussenregering.
interrogant, a. (veel) vragend.
interrogateur, m. ondervrager; ,---i, a. ondervragend.
interrogatif, a. (onder)vragend.
interrogation, f. vraag, ondervraging; point
d',,,, vraagteken.
interrogativement, adv. vragend(erwijs).
interrogatoire, m. (jur.) verhoor.
interrogatrice, f. ondervraagster.
interposer, v.tr. ondervragen°, (iur.)verhoren;
raadplegen (over, sur); onderzoeken;
du regard, 'n vragende blik werpen op.
interrompre, v.tr. onder-, afbreken; storen,
stremmen; in de rede vallen; ,-.., la communication, se afbellen; sans vous r•i, neem
mij niet kwalijk dat ik u in de rede val;
s',--, , plotseling ophouden (met, de); zijn
gesprek afbreken; elkaar in de rede vallen.
interrompu, a. afgebroken, gestoord.
interrupteur, m. -trice, f. die in de rede valt;
,---,, m. f stroomverbreker; ,--i, a. onderbrekend, storend.
interruptif, a. onderbrekend.
interruption, f. onderbreking, afbreking,
storing; tijdelijk staken; interruptie, het
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in de rede vallen; sans ,-,d, zonder onder- intimitê, f. innigheid, vertrouwelijkheid;
breking, zonder ophouden, onafgebroken
dans l',,i, in de intimiteit van de huiseinterscapulaire, a. tussen de schouders.
lijke kring (van zijn home); dans la plus
interscolaire, a. tussen de (twee) scholen.
stricte ~, in alle stilte; en bonne ~, in
goede verstandhouding.
intersecter, v.tr. (door)snijden.
intersection, f. snijding (v. twee lijnen of intitule, a. getiteld; f■,, in. opschrift, titel.
vlakken); point d'~, snijpunt; ligne d'ei, Intituler, v.tr. van een titel voorzien, betitesnijlijn.
len; s',,,, heten.
interstellaire, aj. tussen (de) .sterren.
lntolerabilite, f. ondraaglijkheid, onduldinterstice, m. tussenruimte; reet.
b aarh ei d.
intertrigo, m. smetten; doorgelopen huid. intolerable, a. -ment, adv. ondraaglijk, niet
a.
tussen de keerkringen
intertropical,
te dulden.
liggend of groeiend.
intolerance, f. onverdraagzaamheid.
interurbain, a. intercommunaal.
intolerant, a. onverdraagzaam.
intervallaire, a. in de tussenruimten.
intolerantisme, in. geest van onverdraagintervalle, m. tussentijd; tussenruimte,
zaamheid.
afstand; J. interval, toonsafstand; 4 de intonation, f. 't inzetten, inzet, aanhef; (lees) toon, stembuiging.
longs ~s, met grote tussenpozen; par mss,
bij tussenpozen, nu en dan; sans ~, zon- intoxication, f. vergiftiging.
der ophouden.
Intoxiquer, v.tr. vergiftigen.
intervenant, a. tussentredend; er tussen intoxiqueur, a. vergiftigend.
komend; tussenbeide komend, bemidde- intra-cellulaire, a. wat in de cel is, -gebeurt.
lend; •-•-,, in. $ intervenient.
intractabilite, f. onhandelbaarheid.
intervenir, v.intr. tussenbeide komen; als intrados, [-do] m. binnenwelving.
bemiddelaar optreden; zich (tussentijds) intraduisible, a. onvertaalbaar.
voordoen, plaats grijpen.
intraduit, a. (nog) niet vertaald, onvertaald.
intervention, f. interventie, tussenkomst, intraitable, a. onhandelbaar.
bemiddeling, ingrijping.
intra-muros, adv. binnen de muren, in de
stad.
interversibilite, f. omkeerbaarheid.
interversion, f. omkering, omzetting.
Intran, m. (tam.) het blad l'Intransigeant.
intervertebral, a. tussen de wervels liggend. intransferable, a. niet voor overdracht vatbaar.
intervertir, v.tr. omkeren.
intervertissement, m. omkering.
intransigeance [-träzi] f. het van geen transigeren willen weten; onverzoenlijkheid.
interview Rtervjul, f. & m. interview,
vraaggesprek.
intransigeant [-trdzi-], a. niet tot schipperen
interviewer [etervjue], v.tr. interviewen.
of tot toegeven op 't punt van zijn beinterviewe(u)r, m. interviewer.
ginselen geneigd; onverzoenlijk; steil (in
intestable, a. onbevoegd om testament te
z'n opvattingen).
maken.
intransitif 1-träzi-], a. -ivement, adv. onovergan lelij k .
intestat, a. zonder testament; heritier ab e■d,
erfgenaam van iemand die geen testament intransmissible, a. niet overdraagbaar,
nagelaten heeft.
intransmutable, a. onveranderlijk, niet
Intestin, a. inwendig; binnenlands; guerre
omzetbaar.
~e, burgeroorlog; f■d, in. darm; ~s, in- intransparence, f. ondoorzichtigheid.
gewanden; ~ grele, dunne darm; gros ~, intransparent, a. ondoorzichtig.
dikke darm.
intransportable, a. niet te vervoeren.
intestinal, a. darm...; ingewands...
antra-veineux, a. tussen de aderen onderling.
intimation, f. aanzegging, opdracht, bevel,
dagvaarding.
in-trente-deux, a. & in. boek of -formaat
onversaagd.
intime, a. innerlijk, innig; vertrouwd, vermet 64 blz. per vel.
trouwelijk, gezellig, intiem; Bourget ~, intrepide, a. -ment, adv. onverschrokken,
B. in de huiselijke kring (in zijn home); intrepidde, I. onverschrokkenheid, onverm. boezentvriend. (roep).
saagdh ei d.
intime, a. (& m,) gedaagd(e) (in hoger be- intrigant, m. -e, f. kcnkelaar, indringer,
intimement, adv. intiem; etre ~ Persuade
-ster, intrigant(e); "-,, a. intrigerend,
que, er in zijn hart van overtuigd zijn dat.
konkelachtig.
intimer, v.tr. gerechtelijk aanzegg en,- dag- intrigue, I. gekonkel, kuiperij; verwikkeling,
(v. e. toneelstuk), intrige; geheime minvaarden. [jagend.
intimidateur, a. intimiderend, vreesaannarij.
Intimidation, f. vreesaanj aging, bangmaking. intrigue, a. geintrigeerd; nieuwsgierig (-geintimider, v.tr. intimideren, vrees aanjagen,
worden, -gemaakt); ^-, de savoir, (erg)

verlegen maken, bang maken.

benieuwd.

intriguer

invertir
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intriguer, v.intr. intrigeren, konkelen, kui- inutilitê, I. nutteloosheid, onnodigheid,

pen; e•-, , v.tr. in verlegenheid brengen;
nieuwsgierig maken; verwikkelen; s',,,,
zich veel moeite geven.
intrinsique, a. -ment, adv. innerlijk.
intriguer, v.tr. dooreenwarren; iem. of zich
verwikkelen (in).
introducteur, m. -trice, f. die introduceert,
inleider, binnenleider, -ster; invoerder
(van nieuwigheden &).
introductif, a. inleidend.
introduction, I. introductie°, inleiding; in.voering, 't inbrengen; lettre d'e,i, aanbevelingsbrief, introductie.
introduire, v.tr. inleiden, binnenleiden; binnenlaten; invoeren; inbrengen, insteken;
toegang verschaffen, introduceren; l'",
4 qn., (arg.) iemand beet nemen; ' en
contrebande (en fraude), binnensmokkelen;
vous étes tout introduit, u is al voldoende
gein.troduceerd hier; s',.•,, zich toegang
verschaffen (tot, dans), binnendringen,
binnensluipen; ingebracht worden, zich
laten inbrengen; in zwang komen, opkomen; s',---, avec effraction, inbreken.
introit' [-it], m. RK introitus: inleiding v.
d. mis; voorspel.
intromission, I. inbrenging; insteking; inmenging.
Intronisation, I. pleehtige troonsbestijging;
intronisatie, wijding, installatie; huldiging; 't overheersend worden.
introniser, v.tr. installeren, (in)huldigen,
wijden; ingang doen vinden.
introspectif, a. zelfwaarnemend, innerlijk
aanschouwend. _
introspection, I. zelfwaarneming, innerlijke
aanschouwing.
*introuvabilitê, I. onvindbaarheid.
introuvable, a. onvindbaar.
intrus, m. indringer; ongeroepene.
intrusion, I. binnen-, indringing.
intuit'', a. innerlijk aanschouwend; intuitief;
lecon Five, aanschouwingsles.
intuition, I. intuitie, innerlijke aanschouwing; bij ingeving verkregen inzicht, ingeving.
intuitivement, adv. intuitief, bij intuitie.
intumescence, f. opzwelling, opzetting.
Intumescent, a. (op)zwellend.
intussusception, I. inwendige opneming
v. d. voedingstof.
inule, f. $ alant(swortel).
inuline, f. alantstof.
inusable, a. onverslijtbaar.
Inusitê, a. ongebruikelijk.
inutile, a. -ment, adv. nutteloos, vergeefs,
vruchteloos, onnodig, onbruikbaar (voor,
a, pour).
inutilisable, a. onbruikbaar, niet te gebruiken, ongeschikt.
inutilisê, a. onbenut, ongebruikt.

vruchteloosheid.

invagination, f. instulping.
invaginer, v.intr. instulpen.
invaincu, a. onoverwonnen.
invalidation, f. vernietiging, ongeldigverklaring.

invalide, a. invalide, gebrekkig; ongeldig;
~, In. X invalide, gebrekkige soldaat;
les I.s = l'Heitel des I.s te Parijs, ± ons
Bronbeek; avoir ses ~s, pensioen hebben;
prendre ses ,---ds, pensioen nemen.
invalidement, adv. ongeldig.
invalider, v.tr. ongeldig verklaren.
invaliditê, f. gebrekkigheid; ongeldigheid;
onwaarde; avec ^-, de ioo %, X absoluut
onbruikbaar wegens totale invaliditeit.
invalo, m. (pop.) invalide.
invariabilitê, I. onveranderlijkheid.
invariable, a. -ment, adv. onveranderlijk,
geregeld, steevast.
Invasif, a. invallend, invals-.
invasion, f. (vijandelijke) inval, strooptocht;
't optreden (v. e. ziekte); 't toenemen.
invective, I. scheldwoord.
invectiver, v.tr. = intr. e,-, contre, uitvaren
tegen, schelden op.
invendable, a. onverkoopbaar.
invendu, a. onverkocht.
invengé, a. ongewroken.
inventaire, m. boedelbeschrijving; boedellijst, inventaris; benefice d'~, voorrecht
van boedelbeschrijving; faire son'', $ de
inventaris opmaken.
inventer, v.tr. uitvinden; uit-, bedenken,
verzinnen; ,%, de toutes pikes, uit zijn
duim zuigen.
inventeur, in. uitvinder, verzinner; ~, a.
vindingrijk.
inventif, a. vindingrijk.
invention, f. uitvinding, vondst; verzinsel;
,-., de la Croix, Kruisvinding; un(e)... de
mon t-i, die ik zelf heb uitgevonden, van
eigen vinding; de pure i■-,, van a tot z
verzonnen.
inventorier, v.tr. (een boedel) beschrijven,
inventariseren.
Inventrice, f. uitvindster.
invêrifiable, a. niet te verifieren, niet na
te gaan.
inversable, a. niet kunnende omslaan,
-omvallen.
inverse, a. omgekeerd; en sees '', in omgekeerde richting; ~, in. 't omgekeerde,
't tegendeel; a l'~, averechts.
inverseur, in. 1-<, poolwisselaar.
inversion, I. omkering, omzetting; ,%.,
(sexuelle), homosexualiteit.
invertêbrê, a. & m. ongewerveld (dier).
invert', a. omgekeerd (gepolariseerd); #-,, m.
iemand van de „verkeerde" richting.
invertir, v.tr. omzetten, omkeren.

investigateur
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investigateur, m. onderzoeker, navorser;
,---0, a. nasporend, navorsend.
investigation, I. onderzoek, nasporing, navorsing.
investigatrice, f. van investigateur.
investir, v.tr. (de) (met een ambt of waardigheid) bekleden; X insluiten, omsingelen.
investissement, m. X insluiting, omsingeling.
investiture, I. RK investituur, belening
met ring en staf; bekleding met een ambt.
invêtêre, a. ingeworteld, ingekankerd.
invéarer (s'), v.pr. inwortelen, inkankeren;
laisser t---,, laten voortwoekeren.
inviable, a. niet levensvatbaar.
invigilance, f. onwaakzaamhe id.
invigilant, a. onwaakzaam.
invigoration, f. 't krachtig worden; 't op
volle kracht komen.
invincibilia, f. on(o)verwinnelijkheid.
invincible, a. -ment, adv. onoverwinnelijk.
inviolabiliti, f. onschendbaarheid.
inviolable, a. -ment, adv. onschendbaar,
onkreukbaar.
invioN, a. ongeschonden, onverbroken.
invisibilité, I. onzichtbaarheid.
Invisible, a. -ment, adv. onzichtbaar.
invitant, a. uit-, verlokkend, aanlokkelijk.
invitation, f. uitnodiging; nous n'avons pas
fait grande,--, , wij hebben niet veel mensen (uit)genodigd of gevraagd.
invite, I. invite (bij kaartspel); (fig.) lokking.
invite, m. -e, f. genodigde, gast.
inviter, v.tr. (uit)nodigen; aansporen; s'~,
zich zelf uitnodigen; elkaar uitnodigen.
inviteur, m. (uit)nodiger; ,--,, a. graag uitnodigend.
invocateur, in. aanroepende; r%,, a. ter aanroeping.
invocation, f. aanroeping.
invocatoire, a. (God) aanroepend; aanroepin gs- .
involontaire, a. -ment, adv. onwillekeurig.
involucelle, f. $ omwindseltje.
involucre, rn. $ hulsel van 't bloemscherm;
omwindsel.
involute, a. $ ingerold, opgerold, naar
binnen gekruld.
involutif, a. = involute.
Involution, f. verwikkeling; ontaarding.
invoquer, v.tr. aanroepen, inroepen; aanhalen, bijbrengen.
invraisemblable [-sa-], a. -ment, adv. onwaarschijnlijk; des laments mss, onmogelijke kleding.
invraisemblance, [-sd-] f. onwaarschijnlijkheid.
Invuln6rabilite, f. onkwetsbaarheid.
invulnerable, a. onkwetsbaar.
iodate, m. joodzuur zout.
lode [jOd], m. jodium.
lode [jOd6], a. jodium bevattend.
iodeux, a. acide r■J, jodigzuur.

irrecevable

iodique, a. acide ,-%,, jodiumzuur.
iodoforme, in. jodoform.
iodoforme, a. jodoformhoudend; gaze ,,,e,
jodoformgaas.
iodure [jOdiir] m. jodiumverbindin g, jodide.
ion, m. ion.
ionien [jOnje], a. Ionisch; .1,•,, m. Ionier;
1,•-in 6, I oni sche.
ionique [jOnik], a. Ionisch.
ionisation, f. electrolytische molecuulsplitsing.
iota [jota], in. jota (Griekse i); pas un r%,,
geen jota, niets.
iotacisme, m. veelvuldig gebruik van de
i-klank (nieuw Grieks).
loudler, zie joule?.
iougo-slave, a. Joego-Slavisch.
Iougo-Slavie, f. Joego-Slavie.
iouler, v.intr. jodelen, joedelen.
ipêca( cuana), m. braakwortel.
!pilau, zie yprdau.
iranien, a. Iranisch; I~, m. Iranier; het
Iraans.
irascibilitê, f. prikkelbaarheid, lichtgeraaktirascible, a. lichtgeraakt, prikkelbaar. [heid.
ire, f. (oud) toorn.
irid6es, t.pi. g lisbloemachtigen.
iridescent, a. met parelmoerglans.
iridium, m. iridium (metaal van de platinagroep).
irien, a. van het regenboogvlies.
iris [iris], tn. $ lisbloem; regenboog; regenboogsvlies, iris. [schijn.
irisation, I. kleurspeling, regenboogweer'Hsi, a. regenboogkleurig, geiriseerd.
'riser, v.tr. iriseren; s'~, v. pr. de kleuren
v. d. regenboog aannemen, iriseren.
Irlandals, m. Ter; t
e e, Terse; i,■, , a. & tn.
lers, het lers.
Irlande, f. Ierland; mer d'~, Terse Zee.
ironie, f. bedekte spot, ironic.
ironique, a. -ment, adv. spottend, ironisch.
ironiste, in. ironisch schrijver &; ~, a.
ironisch.
Iroquois [irOkwd], m. -e, f. irokees, Irokese;
i~, rare Chinees, snuiter; Irokees.
irrachetable, a. niet terug te kopen, niet
of te kopen.
irracontable, a. niet na te vertellen, niet
[oorbaar.
irradiation, f. uitstraling.
irradier, v.intr., v.tr. & s',-,, uitstralen.
irraisonnable, a. -ment, adv. redeloos.
irraisonnê, onberedeneerd, onverstandig.
irrassasiable, onverzadelijk.
irrationnel, a. strijdig met de rede; onmeetbaar (v. getal).
irrêalisable, a. niet te verwezenlijken.
irrêalite, f. onwezenlijkheid.
irrecevabilit6, f. onontvankelijkheid; onaannemelij kheid.
irrecevable, a. niet ontvankelijk, onaannemelij k.
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irrespectueux, a. oneerbiedig.
irrêconciliabilite, f. onverzoenlijkheid.
irrêconciliable, a. -ment, adv. onverzoenlijk. irrespirable, 'z. niet ingeademd kunnende
worden.
irrêconciliê, a. onverzoend.
irrêcouvrable, a. onmisbaar, niet invorder- irresponsabilitê, f. onverantwoordelijkheid.
irresponsable, a. -ment, adv. onverantwoorbaar.
delijk.
irrêcusable, a. onwraakbaar; niet te verirrêtractable, a. onherroepelijk, niet in te
werpen.
trekken.
irrêdentisme, m. leer der (streven naar de)
herwinning van politiek gescheiden maar irrêtrêcissable, a. krimpvrij.
door taal en zeden verwante stamge- Irreussite, f. 't mislukken, de mislukking.
irrevocable, a. niet te onthullen.
bieden.
irrêdentiste, m. aanhanger van het irreden- irrêvê16, a. ononthuld.
irrêviremment [-ramd], adv. oneerbiedigtisme.
[(lijk).
irreverence, I. oneerbiedigheid.
irtidime, a. niet herkregen, onverlost.
irrêverencieusement, adv. oneerbiedig.
irréductibilitê, I . onherleidbaarheid.
irrêductible, a. onherleidbaar; niet terug te irrêvêrencieux, a. oneerbiedig.
brengen tot een lager bedrag; onherstel- irreverent, a. oneerbiedig.
[baar. irrevocabiliti, f. onherroepelijkheid.
irdel, a. onwezenlijk.
irrevocable, a. -ment, adv. onherroepelijk.
irraligible, a. niet herkiesbaar.
irrêflêchi, a. zonder nadenken handelend irrêvoquê, a. (nog) onherroepen.
of gedaan; onnadenkend, onbedachtzaam, irrigable, a. bevloeibaar, geschikt voor irrigatie.
onoverlegd.
irrigateur, m. spuit; besproeier, irrigator.
irrêfletê, a. niet weerkaatst.
irrêflexion, f. onnadenkendheid, onbezon- irrigation, f. irrigatie, bevloeiing, besproeinenheid, gebrek aan overleg.
ing.
[sproeien.
iraformable, a. onveranderlijk, onherstel- irriguer,
v.tr. irrigeren, bevloeien, bebaar, onherroepelijk, onverbeterbaar.
irritabilitê I. prikkelbaarheid; ,•,s, vlagen-,
irafragable, a. onwraakbaar.
buien van prikkelbaarheid.
irrêfrênable, a. ontoombaar, onbedwingbaar. irritable, a. prikkelbaar, lichtgeraakt.
irrêfutabilitê, f. onweerlegbaarheid.
irritant, a. prikkelend; opwekkend; "s, m.
irrefutable, a. onweerlegbaar.
prikkelend middel.
irrêgularitê, f. onregelmatigheid.
irritatif, a. prikkelend.
irrégulier, a. onregelmatig, ongeregeld, wan- irritation, I. prikkeling, opwekking; geordelijk; ,-,,,, m. X soldaat van een ongeprikkeldheid; verbittering.
regeld leger.
irritê a. gefrriteerd, geprikkeld, kregelig
irtiguliirement, adv. onregelmatig.
(over de).
irtiligieusement, adv. ongodsdienstig.
irriter, vii'. prikkelen; opwekken; verbitteirrêligieux, a. ongodsdienstig.
ren; s',-,, boos worden; zich ergeren; onirreligion, f. ongodsdienstigheid, ongeloof.
rustig worden (v. d. zee).
irrêligiositê, f. ongodsdienstigheid.
irroration, f. besprenkeling, besproeiing.
irremediable, a. -ment, adv. onherstelbaar. irruption, f. inval; inbraak; inbreuk; faire
adv.
onvergeeflijk.
irremissible, a. -ment,
e■i, binnendringen.
irremplacable, niet te vervangen.
Isaac [izaak], m. Tzaak.
irrêparabilite, f. onherstelbaarheid.
Isabeau, f. Isabella.
irreparable, a. -ment, adv. onherstelbaar.
Isabelle, f. Isabella; ,i,/ , , a. bruingeel; cheval
irrepentant, a. verstokt, onboetvaardig.
,-%, of e,,, m. isabelkleurig paard.
irrêplicable, a. onweersprekelijk.
Isale, m. Jesaja.
irrêorthensible, a. -ment, adv. onberispelijk. isard, in. .:1. gems v. d. Pyreneên.
irrepressible, niet te onderdrukken of tot isatis [-tis], m. 2,s ijs-, poolvos.
zwijgen te brengen; onbedwingbaar.
ischiagre [iski-j, f. ischias, heupjicht.
irrêprochable, a. -ment, adv. onberispelijk, ischial [iskj-], a. van het heupbeen.
onbesproken.
ischiatique [iskj-], a. van het heupbeen.
irrêsistance, f. lijdelijkheid,'t niet weerstaan. ischion [iskY5], in. heupbeen.
irrêsistibilitê, f. onweerstaanbaarheid.
ischurêtique [iskii-], a. (middel) tegen 't opirresistible, a. -ment, adv. onweerstaanbaar.
houden van waterlozing.
irrêsolu, a. -ment, adv. besluiteloos, wan- ischurie [iskii-], f. 't ophouden van waterkelmoedig, weifelend.
lozing.
irrèsoluble, a. onoplosbaar.
Isengrin [izagre], m. Izegrim (de wolf).
irresolution, f. besluiteloosheid, wankel- Iseu(l)t, f. Isolde.
moedigheid.
isiaque, [izi-] a. van Isis.
irrespect [irrespe], m. oneerbiedigheid.
Isis [izis], f. Isis.
irrespectueusement, adv. oneerbiedig.
Islam [izlam], m. Islam.

irreconsiliabilite

islamisation
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jaboteuse

Islamisation, I. bekering tot of onderwer- italique, a. oud-Italiaans, Italisch; ~, m.
ping aan de Islam.

cursiefletter; en ~(s), cursief.

islamisme, m. leer van de islam.
italique, a. cursief gedrukt.
islamite, a. islamitisch; e-%,, m. Islamiet.
item [-tem], 'adv. eveneens; daarenboven;
~, m. post ener rekening.
Islandais, m. I jslander; 1,---, , a. & m., I Jslands; het Uslands.
iteratif, a. -ivement, adv. herhaald, herhalend; bij herhaling.
Islande, f. I Jsland; faire l'~, de I Jslandse
campagne meemaken.
Ithaque, f. Ithaca.
Ismailite, m. Ismaeliet.
Rhos, in. zedekundig deel v. d. rhetorica.
iso-, gelijk-.
itineraire, a. weg...; ~, m. reisroute; reisbeschrijving.
isobare, -barique, -baromêtrique, a. van
gelijke barometerstand.
itinerant, a. reizend, rondtrekkend, dolend.
gelijkbenig
(v.
driehoek).
a.
Isocile,
itou, adv. (precies) zo; "0 idem, precies zo,
krek zo.
isochrone [-krOn], a. evenlang durend.
isochronisme [-krO-], m. gelijkheid v. duur. iule in. dsz soort duizendpoot; t katje.
Ivain, m. Iwein.
Isoedrique, a. met gelijke vlakken.
lye, ivette, I. $ veldcypres.
isogone, a. gelijkhoekig.
isolable, a. isoleerbaar van elkaar, afgezon- ivoire, m. ivoor, elpenbeen; tandbeen; taderd kunnende worden.

(ruiner l',•,, (fam.) piano spelen; noir d'~,

beenzwart.
isolant, a. isolerend, niet-geleidend.
ivoirerie, f. ivoordraaierij.
Isolateur, m. isoleerbankje, -potje.
ivoirier, m. ivoordraaier; ivoorsnijder.
isolation, f. isolering, afzondering.
hole, a. afgezonderd; op zich zelf (staand), ivoirin, a. ivoorachtig, ivoor...
alleenstaand; apart (geplaatst); eenzaam, ivraie [ivre], f. $ dolik; onkruid; se'parer
l'~ d'avec le bon grain, B het kaf van het
geisoleerd; 0 los in 't schild staand.
koren scheiden.
IsoIement, tn. afzondering; eenzaamheid.
lyre, a. beschonken, dronken; ~-mort,
isolêment, adv. afzonderlijk, op zich zelf.
stom-, smoordronken; ~de, dronken van;
Isoler, v.tr. afzonderen, isoleren; ,,,, v.pt.
s'~, zich isoleren, zich afzonderen.

bedwelmd door.

ivresse, f. dronkenschap; bedwelming, zwijIsoloir, m. g■ isoleerbankje; stemhokje.
mel, zinnenroes, opwinding.
isomere, a. isomeer (van gelijke scheikundige
samenstelling, maar met verschillende Ivrogne, a. aan de drank (verslaafd); ,■,, m.
eigenschappen).

dronkaard, zuiplap.

Isomerle, f., -risme, m. toestand van isomere ivrogner, v.intr. aan de drank verslaafd
stoffen.
zijn; v.pr. s'~, zich bezuipen.
ivrognerie, f. verslaafdheid aan de drank;
Isomorphe, a. van dezelfde vorm.
dronkenschap; ses ,,,s, zijn gezuip.
isomorphisme, tn. toestand van isomorphe
stoffen.
ivrognesse, f. (pop.) zuipster.
ixia [iksja], f. $ engelse zwaardlelie.
Isotherme, a. van gelijke warmtegraad.
ixode [iksOd], m. teek.
Israel, m. Israel; het Jodendom.
Israelite, a. Israelietisch; I~, m. & f. izard, zie isard.
Issant, a. 10 uitkomend. [Israeliet.
Issel, m. I Jsel.
t issir, v.intr. voortkomen.
Issu, a.' ~ de, afstammend, afkomstig van,
voortgekomen uit.
Issue, f. uitgang; 't uiteengaan; uitweg; uitkomst; afloop; A l'~ de, bij 't uitgaan van;
sans'', niet te redden (te verhelpen).
Isthme, m. landengte.
Isthmien, zie isthmique.
Isthmlque, a. isthmisch; jeux ~s, Isthmische spelen (op de landengte van Corinthe).
Hague, f. 4 schinkel, reep.
itallaniser, vt. veritaliaansen, Italiaans
maken.
Itallanisme, m. Italiaanse zegswijze.
Italie, f. Italie.
italien, a. & m. Italiaans; het Italiaans;
..b..%,, m. Italiaan; les I~s, de Opera comique te Parijs; Ii---ine, Italiaanse.

J.
J [3i of 39], m. j (de letter).
'sIa, zie deii.
jablage, tn. 't gergelen.
jable, tn. gergel, keep (in duigen), kim.
fabler, v.tr. gergelen (een vat).
jabliere, jabloire, f. gergelijzer.
jabot, m. krop; bef, strook (aan hemd &),
jabot: faire ,-...,, een hose borst zetten:
faire son ~, se remplir le ~, (pop.) zijn
bast vullen, zich volproppen met eten.
jabotage, m. gesnap, gebabbel.
jaboter, v.intr. bãbbelen, kakelen, snateren,
kletsen.
jaboteur, m. wauwelaar, kletsmeier; 3t Afrikaanse merel.
jaboteuse, f. wauwelkous, kletskous.
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jacasse, f. klappei, kletskous, snapster;
$t ekster.
jacasser, v. intr. klappen (v. eksters); snappen, snateren, babbelen, kwebbelen.
jacasserie, /. gesnap, gesnater, gebabbel.
jade, f. $ wilde amberbloem; knoopkruid.
jacent, a verlaten, onbeheerd.
jachere, I. braakland; en
braakliggend,
braak.
jacherer, v.tr. braakland omploegen.
jacinthe, I. $ hyacint, -steen;
des Ares,
Jacob, m. Jacob(us).
[scylla.
jacobee,
$ St. Jakobskruid.
Jacobin, m. Dominicaan, Dominikanermonnik; Q;) Jacobijn (Fr. revolutionair 1789);
a. democratisch.
jacobine, f. Dominicanes.
jacobinisme, m. stelsel der Jacobijnen.
Jacobite, m. L i aanhanger van koning
Jacobus II.
jaconas, m. soort neteldoek.
jacquard, m. weefgetouw (van Jacquard).
Jacqueline, f. Jacoba.
Jacquerie, f. W boerenopstand (14e eeuw).
Jacques, m. Jacob(us); botterik;
Bonhomme, de Franse boer; frere
dolk;
breekijzer; maitre
factotum, duivelstoejager; faire le
zich van de domme
of onnozel houden.
jacquet, , m. soort trictrac, verkeerbord(spel);
(pop.) eekhoorntje.
jacqueter, v.intr. (pop.) kletsen.
jacquot, m. Jaap; „Kees" (tot een aap);
„Lorre" (naam van een papegaai); stoffel;
(arg.) brandkast.
jactance, f. grootspraak, snoeverij, laatdunkendheid.
jactation, f. 't woelen, onrustigheid (van
een zieke).
jacter, v.intr. (pop.) ldetsen, praten.
jacteur, in. (arg.) Prater, kwebbelaar.
jaculatoire, a. in: fontaine~, springfontein;
oraison of priere
schietgebedje.
jade, m. (Chinese) niersteen, nephriet.
jadis [-dis], adv. vroeger, eertijds, weleer;
le temps ~, de goeie ouwe tijd.
jagre, m.palmsuiker.
jaguar.
jaguar [3agwdr], m.
jalet, m. zie jais.
jaillir, v.intr. (op)springen, spuiten, spatten;
uitslaan; (fig.) oplaaien, uitbarsten.
jaillissant, a. opspuitend, -borrelend; uitslaan (v. vlammen).
jaillissement, m. 't opspringen.
jais [36], m. git.
jalappe.
jalap, m.
jale, f. grote nap, bane.
(arg.) jaloers(e).
jalmince, a. &
jalon, bakenstok, baak; richtvaantje;
richtsnoer; par ~s, van punt tot punt;
planter les ~s, afbakenen, de hoofdrichting aangeven.

N

jambe

jalonnement,
afbakening, afpaling.
jalonner, v.intr. bakenstokken zetterl, afpalen, afbakenen.
jalonneur, m. X soldaat met een richtvlaggetje.
jalonnement, adv. afgunstig, jaloers.
jalouser, v.tr. jaloers zijn op, benijden;
se ~, afgunstig zijn op elkaar.
jalousie, 1. jaloersheid, atgunst, naijver
nijd; zonneblind, jaloezie (voor een raam),
(fleur de) ".0, $ amarant; ti de metier,
broodnijd; prendre de la ~, jaloers
worden; tenir en "d, X in angstige spanning houden.
jaloux, a. afgunstig, naijverig,, jaloers;
de, jaloers op; naijverig; gehecht
(aan); angstvallig bezorgd voor; er op
uit om, begerig (naar);
m. jaloerse
minnaar &, benijder; wilde scheut;
faire des ', de lui jaloers maken, (de)
afgunst opwekken; it est N de son autorite, hij wil z'n gezag ophouden.
jamalquain, a.van J amaica; J~, m. bewoner
van j am.aic a .
Jamaique, I. la ~, Jamaica.
jamais, adv. ooit, immer; (met ne bij een
werkw.) nooit, nimmer; 4 (tout)", of pour
(tout) ~, voor altijd, voor eeuwig; au
grand ', nooit of te nimmer, nooit in der
eeuwigheid; (ne) plus
nooit weer,
nooit meer; plus que
meer dan ooit;
une lois sur
Bens, maar ook nooit
weer; c'est le moment ou nu of nooit.
jambage, m. neerhaal (v. letters); grondmuur; post, stijl (v. e. deur); droit de "s,
herenrecht.
jambe, a. in: biers "s , met welgevormde
benen.
jambe, f. been; poot; pijp (v. broek); steel
(v. glas); la schei uit met je vervelend geklets !, je verveelt me !; ", de
bois, houten been; (arg.) werkwillige;
de force, o steunbalk; depa, N deli,
schrijlings; avoir les Ns brisdes, met knikkende knieen lopen, zijn benen niet
meer voelen; avoir encore ses -'s de quinze
ans, nog flink ter been zijn; faire N de
yin, duchtig pimpelen, 'em raken; faire
de bois, (arg.) heengaan zonder te
betalen; faire (la) belle ~, (met zijn mooie
benen &) pronken; cela vous fera une belle
of cela ne vous rendra pas la
mieux
faite, daar schiet je ook niet veel mee op;
se jeter dans les
de qn., iem. voor
de voeten lopen; jouer des
benen
maken; lever la (arg.) cancanneren;
passer la N a qn., iemand (een) , been-tje lichten; prendre ses ~s a son cou,
het op een lopen zetten; renouveler ses
~s, nieuwe krachten opdoen; tenir la
a qn., iemand vervelen; tenir ses
zich voortslepen;
halverwege
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de knie; ci toutes ''s, zo hard als men
a) de hangende tuinen; le '' d'Eden, de
kan (als hij kon &); it est toujours dans
hof van Ecien, le cote "-i, linkerkant van
mes "-is, hij loopt me altijd achterna;
het toneel (van uit de zaal); cultiver son
jouer qn. par-dessous ~, het gemakkelijk
s, de zaak practisch aanpakken.
van iemand winnen; bas (haut) sur ^-,s, jardinage, m. tuinbouw; 't tuinieren, groentenkwekerij; vlek in diamant.
met korte (hoge) poten; ne pas s'en
alley sur une ".0, nog een tweede glaasje jardiner, v.intr. tuinieren; ~, v.tr. regelmatig kappen (een bos); (arg.) doornemen; etre sur ses ~s, op de been (aan
halen, afgeven op.
't lopen) zijn; les -'s me rentrent dans le
corps, ik voel mijn benen niet meer (van jardinet, m. tuintje.
vermoeidheid); (arg.) ioo frs.
jardineux, a. troebel, onzuiver (v. edelgesteenten).
camber, v.tr. (pop.) vervelen.
jardinier, in. tuinier, tuinman.
jambette, f. beentje; knipmes.
jambier, a. de benen betreffend, been...; jardinière, I. bloemtafeltje, bloemenbakje;
gerecht van verschillende groenten;
,J, m. beenspier; beenleer.
groentewagen; potage a la~, groentesoep;
jambfére, 1. beenstuk (v. leer), -kap; scheenstuk (v. e. harnas).
~, a. met bloempjes (v. stoffen).
jambon, m. ham.
jardiniste, m. tuinarchitect.
jambonneau, m. hammetje; gratter du ",, ardon, m. eeltgezwel aan de paardevoet,
hazenhak (v. paard).
(pop.) fiedelen; mandoline spelen.
jambonner, v.tr. (pop.) ham eten; vervelen; jargon, m. brabbeltaal, koeterwaals; bare•-, , v. pr. se '', zich vervelen.
goens, dieventaa1. 2 , vaktaal; gele diajambo(u)sier, ,m., jamerosier, m. jambosa jargonelle, I. dirkjespeer. [mant.
(N.I. djamboe), soort myrte.
jargonner, v.intr. een brabbeltaal spreken,
brabbelen; snateren (v. ganzen).
jan, m. jan, bak v. h. triktrakbord; worp.
janissaire, m. Janitsaar; (fig.) handlanger. Jarnac, in. in: coup de ~, verraderlijke
jarni(bleu), harrejennig ! [steek.
Janot, in.. paljas.
jansènisme, m. leer van Jansenius.
jarnotte, f. $ aardnoot.
iem.
v.
janseniste, in. Jansenist; (fig,)
jarre, 1. waterkruik; '' a huile, oliekruik;
strenge zeden; j,--, , a. Jansenistisch.
e'lectrique, Leidse fles; ~, m. bovenhaar.
jante, I. velg, yelling; ~ amovible, afneembare velg.
jarret, in. knieboog; spronggewricht, avoir
janvier, m. Januari, louwmaand.
du ", of avoir des Ns d'acier, sterke
beenen hebben, onvermoeibaar zijn; plier
Japon, m. Japan; j.', a. Japans; du ~,
Japans porselein.
le e..., , de knie buigen; raidir le e--,, verstijven in de doodstrijd; tendre le "..,,
japonais, a. Japans; Jr..i, m. Japanner;
zich airs geven.
(het) Japans; (arg.) les ~, geld.
japonisant, a. 't Japans beoefenend; ^-,, jarrete, a. met binnenwaarts gekromde
benen.
m. beoefenaar van het Japans.
japonisme, in. voorliefde voor-, navolging jarretelle, j. kousen-, sokkenhouder.
van Japanse kunst.
jarretiire, f. kouseband; bandje (om sigaar).
Japoniste, m. Japannoloog.
jarreux, a. met zomerhaar.
japon(n)er, v.tr. bewerken als Japans porse- jars [3arj, m. 1 gent (mannetjesgans);
(arg.) bargoens; de'vider (jaspiner) le ~,
jappe, f. (pop.) bek, snater. [lein.
bargoens spreken, de gabbertaal verjappement, in. gekef.
staan; entendre le ~, van wanten weten.
japper, v.intr. keffen.
[kolder. I jas, m. (pop.) klets.
jappeur, in. keffer2 .
I jaque, I. (I) jak; e.--, de mailles, malien- 2 jas, in. 4 ankerstok.
2 jaque, in. $ vrucht van de broodboom.
jaser, v.intr. babbelen, prated', klappen;
jaquemart, m. klokkemannetje dat de uren
cela fera t. i, dat geeft aanleiding tot
[slaat.
jaquerie, I. zie jacquerie.,
praatjes.
jaquette, I. pandjesjas; jak; kinderjurk; jaserie, I. gebabbel, gekakel, geklap.
trousser la ,-■., d un enfant, een kind voor jaseur, in. -euse, f. babbelaar, babbelkous;
~, a. babbelziek.
de broek geven.
jaquier, in. $ broodboom.
jasmin, m. $ jasmijn; ~ bdtard, $ boksdoom; ~ trompette, $ trompetbloem.
lard, m. borstelhaar.
jarde, f. hazenspat (v. paard), eeltknobbel. jaspe, m. jaspis (steensoort).
jardin, m. tuin; •-•., anglais, tuinpark; e•., jaspe, a. jaspiskleurig, gemarmerd.
botanique, e ..., des plantes, plantentuin; e,-, jasper, v.tr. jasperen, bespikkelen, marfleuriste, bloemtuin; ".., fruitier, oofttuin; jaspinage, m. (pop.) kletsen. [meren.
,-,, potager, moestuin; ~ sec, herbarium, jaspiner, v.intr. (pop.) kletsen, kakelen.
plantenverzameling; les "as suspendus, jaspique, a. als jaspis.

jaspure

42 9

jaspure, I. jaspering, marmering.
jatte, f. nap.
jattee, I. napvol, komvol.
jauge, I. maat; ijkmaat; maatstok; meetschaal; diktepasser; etre de ,,,, de (goede)
maat hebben.
jaugeage, in. 't bepalen v. d. inhoud;
't peilen; 4. scheepsijk.
jauger, v.tr. meten, peilen 2 , ijken; .4, een
diepgang hebben van...; r•-, son homme,
iemand peilen, hem op zijn juiste waarde
,sehatteri, weten welk vlees men in de
kuip heeft.
jaugeur, in. wijnroeier; kl, scheepsmeter;
ijker.
jaumiere, f. roerstang-, hennegat (ook:
trou de f■i).
jaunátre, a. geelachtig.
jaune, a. geel; ,..,, adv. in: pleurer ,-,, krokodillentranen huilen; rife ', lachen als
een Boer die kiespijn heeft, gedwongen
lachen; ^-,, m. geel; (arg.) ongeorganiseerde, niet bij een vakbond aangeslotene;
onderkruiper, werkwillige; ", d' (rut,
eierdooier; les mss, de Chinezen en Jappies; peindre en ,•-i, geel schilderen; (arg.)
(den man) horens opzetten.
jauneau, in. $ speenkruid.
jaune-citron &, a. citroengeel &.
jaunet, -te, a. geelachtig; ,■,, m.(pop.)geeltje,
tientje (goudstuk van 20 francs).
jaunir, v.intr. geel worden; -', v.tr. geel
maken, geel verven.
jaunissage, jaunissement, m. het geelverven.
jaunissant, a. geel wordend.
jaunisse, I. 1' geelzucht.
Java f. Java; a --, dans l'ile de ei, op Java.
java, m: Javakoffie; "-,, f. soort tango.
javanais, a. Javaans; Javaas; ,..,, m.
het Javaans; soort dieventaal, waarbij
tussen de lettergrepen telkens va of
av ingevoegd wordt; J", , m. Javaan.
javart, m. zwerende koot (v. paarden).
javeau, m. aanslibbing, plaat (i. e. rivier).
Javel (eau de ,---,), f. bleekwater.
javelage, in.' t plaatsen van graan in zwaden.
javele, a. verregend (v. koren).
javeler, v.tr. koren aan zwaden leggen; -.,
v.intr. drogen en geel worden (v. koren).
javeleur, m. zwadenmaker.
javeline, f. korte werpspies.
javelle, I. zwade; bos; hoop; eau de Jr-,
bleekwater.
javelot, m. X werpspies; 161 speerslang.
javotte, f. feeks.
javotter, v.intr. kletsen, hannesen.
jazz, m. jazzmuziek.
je, pron. ik.
Jean, Jan, Johan(nes); ", de Dieu, Johannes de Deo; ", farine, Pierrot; ' raisin,
wijnbouwer; titre gros "., comme decant,
nog niets wijzer (verder &) zijn; c'est gros

jeter
"-, qui vent en remontrer a son cure, het

ei wil wijzer zijn dan de hen; it est comme
le chien de'' de Nivelle, qui s'entuit quand
on l'appclle, hij doet nooit wat hem gevraagd wordt.
Jean-Baptiste, tn. Johannes de Doper.
jean-fesse, m. (pop.) Jangat.
Jean-foutre, in. uilskuiken.
jean-jean, in. Stoffel, sul, Joris Goedbloed;
Jeanne, I. Johanna, Jans. [X big.
Jeanneton, Jeannette, f. Jansje, Jaantje;
1,---, , dun zilveren kettinkje met gouden
kruisje; $ witte narcis; botaniseertrom[sullig.
mel.
Jeannot, m. Jantje; jam , Stoffel, sul; ^-,, a.
jectisses, a. I. pt. omgewoeld; pierres "i,
bouwstenen om met de hand te leggen;
terres ,-,, stortgrond, aangeplempt terrein.
jejunum [-nom], in. nuchtere darm.
je-m'en-fichisme, m. levensregel van: mij
kan niks bommen.
je-rn'en-fichiste, in. aanhanger van 't jem'en-fichisme.
Jephte, m. Jephta.
jeremiade, I. klaaglied, jeremiade.
jeremie, m. Jeremia.
Jericho [-kó], f. Jericho.
Jerome, m. Hieronymus.
jersey [jerse], m. jersey (lijfje); fr•,, een
der Normandische eilanden.
Jerusalem [-lem], f. Jeruzalem.
jesuite, in. Jezuiet 2 ; "-i de robe courte, verkapte Jezuiet; ,---,, a. Jezuietisch.
jesuitlque, a. Jezuietisch.
jesuitisme, m. leer der Jezuieten.
Jesus [3eziis], 'in. Jezus; bon "4, lieve
hemel !; "d-Christ [3eziikri], Jezus Christus; Societe de -', Jezuietenorde, ,,,, a. in:
papier '-, groot formaat papier.
jet, in. worp, gooi; straal; scheut, gulp;
't (uit)werpen; 't gieten (i. e. vorm); $ uitspruitsel, loot; it a du ,--,, het komt er bij
hem in einem Guss uit; faire le ",, ,f een
gedeelte der lading overboord gooien; ",
d'abeilles, zwerm jonge bijen; .-•-, d'eau,
waterstraal, fontein; ,,, de lumare, lichtstraal; "-, de Pierre, steenworp; ", de
vapeur, rookwolk; premier ,-...,, eerste ontwerp, schets; a ,---, continu, clOarstromend,
de haut ,•-,, hoogstammig (v. bomen);
du premier ,-.., of d'un seal ,-•,, in eons.
jetage, m. het (uit)werpen, 't gieten, &.
jete, m. danspas; ,,, de fauteuil, gehaakte
anti-macassar; ,---, de lit, sprei.
jetee, f. pier, havenhoofd; puin enz. op een
weg; '' promenade, wandelpier, wandelhoofd; e d'abeilles, zwerm jonge bijen;
(arg.) honderd frs.
jeter, v.tr. werpen, gooien; smijten; storten;
of-, neer-, toe-, uit-, weggooien of werpen;
laten vallen ('t anker); schieten (stralen,
wortels); uitschieten, uitzenden (loten,

jeteur

43 0
een zwerm); verspreiden (schrik, ontsteltenis &); gieten (kaarten &); ", du c ceur sur
le carreau, zie mettre; fa en jette un coup,
(pop.) dat is een mooi stuk werk; ,-,, un
coup d' veil, een blik slaan; t-,, un cri (des
cris), een kreet (kreten) slaken; ".., le discredit sur..., ...in discrediet brengen; ,-■•,
feu et flamme, vuur en vlam spuwen; ^-,
des feux, vonken schieten, fonkelen, schitteren; ,•, de l'humeur (du pus), lopen, dragen, etteren; ,, une panique, een paniek
veroorzaken; vous pouvez me ", chez
Kras, je kunt mij bij Kras afzetten;
de la poudre aux yeux, zand in de ogen
strooien; ,■., du sang, bloed opgeven
(spuwen); n'en jetez plus!, (pop.) & (tam.)
schei uit (met je gezwets) !; ", bas, omhalen (een muur &); ~ et bas, omverwerpen, ten val brengen (een ministerie
&); ' a l'eau, in het water gooien; ~
dans le desespoir, tot wanhoop brengen;
,-.., dans les fers, in boeien slaan; ~ en
Prison, in de gevangenis werpen; e•-, qn.
hors de lui-mime, iemand van zijn stuk
brengen, uit zijn vel doen springen; ~,
v.abs. lopen, dragen, etteren; * uitlopen; se "s, zich werpen, zich storten;
elkaar toewerpen; geworpen (gegooid, gesmeten) worden; se ~ au cou de qn., iem.
om de hals vallen; se'' a (dans) l'eau,
in het water springen, zich verdrinken;
se ~ 4 la tete de qn. ) zich bij iem. opdringen; le Rhin se jette dans la mer du Nord,
de Rijn mondt uit in de Noordzee; la
fievre s' est jete'e sur son estomac, de koorts
is hem op de maag geslagen; it s' en est
jetd, (pop.) hij heeft zitten hijsen (pimpelen).
jeteur, m. werper; ", de sorts, stovenaar,
heksenmeester, behekser.
jetisses, zie jectisses,
jeton, m. fiche: speelpenning; ,.•, de presence,
presentiepenning; faux comme un ~, zo
vals als wat; donner un r,,, (arg.) een
blik slaan.
jetonnier, m. (arg.) zie academicien.
jettatura, f. (blik van) het boze oog.
jeu, m. spel; kinderspel; speling; gang, werking (v, e. machine); stel (roeiriemen &);
j• register; c'est son v-..,, dat is zo zijn
manier, dat doet hij nou altijd; c'est un
, (joue), dat is een doorgestoken kaart;
ce n' est qu'un ,.•., pour Jul, 't is voor hem
maar kinderspel; les- Jeux et les Ris, de
godinnen van spel en lach; ", d'adresse,
behendigheidsspel; ~ de basketball, korfbalspel; ~ de cartes, kaartspel; spel
kaarten; ti de dames, damspel, 't dammen; e■-, d' esprit, geestig woordenspel, geestige rijmelarij; des 'x d' eau,
(spuitende) waterwerken; ,,, de hasard,
hazardspel; un ,--, du hasard, een spel van

jeu
het toeval; le i•-, d'une machine, de gang
van een machine; r•-i(x) de main, ",(x)
de vilain, handjesspel, katjesspel, dus
handen thuis !; ,--,de mots, woordspeling;
un e-,.., de la nature, een speling der natuur; ' de paume, kaatsbaan, kaatsspel;
de physionomie, mimiek, wisselend
spel der gelaatsuitdrukkingen; le f■-,
d'un piston, de speelruimte van een
zuiger; ,---, de gullies, kegelspel, -baan;
"-dx de scene, stil spel; -'x de societe,
gezelschapsspelletjes, spelletjes; un
de voiles, h een stel zeilen; le grand ,■,,
,1% orgelspel met alle registers uitgetrokken; (fig.) de uiterste middelen; des
••■,x innocents, (gezelschaps)spelletjes; des
,x inte'rieurs, spelletjes voor binnenshuis (voor de huiskamer); mime ",,, als
voren; ".., meet, stil spel (v. acteur);
nouveau ~, het nieuwste, de nieuwste
richting; les "dx olympiques, de Olympische spelen; petits ,-,x, (gezelschaps)spelletjes; ,---,x populaires, volksspelen;
vieux ,,,, wat ouderwets is, wat afgedaan heeft of uit de tijd is; avoir un (of
du) beau ,---,, mooie kaarten hebben; avoir
beau ' (a...), vrij spel hebben (om...);
avoir beau ' avec, gewonnen spel met
iemand hebben; j'aurais eu beau ,..%., a
mentir, ik had hun makkelijk wat kunnen
voorliegen; ne pas avoir asset de ~, geen
speling genoeg hebben, stroef gaan, klem
zijn; cacher (couvrir) son ~, zijn spel gedekt houden, zich niet in de kaart laten
kijken; donner du ,-... a une Porte, een deur
meer speling geven; ce serail donner (faire)
beau ,,, a..., zó zou men het hem wat
al te gemakkelijk maken; faire le'', (sp.)
al dadelijk de leading nemen om de andere
renpaarden te dwingen alle krachten in
te spannen en hen zodoende of te matten
ten gunste van een ander paard; faire
(jouer) le ", de qn., iemand in de kaart
spelen, iemand helpen, zijn belangen
dienen; faire son ,,, inzetten (bij 't
roulettespel &); faites votre ,■i !, faites
vos "dx!, inzetten, heren !; se faire
un ,..■, de..., er vermaak in scheppen
om...; er een spelletje van maken;
jouer bon ",, bon argent, jouer franc
"s, eerlijk (spel) spelen; jouer gros ",,
grof spelen; jouer un'' d'enfer, geweldig
spelen; (fig.) alles op het spel zetten;
cela passe le ~, dat is geen spelen meer,
dat gaat te ver; tenir le ", de qn., voor
iemand spelen, iemands spel even overnemen; tenir une..,, een speelbank houden;
on verra beau ~, daar zal je grappen van
beleven; faire volt. beau'' a qn., iemand
eens eventjes onder handen nemen, zeggen. waar het op staat; a .beau "s r beau
retour, leer om leer; de ene dienst is de
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andere waard; se prendre a son ",, de
smaak van jets beetkrijgen; mettre au ",,
op-, inzetten; mettre qn. dans son "i, iem.
weten te winnen voor zijn zaak, hem op
zijn hand krijgen; ce n'est pas de "-,, dat
is niet zoals het hoort; etre et deux de ",,
aan elkaar gewaagd zijn; etre en "i, op
het spel staan; entrer en ",, beginnen te
spelen; mettre en ~, op bet spel zetten;
par ~, voor de aardigheid (de grap);
le ".0 ne vaut pas la chandelle, 't sop is de
kool niet waard.
jeudi, m. Donderdag; e..., gras, laatste Donderdag voor de Vasten; i.%) taint, Witte
Donderdag; cela se fera la semaine des
trots (quatre) ~s, met St. Juttemis.
jeun [3C6], in: a ~, adv. nuchter.
jeune [3een], a. jong, jeugdig; kinderlijk,
fleet Fromont ~, $ Fromont junior; le
~ dge, de jeugdige leeftijd, de jeugd; ~
barbe, vlasbaard, melkmuil; ~ fille,
meisje; des "-is gens, jongelui; ~ homme,
jongmens (tot 25 jaar); homme ~,
jonge man (tot 40 jaar); Pas si", homme!,
(fam.) zo dom ben ik niet !; avoir son
~ homme, (fam.) hem om hebben; la ~
saison, de jeugd; c'est un peu ~, (pop.)
het is wat krap, klein; kort; ",, in. de
jongere; jongmens; jong v. e. dier.
jeune [3cbn], m. vasten; jour de ",, vastendag.
Jeune-France, f. groep uiterst-romantieken
( ± 183o); ook: un ~.
jeunement [ Sae-], adv. onbezonnen.
jefiner [ace-], v.intr. vasten.
jeunesse, I. jeugd; jeugdigheid; jongelingschap, jongelieden; (pop.) jong meisje; il
faut que ,,,, se passe, de jeugd moet uitrazen; si ~ savait, si vieillesse pouvait,
bet verstand komt niet voor de jaren,
maar als de jaren er zijn, is bet met de
kracht gedaan; ~ dore'e, rijke jongelui
(inz. anti-republikeinse onder Conventie
en Directoire).
jeunet [3c3e--], a. piepjong.
jefineur [3&-], m. -euse, f. die vast, vaster.
Jèzabel, I. Jezabel2.
Joachim [- J6], in. Jochem.
joaillerie [3wajri], f. juwelierskunst; juwelenhandel; juwelen.
joaillier [3waje], m. juwelier.
job, m. (arg.) kop; monter le", a qn., iemand
om de tuin leiden, hem een loer draaien;
se monter le ",, zich illusies maken, zich
opwinden; (arg.) 'n goed zaakje.
jobard, m. hals, uilskuiken, knol.
jobarder, v.tr. voor de gek houden, bedotten.
jobarderie, f. lummeligheid.
jobelin, m. dieventaal (i5e eeuw).
jockey [36ke], m. jockey.
jocko,m.. Kees: aap; (pop.) brood; bakker.
jocrisse, m. bloed, sul; uil, onhandige knecht.

jodler, v.intr. jodelen, joedelen
Johannite, m. Johanniter.
joie, I. vreugde, blijdschap; •-■-, de vivre,
levensvreugd; les ~s du Paradis, de
hemelse vreugd(en); j'ai de la 1,0 et vous
voir, het doet mij genoegen u te zien;
f air e la ", de..., het geluk uitmaken van...;
se faire une ~ de, zich verheugen over,

met vreugde (zien, vernemen) dat...;
avoir le cceur et la ",, in een vrolijke
stemming zijn; s'en dormer a cceur r,, , zijn
hart aan jets ophalen; vive la "4, leve
de vreugd !
joignant, a. aangrenzend; ~, prep. naast.
joindre, v.tr. bijeenvoegen, samen-, toevoegen; aaneênsluiten, aaneenspijkeren,
aaneenvoegen; vouwen (de handen); verenigen, verbinden; in-, achterhalen;
grenzen aan; zich voegen bij, zich aansluiten bij; ~ les deux bouts, de eindjes
aan mekaar knopen, rondkomen; ~ le
courage a la prudence, moed aan beleid
paren; ,-,, un navire, een schip inhalen;
", l'utile a l'agre'able, het nuttige met het
aangename verenigen; joignez a cela
que..., daarbij komt nog dat...; se ~ a qn.
pour..., zich aansluiten bij iemand om...;
".,, v.intr. passen, (aan elkaar) sluiten,
aansluiten.
joint, a. bijeengevoegd; gevouwen (v. handen); aaneengesloten (v. voeten); ~, m.
gewricht; voeg; saisir le "-,, de gunstige
gelegenheid aangrijpen; trouver le ~, de
zaak bij 't rechte eind aanvatten; trouver
un "i, de plaats vinden waar men moet
aanpakken.
jointe, f. koot (v. paardepoot); .. voeg.
jointe, a. gekoot.
joint6e, I. de beide (samengevoegde) handen vol.
jointif, a. aaneensluitend, vlak tegen elkaar,
jointoiement, in. 't voegen; voegwerk.
jointoyer, v.tr. voegen (stenen).
jointure, f. gewricht.
jojo, a. (fam.) aardig.
joie, f. kt,, jol.
jolt, a. mooi; aardig°, lief; ~e a croquer, om
op te eten, allersnoezigst; me voila ~.1,
nu ben ik er mooi aan toe !; il fait ~,
bet is mooi weer; ~, m. le ~ de l'affaire,
het mooie van de zaak, het mooiste; ca
va faire du ~!, dat belooft wat !; voila du
"-,, c'est du ~,' dat is wat moois !
jolt-cteur, m. (fam.) mooie jongen; faire le
,.-,, lief doen.
joliesse, f. mooiheid.
Joliet, a. nogal mooi.
joliment, adv. moot, aardig (ook <), netjes;
vous vous etet ~ trompe, je hebt je lelijk
vergist.
jolivetê, f. aardigheid, snuisterij.
jombarde, f. fluit met drie gaten,
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Jonas [-nas], m. Jonas.
jonc [3o], m. $ bies, riet; (arg.) goud; (canne
de) ~, rotting;'' d'Espagne (des Indes),
rottan; canne de ~, $ lisdodde.
joncacies, f. pl. $ rietachtige planten.
joncago, m. $ zoutgras.
jonchaie, f. biesbos.
jonchee, I. gestrooide bloemen, takken,
groen &; soort kaasje; la ,,, de cadavres,
het aantal lijken waarmee de grond als
bezaaid was.
joncher, v.tr. bestrooien; bedekken, bejonchire, I. klomp biezen. [zaaien.
jonchets, m. pl. (figuurtjes voor het) knibbelspel.
jonction, I . samenvoeging, verbinding,
samenkom.st, vereniging.
jongler, v.intr. goochelen, ballen (met messen &), jongleren.
jonglerie, I. goochelarij; bedriegerij; schijnredenering, handigheid.
jongleur, in. goochelaar; bedrieger; al reizend zanger (in de Middeleeuwen).
jonque, f. 4,, jonk.
jonquille f. $ tijloos; ,--,, m. geelwit.
jordonne, m. ou f. albedil.
jordonnant(e), a. bazig (vooral v. vrouw).
jordonner, v.intr. commanderen, den baas
(willen) spelen.
Joseph [36zef], Jozef; faire (le) "}, den
preutsen (kuisen) jongeling spelen; papier
,J, dun, licht papier.
Josiphe, in. CO (Flavius) Josephus.
Josephine, f. Jozephina; (arg.) pijp; X bajonet; faire sa ~, de preutse juffrouw
[spelen.
Josse, m. Joost.
Josue, m. B Jozua.
jouable, a. speelbaar, te spelen.
jouail [3waj], m.. 6 ankerstok.
jouailler [3wAje], v.intr. (tam.) om een
kleinigheid spelen; J` slecht spelen.
jouaillon [3wajO], bang speler.
joubarbe, f. $ huislook.
joue, f. wang, koon; coucher (of mettre) en
,, aanleggen op; se coller les Ns, (pop.)
[vlucht.
zitten schransen.
jouke, f. muurdikte (bij deur of venster),
jotter, v.intr. spelen; speling hebben; zich
bewegen, werken (v. machines, hout &);
les eaux jouent, de fonteinen spuiten;
faire ,....,, laten spelen (spuiten), doen
werken (een machine); ~ a la bourse,
op de beurs spelen, speculeren, gokken;
a un jeu, een spel spelen (doen); •---, au
billard &, biljart spelen, biljarten; ~ au
blus fin, zien wie de slimste is; ,-, au
grand seigneur, den groten heer spelen,
den Piet uithangen; ,-■, aux cartes, kaartspelen, kaarten; ~ aux dames, dammen;
", aux ichecs, schaak spelen, schaken; ,--,
avec sa vie, met zijn leven spelen; "a
d'adresse, zich door handigheid eruit

trachten te redden; ' de l' epee, ,de
degen trekker, de degen gebruiken; ,-,
de la flute &, fluit spelen; "a de malheur,
ongelukkig spelen, pech hebben; •-•., du
baton (du couteau &), de stok (het mes &)
gebruiken, er met de stok op slaan,
messteken uitdelen rechts en links; ,---0
du piano &, piano spelen; '' du pouce,
(af)dokken, afschuiven; ~ du revolver,
met de revolver schieten; ' d'un instrument, een instrument bespelen; "a des
hommes, de mannen weten naar haar
hand te zetten of naar haar pijpen laten
dansen; ", des jambes (des flutes, des
pattes), er de spat in zetten, benen maken;
~ des mdchoires (des mandibules), zitten
smikkelen; ~ des mains, zijn handen
gebruiken (om klappen uit te delen)
of iets te grijpen of naar zich toe te halen);
", de la prunelle (des yeux), met haar
ogen spelen, lonkjes geven, NI main
mata; "a en carreau &, ruiten (uit)spelen;
' les mathe'matiques?... it en joue tres
bien, (fam.) hij doet het heel aardig, daar
is hij sterk in; "a sur son ancre, , voor
anker rijden; "a sur les mots, woordspelingen maken; ~ faux, j, vals spelen;
~ serrd, geserreerd spelen, zich niet bloat
geven; ~, v.tr. spelen (een rol &); nitspelen (harten &); spelen om (een inzet
van...); spelen voor (koning&); (fig.) op
het spel zetten; ~ la come'die, komedie
spelen 2 ; "a la douleur, de lijderes spelen;
~ gros jeu, grof spelen; (fig.) hoog spel
spelen; "a un pion, een stuk verzetten;
,.., qc., om iets spelen; "-, qn., met iemand
„spelen", iemand voor het lapje houden;
~ les rois, de koningsrollen spelen; "a le
(son) grand seigneur, den groten mijnheer
uithangen; cette dtoffe joue la soie, die
stof heeft wel wat van zijde; "., un tour
a qn., iemand een poets spelen; "a le tout
Pour le tout, alles op het spel zetten;'' sa
vie, zijn leven op het spel zetten, -wagen;
~, v.pr. se ,-.,, spelen, dartelen; gespeeld
worden; zich laten spelen; en se jouant,
spelenderwijs; se a qn., zich aan iemand
wagen, 't opnemen tegen iemand; se
de, spotten met; als m. in: succes di au
hasard plutdt qu'au bien ~, meer te
danken aan het toeval dan aan wijs beleid.
jouet, m. stuk speelgoed; (fig.) speelbal.
jouette, f. konijnen-, hazenhol.
joueur, m. -euse, f. speler, speelster; it est
beau r...,, hij kan goed tegen zijn verlies;
d de cartes, kaartspeler; "a d'orgue, orgeldraaier; ".,, a. speels; speelziek, aan
bet spel verslaafd.
joufilu, a. boiwangig; ~, m. plafond-engeltje: dikkerd met bolle wangen.
joug [3ug], m. juk; mettre au ,--", het juk
opleggen; mettre sous le ,,,, onder het juk
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brengen; passer sous le '', onder 't juk
doorgaan (tot teken van onderwerping);
secouer le ,,,, het juk afsehudden2.
jougo-slave, a. Joego-Slavisch; J~, m.

Joego-Slaaf.
joui(ll)ire, f. sluiswand.
jouir,.v.intr. genieten; ,--, de, genieten (van),
hebben, in het bezit zijn van, bezitten.
jouissance, f. genot; genieting; vruchtgebruik; avoir la ,---, de, in 't genot zijn van;
vrij mogen gebruiken; entrer en ~ de, de
beschikking krijgen over.
joujou, m. stuk speelgoed; des ,-,,x, kinderspeelgoed; faire ~, spelen.
lour, m. dag; (dag)licht; jour: ontvangdag;
aanzijn, 'even; opening, venster; ce '',
deze dag; ce ,--, d'hui, (oud.) heden, vandaag; le r■i, de dag; de morgen; overdag;
le ~ oil, de dag waarop; c'est le ,%-/ et la
nuit, ze verschillen dag en nacht; quelque
de een of andere dag; un ,-•,,, een
dag; op zekere dag; un beau ",, een
mooie dag; op een goeie dag; de een
of andere dag; un de ces P%-ds, een dozer
dagen; un ~ ou l'autre, (op) de een of
andere dag; r•-, et nuit, dag en nacht;
tous les ,..,s, alle dagen; tous les deux (huit,
quinze) r•-is, om de andere dag, om de
acht (veertien) dagen; l'autre ,,,, onlangs;
les beaux ~s, de mooie (lente)dagen; it y a
beau'' que, het is al een aardig tijdje geleden dat...; les "-,s caniculaires, de hondsdagen; ".-, complementaire, schrikkeldag;
ces derniers ~s, in de laatste dagen, in
de laatste tijd; faux ,./, vals licht;
,,, ferid, kerkelijke hoogfeestdag; le
grand '', de grote dag; klaarlichte dag;
het voile licht der publiciteit; ei., gras,
RK vleesdag, geen onthoudingsdag;
,■-i maigre, RK onthoudingsdag; c'est son
mauvais ",, hij is weer in slecht humeur
vandaaa: ,-,, ouvrable, werkdag; le petit ~,
de morgenschemering; quel ' sommes
nous? , wat is het vandaag?; mes vieux ,--,s,
mijn ouwe dag; ,-,0 de l'an, Nieuwjaarsdag;
#.■., de Dieu!, vervloekt !, wel verdord !,
,--is de faveur (de grace), respijtdagen ; ,-..,
de fête, feestdag; le ' de ma fête, mijn
naamdag; le ' des morts, Allerzielen; /...,
de naissance, verjaardag; ,---ds de planche,
, ligdagen; ,---, de servitude(desouffrance),
venster in een mandelige muur; Willer
le "-,, over dag licht branden; ceux a qui
je dois le ,•-i, die mij het leven geschonken
hebben; donner le ,---, (a), het leven schenken (aan); donner ses huit ~s, de dienst
opzeggen; donner un nouveau'----, a, in een
ander daglicht plaatsen; it fait /-%-i, het is
dag; it fera ~ demain, morgen komt er
weer een dag; faire '- ci..., dOOrlaten;
faire son bon ,--i, RK tot de tafel des
Heren naderen; se faire "-i, aan de dag
F R AN S WOORDENBOEK,

journal

treden; zich een weg banen (door...);
feter du ~ sur, licht werpen op; mettre
ses ~s en danger, zijn leven in gevaar
brengen; titer le ~ a qn., iemand in
het licht staan;iemand het leven benemen;
perdre le ,--,, het leven verliezen, sterven;
prendre ~ , een bepaalde dag afspreken;
prendre ' par le haut, zijn licht van boven
krijgen; recevoir le ~, het levenslicht
aanschouwen; respirer le ~, ademen,
leven; sauver ses ~s, hem het leven
redden; tenir ses grands ,%ds, hoogtij
vieren; voir le ,-,,, het levenslicht aanschouwen; je n'y vois point de ~, ik zie
er geen gat in; a ~, a jour, opengewerkt;
up to date, bij; a son e.--,, op haar ontvangdag; te zijner tijd, te gelegener tijd;
et trois ~s de date, $ met drie dagen
zicht; etre a ,---i, $ bijgehouden zijn tot
op de dag; mettre a ,,, $ bijwerken (de
boeken); se mettre ci ",, zijn achterstand
bijwerken of inhalen; percer a ~, aan
het licht brengen, ontmaskeren, onthullen; doorzien; au ", d'aujourd'hui, tegenwoordig; au ~ le jour (la journee), van
de ene dag op de andere, van de hand
in de tand; au petit ~, bij het aanbreken van de dag; mettre au N, tegen
het licht houden; aan 't licht brengen; in
't licht geven; ter wereld brengen; dans
ce ~, op die dag; dans son ~, in iemands
licht (staan &); in het juiste licht; de ~
en ~, met de dag; van dag tot dag, dag
in, dag uit; de deux ~s run, om de
andere dag; de mes ",s, zolang ik leef;
de nos ,-,-,s, in onze dagen; habits de tous
les ~s, daagse kleren; titre de N, dienst
hebben, de dag hebben; ses... des Brands
~5, zijn Zondagse..., zijn Paasbeste..;
4tez-vous de devant mon ~, ga uit het
licht staan; le... du ~, de... van de
dag; d'un ", a l'autre, van de ene dag
op de andere; du e--) au lendemain, zo
maar ineens of dadelijk; en bon ,-%-i, in een
gunstig (dag)licht, en plein ~, op
klaarlichte dag; ...Par "s, ...per dag; r•-,
pour', op de dag af; pour un ~ ou deux,
voor 'n paar dagen; presenter l'affaire
sous un faux ' (sous an ,,, favorable),
de zaak in een verkeerd (gunstig) daglicht stellen; a chaque ", suffit sa peine,
iedere dag heeft genoeg aan eigen leed;
les ~s se suivent et ne se ressemblent pas,
elke dag brengt weer wat nieuws.
Jourdain, m. Jordaan (rivier).
journal, in. dagblad; tijdschrift; dagboek;
mon ,-,,, ook: het redactiebureau; ~annonces, blad met veel advertenties; ",
du bord, kti. scheepsjournaal; ".1 de classe,
sp- klasseboek; ~ hebdomadaire, weekhlad; ".., d'information„ nieuwsblad; un ,-....,
du jour, een kraut van de dag; ~ du
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tnatin, ochtendblad; le ", officiel, de

Staatscourant.
journaleux, m. > krantenkerel, persmuskiet.
journalier, a. dagelijks; onbestendig, wisselvallig; ",, m. dagloner.
journalisme, m. journalistiek, dagbladwezen, de dagbladen, de pers.
journaliste, m. journalist, dagbladschrijver.
journee, f. dag; gedenkwaardige dag; dagwerk, -taak, -loon; dagreis; veldslag;
, d'aviation, "i de vols, vliegdag; la
"i de huit heures, de achturige werkdag;
la ", de Poltawa, de slag van P.; demain
nous aurons une ~, morgen zal je wat
beleven; faire "i blanche, Maandag houden; faire des "is, uit werken gaan; faire
de bonnes "is, goede daglonen verdienen;
el la ', in daghuur; voor een dag; mentir
a la "i, alsof hij ervoor betaald werd; a
grandes "is, X met lange dagmarsen; a
petites ",s, met kleine dagreizen; dans la
,, in de loop van de dag, over dag; alley
en "i, uit werken gaan.
journellemint, adv. dagelijks.
joute, f. (water)steekspel; gevecht; debat.
jouter, v .intr . een steekspel houden, een laps
breken 2 , vechten.
jouteur, in. steekspeler; tegenpartij; un rude
,---,, een geduchte tegenstander in het
debat.
Jouvence, f. (oud) jeugd; fontaine de ".i,
verjongingsbron.

jouvenceau, m. jongeling.
jouvencelle, f. (aud) juffertje, jong meisje.
jouxte [3ukst] (oud) nevens, naast; overeenkomstig.
jovial, a. -ement, adv. opgeruimd, vrolijk,
jovialitê, f. opgeruimdheid. [j oviaal.
jovien, a. van Jupiter.
joyau, m. juweel, kleinood; les "ix de la
couronne, de kroonjuwelen.
Joyeuse, I. het zwaard van Karel den
joyeusement, adv. zie joyeux. [Groten.
joyeuseti, /. grap, aardigheid.
joyeux, a. vrolijk, blij, lustig, opgeruimd;
to en as de joyeuses!, ik moet zeggen je
hebt vermakelijke invallen !; "s, m. (are.)
soldaat van een bataillon d'Afrique.
jubê, m. oksaal, zangerskoor (v. e. kerk);

huger

gaan; (ergens) gaan zitten of zoveel hoog
gaan wonen.
juchoir, m. stok, roest, rek.
judaique, a. Joods; aan deletterhechtend;
",, f. olijfsteen.
judasser, v.intr. de Joodse gebruiken volgen.
judaisme, tn. de Joodse godsdienst.
Judas [-cab m. Judas, verrader; j",, kijkgat of -raampje (i. d. vloer).
judasser, v.intr. den Judas spelen; '', v.tr.
verraden.
judasserie, f. judasstreek.
Judg e, f. Judea.
judelle, I. lit waterhoen.
judeo-, joods-.
judicature, f. (oud) rechtersambt.
judiciaire, a. rechterlijk, gerechtelijk;
rechts...; combat "i, gerechtelijk tweegevecht, godsgericht; erreur ",, gerechtelijke dwaling; temoin "i, getuige in rech•
ten; ,,, m. ', f. oordeelskracht.
judiciairement, adv. gerechtelijk.
judicieux, a. -eusement, adv. oordeelkundig,
verstandig.
juge, m. rechter; scheidsrechter; beoordelaar; les Jas, le livre des .1,--,s, B het
boek Richteren; ,-%., criminel, strafrechter;
grand "i, ED minister van justitie (onder
het iste Keizerrijk); g---, au depart, starter
(bij wedstrijden); i•-, d'instruction, rechter
van instructie; ,-,-, de paix, kantonrechter;
etre ,,, et partie, rechter in eigen zaak zijn;
je t'en fais "i, nu kun je er zelf over oordelen; de fou ,---, brieve sentence, gekken

zijn spoedig met hun oordeel klaar.
juge, a. beslist; gevonnisd; "-,, m. le bien •-,i,
billijke uitspraak; les mss, de verdoemden;
au ,,i, op de gis.
jugeable, a. geoordeeld kunnende worden.
juge-commissaire, m. rechtercommissaris.
jugement, m. oordeel, mening; uitspraak,
vonnis; le dernier "i, het Laatste Oordeel;
de Dieu, Gods oordeel; ne pas avoir de
",, manquer de ",, geen gezond oordeel
hebben; donner son ,---, sur, zijn oordeel
(mening) zeggen over; perdre le ', zijn
verstand verliezen; porter son (of un) ,,-.,
sur, beoordelen; prononcer (of rendre) un
"s, vonnis vellen, uitspraak doen; a mon
venir a "i, zich onderwerpen, zoete
~, volgens mijn mening; etre en ",, zitbroodjes bakken.
ting houden (v. rechtbank).
jubilaire, a. jubel...; zijn 50-jarig jubileum jugeo(t)te, I. gezond mensenverstand; avoir
vierend; annee ', jubeljaar; docteur "s,
de la ', niet dom zijn.
juger, v.tr. (be)oordelen; uitspraak doen in,
dokter-jubilaris.
recht spreken; oordelen, vinden, achten;
jubilant, a. jubelend.
jubilation, I. gejuich; etre en "0, jubelen.
se "i, zich oordelen (achten); (fur.) bejubilê, m. jubeljaa:, •feest, 25 of 50-jarig
handeld worden (v. een zaak); le proces
jubileum.
s'est juge hier, er is gister uitspraak gedaan; ,■-,, v.intr. oordelen; jugez un peu! ,
jubiler, v.intr. juichen, jubelen.
nu vraag ik u !; vous jugez bien, dat kunt
jucher, v.intr. op een stok zitten, roesten
(v. vogels); zeer hoog wonen (van menu wel denken; je vous laisse a — dat
laat ik aan u ter beoordeling over, oorsen); ,,,, v.tr. hoog zetten; se "i, op stok
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deelt u nu zelf; "-, de, oordelen over, beoordelen; jugez de mon etonnement, stel u
mijn verbazing voor; 4 en e■-, par (sur),
to oordelen naar.
jugeur, m. oordeelveller; rechtspreker.
jugulaire, a. van de keel; "i, I. keelader;
stormband v. e. schako.
jugulant . a. (pop.) vervelend, lam.
juguler, v.tr. worgen; (fig.) smoren; vervelen.
juif, m. juive, f. Jood 2 , Jodin; (fig.) woekeraar; afzetter; le e%, errant, de wandelende
jood; le petit ,---,, ook: elleboogsknokkel;
les ~s de Pologne, de Poolse Joden; "-,, a.
joods; 4 la eve, op zijn joods.
juillet, m. Juli.
juin, m. Juni.
juiverie, I. jodenwijk, ghetto; de Joden;

afzetterij.
jujube, I. 4 rode borstbezie; jujubes.
jujubier, m. $ borstbezieboom.
julep, m. kalmerende drank.
Jules, m. Julius; je■, , m. (arg.) waterpot,
Julie, f. Julia. [faecalienbak.
Julien, a. juliaans; les Alpes J"-ines, de
Julische Alpen.
Julien, in. Julianus.
julienne, I. 4 nachtviolier; groentesoep;
Juliers, in. Gulik. 11"-i, Juliana.
Juliette, I. Julia, Juultje.
jumeau, jumelle, a. tweeling...; Wye ~,
tweeluigbroeder; s ceur jumelle, tweelingzuster; /its ~x, twee bij elkaar behorende
ledikanten; trois ,,,x, drieling.
jumelle(s), f. (p1). toneelkijker, verrekijker;
,.•-, a prismes, prismakijker; zijstukken;
schalen.
jument, I. merrie; la", noire, het ijzeren ros:
de locomotief.
jumenterie, I. stoeterij.
jungle, f. rimboe, wildernis.

Junon, I. Juno2.
junonien, a. Junonisch, als van Juno.
jupe, f. (vrouwen)rok; "-, fendue, broekrok;
trotteuse, voetvrije rok.

jupet-culottet, I. broekrok, haremrok.
jupiire, I. costuumrokkennaaister.
Jupin, m. (fam.) Jupiter, % Jupijn.
Jupiter, in. Jupiter.
jupon, m. (vrouwen)onderrok, korte rok.
juponnê, a. in onderrok.
juponnier, m. vrouwennaloper, scharrelaar,
vrouwengek.

Jura, m. Jura(gebergte).
jurande, f. ambt van gezworene.
jurassien, a. van de Jura; J~, In. Jurabewoner.
jurassique, a. van de Juraformatie, Jura..
juratoire, a. in: caution "s, borgtocht onder
ede.

jurê, m. (& a.) gezworen(e); beedigd(e).
jurement, m. eed, 't zweren; vloek,
jurer, , v.tr. beedigen, bezweren; zweren;

juste

on ,--drait A., men zou zweren dat het A. is;
", (le nom de) Dieu, Gods naam ijdelijk
gebruiken; ,-.., ses grands dieux, bij hoog
en bij laag bezweren; je ne le jurerais pas,
ik zou er geen eed op durven doen; ", sa
perte, zijn ondergang zweren; "-, le secret,
geheimhouding zweren; se ~, elkander zweren of plechtig beloven, zich
heilig voornemen; "-i, v.intr. vloeken (ook
van kleuren); it ne faut ,--, de rien, men
weet nooit wat er nog gebeuren kan; on
jure par cet homme, men zweert bij dien
man; "-, sur son honneur, op zijn eer
zweren; "-, sur la parole du maitre, bij
't woord des meesters zweren; "-, comme
un charretier (comme un paien), vloeken
als een ketter; "-, faux, een valse eed
jugeur, m. zweerder; vloeker. [ doen.
juridiction, f. rechtsmacht; rechtsgebied;
rechtscollege.
juridictionnel, a. tot de rechtsmacht-, tot
een rechtsgebied behorend, rechts...
juridique, a. -ment, adv. gerechtelijk.
jurisconsulte, m. rechtsgeleerde.
jurisprudence, f. rechtsgeleerdheid; rechtspraak, jurisprudentie.
juriste, m. schrijver over rechtsgeleerdheid.
juron, m. vloek(woord); faire (of Whey) un
,--i, een vloek uitstoten.
jury, m. rechtbank van gezworenen; commissie (v. beoordeling), jury; examencommissie.
jus [3ii], m. sap, nat, sans; (arg.) (vuil) water; X slobber: koffie; zjeuigheid, chic;
N de chapeau, slobber: koffie; ,---, de
reglisse, dropwater; (arg.) „roetmop"; le
,-, de la treille, het druivennat; premier i-•,,
X soldaat eerste klasse; c'est e■, vert et vent
"-i, het is een pot nat; fa n'en vaut pas le
~, (arg.) het is de moeite niet waard;
faire un ,-..,, kabaal maken; jeter son ,---,,
de gebraden haan uithangen; it y met
du ~, (arg.) hij doet er zijn uiterste best
[op.
jusant, m. , eb.
jusqu'auboutiste, m. die volhoudt tot het
eind.
jusque (dichterlijk jusques), prep. tot, tot
aan; zelfs; jusqu'ici, tot Kier toe; "-, let,
tot daar, tot zover; tot nu toe; zo zeer;
j'en ai ,•-, l4, het zit me tot Kier, ik ben er
beu van; jusqu'et quand?, tot wanneer?;
on alla jusqu'et dire, men ging zo ver dat
men zei; jusqu'4 ses ennemis, jusqu'aux
valets, zelfs zijn vijanden (de bedienden);
jusqu'et ce que, conj. totdat.
jusquiame, f. $ bilzenkruid; vergif daaruit.
jussion, I . (vorstelijk) bevel; lettre de —,
kabinetsbevel, -order.
justaucorps, in. nauwsluitende jas of -lijf.
Juste, in. Justus.
juste, a. rechtvaardig, gerecht, billijk, gegrond; nauwkeurig, juist; precies (v. tijd,
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gewicht &); passend, nauw (v. kleren);
comme it est ~, zoals billijk is; c'est bier
~ s'il se contenait, hij kon zich maar ternauwernood inhouden; ~, adv. nauwkeurig, juist, net, precies; chanter --,
zuiver zingen; titre chausse ~, nauwe
schoenen aan hebben; avoir tout ~ le
temps de, nog juist tijd hebben om; i■i, m.
rechtvaardig persoon; 't rechtvaardige;
le ~ et l'injuste, recht en onrecht; au ~,
nauwkeurig, precies, recht; comme de ~,
wat niet meer dan billijk is (was).
justement, adv. terecht, rechtvaardig; precies, juist.
juste-milieu, m. het juiste midden, de gulden
middelweg.
justesse, f. juistheid, nauwkeurigheid;
chanter avec ~, zuiver zingen; ~ de tir,
X trefzekerheid.
justice, 1. rechtvaardigheid; gerechtigheid;
recht, gerecht; rechtspleging; Bois de ~,
schavot; cour de ~, gerechtshof; ministre
de la ~, minister van justitie; en —, in
rechten; en bonne ~, in alle recht en
billijkheid; demander ~, recht vragen
(eisen); faire (of rendre) ,---, a qn., iem.
recht laten wedervaren; faire ~ de, a.frekenen met, naar verdienste laken, bestraffen; se faire ~, zichzelf recht verschaffen; zichzelf recht doen, de hand aan
zich zelf slaan; it taut que ~ se fasse, het
recht moet zijn loop hebben; ,---, sera faite,
recht zal geschieden; rendre la '', recht
spreken; c'est une ,---, a lui rendre, dat moet
men hem nageven.
justiciable, a. in: ,---, de, onderworpen aan
de rechtspraak van; verantwoordelijk
voor; ,■,, m. justiciabele.
justiciaire, m. werkheilige.
justifier, m. handhaver v. h. recht, rechtsvoltrekker; rechtspreker; ~, v.tr. rechten.
justifiable, a. to rechtvaardigen.
justifiant, a. rechtvaardigend.
justificatif, a. rechtvaardigend; piece ^Jive,
bewijsstuk.
justification, f. rechtvaardiging; regellengte
(bij letterzetters).
justifier, v.tr. rechtvaardigen (ook ~de);
wettigen; bewijzen, bewaarheiden; justeren; se ~,, zich (laten) rechtvaardigen;
gerechtvaardigd worden; ~, v.intr. ~ de,
rekenschap geven van, bewijzen; ~ de son
administration, rekenschap geven van zijn
beheer; ~ de son identitd, zijn identiteit
[ bewijzen.
Justin, m. Justinus.
Justine, f. Justine.
Justinien, m. Justinianus.
jute, in. jute (soort linnen).
[ heer.
Jutes, m.pl. Jutten.
juteux, a. sappig; ~, m. X adjudant; chic
jutlandais, a. Jutlands; Jam, m. Jutlander.
Juvenal, m. Juvenalis (Rom. Satiricus).

juvenile, a. jeugdig.
juvenilia, m.pl. jeugdwerk(en).
juvenilite, f. jeugdigheid.
juxtalineaire, a. in: traduction ~, vertaling
naast de tekst.

juxtaposer, v.tr. naast elkaar plaatsen; se ~,
zich naast elkaar (laten) plaatsen; naast
elkaar geplaatst worden.
juxtaposition, f. naastelkanderplaatsing,
nevenschikking; aanhechting.

K.
K m. k (de letter).
kaaba, I. & m. kaaba.
Kabyle, m. Kabyl; Ifr•d, a. Kabyls.
kahouanne, f. .sz zeeschildpad, kawaan.
kainite, f. kalniet.
kakatoes [-twe], m. 3t kaketoe.
kaki, m. khaki; Eng. soldaat; ~, a. khakikleurig.

kaleidoscope, m. kaleidoskoop.
kalêidoscopique, a. kaleidoscopisch.
kali, m. $ zoutkruid; loogzout, potas.
kalmie, f. $ lepelboom.
Kalmouc, m. Kalmuk.
kamichi [-ifi], m. It struishoen.
kan, m. zie khan.
kandjar of kangiar, m. Indische dolk.
kangourou of kanguroo, m. .ft kangoeroe.
kantien, a. van Kant; ~, in. Kantiaan.
kaolin, m. Chinese porseleinaarde.
kart, m. kerrie.
karma, m. karma.
kasba(h), I. & m. paleis v. e. vorst in Barbarijse steden; Arabierenwijk (Alg.) (arg.)
[huis.
Kattegat, m. Kattegat.
keepsake [kipsêk], m. souvenir, boekje,
album.
kelbe, tn. zie kelbe.
kepi, m. kepi, soldatenpet; uniformpet van
scholieren.
kermis, m. soort cochenille-schildluis; $
antimoonverbinding.
kermesse, f. kermis (in Vlaanderen en
Nederland);'' d' e'td, weldadigheids(tuin)[feest.
kêrosine, m. kerosine.
ketmie, I. $ hibiscus, kembang spatoe;
heemstroos.
khaki, zie kaki.
Khan, m. khan: Tartaars vorst.
khanat, m. gebied van een Khan.
khedive, m. onderkoning van Egypte.
khediv(i)al, a. van den khedive.
khol, zie kohl.
kif-kif, a. precies Bender, een pot nat;
ook~~ bourricot: ~, adv. precies Bender.
kif-kif, tn. kakkerlak.
kiki, m. (arg.) keel; hats.
kil, in. (pop.) kilo, kilometer; -liter.
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kilo, m. kilo(gram); (arg.) liter.
kilogramme, m. kilogram.
kilolitre, m. kiloliter, moo 1.
kilometre, m. kilometer, i000 m.
kilomEtrer, v.tr. in: ,•-, une route, kilometerpalen langs een weg zetten.
kllometrique, a. kilometer...; borne ~, kilokimono, in. kimono.
[meterpaal.
kinkajou, m. .sz. wikkelneus; honingbeer.
kiosque, m. paviljoen, koepel, tent; ,..., ci
musique, muziektent; kiosk;'' de combat,
X gevechtstoren.
kirsch, m. Kirschwasser, brandewijn uit
kersenpitten getrokken.
klaxon, m. autotoeter; coups de ~, autogetoeter.
klêban, in. klewang.
klibe, m. (arg.) hond.
klephte, m. Gneks bergbewoner, -rover.
kleptomane, m. & f. lijder(es) aan kleptomanie of steelzucht.
kleptomanie, 1. kleptomanie, steelzucht.
knock-out [nalthut], m. knock-out.
knout, [knut] m. knoet (gesel).
knouter [knute], v.tr. met de knoet slaan.
kodak, m. handcamera, kodak.
kohl,. in. kohol.
kola, f. & m. kola(noot),
kopeck, m. Russisch tweecent-stuk.
korrigan, m. kwelduiveltje, -geest.
Kourde, m. Koerde; ke---,, a. Koerdisch.
kraal, m. kraal (Hottentots dorp).
krach [krak], m. financiele ramp.
kriss, in. kris.
Kroumir, in. Arabo-Berber; (arg.) onderkruiper.
ksar, m. (versterkt) dorp (Algerije).
kummel, m. kiimmel.
kymri(que), a. Kymrisch.
kyrielle, 1. een hele reeks, -sleep -rist.
kyste, m. T beursgezwel.
beursgezwelachtig.
kysteux, a.
kystique, a. I beursgezwel-.

r

L.
L, m. & f. fun 19, une el], 1 (de letter); Rom.
cijfer L = 50; L. = Louis; litre; $ Livre;
L. E. = Legion Etrangere.
I la, art. de, het; ~, pron. haar, hem, het;
2 la, in. at' la, a; donner le ~, st' de la aangeven; (fie.) de toon aangeven.
IA, adv. daar, ginds; pa et —, hier en daar;
il n' est pas ~, hij is er niet; je suis toujours
pour..., voor... ben ik altijd to vinden;
it est un peu ~, hij is lang niet mis; de ~,
vandaar; daaruit; daarna; de '''' a ne pas
vous ...er, dat wil nog niet zeggen dat...;
par ~, daarlangs, daarheen; daar; daarmee, op die manier; c' est r--, une erreur,

J
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dat is een vergissing; ,•-,, interj. (zie)zo !
nou; daar ! e•-, , ', kom, kom ! nu, nu !
kalmpjes aan ! zo, zo, tamelijk; oh ,---,,
,---,./ o je !
labadens [-dds], m. (arg.) ouwe schoolkameraad.
labadisme, in. leer van Jean de Labadie.
labadiste, m. aanhanger v. Jean de Labadie.
labarum [-ram], m. labarum; romeinse
standaard, -van Constantijn den Groten.
la-bas, daar(ginds); r.--, , m. vrouwengevanlabbe, m. roofmeeuw. [genis.
labdacisme, m. verkeerde uitspraak van de
1; opeenstapeling van l's.
labelle, f. $ onderlip (lipbloem); opstaande
rand (schelp).
labeur, in. zware arbeid; groot werk; Fêtes
de • - ■ i , ploeg-, werkdieren; terres en ,--,,
beploegde landen; les ~s, de barenswee en.
labeurer, v.intr. zijn werk doen.
labial, a. van de lippen, lip...; lettre "-ie of
-'e, f. lipletter; offre~e, mondeling aanbod.
labialisation, f. 't vervormen tot een lipletter.
labialiser, v.tr. tot een lipletter vervormen.
labiê, a. $ lipvormig; ~es, f.pi. $ lipbloemen, labiaten.
labile, a. licht afvallend; onvast.
laboratoire, m. laboratorium.
laborieusement, adv. met (veel) moeite;
moeizaam.
laborieux, a. werkzaam, vlijtig; bewerkelijk,
moeielijk, bezwaarlijk; les classes laborieuses, de werkende stand, de arbeidersklassen.
labour, m. 't omploegen, 't omspitten;
ploegland; donner deux ~s, tweemaal
omploegen; Terre de L~, Terra de Lavoro
(tussen Rome en Napels); cheval de N,
ploegpaard.
labourable, a. beploegbaar; terre ~, bouwland.
labourage, in. 't ploegen; akkerbouw.
labourer, v.tr. (be)ploegen, omspitten, omwoelen, doorploegen; bebouwen; openkrabben, openrijten; ~ le fond, 4,.. over de
grond schuren; ,---, le terrain, de grond bewerken; het terrein doorploegen (van
kogels); struikelen (v. e. paard); ~, v.intr.
boeren; ploegen; )6. over de grond schuren; dOOrdreggen.
laboureur, m. landbouwer, boer.
laboureuse, /. stoomploeg.
labre, m. .ft bovenlip; Zy lipvis.
labyrinthe, [-fet] in. doolhof (ook in oor).
labyrinthique, a. doolhofachtig; van een
(het) doolhof; nerf ~, gehoorzenuw.
lac, m. meer; '' des quatre Cantons, Vierwoudstedenmeer; •-•-, Leman, Meer van
Geneve; le ~ Majeur, het Lago Mag-
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giore; le '' de Bienne, Bielermeer;
le "-, Sale, Grote Zoutmeer (Am.); ",
salant, zoutmeer; etre dans le "d, (pop.)
in 't water gevallen zijn; de sigaar zijn.
lacage, in. 't rijgen.
lace, m. versiering van glaspaarlen aan
luchter.
Lacedemone, I. Lacedemonie (Sparta).
lacedemonlen, a. van Lacedemonie, Lacedemonisch, Spartaans; L"-, , m. Lacedemonier.
lacement, m. zie lacage.
lacer, v.tr. snoeren, (dicht)rijgen; mazen
(netten); ' une bonnette, 'n bijzeil aanrijgen; "..#, v.pr. se "d, zich inrijgen, zich
inpennen; dichtgeregen worden.
lacerable, a. to verscheuren.
laceration, f. verscheuring.
lather, v.tr. verscheuren; aan flarden scheuren.
lacerie, f. fijn vlechtwerk.
lacerne, I. wollen rnantel (Rom.).
laceron, m. zie laiteron.
lacet [-se], m. veter, rijgsnoer; strik; strop;
pin (v. scharnier); les Ns d'un chemin,
zigzaglijn van een bergweg; souliers 4 ",s,
rijgschoenen . mouvement de r•-,, slingering
(in een trein);' chemin en ",, zigzag lopende
of slingerende weg; ' de mer, t draadvormig zeewier.
laceur, m. nettenbreier.
lAchage, in. 't loslaten, 't opgeven, 't in
de steek laten; 't alleen laten vliegen

van een leerling.
'Ache, a. -ment, adv. laf, lafhartig; laag;
waterig (stij1); slap, los; vadsig; •-•-,, m.
lafhartige; lafaard; avoir le ventre "d,
loslijvig zijn.
lithe, a. slordig.
litchement, m. het loslaten &; "d de pied,
vlucht; zie ook ldche.
lather, v.tr. loslaten; lossen, lozen; (uit)laten, vieren; laten varen; laten schieten,
laten zitten, aan zijn lot overlaten;
ses amis, zijn vrienden laten schieten;
"d la bride (of la main) a qn., iemand de
vrije teugel laten;~ un chien sur qn , een
hond op iemand loslaten; ~ la couleur,
niet kleurhoudend zijn, afgeven; ", de
P eau, water weg laten lopen, water
lozen; (pop.) zijn water maken, eens aftappen;' unee'cluse, een sluis openzetten;
", les dcluses, (pop.) zijn water maken,eens
aftappen; ,...., la main, handzamer worden;
minder stijf op zijn stuk staan, wat toegevender worden; ", la main a un cheval,
de teugel wat vieren; ,-,,, le mot, het
laatste bod doen, eindelijk ja zeggen; ".,
un mot, opzettelijk een woord loslaten;
rich een woord laten ontvallen; "-, le
paquet, (arg.) bekennen, opbiechten, de
boel verklappen; ".., pied, ervan door

lactoscope

gaan; wijken, toegeven; ,.%., des pigeons,
duiven oplaten; ,.--, prise, (zijn prooi)
loslaten; ~ la rampe, (pop.) het hoekje
omgaan; ,,, une ruade, een schop geven;
~ tout, alles (alle kabels) loslaten; (pop.)
zich in pontificaal steken; ~ un trait sur,
een pijl afschieten op, een steek onder
water geven; en ~ un,,---, unvent,(pop.) er
een laten vliegen; ' le ventre, loslijvig
maken; ~, v.intr. alles onder zich laten
gaan; se ".,, slap(per) worden, los(ser)
worden; zich laten gaan; elkaar laten
schieten; zijn tong de vrije teugel geven;
de boel verklappen; ,-,,, m. 't loslaten;
un ~ de pigeons, 't oplaten van duiven;
faire des -'s, duiven oplaten.
lachete, I. lafheid, lathartigheA, laagheid.
lAcheur, m. die zijn vrienden, partij & in
de steek laat; spelbreker; uitknijper;
houtvlotter.
lAchure, f. sluisvol (vrij uitstromend) water.
lacinie, a. t slipvormig.
lacis [-si], m. maaswerk, netwerk.
lack, m. lakh = 1 oo.000 [roepijen].
Laconie, f. Laconie.
laconien, a. Laconisch; a la "dne, laconisch,
laconiek.
laconique, a. -ment, adv. kort en bondig,
laconiek.
laconisme, m. bondigheid, kortheid, beknoptheid.
lacryma-christi, m. soort muskaatwijn.
lacrymal, a. traan...; glande ",e, traanklier.
lacrymatoire, m. tranenfles, tranenvaas;
"d, a. urne ".,, traanurn.
lacrymogine, a. tranenverwekkend; obus "i,
X traanbom.
lacrymule, f. traantje.
lass [la], m. snoer, strik; valstrik; ,-%., d'amour
liefdestrik (cam-vormig); tomber dans le ,---,,
in de val lopen.
lacson, m. (arg.) pakje; ~ d'herbe, pakje

tabak.
lactaire, a. wat de melk betreft, melk...;
,---,, m. melkzwam; conduits mss, melkwegen.
lactate, m. zout van melkzuur.
lactation, f. 't zogen, 't de borst geven (aan
'n kind); zogafscheiding.
lacté, a. melk...; croittes '-es, melkkorst;
diete "de, regime ~, melkdieet; fievre "de,
zogkoorts; veines (vaisseaux)~(e)s, melk-,
chijlvaten; vole "de, * Melkweg.
lactescence, f. melkachtigheid.
lactescent, a. met melkachtig sap.
lactifire, a. melkhoudend, melk...; conduits
"-is, melkwegen.
lactigine, a. zoggevend.
lactine, f. melksuiker.
lactique, a. melkzuurachtig, melkzuur...
lactomitre, m. melkweger.
lactoscope, m. melkweger.
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lactoscopie, f. melkonderzoek.
lactose, f. melksuiker.
lactucarium [-jem], in. melksap (als inlandse opium gebruikt).
lacunaire, a. met holten.
la gune, f. gaping, leemte; combler une, een
leemte aanvullen.
lacuneux, a. met leemten, leemten verlacustral, a. zie lacustre. [tonend.
lacustre, a. in meren groeiend of levend;
cites "-,s, paalwoningen (uit de voortijd).
lad [lad], (eng.) staljongen (renstal).
ladanum [-nem], ni. gomhars.
lit-dedans, daarin.
lit-dessous, daaronder.
lit-dessus, daarboven; daarop, daarna; par
"-i, op de koop toe.
Ladislas [-as], m. Ladislaus.
I adite, genoemde.
ladre, a. melaats; gortig (v. zwijnen);
schriel, penning zestien, vrekkig; ,---,, m.
melaatse; vrek.
ladrerie, f. melaatsheid; vrekkigheid; leprozenhuis; gortigheid (v. zwijnen).
ladresse, f. van ladre.
lady [ledi], f. lady, eng. dame (pi. ladies).
laetare [letarê], tn. RK rozenzondag,
4e Zondag in de vasten.
lagopide, m. $t sneeuwhoen.
hazenoog.
lagophtalmie, I.
hazenlip.
lagostome, in.
lagune, f. lagune, strandmeer.
hi-haut, daar boven; hier boven.
lai, in. leek; "-i, a. wereldlijk, leke...; fr?re
e--,, lekebroeder.
la', in. Middeleeuws gedicht, liedje.,
laic, a. leke..., wereldlijk; ,--,, in. leek.
laiche [lef], f. $ zegge.
laicisation, f. bet wereldlijk maken.
laiciser, v.tr. wereldlijk maken; ", l' ecole,
't geestelijk personeel der school door
lek en vervangen.
lalcitê, f. wereldlijk karakter ener instelling, neutraliteit der school.
laid [le], a. lelijk; ,,, 4 faire peur,,-, comme
le oche, lelijk als de nacht, foeilelijk;
, ,in.,",e, f. lelijkerd; en "-,, in 't lelijke;
van de lelijkste kant.
laidement, adv. lelijk.
laideron, f. (& m.) lelijke vrouw, -meid,
laideur, f. lelijkheid. [ (vent).
lace [le], I. wijfje v. e. wild zwijn; wildbaan,
smalle bosweg; steenhouwershamer; j%
orgelkast.
lainage, m. wollen stof; schapenvacht;
kaarding.
laine, f. wol; wollig haar van planten; kroeshaar (der negers); "-0 longue, kamwol; ",
peignon, kammeling; bétes a ,--,, wolvee;
fit de ,-,, wolgaren; ouvrier en ,--,, wolwerker; mes jambes sont en ,--i, ik kan van
slapte niet meer staan; ,--, de bois, hout-

rr

laisser

wol; "-, d'oie, donsveren (v. de gans);
couper la ,--, sur le dos a qn., van iemand
halen wat er te halen is; laisser de la —,
er veren bij laten; se laisser manger la
,, sur le dos, veel te goed zijn; tirer la —',
(arg.) stelen.
lainer, v.tr. (laken) kaarden.
lainerie, I. wollen stoffen; wolhandel, wolfabriek; schaapscheerderij.
lainette, f. Z wolmos; wolachtige stof.
laineur, m. wolkaarder, lakenrouwer.
laineuse, I. wolkaardster, lakenrouwster;
X kaardmachine.
laineux, a. wollig.
lainier, tn. -lire, f. wolhandelaar, -ster; wolwerker, -ster; "-,, a. wol...
laique, a. & in. wereldlijk(e), leek(e)..., neutraal; ,-•,, f. openbare school, school waar
neutraal onderwijs gegeven wordt.
Lais [la-is] f. Lais.
lass [le], m. boom die bij 't kappen gespaard
wordt; aanslibbing, uiterwaard.
laisse, I. koppelband, koppelriem; hoedekoord; leiband; mener qn. en ,---,, iemand
aan de leiband laten lopen; tenir en ,...),
vasthouden (bond).
laisse, m. onverkocht artikel; aan zijn lot
overgelatene, iemand die afgedaan heeft
of die(n) men heeft laten schieten.
laisse-pour-compte, m. artikel dat niet afgehaald is, waar men mee is blijven zitten,
„strop", „winkeldochter".
laisser, v.tr. laten; achter-, nalaten; verlaten; overlaten; alleen laten (een bezoeker); laten liggen (staan &); laten
houden; ,---, a, in de steek laten; laten
rusten, er een speldje bij steken; ,---,
(beaucoup) 4 de'sirer, (veel) te wensen
overlaten; laissez cela!, laat dat !; laissez
donc!, laat maar !; laissons cela!, laten
we dat laten rusten !; laissez-noes, laat
ons alleen, u kunt wel gaan; ,--, qn. tranquille, iem. met rust laten; it n'arienlaissi,
hij heeft niets overgelaten (van 't eten &);
hij heeft niets nagelaten; cela ne laisse
pas d'être vrai, dat is toch waar; it ne
laisse pas (que) d'y trouver quelque avantage,
en toch vindt hij daar nog voordeel bij;
,---, aller, laten gaan; laten lopen; se
aller a ses passions, zich aan zijn hartstochten overgeven; ,•., dire, (maar) laten
praten; it faut ,•-, dire aux gens, men moet
de mensen maar laten praten; se ,-..., dire,
zich laten vertellen; biers faire et ", dire,
doe wel en zie niet om; "--, faire, laten
begaan; ".., faire et ne rien dire, maar stil
laten begaan; laissons faire au temps (le
temps), laten wij dat maar aan de tijd
overlaten; je vous laisse oi auger ce qu'il
taut faire, ik laat het aan u over te beoordelen wat er te doen staat; ...je vous
laisse a tenser, ...dat kunt u wel begrijpen;
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laissez-moi rire! , nu moet ik toch lachen !;
de cote, terzijde laten; zich niet inlaten
met;
derriere sol, achter zich latent;
en chemin, onderweg laten liggen,
achterlaten;
pour compte, zie compte;
ti pour mort, voor dood laten liggen;
qn. sur sa curiositd, zijn nieuwsgierigheid
niet bevredigen; se ", faire, zie faire;
(ook:) maar alles met zich laten doen, zich
maar alles laten aanleunen; se "a lire,
zich (wel) laten lezen; se
tuer, zich (in
de oorlog) laten doden (doodschieten).
laisser-aller, m. zorgeloosheid; ongedwongenheid.
laisser-courre, ns. 't loskoppelen van de
jachthonden; trompetgeschal daarbij.
laissez-faire, m. permissiebiljet.
laissez-passer, m. toegangsbewijs, perskaart;
geleibilj et.
last fle], m, melk; zog;
d'dne,
melkdistel; ti de beurre of battu, karnemelk;
cailld, dikke (zure) melk;
clair,
petit hui, wei;
de chaux, kalkmelk;
., de coco, klappermelk;
coupe, melk
en water;
de Notre Dame, $ Mariadistel; de poule, eierdooier geklopt in
warme melk (soms koffie met melk) en
suiker; avoir du "a au bout du nez, nog
miet droog achter de oren zijn; boire du
"a, (ram.) „genieten"; le mettre au
hem melkdieet voorschrijven, een melkkuur laten doen; sucer avec le "a, met de
moedermelk inzuigen.
laitage, m. melkspijs, -kostje; zuivel.
laltance of laite, f. horn (v. vis).
laite, a. horn hebbend (v. vis); poule "ae,
lafbek.
laiterie iletril, f. melkerij, melkinrichting.
lalteron, m. $ melkdistel.
laiteux, a. melkachtig, melkkleurig; verre "a,
melkglas.
laltier, m. melkboer; metaalschuim; "aiere,
f. melkmeisje; melkgevende koe;
a.
in: vache
melkkoe.
m.
geel
koper,
messing;
fit
de
f■,,
laiton,
messingdraad.
laitonner, v.tr. met messingdraad opmaken;
verkoperen.
latuw;
pomme'e, kropsla;
laitue, I.
de chien, paardede brebis, veldsla;
bloem; ti de cochon,
de pore, biggende chéne,
kruid; "a de lievre, melkdistel;
heksenmelk.
lalus [-us], m. (arg.) speech; piquer un r%),
een speech afsteken.
lalusser, v.intr. (arg.) spechen, oreren.
laize, f. breedte (v. stoffen); baan (v. zeil).
kameellama, m. Tibetaans priester;
lk schaap, lama; Grand "a, Dalai-lama.
lamanage, m. 't loodwezen; 't loodsen;
loodsgeld.
lamaneur, m. havenloods.
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laminoir

lamantin, m. a zeekoe.
lamartinien, a. (als) van Lamartine.
lamaserie, f. lamaklooster (in Tibet).
lambeau, m. lap, lomp, stuk, flard; brok;
, stuk voor stuk; en "ax, aan
flarden; ?en alley en max, kapot gaan, in
flarden scheuren.
lambel, m.
lambel, barensteel.
Lambert, m. Lambertus.
lambic(k), m. Belgisch lambiek (bier).
lambin, m. talmer, treuzelaar; e■,, a. treuzelachtig, talmend.
lambiner, v.intr. talmen, treuzelen.
lambinerie, f. getalm, getreuzel.
lambourde, f. zolderrib, vloerrib; zachte
kalksteenlaag.
lambrequin, in. versiering om bovenrand (v.
troonhemel, gordijn &), lambrekijn;
helmkleed.
lambris [-bri] m. paneelwerk, lambrizering
beschot; stukadoorwerk; gewelf; les
du riche, les "a dons, de paleizen der
rijken; les celestes
het hemeldak;
tie verdure, loofdak.
paneelwerk, lambrizering.
lambrissage,
lambrisser, v.tr. beschieten, lambrizeren,
bepleisteren, stukadoren. [gerd.
lambruche of lambrusque, f. $ Wilde winlame, f. dun metaalblad; plaat; lat (v.
blind); lemmet (v. e. mes); (scheer)mesje
(van 'n Gillette enz.); (arg.) mes; degenkling; jonge duif; golf, baar; une bonne "a,
goed schermer; fine "a, goed schermer;
slimme vogel; slimme feeks (heks);
sourde, onhoorbare golf; en' "a de couteau,
dun en scherp (v. lippen); smal en scherp
(v. gezicht); trop affile'e s'e'breche, al to
slim of scherp zijn streeft het doel voorbij;
la use le fourreau, de ingespannen
werkzaamheid van de geest verbruikt
veel lichaamskracht.
lame, a. doorwerkt met goud- of zilverdraad.
lamelle, f. metaalblaadje, plaatje,
lamel.
lamelleux, a. bladerig, schilferig.
lamentable, a. -ment, adv. jammerlijk,
deerniswekkend; klagend. [lied.
lamentation, f. jammer-, weeklacht, klaaglamenter, v.tr. beklagen, bejammeren; se "a,
weeklagen, j ammeren.
lamentin, m. a zeekoe, lamantijn.
lamette, f. dun plaatje, latje.
lamie, f. lamia (monster uit de fabelleer);
haringhaai.
lamier, m. $ witte dovenetel.
laminage, m. 't pletten.
laminer, v.tr. pletten.
laminerie, f. metaalpletterij.
lamineur, m. metaalpletter.
lamineux, a. plaatvormig.
laminoir, m. pletcylinder; passer au "a, een
harde leerschool doorlopen.
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Lamourette, m.
Lamourette; baiser
kortstondige onzekere verzoening, schijnverzoening.
lampadaire,
lampendrager, luchter, kandelaber. [wedloop.
lampadiste, m. fakkeldrager bij fakkellampadophore, m, fakkeldrager.
lampant, a. helderbrandend; huile
lichtolie.
lampas [-pas], m. keel; keelgezwel (van
paarden); lampas: soort zijde.
lampassê, a. e•., de, LO getongd (van..., als de
tong anders gekleurd is).
lampe, f. lamp; (arg.) maag; applique,
m.uurlamp, N liseuse, leeslamp; N a arc,
booglamp; /-■, a colonne, lamp op voetstuk;
a esprit-de-vin, spirituslampje;
du sanctuaire, godslamp; a incandescence, gloeilamp;
ci souder, soldeerlamp;
,---, de nuit, nachtlamp;
de parquet,
vloerlamp;
de Arete,
de Davy,
veiligheidslamp; sentir la
naar de
lampie, f. grote slok.
[lamp rieken.
lamper, v.tr. (leeg)drinken; pooien, zuipen.
lamperon, m. tuit, pijp v. e. lamp.
lampeur, m. zuiplap, pooier.
lampion, m. vetpotje, illumineerglas; (pop.)
hoge hoed; oog; smeris; fles.
lampiste, m. lampenverkoper, -maker; lampenist.
lampisterie, f . lampenwinkel; lampenhandel;
lamp enhok, lamp en.
lampon, m. (oud) spotliedje, -vers.
lampotte, I. schelpdier (als aas).
lampourde, f. $ stekelnoot;
e'pineuse,
puntklis.
lamprillon, m.
kleine prik.
lamprole, f. :11 lamprei, prik;
de riviere,
negenoog.
:11
lampsane, f.
akkerkool.
lampyre,
glimworm.
lancage, 't van stapel doen lopen, 't te
water laten (v. e. schip), 't in de mode
brengen.
lance, f. lans, speer; straalpijp (van een
spuit); ijzeren punt (v. e. hek); lancet;
spatel; (arg.) water, regen;
a eau, straalpijp;
a feu, vuurpijl; lont; baisser la -,
de lans vellen; (fig.) de vlag strijken;
een lans breken; rompre
courir une
une
avec (pour).., een lans breken met
(voor)...; chevalier de la courte
schoenlapper.
lance, a. gelanceerd; goed geintroduceerd
in de wereld; aan de gang, op dreef;
(pop.) een beetje vrolijk, aangeschoten;
un depart,--,,(sp.) start waarbij een aanloop
gegeven is; une phrase bien tee,een krachtig en vlot uitgesproken zin; r-d, 't opjagen (v. 't wild); plaats waar 't wild
opgejaagd is.
(reddingslijn-)vuurpijl.
lance-amarres, m.

lancinant

lance-bombes, m. X bommenwerper.
lance-tlammes, m. vlammenwerper.
vaart; des
lande,
stekende pijnen.
lance-grenades, in. X granaatwerper.
lance-harpon, m. harpoenwerper.
landiforme, a. lansvormig.
lancement, 't van stapel doen lopen;
steek, scheut (van pijn); N du javelot,
't speerwerpen.
lance-mines, m k mijnenlegger.
lancêolê, a. lansvormig, spits.
lance-pierces, m. Q) catapult; X geweer.
lancequiner, v.intr. (arg.) sausen, regenen.
lancer, v.tr. werpen, gooien, slingeren (ook:
naar 't hoofd); uitzenden (stralen); loslaten (honden); opjagen (wild); oplaten
(een vlieger); kt, van stapel laten lopen
(een schip); afschieten (een pijl, een
torpedo); (fig.) lanceren, in de wereld
brengen (iemand), de wereld in zenden
(een manifest); laten horen; uitvaardigen
(een besluit &); $ in omloop brengen, op
de markt ingang doen vinden (een artikel); in zwang brengen (een model); tote
carte postale dt qn., iemand gauw even
een briefkaart schrijven; N le cerf, het
hert opjagen;
un cheval, een paard in
galop brengen;
les chiens apr es un
voleur, de honden op een dief loslaten;
un coup d' cell a qn., iemand een blik
toewerpen; un coup de pied a qn.,
iemand een trap geven; naar iemand
schoppen; ti une femme, een vrouw in
les
de galante wereld introduceren;
invitations, de uitnodigingen rondzenden;
un mandat d'amener, een bevel tot
aanhouding uitvaardigen; une personne, iemand in de wereld introduceren; lui
un regard, hem een blik
toewerpen; v.intr. (arg.) zijn water maken,
urineren; v.pr. se zich werpen,
zich storten,toeschieten, loskomen, durven, wagen; se N dans les affaires, zich
in zaken steken, affaires ondernemen;
se darts la litterature, zich op de literatuur werpen (gaan toeleggen); se N pour
aides qn., toeschieten om te helpen; se ,---,
sur, zich werpen op.
lance-torpille,
X torpedo-lanceerbuis,
-lanceerinrichting.
lancette, f. lancet, laatvlijm, slachtvlijm,
graveerstift (houtsnijder).
lancettier, m. lancetkoker.
lanceur,
iemand die iets op gang brengt.
lanceuse, f. dame die nieuwe modes onder
het publiek brengt.
lancier, m. lansier; les —s, quadrille des "as,
lanciers (dans).
lanciire, f. opening waardoor bij een molen
in rust 't water wegloopt; verlaat.
lancinant, a. in: douleur tee, schietende
pijn; met scheuten, stekend.
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lape

lanciner, v.intr. met scheuten pijn doen, languedocien, a. van Languedoc; Li--d, m.
bewoner van Languedoc.
lan coir, m. verlaat. [steken.
'anon, m. Zy zandaal, smelt; jonge snoek. languette, f. tongetje; X klepje; rainure et
~, messing en groef.
Landais, m. bewoner van de Landes.
landam(m)an, m. landammann (magistraat langueur, /. kwijning; versmachting; matin Zwitserland).

heid, loomheid; ~ de rage, ouderdoms-

zwakte; maladie de ~, slepende ziekte;
landau [-do], tn. (pl. ~s) landauer.
plein de ~, kwijnend, smachtend; waar
landaulet, m. landaulet (auto).
geen gang in zit.
lande, f. heide, steppe; L's, de Landes.
Landerneau, in. Landerneau (in Finisterre); langueyage, m. 't onderzoeken van de tong
(fig.) it y aura (fa fera) du bruit dans'',
daar zal wel heel wat over te doen zijn,
dat is weer stof voor de kletstafel.
landgrave [lad-], m. landgraaf.
landgraviat [lad-], m. landgraafschap,
landier, m. haardijzer; $ gaspeldoorn.
landit, m. zie lendit.
laneret, m. $t kwartelvalk, blauwvoet.
langage, m. taal, spraak, wijze van uitdrukken; changer de ~, een andere toon
aanslaan; ~courant, omgangstaal, spreektaal; le ~ des dieux, de poezie.
lange, m. luier; windsel; les ~s, de luiers;
dans les ~s, nog in de luren2, -in de
kinderschoenen.
langoureusement, adv. v. langoureux, a.
kwijnend, smachtend; faire le ~, den
smachtenden minnaar spelen.
langouste, f. soort van zeekreeft.
langoustier, m. ~lire, f. kreeftennet.
langue, I. tong; taal; e--, ddrivde, afgeleide
taal;'' dcrite (parlde), schrijftaal, spreektaal; ,--0 maternelle, moedertaal; mauvaise
(mIchante) ~, kwade tong, kwaadspreekster; e%., mere, stamtaal; ".} mondiale,
wereldtaal; ~ morte (vivante), dode
(levende) taal; ,./ primitive, oertaal; ~
sour, zustertaal; r%, terreuse, aardkleurige
tong bij griep; ,•, verte, dieventaal,
bargoens; ", de bceuf, ossetong (ook $ );
,,, de cerf, hertstong; $ it ongvaren, ~s
de chat, kattetongetjes; ~ de chien,
hondstong (ook $ ); ~ de terre, landtong;
~ de vipere, lastertong; '' de voile, kt,.
gilling van een zeil; avaler sa ~, (pop.)
niets meer zeggen; doodgaan; avoir la
bien affilde (pendue), ne pas avoir sa
dans sa poche, van de tongriem gesneden
zijn, niet op zijn mondje gevallen zijn;
qui ~ a, a Rome va, met vragen komt
men overal terecht; denouer la ~ a qn.,
iemand de tong losmaken; donner de la ~,
met de tong klappen; donner sa '' au
chat (aux chien), 't opgeven (wanneer
men een raadsel niet kan oplossen &);
faire la ~ 4 qn., iemand voorkauwen wat
hij zeggen moet; se mordre la ~, zich op
zijn tong bijten; (fig.) zich op de lippen
bijten; prendre e,., avec, ruggespraak
houden met; tenir sa ~, zijn mond
houden; tire' la "..,, de (zijn) tong uitsteken.

(v. e. varken) om te zien of 't gortig is.

langueyer [-gejê], v.tr. schouwen (de tong
van een varken).
languide, a. kwijnend, smachtend.
languler, m. gerookte varkenstong.
languir [-gir], v.intr. (weg)kwijnen, vet-smachten, smachten; vervelend zijn;
faire ~, laten smachten (wachten); ne
nous faites pas ,--}, stel ons geduld niet
al te lang op de proef; ' dans la misere,
een armoedig bestaan voortslepen.
languissamment, adv. zie languissant.
languissant [-gi-], a. kwijnend, smachtend;
slepend.
laniaire, f. (dent) ', hondstand.
lancer, m. $t kwartelvalk(wijfje).
laniere, I. lange smalle riem.
lanifire, a. woldragend, -voortbrengend.
lanigire, a. woldragend.
laniste, m. die zwaardvechters kocht,
-opleidde. [de Fransen !
lanlaire, in: va te faire ~, (fam.) loop naar
lanoline, I. wolvet.
lansquenet, m. landsknecht; lansquenet
(kaartspel).
lansquiner, v. intr. (arg.) majemen: regenen,
gieten.
lanternage, m. gesammel, geteut.
lanterne, f. lantaarn; open torentje; ,,, de
laboratoire, donkere kamerlamp; ~ ma' gigue, toverlantaarn; "a sourde, dievenlantaarn; e..., ve'nitienne, lampion; des ~s,
zotteklap, praatjes; a la ~.1 , hangt hem
op !
lanterneau, m. bovenlicht (van trap).
lanterner, v.intr. lanterfanten; leuteren;
slenteren; talmen, dralen; ~, v.tr. aan
't lijntje houden, ophouden, vervelen;
ophangen.
lanternerie, f. getaim; geleuter, beuzelpraat.
lanternier, m. lantarenmaker, -opsteker;
leuteraar.
lantiponnage, m. (oud) gezanik.
lantiponner, v.intr. (oud) kletsen.
lantur(e)lu, interj. larifari !; ",, m. lanterluien, lanteren (zeker kaartspel).
lanugineux, a. wollig, donzig.
lapalissade, f. waarheid als een koe.
laparotomie, I. operatie-, opening van de
onderbuik.
Tape, in: la ~!, (arg.) zie la peau!
lape, pron. (arg.) niets; ~ de peze, geen geld.
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lapement, m. geslobber.
laper, v.tr. (uit)leppen, slobberen.
Iapereau, m. jong konijn.
lapicide, m. steensnijder.
lapidaire, m. steensnijder; diamantslijper;
"a, a. in: style stijl van opschriften in
steen; kernachtig stijl.

lapidation, I. steniging.
lapider, v.tr. stenigen.
lapidification, f. verstening.
lapidifier, v.tr. doen verstenen.
lapidifique, a. verstenend.
lapilleux, a. steenhard; stenig.
lapilli, m. vulkanisch gruis.
lapin, m. -e, f. konijn; (arg.) krullenjongen,

N

de chow (de clapier), tam
leerjongen;
konijn; de garenne, wild konijn; ti de
gouttiere, (lam.) dakhaas; c'est un !ameux
(of rude) , 't is een ouwe rot, een flinke
kerel, een mannetjesputter; sits vieux
een ouwe rot; le chauffeur dtait assis
(s' etait mis) en de chauffeur zat gehurkt op de treeplank; coller (poser) un
qn., iemand een koopje geven; voor
gek laten wachten, niet komen; weggaan
zonder te betalen; gagner le X een
zware douw krijgen; c'est le N qui a
commence, ik ben niet begonnen.
lapiniire. f. konijnenberg.
lapis [-pis] of ---lazuli, m. lazuursteen.
Lapon, m. Laplander; lam, a. Laplands.
Laponie, I. Lapland.
de temps, tijdsverloop;
laps [laps], m. in:
a. verketterd; et relaps, RK na
de ketterij afgezworen te hebben, weer
afvallig geworden.
linguae),
lapsus [lapsiis], m. verspreking
calami).
vergissing door verschrijving
laptot, m. negerdrager, Senegalneger in
Franse dienst.
lapuche, pron. (arg.) niets.
laquais [-1(6], m. lakei.
m.
en dcailles, schellak;
laque, lak;
lakwerk.
Laquedives, t.pi. Lakedieven.
laquelle, dewelke; welke.
laquer, v.tr. lakken.
laqueur, m. lakker.
laqueux, a. lakachtig.
laraire, tn. huisvertrek waar de laren (huisgoden) geplaatst waren.
larbin,
(pop.) mosterdjongen, knecht.
larcin, m. (kleine) diefstal, ontvreemding.
lard, m. spek, ni
ni cochon, vis noch
dik en vet worden;
vlees; se faire du
'n lui leventje leiden, in bed
faire du
't gedaan hebblijven; avoir mange le
zijn hachje bergen;
ben; sauver son
maigre, doorspeksteen;
Pierre de
regen spek.
spekachtig.
lardad, a.
larder, v.tr. doorspekken, larderen; door-

r

larmier

steken; met verschillende letters zetten.
lardite, f. speksteen.
lardoire, f. lardeerpriem, degen.
lardon,
reepje spek; schimpscheut, steek;
(arg.) kleintje, kind.
lardonner, v.tr. aan reepjes snijden (v. 't
spek); bespotten, hekelen.
huisgod; les "-is, de huiselijke haard.
lace,
large, a. breed (ook: van opvatting); wijd,
ruim; vrijgevig, royaal, gul, mild;
des
e'paules, breed in de schouders;
d'un
metre &, een m breed;
adv. ruim;
rijkelijk; auner
breed uitmeten;
chausser
grote schoenen dragen; ne
pas en mener niet veel te vertellen
hebben, niet veel meer in te brengen hebben, er na (beroerd) aan toe zijn; peindre
e■, , met brede streek schilderen; voir
met brede blik alles zien; 'n brede kijk
hebben;
m. breedte; ruimte; voile zee,
ruime sop; donner du
!, ruim baan
daar !; se donner un peu de
zich de ellebogen een beetje vrijmaken; gagner le e■i,
prendre le
in zee steken; zijn biezen
pakken; au
in voile zee; wijd; ruim,
onbekrompen, overvloedig; au houd
of !; (fam.) snij uit !; au N de Kijkduin,
)6. op de hoogte van K.; au long et au e--",
wijd en zijd, heinde en ver; vent (venant)
4, wind uit de voile zee.
du
largement, adv. breed, ruim, ruimschoots,
overvloedig, veel.
largesse, 1. mildheid; milde gift; faire
geven, giften uitdelen.
largeur, f. breedte, wijdte; onbekrompenheid; dans les grandes mss, en niet zuinig
ook.
largue, a. & adv. los, slap; vent
ruime
wind; ,--,, m. volle zee, ruime sop.
larguer [-O], v.tr. losgooien; schoot geven,
vieren; (arg.) in de steek laten; v.intr.
ruimen, met losse schoot zeilen; uiteenwerken.
larigot,
fluit; J fluitregister (v. e. orgel);
boire a tire-"-i, zuipen.
larix [-riks],
lorkeboom, larix.
larme, f. traan; druppel; une,%-i de cognac &,
een druppeltje; r%., de Job, $ Jobstraan;
,%.is de plomb, mussenhagel;
de verre,
batavique, glastraan; avoir la facile,
avoir le don des mss,gauw (kunnen) huilen;
avoir la N (of les larmes) aux yeux, tranen
in de ogen hebben, avoir des
dans la
voix, met door tranen verstikte stem
spreken; donner une een traan wijden
aan; repandre (vers') des mss, tranen
storten; rire aux mss, tranen lachen;
pleurer 4 chaudes mss, hete tranen
schreien; en "-is, (badend) in tranen;
jusqu'aux "-is, tot schreiens toe.
larmier, m. druiplijst; binnenste ooghoek
(v. herten); les Ns d'un cheval, de slapen.
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larmiire, v. traanzak.
larmille, f. traangas.
larmoiement, m. 't tranen (v. d. ogen);
gehuil, gejenk.
larmoyant, a. in tranen badend; huilerig;
comedic'e,
- roerend toneelstuk, huilstuk.
larmoyer, v.intr. tranen storten, huilen,
jengelen, grienen.
larmoyeur, m. grienpot, huilebalk; ,-.,, a.
huilerig.
larton, m. dief (ook: aan kaars); ezelsoor of
vouw (in een boek); le bon ,--,, B de goede
moordenaar (naast het Kruis); ,----,
d'honneur, verleider; les Iles des L.,,- s, de
Dieveneilanden; s'entendre comme ,---,s en
foire, onder een hoedje spelen.
larronneau, in. diefje.
larronner, v.intr. stelen,
larronnerie, f. dieverij.
larronnesse, f. dievegge.
lartif, larton, tn. (arg.) kug: brood.
larvaire, a. larve-; e'tat larvaire, larvetoestand (insect).
larve, f. larve, masker (van insecten);
sp ooksel.
larve, a. gemaskerd, vermomd, niet te
onderkennen, verborgen.
larynge of laryngien, a. 't strottenhoofd
betreffend, keel...
laryngite, f. ontsteking van 't strottenhoofd.
laryngoscope, nt. keelspiegel.
laryngoscople, f. onderzoek van het strottenhoofd (met keelspiegel).
laryngotomie, f. operatie van 't strottenhoofd.
.
larynx [-r 'as], m. strottenhoofd.
las, a. moe, mat, vermoeid; "-, de, beu van,
moe; de guerre ,-,,,se, strijdensmoede; ,..#,
interj. helaas !
lascar, m. Indisch matroos; (pop.) (oude)
soldaat; miesgasser, patjakker, sloeber.
lascif, a. -ivement, adv. dartel; wulps,
wellustig, minziek.
lascivetê, f. wulpsheid, wellustigheid.
laser [later], m. $ lazerkruid, meesterwortel.
lassant, a. vermoeiend; vervelend.
lasser, v.tr. vermoeien; vervelen; ,•,, v. pr.
se f%, , zich vermoeien (met, a; door, par);
se f-, de (faire qc.), iets moe worden.
lassitude, f. moeheid, loomheid; afkeer, walging, verveling.
lasso, m. lasso, werpkoord.
last(e), m. scheepsiast (2000 kg = 2 ton).
latanier, m. $ waaierpalm.
latent, a. latent, verborgen; chaleur e•ie, gebonden-, latente warmte.
lateral, a. zijdelings; zij...; Porte ,•,e, zijdeur.
lat6ralement, adv. van ter zijde; e■• d,
zijdelings van.
latex, m. $ melksap.

lavable

lathyrus [-riffs], $ lathyrus.
laticifire, a. vaisseaux ,--,s, kanalen van
melksap.
Latin, a. Latijns; quartier ,•..,, de studentenwijk te Parijs; voile'- e, kI, latijnzeil;
,-.,, m. Latijn; , le bas ,,,, 't Middeleeuws
Latijn; ,-%, de cuisine, i-,-, macaronique,
potjeslatijn; etre au bout de son ",, niet
meer weten wat te doen, wat te zeggen;
j'y perds mon ,•,, daar staat mijn verstand bij stil.
latinisant, a. de Roomse ritus volgend (v.
een Grieks-Katholiek).
latiniser, v.tr. verlatiniseren.
latinisme, in. latinisme, eigenaardige Latijnse zegswijze.
latiniste, In. latinist, kenner van 't Latijn.
latinitê, I. latiniteit; onderworpenheid aan
het gezag van Rome; Rooms recht;
basse ,--,, later-, slecht Latijn.
latitude, f. (geographische) breedte; luchtstreek, vrijheid, speelruimte; ,•-, australe
(sud), zuiderbreedte; ,-.., bordale (nord),
noorderbreedte; sous cette i. ,, op deze
breedtegraad, in deze streken.
latitudinaire, in. verdraagzaamheidsvoorstander (in i6de en i7de eeuw).
latitudinarien, tn. aanhangster van de leer
volgens welke ieder zalig kan worden.
latitudinarisme, m. leer volgens welke ieder,
die in Christus en de Bijbel gelooft, zalig
kan worden.
latomie, f. steengroeve, die diende tot
Latran, m. Lateraan (paleis). [kerker.
latrie, f. Godsverering.
latrines, f. pt. latrine, sekreet.
lattage, m. het belatten; latwerk.
latte, f. lat; X cavaleriesabel.
latter, v.tr. met latten beleggen.
laths [-ti], m. latwerk.
,
laudanum [-nom], in. laudanum (opiumtinctuur); du ,.•,, (fig.) lof.
laudatif [16-], a. prijzend; discours '', lofrede.
laudes [16d], f. pl. RK lofzangen na de
metten.
lauracêes, f.pl. $ laurierachtigen.
Laure [Mr], f. Laura.
laurê, a. gelauwerd.
laurêat [Bred], a. & m. gelauwerd(e), bekroond(e); die een, prijs behaald heeft.
laurelle, f. $ oleander.
Laurence, f. Laurentia.
Laurent, m. Laurens, Laurentius.
laurëole, f. $ peperboompje, daphne.
laurier, m. $ laurierboom; lauwer; s'endormir surses ",s, op zijnlauweren rusten.
lauriert-ceriset, m. laurierkers.
lauriert-roset, m. $ oleander.
laurier-sauce, in. $ gewone laurier.
laurier-thym, m. wilde laurier.
lavable, a. wasbaar, wasecht.
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lavabo, m. wastafel; W.C.; RK 't handen- layon,
wassen van den priester onder de mis.

lavage, 't wassen; spoeling, waterige
kost; gootwater; (arg.) opruiming.

lavalliere, f. Lavallierestrik.
lavande, f. $ lavendel.
lavandiire, f. wasvrouw; x wasmachine;
witte kwikstaart.

Javanese, f. galigaan.
lavaret, m.
meerforel.
lavasse, I. plasregen, stortregen; waterige
soep, lawaaisaus &; uitbrander.

lave, f. lava.
ruggespons (met steel).
lave-dos,
lavee, f. hoop pas gewassen wol.
lave-mains, m. wasbekken, fonteintje.
lavement, m. wassing; lavement; (arg.)
vervelende geschiedenis, vervelende vent,
klier;
des pieds, voetwassing.
voetenbak.
lave-pieds,
laver, v.tr. wassen, afwassen, uitwassen,
spoelen, afspoelen; bespoelen; zuiveren;
uitwissen; rechtvaardigen; (arg.) verpatsen; ti a grande eau, flink uitwassen; donner
water en een handdoek geven; son tinge sale en famine,
familiezaken onder elkaar behandelen;
ruzie onder elkaar uitvechten; je m'en
lave les mains, ik was mijn handen in
onschuld; ", la tete a qn., iemand de
oren wassen, hem een uitbrander
geven; a — la tete d'un Maure, on perd
sa lessive, 't is den Moriaan geschuurd;
v. pr. se
zich wassen; gewassen
kunnen worden; allez vows ! , loop naar
de pomp !; se
les mains, zijn handen
wassen; se ti les pieds, een zeereis maken;
s'en
les mains, zijn handen in onschuld
wassen; se
d'un crime, zich schoonwassen; se
les pieds, (arg.) de gevangenis
in gaan.
layette, f. vaatdoek; (fig.) tong, kletskous.
laveur, m. wasser, wasbaas; -euse, f. wasster;
wasmachine; de carreaux, glazenwasser.
lavique, a. lava-achtig, lava.
lavis [-vi], m. 't wassen v. e. tekening; gewassen tekening.
lavoir, m. wasplaats, washuis; waterstoep;
pompstok v. e. geweer; machine voor erts.
lavure, /. waswater, spoelwater; 't wassen (van erts); > watersoep.
laxatif, a. (& m.) ontlastend, afvoerend (midlaxitê, f. losheid, slapheid. [del).
layer [leje], v.tr. een pad banen in een
bos; bomen merken, die niet gekapt
moeten worden.
layeterie, I. kisten; koffermakerij, kisten-,
koffermakersvak.
layetier [lejtje [, m. kisten-, koffermaker.
layette [lejet], /. luiermand, uitzet (v. klein
kind); kistje.
layeur [leader], m. houtmerker.

jagerspaadje; neerklappend achterluik (v. wagen).
lazagne, f. (arg.) brief; beurs.
Lazare, in. Lazarus.
lavaret [-re], m. quarantaine-huis, hospitaal
(voor besmettelijke ziekten).
Lazariste, m. Lazarist (broeders v. d. missie
v. Vincentius de Paulo).
laz(z)arone, m. (p1. —i) bedelaar (te Nape1s).
lazulite, m. blauwspaath.
lazzi, m. kwinkslag, geestige zet, grap (v.
clowns &).
le, in. (la, f. les, p1.) art. de, den, het (soms
onvertaald);
pron. hem, het.
le, m. breedte v. e. stof.
leader [lideer], m. partijleider; hoofdartikel.
leans, adv. (oud) daar(in).
Jebel, m. Lebelgeweer.
de H. BureaucraLebureau, Monsieur le
f. sneetje, schijfje.
[tius.
'eche, a. gelikt2 ; ours
ongelikte beer.
liche-cul [-kii], m. (pop.) lekkermaker;
flikflooier.
liche-doigts, in: ci,•, ,adv. met mondjesmaat.
léchee, I. dun sneetje brood.
lichefrite, f. druippan (v. 't braadspit).
lecher, v.tr. likken, aflikken; met to veel
zorg bewerken; se
zich (elkaar) likken;
(tam.) elkaar aflikken, kussen; se
les
babines, zijn baard aflikken; se
les
doigts, zijn vingers (af)likken.
lecherie, /. gelik2.
lecheur, m. likker; smulpaap
lechonner, v.tr. likken, kussen.
lecon [lasei], I. les°; lezing (= uitlegging);
de choses, aanschouwelijk onderwijs;
de latin, Latijnse les; faire la P•,,
qn., iemand de les lezen; faire a qn. set
iemand zijn lesje voorzeggen; prendre des
de (avec, of chez), les nemen bij; reciter
sa
zijn les opzeggen; reciter une
een van buiten geleerd (geinspireerd)
lesje opzeggen; lui faire reciter sa
hem zijn les overhoren.
lezer, voorlezer; ami
lecteur,
vriendelijke (welwillende) lezer !
lectrice, f. van lecteur; elle est bonne
zij
leest goed.
lecture, I. 't lezen; 't voorlezen; belezenheid;
a miroir, spiegelaflezing; ,---, des cartes,
kaartlezen;
d'un angle, hoekaflezing;
avoir beaucoup de zeer belezen zijn;
donner e■, de, v66rlezen, faire la r•-, de,
vOcirlezen;
een lezing houden;
prendree--, de, d66rlezen, salle de leeszaal; en', in handen (v. krant &); en
premierebij eerste lezing.
ledit, genoemde.
leersie [1.6ersi], t. $ rijstgras, leersia.
legal, a. -ement, adv. wettig; wettelijk.
legalisation, I. gerechtelijke bekrachtiging,
legalisatie.
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ligaliser, v.tr. gerechtelijk bekrachtigen;
wettig maken, legaliseren.
ligaliti, f. wettigheid, legaliteit.
pauselijk gezant, legaat; e•-, a latere
ligat,
RK buitengewoon pauselijk gezant.
ligataire, m. & f. begiftigde, erfgenaam;
universel, universeel erfgenaam.
legation, I. waardigheid v. e. legaat; legatie,
gezantschap, gezantschapsgebouw.
ligatoire, a. door 'n legaat bestuurd.
lige, a. ongeladen, te licht bevracht;
flottaison ~, diepgang leeg.
légendaire, m. legendenschrijver; —, a.
legendarisch.
legende, f. heiligengeschiedenis; legende,
sage, sprookje; opschrift (v. e. munt); lijst
der tekens (v. e. kaart &); des lignes
de descente, hellingschaal.
liger, a. licht, te licht (v. munt); dun (v.
ijslaag); slap (v. thee); lichtverteerbaar;
gering; onbeduidend; lichtzinnig; vlug,
rap; N a la course, met lichte tred lopend,
vlug ter been; ti a medire &, gauw klaar
om kwaad te spreken; f. in: la ~ere,
X de lichte artillerie; a la ~ere, luchtig;
oppervlakkig; lichtzinnig.
legerement, adv. licht; lichtelijk, ietwat;
vlug; luchtig; lichtzinnig.
legiretê, f. lichtheid; luchtigheid; vlugheid;
lichtzinnigheid; done streek, dwaasheid.
ligifirer, v.intr. wetten maken, -uitvaardigen.
legion, f. legioen; grote menigte, legio;
drangere,
d'honneur, Legioen van Eer;
vreemdelingenlegioën; etre ~, niet te
tellen zijn.
legionnaire, m. Il legioensoldaat, soldaat
van het Afrikaans Vreemdelingenlegioen;
ridder van 't Legioen van Eer.
ligislateur, m. wetgever.
lêgislatif, a. wetgevend.
legislation, f. wetgeving; wetkennis.
legislativement, adv. door middel van wetgeving.
ligislatrice, f. wetgeefster.
legislature, f. wetgevend lichaam; duur v. e.
zitting v. d. wetgevende vergadering.
ligiste, m. wetgeleerde, rechtsgeleerde,
jurist.
légitimaire, a. 't wettig erfdeel betreffend;
wettig erfdeel.
portion
legitimation, I. echtverklaring, 't echten.
ligitime, a. -ment, adv. wettig, echt; gewettigd, rechtmatig, met recht; billijk;
,, f. wettelijk erfdeel; (arg.) echtgenote.
ligitimer, v.tr. wettigen, echten; rechtvaardigen.
ligitimiste, m. aanhanger v. 't koningschap;
legitimist: aanhanger v. d. Bourbons.
legitimate, f. wettigheid, echtheid.
legs [le], m. erfmaking, -gift, legaat.
liguer, v.tr, vermaken, nalaten, legateren.

lepre

legume, m. groente; /-•d, f. (arg.) hoge ome;
les grosses ~s, de hoge omes die samen
de grosse le'gumerie vormen; de hogere
officieren.
ligumier, -sere, a. groente(n)...;
groenteschaal.
ligumineux, a. peulvruchtdragend; reuses,
I . pl. peulgewassen, -vruchten.
vegetarier.
ligumiste,
Leipsick, Leipzig.
Liman, (lac ~), meer van Geneve.
femme, m. hulpstelling; verklaard woord.
lemming, m. a bergmuis.
lemnacêes, f.pi. $ kroosplanten.
Lemnos [-nos], tn. Lemnos.
limures, m.pi. spoken, droomgezichten.
maki's of halfapen.
limuriens, m. pl.
lendemain, volgende dag; le ~ de, de
dag na...; le ~ de la veille, katterigheid
na een fuif; le ~ matin, de volgende
morgen; du jour au ~, dadelijk; aventure
sans ~, jour sans ~, waarop geen andere
meer volgt.
lendit, tn. (oud) kermis van St. Denis; vrijaf
voor de studenten wegens St. Deniskermis; collegegeld (op de dag van de
St. Deniskermis te betalen).
lendore, m. & f. slaapmuts, suffer, dromer,
zeurkous.
linifier, v.tr. verzachten, lenigen.
linitif, a. (& tn.) verzachtend (middel); (fig.)
leniging, troost.
Lens [Ms], f. Lens.
lent, a. -ement, adv. langzaam, traag; it est
ti a..., het duurt lang eer hij...
lente, f. neet (luizeneitje).
lenteur, f. langzaamheid, traagheid.
lenticulaire, lenticuli of lentiforme, a. lens[vormig.
lentigineux, a. sproetig.
lentigo, M. sproet.
lentille, f. lins, linze; lens; zomersproet;
d'eau, waterluis; kroos.
lentillon, tn. kleine luis.
lentisque,
mastikboom.
Leon, tn. Leo; Leon.
Leonard, Leendert, Lenaart; Leonardo.
lionin, a. de leeuw eigen, leeuwachtig;
contrat ~, contract, waarbij de sterkste
partij zich 't meeste toeeigent; part ~e,
leeuwen(aan)deel; vet's ~s, verzen met
midden- en eindrijm.
liontine, f. Montineketting.
lionure, m.(pi.) hartgespan.
leopard, m. luipaard.
liopardi, a. gevlekt.
Lepante, I. Lepanto.
lipas [-pas], m. eendenschelp, napslak.
$ waterkers.
lipidier,
lipidoptire, m. schubvleugelig insect.
suikergast, boekenworm.
lipisme,
lipre, f. melaatsheid, lepra; (fig.) schatidvlek, kanker.
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lipreux, a. & m. melaats(e).
liproserie, I. leprozenhuis.
lepte, m. .az. mijt.
lequel, m. pron. die, dat, welke, 't welk;
[welke?
lerot, m. grote hazelmuis.
les, art. pl. de; ,--d, pron. hen, haar, ze.
lesbien, a. Lesbisch; L^-,, m. Lesbier; 1,--ine,
lesdit(e)s, genoemde. [Lesbische.
lise, a. gekwetst, geschonden in: crime de
r•s-humanite; misdaad jegens de mensheid; crime de ".d-majeste, majesteitsschennis.
lêser, v.tr. kwetsen, schenden, krenken; la
pantie lesie, de lijdende partij.
lisine, f. schrielheid, gierigheid, vrekkigheid.
lesiner, v.intr. krenterig alles uitrekenen,
vrekkig zijn; P sur tout, op alles bekniblésinerie,f. schrielheid, vrekkigheid. [belen.
lisineur, m. schrielhannes, gortenteller,
gierige vent. [nadeel.
lesion, f. kwetsing, wond, beschadiging;
lessivable, a. wasbaar.
lessivage, m. 't logen, 't uitlogen; de (grote)
was; (fig.) kiap, groot verlies.
lessive, f. loogwater; zeepsop; was; 't uitlogen; groot verlies (bij 't spel); faire la
,..,, de grote was doen; faire une forte
t,, lelijk geplukt worden, een partij aan
zijn broek krijgen die niet voor de poes
is; faire lee ,., du Gascon, zijn ondergoed
omkeren (bij wijze van schone was);
d laver la tete d'un Maitre, on perd sa '',
't is den Moriaan geschuurd; supporter
lee N, goed blijven in de was, wasecht zijn.
lessiver, v.tr. (af)wassen (met zeepsop);
wassen, in de was doen; (pop.) opruiming
houden; uitschudden; verklikken; eindilessiveur, m. wasser. [gen.
lessiveuse, 1. wasvrouw; wasmachine.
lest [lest], m. ballast; jeter du e•-, , ballast
uitgooien 2; en —, sur (son) ,--s, 6 in ballast.
lestage, m. 't ballasten.
leste, a. -ment, adv. vlug, rank, rap, behendig; ongegeneerd, los, schuin; avoir
lee main ,-,,, gauw toeslaan; ,■., en affaires,
coulant.
letter, v.tr. ballasten; se f•-, l'estomac, zijn
maag vullen.
lesteur, m. At, ballastschuit, -stuwer.
lethal, a. dodelijk.
lêthalitê, f. dodelijkheid; sterfte.
lêthargie, f. slaapziekte; gevoelloosheid.
lêthargique, a. slaapzuchtig; ongevoelig;
sommeil f•-, , aanhoudende diepe slaap;
,, m. lijder aan lethargic.
Lethe, m. Lethe: rivier der vergeteiheid.
lêthifere, a. dodelijk, dodend.
lette [let], lettique, letton, a. lettisch.
Letton, m. Letlander; l,--,, a. Letlands.
Lettonie, f. Letland.
lettre, f. letter; brief; ''s, letteren, letterkunde; les belles ,---,s, de fraaie letteren;

,-•,, chargle, ti aangetekende brief (met
geld); c'est ' close, het is een gesloten
boek; ,.., dominicale, Zondagsletter; ,-, majuscule, hoofdletter; ,.., minuscule, kleine
letter; ,--, morte, een dode letter; ,---, recommande'e,`U aangetekende brief;'' urgente,
spoedbrief; les Saintes ,- .,s, de Heilige
Schrift; ,--., de cachet, bevel tot inhechtenisneming; ,--- de change, $ wissel; Ns de
cre'ance, geloofsbrieven; ,---, de credit, $ credietbrief; ' de credit circulaire, reiscredietbrief; ,--/ de de'mission, ontslagbrief;
,---, d'envoi, ‘---, de voiture, $ vrachtbrief; ,---,
de faire part, aankondiging (van overlijden
&);,--, de marque, kaperbrief; ,•-ds de noblesse, brieven v. adeldom; ,,-, de sante, 6. gezondheidspas; P.," de voiture, $ vrachtbrief;
avoir r•-, de qc., het zwart op wit hebben;
avoir des ,---is, geletterd of wetenschappelijk ontwikkeld zijn; lever la ,-.,, de letters
opnemen (en zetten); lever les mss, de
brievenbus uithalen; ci lee ,,, of au pied
de la ,---,, letterlijk; avant la ,-,-,, afgedrukt
voor dat het onderschrift werd aangebracht; (fig.) prima, best; 14,2 homme de
,- ,s, letterkundige (p1. gens de mss); en
toutes ,--- s, voluit; un sot en trois ,--,s, (hij
is) kort en bondig een grote idioot; par
,■,(s), schriftelijk; in brieven.
lettre, a. & m. geletterd(e), geleerd(e).
lettre-circulaire, f. rondschrijven.
lettre-missive, f. missive.
lettre-patente, f. W open brief of oorkonde
met privilegie.
lettrine, f. verwijzings-, titel- of kolomletter.
leu [lob], d la queue ti'', op 'n rijtje.
leucocyte, tn. wit bloedlichaampje.
[koning).
witte vloed.
leucorrh6e, f.
leude [Wed], m. getrouwe (v. d. Frankische
leur, pron. hun, aan hen, haar; hunne, hare;
les's,
- de hunnen; hun vrienden.
leurre, m. lokvogel; lokmidde12,(fig.) lokaas,
voorspiegeling.
leurrer, v.tr. de valk atrichten (op de lokvogel); aanlokken, verleiden, (iem. jets)
voorspiegelen; se i•-, (de), zich vleien (met),
zich (jets) voorspiegelen.
levage, m. 't opgaan, 't rijzen (v. deeg &);
afromen (v. melk); (arg.) verovering.
levain, m. zuurdesem; gist; ••-, de discorde,
twistappel.
levant, a. opgaand; le soleil ,■,, de opgaande
zon; i-,,, in. 't oosten; 1.".s, de Levant.
levantin, a. uit de Levant; Oosters; ,-%,, m.
op de Levant varende matroos.
levantine, f. soort zijden stof.
levê, a. lee tete ,•,e, met opgeheven hoofd;
,, m. ,1' opslag (bij 't maatslaan); 't opmaken v. e. plan; ,.., du terrain, terreinopname; vote par assis et r•,, stemming
met zitten en opstaan.
levee, f. 't opheffen2, 't oplichten, 't op-
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nemen, opneming; 't afnemen; lichting leviere, f. ophaaltouw.
(v. e. brievenbus); lichting (v. soldaten); levigation, f. 't uitwassen.
inzameling, heffing (v. gelden &); oogst; liviger, v.tr. uitwassen (in zekere bedrijven).
opbreking (v. e. beleg); opheffing, sluiting levirat, m. leviraat.
(v. e. vergadering); slag, trek (in 't kaart- levis, a. in: pont ', ophaalbrug.
spel); wal, dam; ,--, de boucliers, hevig levitation, f. 't laten zweven (van tafels &
verzet; ?, du camp, X 't opbreken (van
door mediumieke kracht).
't legerkamp); ,•-, en masse, algemene-, levite, m. leviet, (joods) priester; ,...a, f.
volksbewapening; la ,--, du corps, de belange slipjas (a i de eeuw); wijd vrouwengrafenis; 't uitdragen; /-•-, des scene's, ontkleed.

zegeling.
live-gazon [ThvgazO], m. zodenspade.
live-nez [levile], m. ophaalder, geitouw.
lever, v.tr. opheffen (lets, (fig.) straf, zitting,
&); opbeuren, oplichten, optillen (een
last &); ophalen (raampje &); opnemen
(terrein &); afnemen (de tafel); heffen,
inzamelen (gelden); opbreken ieen beleg);
lichten (troepen; brievenbus); aflossen (de
wacht); wegnemen, uit de weg ruimen
(een hinderpaal); (arg.) in de wacht slepen,
op de kop tikken, meenemen; en ,•, les
bras, een gat in de lucht slaan (van verbazing); /-., les cartes, een slag halen;
le coude, (arg.) hijsen, pimpelen; ,---, la
lettre, de letters opnemen (en zetten); ,•-,
le lievre, de haas opjagen; (fig.) iets op
het tapijt of ter sprake brengen, er een
balletje van opgooien; ,---, la main, de
hand opsteken; j'en leverais la ,---,, ik
zou er een eed op durven doen; f-, le
masque, het masker afwerpen; ,---, le pied,
er van door gaan; Bela leve la paille, dat
haalt de prijs; ,--, un plan, opmetingen
doen voor een plan; ,---, le going, de vuist
dreigend opheffen; ,--, une prime, $ vaste
koper worden; ,---, qn. de io francs, voor
io fr. in de nek zien; /--, les scene's, de zegels afnemen; ei la séance, de zitting opheffen; ,--,, v.intr. opkomen (v. planten);
rijzen, gisten; faire '', doen opgaan,
rijzen &; se t--,, opstaan; opkomen, opgaan (v. d. zon &); opsteken (v. d. wind);
(fig.) in opstand komen; zich verheffen; le
jour se leve, de dag breekt aan; r-•-,, m.
't opstaan; opgang (v. d. zon); 't ophalen
v. 't scherm (in de schouwburg); 't opnemen, 't opmeten (v. e. terrein); un ,•-,
de rideau, voorstukje (toneel); le grand
,-.,, morgenopwachting na 't kleden v.
den koning; le petit ,--,, morgenopwachting
bij 't opstaan v. d. koning.
live-rames, m. 't opheffen der riemen.
lever-Dieu, m. (oud) 't opheffen der hostie.
leveur, m. die opheft; afnemer der vellen
papier; zetter.
leviathan, m. leviathan; (fig.) kolossus.
levier, m. hefboom; f•-, et deux branches, tweearmige hefboom; ‘-•-, de direction, stuurhefboom, stuurknuppel; e•-, du gouvernail
de direction, ,ft handel v. h. richtingsstuur; zwengel.

Lêvitique, m. Leviticus (3de boek v. Mozes);
1,--i, a. de Levieten betreffend, levitisch.
livogyre, a. linksdraaiend.
levraut, m. jonge haas; $ wegdistel.
levee, f. lip (ook v. e. bloem); rand (v. e.
wond); ,,, inferieure (supdrieure), onder-,
bovenlip; se mordre les levres, zich op de
lippen bijten; zich verbijten; serrer les ,..is,
de lippen op elkaar klemmen; dire des
mss, met de mond belijden: rire du bout
des i. -, s, gedwongen lachen.
levrette, f. wijfje v. e. windhond.
levrette, a. lang en smal als een windhond.
levretter, v.tr. met windhonden jagen.
leerier, m. windhond, hazewind.
levron, m. jong v. e. windhond.
levure, I. gist; spekzwoord; se faire la ,,,,,
(arg.) zich wegpakken, heengaan.
lexicographe, m. lexicograaf, woordenboekschrijver.
lexicographie, f. lexicographie.
lexicographique, a. lexicographisch, woordenboek-.

lexicologie, I. kennis van de betekenis der
woorden en hun afleiding.
lexicologique, a. lexicologisch.
lexicologue, m. die studie maakt van de
lexicologie.
lexique, m. woordenlijst, -boek, lexicon.
Leyde, f. Leiden.
lez, prep. bij, nabij (Brussel &).
Ward, m. hagedis; faire le , - , , zich koesteren
in de zon.
lezarde, f. wijfjes-hagedis; muurscheur.
Warder, v.tr. doen splijten, scheuren; ,.,,
v.intr. luilakken (in de zon).
liage, m. 't binden.
liais, in. fijnkorrelige kalksteen.
liaison, f. verbinding (ook X); verband;
samenhang; betrekking, verbintenis; 't
binden (v. e. saus); EP verbindingsstreepje;
liaison (met een vrouw); la P., entre le
primaire et le secondaire, de aansluiting
tussen Lager en Middelbaar (onderwijs);
■-■., postale (aerienne), (lucht-)postverbinding; ,---, late'rale, dwarsverbinding; etablir
la ,-.., entre... et..., de (een) verbinding tot
stand brengen tussen... en...; faire la e.,,
verbinden (als in les_eines).
liaisonner, v.tr. in 't verband plaatsen,
voegen, doen aansluiten.
liane, f. $ tropische slingerplant, liaan.
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loslijvigvan drukpers;
de ventre,
liant, a. buigzaam, lenig; toeschietelijk,
de..., geen vrijheid; ne pas avoir hr
bindmiddel; buigvriendelijkheid;

liant

r

zaamheid; toeschietelijkheid; avoir du
tegemoetkomend zijn.
Hard, in. duit, oortje ( i /4 sou).
liarder, v.intr. krenterig zijn, op 'n cent
doodblijven.
liardeur, m. gortenteller, duitendief, vrek.
Has [-as] m. lias(gesteente).
lias(s)ique, a. van het lias.
bias: bundel aaneengeregen paliasse,
[pieren.
Liban, m. Libanon.
wijnplenging; fare des ,■,s,
libation,
(stevig) drinken.
libelle, in. schotschrift, smaadschrift; pamflet;
I. bobbel (in kristal).
libellê, in. (jur.) 't opstellen (v. e. vonnis&);
redactie; inhoud v. e. acte.
libeller, v.intr. in de vereiste vorm opstellen.
libelliste, m. schrijver v. e. schotschrift.
waterjuffer, libel (insect).
libellule, I.
§liber [-ber], m. bast(laag).
gebed voor afgestorvenen;
libera [-be-],
chanter unr jubelen over zijn bevrijding.
liberable, a. vrij te stellen.
liberal, a. mild, gul; liberaal, vrijzinnig;
vrije kunsten; profession
arts
betrekking waarvoor studie vereist is;
in. liberaal, vrijzinnige.
libèralement, adv. liberaar.

liberalisme, vrijzinnigheid.
libêralisme,
mildheid; milde gift.
libOralitê,
a.
libórateur, m. -trice, f. bevrijder, -ster;
bevrijdend, verlossings...

liberation, verlossing, bevrijding; ontslag
(v. e. soldaat, gevangene); kwijting, delging (v. schuld);
inte'grale, volstorting.
libóratoire, a. kwijtend, delgend; ontheffend;
avoir pouvoir wettig betaalmiddel zijn.
lib el rer, v.tr. bevrijden, verlossen, vrijstellen, ontstaan; delgen, kwijten (schuld);

X pasporteren; volstorten (aandeel);
titre libe're, X met groot verlof zijn; se
zich vrijmaken; zich bevrijden; zijn schulden betalen.
m. bewoner
libirien, a. van Liberia;
van Liberia.

libertaire, m. naar 't anarchisme overhellende socialist; a. van de libertaire
partij.
libertê, f. vrijheid; vrijmoedigheid; des —s,
vrij(postig)heden,
civile, burgerlijke
individuelle, persoonlijke
vrijheid;
de conscience, gewetensvrijvrijheid;
des cultes, godsdienstvrijheid,
heid;
vrijheid van eredienst; de l'esprit
(d'esprit), onbevangenheid; r de langage,
vrijmoedigheid; e des mers, vrije scheepvaart, vrijheid der zee; de la parole,
vrijheid van spreken, het vrije woord;
", de penser, vrijheid van denken; r%. , de
vrijslag;
de la presse, vrijheid
piston,

N
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de...,
heid hebben om...; prendre la
de vrijheid nemen om...; prendre des
zich vrijheden veroorloven; rendre a
in
weer in vrijheid stellen; en
la
vrijheid;smettre en
in vrijheid stellen;
geheel vrij.
en toute
liberticide, a. vrijheiddodend.
libertin, a. losbandig, ongebonden, zedeloos;
r-d, losbol; (oudtijds) vrijgeest, vrijdenker.

libertinage, in. lichtzinnigheid, losbandigheid, ongebondenheid.
libertiner, v.intr. een losbandig leven Leiden.
libidineux, a. geil, ontuchtig, wulps;
wellusteling.
libidinositê, I. geilheid, wellustigheid.
libouret, m. makreelhengelroede.
boekhandelaar.
libraire,
librairie, I. boekhandel, boekwinkel; (oud)
boekerij, librije; circulante, leesbibliotheek.
libration, v. libratie, werkelijke of schijnbare schommeling, -slingering.

libre, a. vrij (ook = onbezet); (al) te vrij,
vrijmoedig, vrijpostig; avoir le corps (le
loslijvig zijn; avoir resprit
ventre)
vrij van vooroordelen zijn; vrij van zor't nummer
gen zijn; le nurne'ro n' est pas

ongeis in gesprek (telefoon); papier
zegeld papier; N penseur, vrijdenker;
comme Pair, zo vrij als een vogeltje in de
ci vous de, het staat u vrij om;
lucht;
avec qn., zich voor iemand niet beetre
hoeven te generen, vrijuit met iem. kunnen

d'esprit, onbevooroordeeld;
spreken;
zonder zorg (aan zijn hoofd); rustig; etre
de ses actes (actions), vrij zijn zijn
handelingen, kunnen doen en laten wat
men wil; etre de son choir, de vrije keus
hebben; it est de lui, hij is zijn eigen
baas; f•-, de ses mouvements, vrij in zijn
bewegingen; de son temps, meester van
zijn tijd; it vous est de..., het staat u vrij
om...; les pense'es sont mss, gedachten zijn
tolvrij.
libre-échange, m. $ vrijhandel.
libre-ichangiste, m. $ vrijhandelaar, voorstander van de vrijhandel.
librement, adv. vrij(elijk).
fibre(-)penseur, m. vrijdenker; a. vrijdenkers...; des iddes libre(s)-penseuses, vrijdenkersgedachten.
librettiste, m. schrijver van libretto's.
ou libretti) libretto,
libretto, rn. (pl.:

operatekst.
Licht oorlogsschip.
liburne, f.
Libye, [-bi] I. Libie.
Libyen, m. Libyier;
libyque, a. Libysch.
lice, f. strijdperk, speelterrein (sport); schering, scheerlijst (v, e. weefgetouw); teef
29
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(v. e. jachthond); N noue'e, drachtige Liege, tn. Luik.
Luiker....
teef; tapisserie de basse (haute) tapijt- Liegeois, Luikenaar; lam, a. Luiks,
werk met horizontale (verticale) schering; Heger, v.tr. ('n net) van kurken voorzien.
entrer en N contre qn., de strijd met liegeux, a. kurkachtig.
iemand aanbinden.
lien, In. band; boei, keten, kluister.
licence, f. N, erlof, vergunning; academische lienterie, 1. T diarrhee.
graad, overeenkomende met die van can- iienterique, a. diarrheeachtig.
didaat; vrijheid; ongebondenheid, los- H er) v.tr. binden°, vastbinden, verbinden,
bandigheid; faire (prendre) sa
zijn
(noten, woorden &); voegen (v. stenen);
candidaats lopen (halen); d'exportaamitie avec, vriendschap sluiten met;
tion, uitvoervergunning, consent; ,---,
conversation, een gesprek aanknopen;
podtique, dichterlijke vrijheid.
l'ipe'e, het ijzer (de kling, de degen)
licencie, candidaat; r•-, en droit (es lettres,
binden bij het schermen; ses ide'es,
es sciences), candidaat in de rechten
zijn gedachten logisch verbinden; N la,
(letteren &).
langue a qn., hem een slot op de mond
licenciement, m. ontslag, afdanking;
doen; r•i les mains ci qn., iemand de hargraduel, afvloeiing (v. personeel).
den binden 2; biers (mal) N sa partie, het
licencier, v.tr. afdanken, ontslaan; ontbiner goed (slecht) afbrengen; une partie,
den;
te veel vrijheid nemen,
een afspraak maken voor een partijtje
zich te buiten gaan (aan, in, de).
of een duel; N une sauce, een saus dik
licencieusement, adv. v. licencieux, a. onmaken, binden; se
zich (ver)binden;
tuchtig, losbandig, liederlijk; al te vrij.
se
d'arnitie avec, vriendschap opvatten
licer, v.tr. d scheren.
voor, vriendschap sluiten met.
licet, m. verlof, vergunning.
lierne, I. dwarsrib, bodemplank; v bindlichade, v. (pop.) gelik, zoenpartij; smulparbalk, nokbalk.
lichard, m. (pop.) likkebroer.
lierner, v.tr. van dwarsribben voorzien.
lithe, f. (pop.) gesmul; gelik; titre
aan
it.
ij lierre, in. $ klimop;
terrestre, aardveil.
de boemel zijn.
(oud) vrolijkheid.
Hesse,
lichen, [-ken] m. 4 korstmos; polaire, lieu, m. plaats; oord; reden, aanleiding;
rendiermos; N versiculaire, tropische
familie, afkomst; les ,-•dx (d'aisance),
rode hond; N d'Islande, I Jslands mos;
„zekere plaats"; it y a N de, er is reden
des rennes, rendiermos.
om...; s'il y a ,--.,, als er reden voor is;
lichinee [lik6n6], f.
weeskind.
common, gemeenplaats; giornitrique,
lichéneux, a. mosachtig.
meetkundige plaats; les hauts B de
licher, v.intr. (pop.) smullen, likken; pimpehoogten (als offerplaatsen v. Israel);
len;
v.pr. se (-•,, mekaar staan likken.
un mauvais een verdacht (slecht),
licheur, in. (pop.) smulpaap; zoener.
huis; N natal, geboorteplaats; le N saint,,
licitation, 1. verkoping bij opbod van onhet heiligdom, de tempel, de kerk; les.
verdeeld (onroerend) goed.
saints max, de heilige plaatsen (in Palestilicitatoire, a. v. d. verkoop bij opbod van
na);
d'asile, N de franchise, asyl, toeonverdeeld goed.
vluchtsoord:
de plaisance, lustoord,,
icite, a. -ment, adv. geoorloofd.
landhuis, buiten; de rassemblement,.
Miter, v.tr. (ondeelbaar) goed bij opbod
verzamelplaats; le N du sinistre, de
licol,
zie licou.
[verkopen.
plaats des onheils (van de ramp, van de.
licorne, f. eenhoorn;
de titer, .11:1 narwal.
brand); avoir ei,plaats hebben; reden heblicou, m. halster.
ben (om, de); donner , aanleiding geven,,
licteur, m. 12;i lictor, bijlbundeldrager (bij
tenir ", de, vervangen; vide, les max, de
de Romeinen).
plaats ruimen, maken dat men wegkomt;
lie, 1. grondsop, droesem; du genre
au N de, in plaats van; au
et place de
humain, uitvaagsel; r•-, du peuple, heffe
&., te P.; au N que, terwij1; en haut
des yolks; N de yin, wijnmoer; wijnmoeraan het hof, bij den koning; en premier „
kleurig, donkerrood; boire le calice jusqu'd
in de eerste plaats; sur les max, ter plaatse;
la
de lijdenskelk tot op de bodem
se transporter sur les max, zich begeven
toe ledigen; les mdchants boiront la
het
naar de plaats der ramp (v. de misdaad).grondsop is voor de goddelozen;
a. lieg e, f. miji, uur gaans (4 km); marine,
in: faire there r•d, goede sier maken.
zeemijl; titre a cent (of mile) Ns de qc., er
lie, a. gebonden, verbonden; dtre tort
ver van of zijn; het glad mis hebben; it
avec, zeer goed bekend, bevriend zijn met;
est a mile Ns d'ici, hij is er niet bij; je
jouer en parties
zo spelen, dat men
le voudrais a cent ik wou dat hij ik
tweemaal achtereen moet winners.
weet niet waar zat; d'une (•,,, al op een
lied [lid], m. (Germ.) lied (p1.: lieder [der]).
uur afstands.
liege, m. kurk; kurkeik.
lieur, m. -euse, I. (schoven)binder, -ster.
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lieutenance, f. luitenantschap.
luitenant; stedehouder,
lieutenant, m
civil, (oud) politierechter:
landvoogd;
(oud) strafrechter; ti general,
X luitenant-generaal; (oud) rijksbestuurder; general de police, hoofd der politie
(Parijs);N de premiere classe,"-# en premier,
de seconde classe,
X iste luitenant;
de vaisseau,
en second, X 2de luitenant;
luitenant !
kt, luitenant ter zee; mon
tweede luitenant.
sous
lieutenant-colonel, m. X luitenant-kolonel.
lieutenante, v. gouvernante, landvoogdes,
vrouw van den stedehouder; X luitenantsvrouw.
liivre, m. haas; (arg.) vrouw; courir le méme
hetzelfde doel najagen; courir deux
E....is a la fois, twee verschillende doeleinden
najagen; (faire) lever un een haas
opjagen; iets op 't tapijt brengen, de kat
au Bite,
de bel aanbinden; prendre le
de vogel nog net pakken eer hij gevlogen
daar zit hem de
is; c'est la que git le
met'"open ogen
knoop; dormir en
slapen.
liftjongen, -boy.
liftier,
ligament, m, (gewrichts)band.
ligamenteux, a. vezelig, dradig.
ligature, f. 't afbinden (v. e. slagader &);
verband; dwarsverbinding; koppelletter
(bij drukkers, b y . ff, fl &).
ligaturer, v.tr. afbinden.
lige, a. leenplichtig; (fig.) verknocht, met
hart en ziel toegedaan.
ligerien, a. langs de Loire wonend.
afkomst, familie, geslacht.
lignage,
iemand van 't zelfde geslacht.
lignager,
X liniesoldaat; (arg.) journalist.
lignard,
ligne, f. lijn, linie; regel; snoer, meetlijn;
luchtrichting; hengel; N adrienne,
flottante,
vaartlijn; ti dormante,
vislijn onder water, drijvende vislijn;
directe, rechtstreekse verbindingslijn;
droite, rechte lijn;
dquinoxiale,
me'ridienne, merievennachtslijn;
diaan;
te'le'graphique, 9 telegraaflijn; N visuelle, gezichtslijn; d'aPproche, X naderingsloopgraaf; N de
bataille, X gevechtslinie; N de chemin de
ter, spoorweglijn; N de combat, X gevechtslinie;
de conduite, gedragslijn;
de defense, X verdedigingslinie; N de
de fer
demarcation, scheidingslijn;
barbell, X prikkeldraadversperring;
de feu, X vuurlinie; e-•., de flottaison,
waterlijn; N de fond, grondlijn, reep (om
to vissen); /---/ de loch, 4, loglijn; N de
mire, X vizierlijn; de partage des eaux,
grenslijn van de waterscheiding; N de
raccordement, verbindingslijn (v. spoorweg); ti de respect, grenslijn buiten de
de
kust; la N de vie, de levenslijn;

N
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een mooie
visde, X richtlijn; avoir de la
qn.,
lichaamslijn hebben; envoyer des
iemand een paar regeltjes schrijven; jeter
de (vis)lijn uitwerpen; passer la
de linie passeren; suivre la du
devoir (de l'honneur), doen wat plicht of
eer voorschrijft, eer of plicht tot richtsnoer nemen; retirer la r•d, de hengel
nieuwe regel !; pecker
ophalen; a la
hengelen; dans les (ses) grandes
la
in grote trekken, in hoofdtrekken;
linea recta,
...de
linie...; en droite
in rechte lijn, regelrecht; en premiere
in de eerste plaats; X in de vOOrlinie;
entrer en
de compte, meetellen; mettre
in de vaart brengen (een boot);
en
lire entre les mss,tussen de regels d66r
buitengewoon, ongemeen,
lezen; hors
op
ongeevenaard; mettre sur la mime
over de
een lijn stellen; sur toute la
gehele linie.
lignee, f. geslacht, nakomelingen; etre de la
van 't zelfde slag zijn.
meme
liguer, v.tr. lijnen trekken op, linieren.
lignerolle, f. touw uit oud kabeltouw gemaakt.
lignette, f. bindgaren (voor netten).
[z'n schip.
ligneul,
pikdraad.
ligneur, kabeljouwvisser (met de lijn);
ligneux, a. houtachtig; couche -'se, jaarring.
lignicole, a. in hout levend.
lignification, I. houtvorming.
lignotier, v. pr. se ,---,, in hout veranderen.
ligniforme, a. houtachtig.
lignite, in. bruinkool.
lignotier,
= ligneur.
ligotage, m. 't binden, kneveling.
ligoter, v.tr. binden, knevelen (met touw),
ligue, f. verbond, bond (ins.: de heilige liga
tegen Hendrik IV en het protestantisme).
liguer, v.tr. in een verbond verenigen;
een verbond aangaan, samenv. pr. se
spannen (met, avec).
-euse, f. bondgenoot (ins.: v. d.
ligueur,
Heilige Liga).
a. tongvormig.
ligulaire, f. $ lintbloem;
ligule, f. $ bladvliesje, -schubje.
ligule, a. $ lintvormig.
ligul6e, f. $ lintbloem.
liguliflore, a. $ lintbloemig.
a. lila.
lilas [-la], m. $ sering;
lelieachtigen.
f. pl.
filial, a. lelieblank, -rein.
f. Rijssel.
Lille
lilliputien [-sje], a. dwergachtig, zeer klein,
lilliputterig; Imo,m. Lilliputter.
Rijsselaar.
lillois, a. van Rijssel; L,---, ,
limace, f. naakte slak; schroef van
Archimedes, tonmolen; (arg.) hemd;
vrouw.
limacien, a. v. 't slakkenhuis (in 't oor);
v. e. slak; slakken-.
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limacon, m. huisjesslak; slakkenhuis (in
't oor); escalier en ,-,, wenteltrap.
limaconne, f. ruige rups.
limaconniere, I. slakkenkuil.
!image, m. 't afvijlen.
limaille, I. vijlsel.
limailleuse, a. van 't vijlen.
Liman, in. brede riviermonding.
limande, f. N schar; 4,, smarting.
limander, v.tr. 4,.. met 'n smarting bekleden.
limbaire, a. rand-.
limbe, m. rand, zoom; bladschijf; mss, voorportaal v. d. hemel; vOOrgeborchte der
he', dodenrijk; sortir de scs ,--is, meer bekend maken; (fig.) grensgebied; staat v.
onzekerheid, -voorbereiding; half-, onbewustheid (les ,-.,s du sommeil).
Limliourg [lebur], in. Limburg.
limbourgeois, a. Limburgs; Lam, m. Limburger.
lime, f. vij1; soort citroen; ,-,-, douce, zoetvijl;
,•., sourde, weinig hoorbare vijl; (fig.)
stiekemerd, gluiperd.
timer, v.tr. vijlen2; polijsten2, goed afwerken.
limette, f. $ limmetje.
limettier, m. $ limetteboom, limmetjesboom.
limeur, m. vijler; -euse, f. vijlmachine.
limier, tn. speurhond2; politiespion.
liminaire, a. inleidings...; als inleiding.
lhaiitatif, a. -ivement, adv. beperkend.
limitation, f. beperking.
limite, f. limiet, grens; grenspaal; ,---, d'dge,
leeftijdsgrens voor pensioen of bevordering, -voor school; /---, de charge, maximumbelasting; dans la ,-., du possible,
voor zover het mogelijk is.
limiter, v.tr. begrenzen; beperken.
limitrophe, a. aangrenzend (aan, de).
limnee, f. .ft poelslak.
limoger, v.tr. (arg.) X bussen, afzetten, 't
commando ontnemen (v. generaal &).
limoine, f. $ lamsoren, ganzevoet.
Limon, m. slijk, slib, leem; citroen, limoen;
(lamoen)boom; trapwang; (fig.) deeg,
stof.
limonade, f. limonade; (arg.) water; etre dans
la ,-•-i, (pop.) in de miserie zitten.
limonadier, in. -lire, f. limonadeverkoper,
-bereider, koffiehuishouder, -ster.
limonage, in. beslibbing.
limoner, vt. de grondsmaak wegnemen (v.
limoneux, a. slijkerig. [vis).
limonier, m. lamoenpaard, disselpaard;
L...' $ limoenboom.
limoniire, f. lamoen; vierwielige wagen.
limonite, f. (soms m.) ijzeroer.
limoselle, f. slijkgroen.
limougeaud, a. van Limoges.
Limousin, m. bewoner v. Limoges of v.
Limousin; l,%,, grof-metselaar; ,--,, a. van
Limoges.

liniere

limo(u)sinage, m. grof metselwerk.
limousine, f. grof wollen, geitenharen mantel
met cape; gesloten automobiel.
limousiner, v.intr. grof metselen.
limpide, a. klaar, helder, doorschijnend,
doorzichtig.
limpiditi, f. klaarheid, helderheid.
limule, f. _ft, Indische krab.
limule, f. 't vijlen; vijlsel.
lin [1'ë], in. $ vlas; lijnwaad; ,.., fossile,
steenvlas, asbest; graine de ,--,, lijnzaad;
farine de ,---,, lijnmeel; huile de N, lijnolie;
toile de ,-,, lijnwaad; ,-•d, a. vlaskleurig.
linace, a. vlasachtig.
[vlas.
linaigrette, f. $ wollegras.
linaire, f. t vlasbek, wild vlas, vrouwenlinceul [-seel], m. doodskleed, lijkwade.
lincoir, m. draagbalk.
liniaire [ling er], a. lijnvormig; lijn...; dessin
e•-, , 't rechtlijnig tekenen (inz. machinetekenen).
lineal, a. in rechte lijn voortgaand; lijn...
lineament, m. (om)trek; schets; omlijning.
lineole, a. met fijne strepen.
linette, f. vlaszaad.
lineux, a. vlassig.
linge, m. linnen, linnengoed; doek; blanc
comme le, • ', bleek als 'n doek; le ,■, sale,
het vuil (was)goed; ,--, a barbe, scheerdoek; ,--, de corps, ondergoed; ,-•., a pansement, verbandlinnen; i. , de rechange,
schoon goed, verschoning; i---, de maison
of de table, tafellinnen; '' de lit, beddelinnen; avoir du ,---,, (tam.) een mijnheer
zijn, er goed bij zitten; changer de r-d,
schoon goed aantrekken, zich verschonen;
laver son'' sale en famine, zie laver; it y du
,-.,, (arg.) der zijn fijne lui.
!Inge, a. met fijn linnen; (arg.) fijn in de
kleren.
linger, m. linnenkoper; -ire, f. linnenkoopster; linnennaaister, linnenmeid; .ft. suikergast (insect).
lingerie, f. linnenhandel; linnenkamer, -kast;
linnengoed.
lingot, m. baar, staaf; holwit (v. drukkers).
lingotiire, f. smeltvorm, staafvorm.
lingual, [-gwal], a. de tong betreffend;
lettre -'e of ,--,e, f. tongletter,
I lingue, m. & f. M leng.
2 lingue, m. (arg.) mes.
linguer, v.tr. (arg.) doorsteken, messteken
toebrengen.
linguet, in. pal (v. e. gangspil).
linguiforme [legifOrm], a. tongvormig.
linguiste [-gWist], m. taalkenner, taalgeleerde.
linguistique [-giiiri-], a. taalkundig; ,d, f.
linguistiek, taalstudie.
lingule Regillb f. tongschelp.
linter, a. vlas...; Industrie ,•,iere, vlas[industrie.
linière, I. vlasveld.

liniment
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liniment, m. smeersel, zalf.
liquide [-ki-], a. -ment, adv. vloeibaar;
Lime, Linnaeus (tweeds plantkundige).
vloeiend (v. letters); vrij van schuld: la
linnêen [lina], volgens 't stelsel van Linplaine i- -,, de zee; argent ,-•,, gereed geld,
naeus.
contanten; tJ, m. vloeistof; sterke drank;
linographie, f. lijnwaaddruk.
,,,, I. vloeiende letter (b y . 1, r).
linoleum [-Om], m. linoleum.
liquider [-ki-], v.tr. liquideren, afrekenen,
linon, m. fijn linnen, sluierdoek.
vereffenen; beredderen, afwikkelen, een
linot [-o], m. of linotte [-Ot], f. $t kneu, vlaseind maken aan; uitverkopen.
vink; téte de ,,,otte, onnozel, onbezonnen liquiditê [-ki-], f. vloeibaarheid.
mens; sillier la ,--, te, iem. een les leren liquoreux [-kO-], a. likeurachtig, zoet.
opzeggen; (pop.) zich bedrinken, 'm raken. liquoriste [-k6-], in. likeurstoker, -handelaar.
linotype, f. regelzetmachine.
lire, v.tr. lezen; voorlezen; ,---, les cceurs, in
linotypie, f. 't zetten met de zetmachine.
de harten lezen; ,---, les e'preuves, de drukIfnotypiste, m. machinezetter.
proeven nazien; ,•, la musique, de noten
linteau, m. .. bovendrempel, kalf.
lezen; van 't blad spelen; ,,, qc. ci qn.,
linvê, m. (arg.) franc.
iemand lets voorlezen; dans l'espoir de
lion, m. -ne, f. leeuw, -in; (fig.) lion(ne),
vous ,--d &, hopende spoedig uw antwoord
modeheertje; (arg.) mannetjesputter; ,•,
te ontvangen &; se faire ,,, qc., zich lets
marin, 161. zeeleeuw; ,-, des fourmis, mielaten voorlezen; se laisser f•d, zich laten
renleeuw; le ,-•-, du jour, de held van de
lezen; ,•., au doigt (du pouce), vluchtig
dag, het feestvarken; un '— de la mode,
lezen, doorbladeren; ,--, dans un livre, in
modeheertje, dandy; ,•., du Pirou (of
een boek lezen; ,.., des yeux, met de ogen
d' Amerique), poema; fosse aux "as,
lezen; ,-., sur une enseigne, op een uithangleeuwenkuil.
bord lezen;'', v. pr. se ,-,d, zich laten lezen,
1 ionceau, m. jonge leeuw, well).
gelezen worden; te lezen staan.
lionnê, 0 klimmend. [-keep. lire, f. lire (Ital. munt nominaal i franc);
lioube, f. Z. kluft, driehoekige opening,
(p1.: lire).
Lipari, in: iles de ‘--,, Liparische eilanden. !iron, in. = lêrot.
lipo-, vet-.
Lis [Hs], m. $ lelie; les fleurs de ,-, [li], de 3
lipogramme, m. geschrift, waarin opzettelijk
lelien in het wapen der Bourbons; ,,,
deze of gene letter is vermeden.
asphodele, $ affodellelie, dagbloem; ,-...,
d' dtang, waterlelie, plomp; ,-,.., des vallees,
lipoIde, a. vettig.
vetgezwel.
lelietje der dalen; ,---, tigre, tijgerlelie.
lipome [-porn], m.
Lisbonne [liz-], f. Lissabon.
lipothymie, f. appelflauwte.
Lippe, f. dikke onderlip, hanglip; faire sa i-i, Lisbonnin [liz-], m. inwoner van Lissabon;
pruilen.
Use, f. Liza. [1—, van Lissabon.
lipp6e, f. (fam.) lekkerbeetje; buitenkansje; lase, f. drijfzand.
franche ,....,, vrije maaltijd, smulpartij.
liserage [lizra3], m. omboording met goudlippitude, I. leepogigheid.
of zilverdraad.
lippu, a. met dikke lippen, met zultlippen. lisérê, m. boordsel, galon, bies, gekleurde
rand.
Lipse (Juste ,-.,), m. Justus Lipsius, Vlaams
filoloog (1547-1606).
liskrer, v.tr. omboorden, omzomen; biezen.
liquation [-kwasjö], f. afscheiding van een liseron, m. $ klokjeswinde; i-■, des champs,
metaal, uit 'n legering.
petit "}, akkerwinde; grand ,--,, ,-,-, des
liquefaction [-ke-], I. vloeibaarmaking.
hales, haagwinde.
voor
vloeibaarmaking
liquefiable [-k6-], a.
Lisette, f. Liesje; pas de pa ,•,/, (fam.) daar
komt niets van in !, nee hoor !, geen
vatbaar.
gekheid !
liquefier, [-k6-] v.tr. vloeibaar maken, se '',
vloeibaar worden.
liseur, m. die veel leest; ,-,., dans la pensee
liquette [-ket], f. (arg.) hemd.
(de pensies), gedachtenlezer; ,--d, a. veel
lezend, veel van lezen houdend
liqueur [-lat.], f. vloeistof; drank, likeur;
avoir de la ,---i, te zoet zijn (v. wijn).
Meuse, f. lezeres; boekentafeltje; vouwbeen
(tevens leesteken); leeswijzer; leeslamp;
liquidable [-ki-], a. vereffenbaar.
liquidambar [-ki-], m. $ amber-, kopalochtendjak.
boom.
lisibilitê, f. leesbaarheid.
liquidateur [-ki-], m. vereffenaar, boedel- lisible, a. -ment, adv. leesbaar.
beredderaar.
Mier, m. (landb.) gier, aal.
liquidatif [-ki-], a. die afrekening-, likwi- Were, f. zelfkant; leiband; rand, zoom;
datie tengevolge heeft; ertat,--,, afrekening.
mener qn. a lai•d(aux e-•,^), iem. aan de
liquidation [-ki-], f. liquidatie; afrekening,
leiband hebben.
rescontre (ter beurze), vereffening, boe- lissage, m. gladmaking; glanzing.
delbereddering; totale uitverkoop.
lisse [lis], a. glad: effen, egaal; ,-,,, f. sche-
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ring, scheerlijst (van 't weefgetouw); de
basse ,•-,, met waterpas liggende ketting;
de haute ,---,, met vertikale schering.
lisser, v.tr. gladmaken, glanzen, polijsten;
met een laagje suiker bedekken; ktA voorzien van de berghouten.
lisseur, m. glanzer.
lissoir, m. liksteen, gladhout; X glanstrommel, boleertrommel (buskruit).
liste, f. lijst; witte vlek, bles (a. e. paardenkop); ".., civile, civiele lijst (jaargeld a. d.
vorst toegekentl); ,-%, electorale, kiezerslijst; dresser une ,./, een lijst opmaken;
grossir la ,-,-,, de lijst langer maken.
listel, listeau, m. (p 1 . listeaux) vierkante lijst
(aan zuil).
liston, in. iZI dunne band (o. e. schild).
lit, m. bed; ledikant; leger(stede); bedding;
bodem (v. e. rivier &); laag; (fig.) huwelijk; ,•., d'ange, bed zonder stijlen, met
opgeslagen gordijnen; ,...., brise, veldbed;
,-•., nuptial, huwelijkssponde, echtkoets;
,--, de camp, brits, veldbed; ,-,, de douleur,
ziekbed; i--, de justice, al parlementszitting met den koning als voorzitter; ,-..., de
tnisêr e (of de travail), kraambed; ,---, de
mort, sterfbed; f•-, de parade, pronkbed; ‘---,
de Merin, kermisbed; ,----, de plume, veren
bed; ' de sangle, bed van singelband; ,,,
du vent, windstreek; r•-, de marle, stroming
v. h. getij; faire son "-,, zijn bed opmaken; faire ,--, 4 part, niet meer bijeenslapen (v. echtgenoten); ne fare qu'un
,, in een bed slapen; garde? le i-•,, het
bed houden; p rendre le ,-.), gaan liggen
(van zieke); au i. ,, in bed, te bed; enfant
du premier (second) ,-,, kind uit 't eerste
(tweede) huwelijk; comme on fait son ,-•.,
on se couche, zo men zaait, zo men maait;
mettre sur un t.•-, de Procruste, op een
Procrustusbed leggen, op de pijnbank
leggen; au ,-%), au ,,,, chiens! zoeken !
zoeken !
litanie, f. smeekgebed, litanies lang, vervelend, verhaal.
litt-armoiret, m. bedstede.
Litt-bibliothiquet, m. opklapbed.
litt-caget, m. opvouwbaar bed.
liteau, in. houten roede tot steun dienend;
(bont)gekleurde streep; wolfsleger.
Mee, f. leger, nest (vol dieren).
Merle [litri], f. beddegoed, -toestel, -artikelitharge, f. (lood)glit. [len.
litharge of lithargyre, a. met loodglit vervalst.
lithias(i)e, f. steenvorming (in de blaas &).
lithine, f. lithiumoxyde.
lithobie, f. Izz. duizendpoot.
lithocarpe, m. versteende vrucht.
lithochromie [-krOmi], f. steendruk met
[kleuren.
lithocolle, f. steenlijm.
lithodome [-d6m], in. boormossel.

lithoglyphie, f. steensnijkunst.
lithographe, in. steendrukker.
lithographie, f. steendruk; steendrukkerij.
lithographier, v.tr. steendrukken.
lithographique, a. lithografisch, wat de
steendruk betreft; steendruk-.

litho/de, a. steenachtig.
lithologie, f. steenkunde, steenkennis.
lithologique, a. steenkundig.
lithologue, m. steenkenner.
litholysie, f. r steenoplossing.
lithomancie, f. steenwichelarij.
lithontriptique, a.
steenoplossend.
lithophage, m. steeneter (weekdier); ,•,, a.
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lithophanie, f. doorschijnend stenen of porseleinen plaatje a. e. lamp, theelichtje enz.

lithophile, a. $ op stenen groeiend.
lithophyte, m. $ steenplant.
lithosphere, f. vast deel v. d. aardkorst.
lithotome [-tom], m. mes voor blaassteensnijding.

lithotomie [-to-], f. steensnijding (operatie).
lithotomiste [-to-], m. steensnijder (chirurg).
lithotriteur, m. chirurgisch instrument om
blaasstenen te verbrijzelen, steenbreker.

lithotritie [-si], f. blaassteenverbrijzeling.
lithotypographie, f. vermenigvuldiging v. d.
letterdruk door steendruk.

Lithuanie [lit*ani], f. Lithauen.
lithuanien [-tWanj'6], a. lithaus; 1,,, , m.
L ithauer.

litiire, f. stalstro; baar, draagstoel; ,.., de
tourbe, bed van turfstrooisel; faire'' de,
gooien met, al te kwistig omgaan met; met
voeten treden; etre sur la'', ziek zijn (v.
paard); in de lappenmand zijn (v. persoon).
litigant, a. pleitend, procederend.
litige, in. (rechts)geding, geschil, twist;
en ,■,, betwist.
litigieux, a. betwistbaar; twistziek.
litispendance, f. aanhangigheid(sduur) v. e.
,
proces.
litorne, f. It kramsvogel, veldlijster.
Mote [litOt], f. litotes: redekunstige figuur,
waarbij men minder zegt dan men bedoelt (b y . niet gering).
litre, In. kan, kop, liter; ,-,, f. 10 rouwband.
litron, m. (oud) kan = 3/4 liter; liter wijn.
litteraire, a. -ment, adv. letterkundig.
litteral, a. -ement, adv letterlijk; grandeur
,•-,e, door letters uitgedrukte grootheid
(algebra); l'arabe ,--,, 't geschreven
Arabisch.
lit teralisme, m. letterknechterij.
lliteralite, f. letterlijkheid.
li iterateur, tn. letterkundige.
litterature, f. letterkunde, literatuur°; wat
over een onderwerp geschreven is; et tout
le reste est ,---i, en al 't andere is maar niet
zuiver gevoelde mooischrijverij; ,--, jaune,
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realistische literatuur; Jeanne All eman, ens, Jean Balde, J. A., als
schrijfster Jean Balde.
littoral, a. kust...; strand-; ,-,, tn, kust(land), strand.
littorelle, f. $ oeverkruid,
littorine, I. alikruik (schelp).
liturgie, f. liturgie, kerkgebruik, -ceremonièel.
liturgique, a. tot de liturgie behorend.
liturgiste, m. kenner van-, schrijver over
kerkgebruiken.
liure, f. dik bindtouw; 4,. woeling, sjorring.
livarde, I. .6 zeilspriet; voile , i, sprietzeil.
livarot, m. Livarotkaas.
liviche, f. $ lavas, bergeppe.
livide, a. vaal, loodkleurig.
lividite, I. vaalheid, loodkleur; doodskleur.
Livonie, f. Lijfland.
livonien, a. Lijflands; 1.,,,, Lijflander.
Livourne, f. Livorno.
livrable, a. leverbaar, te leveren.
livraison, f. levering; aflevering; '' a domicile, thuisbezorging; faire ,—.., de, afleveren; prendre ,-,, de, $ in ontvangst nemen;
en (pa y) ,•-is, in afleveringen.
I livre, m. boek; — blanc (bleu &), diplomatiek witboek &; ' classique, klassiek boek
(schrijver); schoolboek; "s journal, $ Journaal; ^., noir, toverboek; le ,-., rouge,
het verdoemboekje; het register der
publieke vrouwen; i-•, de bond, At, scheepsjournaal; "-, de caisse, $ kasboek; '' de
chevet, lievelingsboek (bewaard aan 't
hoofdeinde van 't bed); ' de classe
(classique), schoolboek; "-s de comptes,
$ grootboek; "s de cuisine, kookboek; "s
de fond, degelijk boek; ", d'heures, gebedenboek; "s d'images, prentenboek; le
d'or, het adelboek; ,--, des origines,
stamboek; ,--, des punitions, strafregister;
"..., de lecture, leesboek; le ,---, du monde,
wat er in de wereld te koop is, de wereld;
,•-, de raison, (oud) huishoudboek en
familiekroniek; on en ferait un ,,, daar
zou men een boek over kunnen schrijven;
tenir les ,--,s, $ boekhouden; a "s ouvert,
voor de vuist; J' van 't blad; it est sur mon,
,-,, we zullen hem onthouden, het zal
hem heugen.
2 livre, f. pond; frank; a la ,--,, bij het pond;
—, payisis, parijs pond (25 sous); "s de
gros, pond Vlaams; "--, sterling, pond sterling; ,--, tournois (2o sous).
livree, f. livrei; livreibedienden; kleed, uiterlijk; bontkleurige huid (van jonge dieren);
porter la ,---, d'une dame, de kleuren van
een dame dragen,
livrer, v.tr. leveren, afieveren, j bestellen;
overleveren, uitleveren, over-, prijsgeven;
verlenen (doortocht); je vous le law
pour le plus grand..., hij is werkelijk de
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grootste,..; nous sommes livre's de vos
merchandises, $ wij hebben de goederen
ontvangen; "-, bataille, slag leveren;
passage, laten passeren; "s, v. pr. se ,--,,
geleverd worden; zich bloot geven; se e.•.,
(a), zich overgeven; zich wijden (aan).
livresque, a. boekachtig, boek(en)..., boekerig; van het boek.
livret [-vre], m. boekje; libretto, tekstboekje; catalogus; ,---, de caisse d' epargne, spaar.
bankboekje; ", de famine, trouwboekje;
,, militaire, de soldat, X zakboekje; ",
kilome'trique, kilometerboekje; "s scolaire,
klassenboek.
livreur, m. leveraar; garcon ,---,, bezorger;
Meuse, bestelwagen.
lixiviation, I. uitloging, -wassing.
lixiviel, a. geloogd; sel —, loogzout.
lixivier, v.tr. uitlogen, -wassen.
lobaire [16136r], a. kwab-, lob-, lelvormig.
lobe [lob], m. lob, kwab, lel.
lobe [lobe], a. gelobd, in kwabben verdeeld,
lobilie [lob-], I. $ lobelia.
lobule [lob-], m. lelletje, kwabje, lobje.
local, a. -ement, adv. plaatselijk; plaats...;
couleur ,---,e, plaatselijke-, locale kleur
(natuurgetrouwheid in de bijomstandigheden); me'moire ,--e, plaatsgeheugen;
"s, m. plaats, zaal, lokaal.
localisation, f. beperking tot een bepaalde
plaats, localisering.
localiser, v.tr. plaatselijk maken, tot een
bepaalde plaats beperken, localiseren;
de plaats bepalen.
localite, f. plaats, streek.
locataire, m. & f. huurder, huurster.
locatif, a. den huurder, de huur betreffend,
huur...; proposition (—lye, bijzin van
plaats; "s, m. locatief (naamval).
location, I. 't verhuren; 't huren; agence de
"s, verhuurkantoor, woninggids; (bureau
de) ,-,,, (bureau voor) plaatsbespreking,
location-vente, f. huurkoop.
locatis [-ti], m. huurknol; huurrijtuig, aapje;
gehuurd huis of ander voorwerp.
loch [16k], m. kt. log; ligne de ,--s, loglijn.
loche, f. ,d-1 modderkruiper, bermpje.
locher, v.intr. loshangen, loszitten; it y a
toujours quelque fey qui loche, er hapert
altijd wat aan.
lochies [101i], 1451. kraamzuivering.
lock-out [lOkaut], m. uitsluiting (van ar
beiders).
lock-outer [lekautê], v.tr. uitsluiten.
locman [lokma], 111, loods.
loco, f. zie locomotive.
locobatteuse, 1. stoomdorsmachine.
locomobile, a. verplaatsbaar; "s, f. verplaatsbare stoommachine, locomobiel.
locomobilite, f. verplaatsbaarheid.
locomoteur, -trice, a. voortbewegend, voortbewegings...
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locomotif, a. de voortbeweging betreffend,
bewegend.
locomotion, f. voortbeweging, verplaatsing,
inoyen de r.,,, vervoermiddel; ,,, adrienne,
luchtscheepvaart; ", a vapeur, stoomwezen.
locomotive, f. locomotief; ,■., de manoeuvre,
rangeerlocomotief; ,--, routiere, straatlocomotief.
locomotivitê, f . vermogen v. plaatsverandering.
locrien, a. uit Lokris; ,---,, m. inwoner van
Lokris.
loculaire, a. $ in hokjes verdeeld; fruit ,---,,
hokvrucht.
locuste, I. sprinkhaan; garnaal.
locutelle, f. $t sprinkhaanvanger.
locution, 1. uitdrukking, zegs-, spreekwijze.
lods [lo], m.pl. ,•, et ventes, overgangs- en
verkopingsrecht.
loess [lees], m. Limburgse klei.
lof [16f], m. 4,, windzijde, loef; au ,--i, loefwaarts; revenir du ,.• - i, een beetje inbinden,
bakzeil halen.
lofer [lOfe], v.intr. Z. loeven.
loffe, a. & m. (pop.) onnozel(e); uilskuiken.
loffitude, f. (pop.) onnozelheid, sulachtigheid.
Lofoten (Iles-) [16fOtên], Lofodden.
logarithme, m. logarithme.
logarithmique, a. logarithmisch.
loge, f. hut, hok; cel; kamertje; kermiskraam; loge (van de schouwburg; van
de vrijmetselaars); conciergewoning; loggia; t loge: factorij; titre aux premieres ,--,s,
een daaldersplaats hebben, 66n van de
beste plaatsen hebben (om iets te zien);
etre en r•i, opgesloten zijn voor clausuurwerk (examen &).
logeable, a. bewoonbaar, geriefelijk.
logement, m. woning; inwoning; inkwartiering; logies (aan boord); r•-, de service,
dienstwoning; it y a -beaucoup de e•-, dans
cette maison, er is veel ruimte in dit huis;
la table et le ,-.), kost en inwoning; billet
de ‘---,, X in.kwartieringsbiljet, preparer le
"-1 , X kwartiermaker; la crise du ‘---,, de
woningnood.
loger, vb.. huisvesten; onder dak brengen,
logeren, logies verschaffen, herbergen;
leggen, zetten, bergen; ,---, 4 qn. une balle
dans la tete, iemand een kogel door 't
hoofd jagen; ' le diable dans sa bourse,
platzak zijn; nous voila bien loge's!, nou
zijn we er mooi aan toe !; ici on loge a pied
et a cheval, logement en uitspanning;
Nye loge et nourri, kost en inwoning genieten; ,----i, v.intr. wonen, huizen, zijn intrek
nemen; ,.., a la meme enseigne zie enseigne;
‘---, a la belle etoile, de nacht onder de
blote hemel doorbrengen; ,--, au premier &, op de eerste verdieping wonen;
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etre loge aux quatre vents, in een huis
wonen waar je wegwaait; ,-•-, ches des amis,
bij kennissen logeren; P.-, sous les toits,
onder de hanebalken huizen; ‘-i, v.pr.
se ,--i, (ergens) intrekken, (gaan) wonen;
le volant s'est loge dans un arbre, is in een
boom blijven hangen (zitten); la balle est
allee se ,---, dans le plafond, is in 't plafond
blijven zitten; l'ennemi s'est loge dans une
forte position, heeft zich in een sterke
positie genesteld; se ,-.., une balle dans la
tete, zich 'n kogel door 't hoofd jagen.
logette, I. hutje, celletje, vertrekje, hokje.
logeur, m. -euse, f. kamerverhuurder,
kamerverhuurster; X kwartiergever; ,---,
a la nuit, slaapsteehouder.
logicien, m. streng logisch redenerend persoon; redekunstenaar.
logique, I. logica; en simple ,--,, volgens de
regelen der logica; ri, a. logisch; redekundig (v. ontleding); r,, avec soi-meme,
consequent; ce n'est pas i-•/ ensemble, dat
rijmt zich niet te zamen.
logiquement, adv. logisch.
logis [1.63i], m. woning, huis; au ,---,, thuis;
le ,--, du roi, Harer Majesteits snuifdoos;
zie ook corps &.
logiste [1.6-], m. voor een prijs en loge werkende artist of leerling.
logo- = woord-.
logographe, m. snelschrijver; Grieks historicus of rhetor.
logogriphe, m. letterraadsel.
logomachie [-mafi], I. woordenstrijd, -vitterij.
logorrh6e, f. woordenvloed.
loi, f. wet; voorschrfft, regel; gezag, macht;
gehalte (v. munten); la ,--, (ancienne), de
Mozalsche wet; la ,-, B drenger, de wet
van Berenger op de voorwaardelijke
veroordeling; la ,--, Grammont, de wet
van Grammont op de huisdierenbescherming; faire ,..,, als wet gelden, gezaghebbend zijn; faire (dormer, dicier) la ,--s,
de wet voorschrijven; se faire une'' de...,
het zich tot plicht rekenen om...; de par
la ,--,, in naam der wet; passer en ,-,, wet
worden; hors la ,--,, buiten de wet gesteld,
vogelvrijverklaard; it est sous les's
- de...,
hij staat onder de heerschappij van (zit
onder de plak) van...; c'est la ‘.., et les
prophetes, daar valt niet aan te tornen;
,---, criminelles (pe'nales), strafwetten; ,•-,
electorale, kieswet; ,---i fondamentale, grondwet, regeringsreglement; ' martiale,
krijgswet; /-■, municipale, gemeentewet;
,---, naturelle, natuurwet; la ,-, nouvelle,
wet van 't Nieuwe Verbond; ,-,, d'excePlion, uitzonderingswet; t., de finances,
financiewet; ,•-, de lynch, lynchwet; ‘--,
des nations, volkenrecht.
loin [lwe], adv. ver; a y a ", de vous 4 lui, er
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is een groot verschil tussen julliebeiden;
it n'est pas de..., hij zal wel gauw...;
it ira •', hij zal het ver brengen; it n' ira
hij zal het niet ver brengen; hij
pas
zal het niet lang meer maken;
e'te
ik ben te ver gegaan;
trop
d'ici,
de id, verre vandaar;
verre van p ier;
de moi cette
de moi!, weg van mij !;
pensle, die gedachte zij verre van mij;
(bien)
de me remercier, wel verre van
mij te bedanken;
que pa me plaise,
wel verre van mij te behagen (te bevallen);
zo ver
in de verte; au plus
van verre; in de verte;
mogelijk; de
un parent de f•-,, een verre bloedverwant;
van heel ver; zie ook revenir;
de bien
de 5 heures P%-,, van vijf uren ver; de
en
,-...,, van tijd tot tijd, (zo) of en toe; d'aussi
(du plus qu'il me vit, zodra hij
mij zag; du plus N qu'il me souvienne,
voor zover mijn herinnering gaat;
du c ceur, uit het oog, uit het
des yeux,
hart.
loin du del, m. klein mannetje.
m. verte; au
lointain, a. ver, afgelegen;
dans le
in de verte.
bergrat, zevenslaper, relmuis;
dormir comme un slapen als een os,
-als 'n marmot.
Loire, f. (rivier en departement).
de...,
loisible, a. geoorloofd; it vows est
het staat u vrij om...
op zijn gemak;
loisir, m. vrije tijd;
snipperuurtjes; etre de
heures de
vrij zijn, niets te doen hebben; vrije
tijd; charmer ses mss, de tijd aangenaam
korten.
lolo [1616], m. (arg.) melk; c'est du ,---,, het
is heerlijk, fijn, zalig &.
lolotte, f. (arg.) hippie.
lombaire, a. van de lendenen, lenden...
Lombard, m. Lombard(ijer); //•,, a. Lornbardijs.
Lombardie, f. Lombardije.
lombe, a. gewelfd.
lombes, m. pt. lendenen.
lombric [16brik], m. regenworm, pier; spoelworm.
lombrical, a. wormvormig.
snotolf.
lomp(e), m.
Londonien, m. Londenaar; lam, a. Lon[dens.
Londres [-dr 1, m. Londen.
londres [-dres], m. soort havanasigaar.
londrin [-dre], m. dun laken.
long, longue, a. lang, langwerpig; langdurig;
ce
langzaam; langdradig; c'est trot
dat zou ons te ver voeren,
serait trop
dat zou te lang duren; dat is te lang om
hij zal
te vertellen; it ne la fera pas
't niet lang meer maken; je ne serai pas
ik zal het niet lang maken; ik zal niet lang
wegblijven; it est toujours si N 3 hij is altijd
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zo lang van stof; etre ti d..., veel tijd
nodig hebben om...; it est ti d s' endormir, het duurt lang eer hij inslaapt;
cette Plante est -'ue d croitre, deze plant
groeit langzaam; un dessin d faire, een
tekening waarvoor men veel tijd nodig
heeft; it est
hij heeft altijd
zoveel tijd nodig om zich te kleden;
it ne fut pas d s'apercevoir de son
erreur, hij had zijn dwaling gauw ingezien; comme un jour sans pain, eindeloos
lang durend;
de deux metres, twee m
lang; zie ook cours &; ,---,, adv. lang; ne
maar niet verder
pas en chercher plus
zoeken; en dire
er heel wat van zeggen;
cela en dit
dat zegt genoeg; dat
uitvoerig
wil wat zeggen; dcrire
schrijven; en tenser er lang over
nadenken; er het zijne van denken; en
savoir , er heel wat van weten; van
er meer
wanten weten; en savoir plus
m. lengte; au r•-,, uitvan weten;
au
voerig, in de brede; tout au
des trottoirs,
et au large, breedvoerig; au
om
langs de trottoirs; io metres de
en large, heen
lang; de r•-, et de large, de
en weer; (tout) de son languit, zo
lang als hij was; tout du r•d, over de gehele lengte; van 't begin tot het ein.d:
hij heeft zijn portie
it en a eu tout du
(slaag) gekregen, hij heeft zijn bekomst
lang(dradig) als het
gehad; c'est d'un
de..., langs...;
is !; en ,---,, in de lengte; le
de la journe'e, de godgansetout le
lijke dag; alley par le plus r•-,, prendre
de langste weg nemen;
(par) le plus
zie ook longue.
longaille [-gAj], f. duig(hout).
longanime [lOga.-], a. lankmoedig.
longanimitê, f. lankmoedigheid.
longt-courriert, m. schip of kapitein van
de grote vaart; leerling-kapitein v. d.
grote vaart.
zeeman van de
long-cours [-kur], m.
grote vaart.
longe, f. leireep, halsterriem; ruggestuk (v.
e. kalf).
longer, v.tr. langs gaan, -rijden, -lopen.
longeron, m. X brugbalk, stelbalk; langsgording.
long 'evil, a. langlevend.
longêvitê, f. lang leven, hoge ouderdom.
longicornes, m. langsprietigen.
longimêtrie, f. lengtemeting.
longin, m. treuzel.
longipenne, a. & met lange vleugels.
m. langlongirostre, a. 3t langsnavelig;
bek.
longis [-ji], m. treuzel.
longitude, f. (geographische) lengte; Bureau
des mss, astronomisch-meteorologisch
stituqt (Parijs),
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longitudinal, a. -ement, adv. lengte...; overlangs; in de lengte.
long-jointê, a. langgekoot (v. e. paard).
longrine, f. deksloof, balk, legger; langsligger.
longtemps, adv. lang, lange tijd; it y a ,-.,,
(al) lang geleden; it fallut e--,, er was veel
tijd voor nodig; it est r•-, a..., bet duurt
lang eer hij...; de (depuis, des) ,--J, al lang;
it n'en a pas pour ,,,, hij zal 't niet lang
meer maken (niet lang meer leven).
longue, f. .1% lange noot; (oud) lange lettergreep; a la ,---, , op de (lange) duur; zie ook
long.
longuement, adv. lang, lange tijd; breedvoerig; respire? e•-,, diep ademhalen.
longuet, a. (tam.) wat te lang, een beetje
langdradig.
longueur, t. lengte; langdurigheid; langdradigheid; ,•-is, langzame gang (van
zaken), gerektheid, langdradige-, gerekte
passages; faire e•,, langdradig, vervelend
zijn; de ,•,, van de vereiste lengte; dix
M. de ,,,, io m lang; en ,•,, in de lengte,
overlangs; tire? (of trainer) en t---,, op de
lange baan schuiven.
longuef-vuef, f. verrekijker.
looch [I6k], in. verzachtend borstmiddel.
lophobranches [Walla tn.p/. troskieuwigen.
lopin, in. brok, lap, stukje; un ,---, de terre,
een lapje grond.
loquace [-k(w)as], a. praatziek, spraakzaam,
babbelachtig.
loquacitê [-k(w)a], f. praatzucht.
loque [16k], f. lap, flard; levend wrak; titre
en ,---, s, aan flarden hangen.
loque [-ke], a. (arg.) gekleed.
loquee [16k6], f. in: d'une '', in een stuk
door.
loquile [16k*el], f. bespraaktheid, radheid
van tong.
loquet [16k 6], m. deurklink.
loqueteau [16kt6j, m. klinkje.
loqueteux [16ktc€], a. in lompen (gehuld),
haveloos; i.. ), in. in lompen gehulde of
haveloze kerel.
loquette, f. lapje, brokje, stukje; mootje (vis).
lord [16r], In. lord.
lord-maire, m. lord-mayor (van Londen &).
lordose [lOrdOz], I. voorwaartse ruggegraatskromming.
lorette, f. meisie van losse zeden.
lorgnade, f. lonk.
lorgnement [-ipma], in. 't toelonken, 't aangluren, met 'n toneelkijker bekijken.
lorgner, v.tr. begluren, toelonken; steelsgewijs kijken naar; door een toneelkijker
bekijken.
lorgnerle, f. 't begluren, 't bekijken door
een toneelkijker.
lorgnette, /. toneelkijker; regarder par le

petit bout de la N,- , , alles van de lichte kant
bekijken, optimist zijn.
lorgneur, tn. -euse, f. begluurder, -ster.
lorgnon, m. monocle, oogglas; lorgnet.
lad, m. It lorrie; la loerie (aap).
loricaire, in. ni pantservis.
loriot, m.
wielewaal; bakkerstobbe.
Loriquet (le Pere i--.), m. type v. gewetenloos
geschiedschrijver.
loris [Lori], m. traagloper (halfaap).
lormerie, f. 't maken v. spijkers, (zadel) tuig.
lormier, in. kleine (zadel-)tuigmaker.
Lorrain, m. Lotharinger; lam, a. Lotharings.
Lorraine, f. Lotharingen.
lors, adv.toen; depuis ,---,, sinds die (tijd);
des ,..,, van dat ogenblik af; dientengevolge; pour e. .,, toen, dan; ,---, de, tijdens,
ten tijde van; e.•-, name que, dan zelfs als..
lorsque, conj. wanneer, toen, als.
losange, m. ruff; en ,•,, ruitvormig 0.
losanger, v.tr. ruitvormig indelen.
losangique, a. ruitvormig.
losse [16s], f. spongaatboor.
lot [16], m. lot; deel, aandeel; kaveling,
partij; ,.., de terrain, perceel grond; le
Bros '', de hoofdprijs, de 1 oc..000; (arg.)
syphilis; fen ai non ,-,, ik heb er de
handen vol aan.
loterie, f. loterij; loterijspel; tnettre a la ,-,,
in de loterij spelen; mettre en ,-,, verloten;
billet de ,-,,, lot(erijbriefje).
Lothaire, m. Lotharius.
loti, a. biers ,-,,, mai ei, goed af, slecht af.
lotier, tn. $ steenklaver.
lotion, f. wassing; wasmiddel, bad; ,---,
capillaire,,--, de tete, hoofd-, haarwater.
lotionner, v.tr. wassen, begieten.
loth., v.tr. in aandelen, kavelingen of percelen verdelen; le voildbienloti, hij is goed
lotissage, in. ertsbeproeving; zie ook 4, . [af.
lotissement, m. verkaveling.
loto [16t6], m. lotto, kienspel; boules de "..),
kiendopjes; (fig.) klotsogen.
lotophage, a. lotusetend; ,--,, m. lotuseter.
lotte, f. Zy kwabaal.
lotus [Ails] of lotos [-t6s], tn. $ lotus.
louable, a. -ment, adv. loffelijk, lof-, prijzenswaardig.
louage, tn. huur;'' de voitures, stalhouderij;
donne? a ,--, verhuren; prendre a ,---,, huren;
...de ,...,, gehuurd, huur...
louange, f. lof, loftuiting, lofspraak; chanter
les ,---is de..., de lof zingen van...
louanger, v.tr. de lof uitbazuinen van, loftuiterig prijzen.
1 ouangeur, tn. -euse, f. lofredenaar, > loftuiter; ,..,, a. (te zeer) prijzend, loftuiterig.
loubine [lubin], f. 71 zoetwaterbaars.
I louche, a. scheel, loens; verdacht, niet
pluis; ",, in. schele; it y a du ,-., dans sa
conduite, er is iets verdachts in zijn manier van doen,
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2 louche, I. grote lepel, pot-, soeplepel;
soort lipvis.
X drilboor;
loucher, v.intr. scheelkijken; fa te fait "d, dat
is niet naar je zin, he?; it louche de la
jambe, hij loopt mank.
loucherbem, m. (arg.) slager (v. boucher).
't scheelzien.
loucherie,
louchet, m. spade, smalle schop; turfsteker;
emmer van baggermachine.
louchette, f. bril voor scheelziende.
loucheur, m. loenser, schele,
louchir, v.intr. troebel worden.
louchon, tn. schele, • > schele wip,
loue, f. 't verhuren.
louer, v.tr. verhuren; huren; lenen (v. boek
uit leesbibliotheek); bespreken (v. plaatsen); prijzen, roemen, -loven;
te
huur;
v. pr. se de, voldaan, tevreden
zijn over; blij zijn met.
loueur m. -euse, I. verhuurder, -ster, lofredenaar, -ster.
louf, a. zie loufoque.
louf(f)iat, m. (pop.) sjappietouwer; vlegel.
loufoque, a. (arg.) mesjogge, gek; gek.
loufoquerie, 1. (arg.) mesjogge zijn, krankzinnighei'd.
louftingue, a. zie loufoque.
lougre, in. 4 logger.
Louis, m. Lodewijk; (arg.) souteneur; m.
Franse goudmunt (20 francs; vroeger
24 fr.).
Louise,
Louise; (arg.) maitresse; prostilouisebonne, 1. soort peer. [thee.
Louisette, f. Louisette; (arg.) de guillotine.
loulou, m. (naam v. e.) hondje; poesje,
[schatje.
louloute, 1. van loulou.
loup [lu], m. wolf; zwart masker; fout, bok;
(arg.) beer: schuld; mon "d !,(fam.)poesje I;
brede
gueule de r•-, , leeuwebek; saut de
ragebol; etre connu
sloot; téte de
comme le "3 blanc (of gris), bekend
zijn als de bonte hond; N de mer,
zeewolf; (fig.) zeebonk, zeerob; N des
prairies, prairiewolf; tenir le ", par les
oreilles, in een netelige toestand zijn;
avoir vu le weten waar Abraham de
mosterd haalt, van de kapittelstok gelikt hebben; le "d mourra dans sa peau,
een vos verliest nooit zijn streken; quand
on parle du "d on en volt la queue, als men
van den duivel spreekt, trapt men op zijn
staart; les "ss ne se mangent pas, de ene
kraai pikt de andere de ogen niet uit;
op de tenen, heel zachtjes;
et pas de
dore', jakhals; zie ook hurler.
loupt-cerviert, m. los, lynx; (fig.) grijpgier.
loupe, 1. vergrootglas, loep; wen, beursgezwel; knoest; uitwas; onvolmaakte edelsteen; gezuiverde ijzerklomp; de mise
au point, instelloep.
loupe, a. (arg.) verknoeid, mislukt.
louper, v.tr. verknoeien (werk); missen (de
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trein);
rondboemelen, boemelen; de boot afhouden.
loupeux, a. knoestig, vol knoesten.
loupt-garout, m. weerwolf; bullebak, buffel.
loupiot [pj6], m. (arg.) kind, mormel.
lourd, a. zwaar; loom, mat; log, lomp,
plomp; grof; grof geld kostend, kostbaar,
duur; ils n'en font pas
ze nemen het
niet zwaar op, ze werken zich niet dood;
de sens, veelbetekenend;
m. X stuk
zwaar geschut;
f. la tee,(arg.) het
vierkante gat: de deur; X de zware
artillerie; avoir laet e,X_maf hebben.
lourdaud,
lomperd; plomp meas.
lourdement, adv. zwaar, log, lomp, plomp;
grof. [heid.
lourderie, f. lompheid; domme streek; loglourdeur, 1. zwaarte; drukkendheid (van
weer), loomheid, matheid; logheid; lompheid,
loure, f. f loure; (doedelzak)liedje.
lourer, v.intr. .1' de tonen verbinden en op
de eerste van iedere maat drukken.
lousseau, loussec [lusek], m. 4 hoosgat.
loustic,
grappenmaker, snaak.
loute, I. (lam.) poesje, schattebout.
loutre, I. Z) otter; otterbont, loutre.
otterjager.
loutreur, -ier,
Louvain, m. Leuven.
louvard, louvat [uva], m. jonge wolf.
wolvin; steentrekker, steentang;
louve,
soort visnet.
louver, v.tr. met de steentang oplichten.
louvet, a. wolfkleurig, grauw.
louvetage,
't breken v. d. wol.
louveteau, m. jonge wolf.
louveter, v.intr. werpen (v. de wolvin);
X wolven.
louveterie, f. wolvenjachtgerei; wolvenjacht, -verdelging.
louvetier,
(opper)jachtmeester bij de
wolvenjacht.
louvette, f. teek (v. e. hond).
louviere, f. wolfskuil.
't laveren,
louvoyage, m.
louvoyer, v.intr.Z.laveren 2; (fig.) schipperen.
Louvre, in. (vroeger) paleis; (thans) museum
te Parijs; naam van een groot magazijn
te Parijs.
Lovelace [lOvids], in. Lovelace, vrouwenverleider.
lover [Ewe], v.tr. opschieten (een touw);
zich ineenrollen, zich kronkelen.
se
loxodromie [lOksO-], I. kt, schuinse koers van
een schip.
loxodromique, a. van een loxodromie.
loyal, a. echt, deugdelijk, loyaal: trouw, oprecht, rechtschapen; un duel a la "de,
een duel tussen gentlemen.
loyalement, adv. zie loyal.
trouw a. h. koningshuis, -a. h.
loyalisme,
moederland.
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loyaliste, m. die trouw is a. h. koningshuis,
-a. h. moederland.
loyaute, 1. getrouwheid, oprechte aanhankelijkheid (aan vorst); oprechtheid, rechtschapenheid, deugdelijkheid.
loyer, m. huur(prijs); loon; donner (prendre)
verhuren (huren).
lubie, I. (lam.) gril, nuk, kuur, luim, dwaze
[heid.
uitval.
lubricitê, f. geilheid, ontuchtigheid, wulpstn. smeerlubrifiant, a. gladmakend;
- middel.
lubrificateur, a. glad makend.
lubrification, f. 't smeren, 't olien.
lubrifier, v.tr. glad (glibberig) maken, olien,
smeren (machine).
lubrique, a. -ment, adv. geil, ontuchtig;
m. wellusteling.
wulps;
Luc, tn. Lucas.
Lucain, m. Lucanus.
vliegend hert, schallebijter.
lucane, m.
lucarne, I. zoldervenster, dakvenster.
Luce, m. Lucius;'
e , f. Lucia.
Lucerne, f. Luzern.
lucide, a. helder, klaar; helderziend.
lucidement, adv. helder.
luciditê, f. helderheid, klaarheid, duidelijkheid; helderziendheid.
Lucie, f. Lucia.
Lucien, m. fB Lucianus; Lucien.
Lucifer, m. Venus (de morgenster); Satan
(vorst der duivelen), Lucifer.
lucifuge, a. lichtschuw.
luclole, I . glimworm, lichtkever.
Lucques
I. Lucca.
lucratif, a. -ivement, adv. winstgevend, voordelig.
lucre, m. winst, voordeel, profijt.
tn. Lucretius.
Lucrice, I. Lucretia2;
(Rom. dichter).
lucubration, f. zie aucubration.
lucullesque, a. Lucullisch, Lucullus...
ludion, m. duikertje van Cartesius.
Ludovic [-ik], m. Lodewijk, Lodovico.
luette, f. huig(je).
lueur, f. schijnsel, licht; (fig.) straal, vleugje.
luge, f. Zwitsers sleetje.
lager, v.intr. met de luge sleden.
sledeglijder.
lugeur,
lugubre, a. -ment, adv. droevig, naar, akelig,
somber, doods, naargeestig.
lui, pron. hij; hem, haar; Lui = Napoleon.
luire, v.intr. schijnen; stralen, glanzen, blinken, schitteren.
luisant, a. glanzend, blinkend, schitterend;
ver ~, glimworm;
tn, glans, weerglans;
(arg.) mijn lak—e, f. X bajonet; mes
schoenen.
woudleeuwerik.
lulu, m.
lumachelle, f. schelpmarmer.
lumbago [MAO], m. lendenpijn, spit in
de rug.

lumiire, f. licht; gat; zundgat; kijkgat;
windgat (v. e. orgel); (meestal p1.) kennis,
doorzicht; voorlichting; les de l'Eglise,
de grote voorlichters der Kerk; notre
siecle de ', onze verlichte eeuw; avoir
een grote kennis hebben;
de grandes
sous le boisseau, B zijn licht
mettre la
onder de korenmaat zetten; perdre la'',
de ogen sluiten: sterven; prendre sa
sur une cour, het licht krijgen van
een binnenplaats; voir la r-d, het daglicht aan.schouwen; a la ~, aux mss, bij
kunstlicht; en pleine ~, in 't voile licht2;
mettre en in 't licht stellen; la se fit
dans son esprit, er ging hem een licht op.
lumignon, tn. brandende pit, brandend
eindje kaars, lichtje, lampje.
luminaire, in. licht, waskaarsen bij de
dienst in de kerk; Ns, ogen.
lumineusement, adv. helder.
lumineux, a. lichtgevend; helder; lumineus;
intensite lumineuse, lichtsterkte.
luminositê, f. lichtsterkte, lichtgevend vermogen.
lunaire, a. tot de maan behorend; (halve)maanvormig; annder-,, maanjaar; face
maanmaand;
vollemaansgezicht; mois
1. $ Judaspenning.
maanverwisseling;
maanmaand.
f.
lunaison,
lunarien, m. maanbewoner.
m. gek.
lunatique, a. maanziek; grillig;
lunch [leraf of 155], m. tweede ontbijt, koffiedrinken, noenmaal, lunch.
luncher [1CW of lafe], v.intr. lunchen.
of liter (la)
lundi, m. Maandag; faire le
Saint L~, Maandag houden (niet werken).
lundiste, m. schrijver der Maandagse kronieken (in krant).
lune, f. maan; vollemaansgezicht; maand;
kuur, nuk; humeur; est-ce la ou le
soleil?, toe nou, wat zal 't zijn?; fausse
bijmaan;
rousse, Aprilmaan;
de mer, Poisd'eau, $ witte waterlelie;
maanvis;
de miel, witteson ~,
demander
la
't onmogebroodsweken;
lijke vragen; montrer la e■i en plein .midi,
iemand knollen voor citroenen willen verkopen; vouloir prendre la avec ses
dents, het onmogelijke willen doen; va-t'en
voir la N!, morgen brengen !; le voyage
est aux vieilles ~s, de reis is afgesprongen,
dat reisje is naar de maan.
lung, a. (halve)maanvormig; bien (mal)
humeurig
goed (slecht) gemutst; titre
zijn.
lunetier, m. brillenslijper, brillenverkoper
(ook marchand e•d).
lunette, I. verrekijker; (halve)maanvormige
opening; bril (van sekreet); X lunet; brilschans; RK luna (van monstrans);
pristnatique,
d'approche, verrekijker;
prismakijker; N de chargement, X laad-
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gat; —s, bril (voor de ogen); untie wire de
,---, s, een bril; ,---,s de cheval, oogkleppen
van paarden; en ,--is, met een bril op; ,--,
acoustique,
luistertrompet;,-, de hausse,
,---, de vise'e, vizierkijker.
luni-solaire, a. de maans- en zonsomloop
betreffend; berekend naar maans- en
zonsomloop.
lunistice, fn. maanstilstand.
lunule, I. halve-maanvormig voorwerp;
witte rand aan de nagelwortel, maan(tje).
lunule, a. halvemaanvormig (gevlekt).
lunure, f. ronde plek in hout.
lupanar, m. bordeel.
lupercales, f.pl. ID feesten ter ere van Pan.
lupeux, m. soort weerwolf.
lupin, tn. $ wolfsboon, lupine.
lupinelle, I. $ zie sainfoin en trefle, ook:
hanekam.
lupuline, I. $ hopklaver.
lupus [-us], m. huidtuberculose, lupus.
lurette, f. in: it y a belle e'' , het is lang geleden, sinds lang.
luride, a. vaalgeel.
luron, m. -ne, f. (wakkere) kerel; vrolijke
deem, kordate vrouw; un gai ,--,, een
vrolijke Frans (snuiter).
Lusace, f. Lausitz.
Lusitanie, 1. Lusitanie (oud), nu: ± Portugal.
lusitanien, in. Portugees.
lustrage, m. 't glanzen (v. stoffen).
lustral, a. de reinigingsfeesten betreffend;
eau tee, reinigingswater; doopwater;
les i. ./es, de reinigingsfeesten.
lustration, I. reinigingsplechtigheid.
lustre, m. lustrum (tijdvak van vijf jaren);
glans, luister; kroonkandelaar; (gas)kroon; aanzien; heerlijkheid; donner le ,---,
d..., (doen) glanzen; donner du ‘-., et—,
luister bijzetten aan...; chevalier du ,-,,
(arg.) claqueur.
lusher, v.tr. glanzend maken, glanzen.
lustrerie, f. gaskronenfabriek.
lustreur, fn. polijster, glanzer.
lustrier, In. maker van gaskronen.
lustrine, I. lustre (soort stof);
lustucru, m. arme drommel, sul, onnozele
ha is.
lut [hit], m. kleefdeeg, kitlijm; leem.
lutation, f. 't stoppen met kleefdeeg.
Lutice, I. Lutetia: Parijs.
luter, v.tr. met kleefdeeg dichtmaken.
luth, [Hit] m. it luit.
luthéranisme, m. Lutherse leer.
lutherie, f. handel en fabriek van snaarinstrumenten.
luthêrien, a. Luthers; ,•-,, tn. -ne, 1. Lutheraan, Luthersgezinde.
luthier, m. snaarinstrumentmaker, vioolbouwer.
luthiste, m. & f. luitspeler, -speelster.
lutin, m. kabouterman; kwelduivel, plaag-
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(geest); kleine duvel, lastig kind, wildzang; ,---,, a. avoir l'air ,--,, er guitig uitzien.
lutiner, v.tr. plagen (voor de aardigheid).
lutinerie, I. schalkse plagerij.
lutrin, in. koorlessenaar (in de kerk); koor
(de zangers).
lutte, f. 't worstelen; strijd; wedstrijd (in,
de); la'' pour la vie, de strijd om het bestaan, de struggle for life; engager la r',
de strijd aanbinden; entree en ,-,, de strijd
beginnen; de bonne '', in eerlijke kamp;
de haute '', met geweld; door de macht
van zijn gezag.
lutter, v.intr. worstelen, strijden; stoeien; r•.,
a qui fera qc., wedijveren om...; ,-., de...,
om het hardst...
[der.
lutteur, m. worstelaar 2; strijder, tegenstanluxation, I. ontwrichting; verrekking.
luxe, m. luxe, weelde; ...de ,•,, luxe...,
weelde...; c' est du (.,, dat zou overdaad
(overbodige weelde) zijn.
luxe, a. uit 't lid.
Luxembourg [liiksdbur], m. Luxemburg; le
,•,, ook: het palais du L. te Parijs.
Luxembourgeois, m. Luxemburger; lr•d, a.
Luxemburgs.
luxer, v.tr. ontwrichten; verrekken.
luxueusement, adv. weelderig.
luxueux, a. weelderig.
luxure [liiksiir], I. ontucht; wellust.
luxuriance, f. weelderigheid (van plantengroei); overvloedigheid.
luxuriant, a. te weelderig; te welig; overweldigend.
luxurieusement, adv. v. luxurieux, a. wellustig, ontuchtig.
luzerne [llizern], f. $ luzerne (rupsklaver).
luzerniire [llizern-], f. luzerne-akker.
luzernule, I . $ veldbies.
lycanthrope, a. die aan wolfswaanzin lijdt.
lycanthropie, I. wolfswaanzin (waarbij men
zich verbeeldt een wolf te zijn).
lycee, m. lyceum, Rijks middelbare school
of gymnasium; school v. Aristoteles
(Athene); ,./ de plein exercice, volledig
gymnasium.
lycien, m. leerling van een lyceum.
lychnide [liknid], f. $ koekoeksbloem.
lyciet [lisje], in. $ boksdoorn.
lycope [likOp], m. $ wolfspoot.
lycoperdon [likO-], m. $ wolfsveest (zwam);
stuifzwam.
lycopode [likOpOd], m. $ wolfsklauw; stuifLyeurgue, m. Lycurgus. [poeder.
lyg6e, f. $ Spaans gras.
lymphangite [lefd3it], f. lymphvatenontsteking.
lymphatique [lefatik], a. de lymphe betreffend; lymphatisch; waterachtig; vaisseaux
—Js, lymphvaten; temperament ,--i, bleekzuchtige, lymphatische lichaamsgesteldheid.
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lymphe [161], f. lymphe (vocht in de lymphvaten), waterig plantensap.
I. lynchwet.
lynch [lef], loi de
lynchage [146.3], m. het lynchen.
lyncher [1'616], v.tr. lynchen (zonder vorm
van proces terechtstellen).
lynx [Mks], m. los, lynx.
inwoner van
Lyonnais, a. van Lyon;
Lyon.
lijder(es)
aan grote
m.
&
f.
lypemaniaque,
zwaarmoedigheid.
lypimanie, f. melancolie, grote zwaarmoedigheid.
liervis;
lyre, f. Tier; (fig.) dichtkunst;
liervogel; toute la ‘-•,, poezie van alle
mogelijke dichtvormen; (fam.) de hele
geschiedenis.
lyre, lyriforme, a. liervormig.
lyrique, a. lyrisch; artiste,--,, op erazanger(es);
lyrisch dichter; drame
drama
pate
lyrisch dichter.
met zang, opera;
lyrisme, m. lyrische poezie, lyrisme; vervoering, gloed, bezieling; dichterlijke
vlucht.
lyrure, m. 3! berkhoen, korhoen.
$ lelie.
lys [lis]
I. lysimaque, f. $ wedelysimachie
vulgaire); N numtnulaire, penrik
- ningkruid.
lysol (desinf. stof).
lysol LlizOli,

M.
M, in. & I. [tin ma, une em], m (de letter);
Rom. cijfer I000; M. = monsieur;
M.M. = messieurs.
ma, pron. mijn.
maboul(e), aj & sb (arg.) gek, ezel, stommemet molentjes
rik, mesjogge; etre
lopen. [stommiteit.
maboulisme, m.,(arg.) krankzinnigheid,
mac, in. (arg.) zie maquereau.
maca, I. (arg.) zie maquerelle.
macabêe, m. zie machabee.
macabre, a. om van te griezelen, afschuwelijk, om koud van te worden; danse
dodendans.
macache, (arg.) niks.
macadam [-dam], m. granietkiezel, macaop de
dam; macadamweg; faire le
(arg.) een ongebaan lopen; tailler un
val veinzen.
't macadamiseren.
macadamisage,
macadamiser, v.tr. macadamiseren, met
granietkiezel plaveien.
rover, cynische
Macaire, in: (Robert
schurk.
macaque, m. a meerkat (soort aap); lelijke
vent, baviaan.
3? papegaaiduiker.
macareux,

machicatoire

macaron, m. bitterkoekje; ronde haarkam;
kurken vlotter (in carburateur); lappenbezem (v. schippers).
macaron6e, I. gedichtje in koddig latijn.
macaroni, tn. macaroni; (arg.) ltaliaan(se
lening).
macaronique, • a. in koddig latijn, in potjes
poezie, waarin men aan
latijn; poezie
de woorden een Latijnse uitgang geeft.
Macchabie [makab6], Machabeer;
(arg.) lijk (v. drenkeling of in de snijkamer).
macedoine, I. sla uit velerlei groenten;
vruchtencompOte; (fig.) mengelmoes,
poespas; bonte verzameling, NI tjampoer
[adoek.
Macedoine, f. Macedonia.
Macedonier; mom, a. MaceMaddonien,
donisch.
maceration, I. weking; kastijding van het
lichaam; zelfkastijding.
macirer, v.tr. weken; kastijden.
maceron [masri5], m. $ smyrnium;
potager, zwartmoeskervel.
soort overjas
maclarlane [makfarlan j,
(zonder mouwen).
(arg.) lijk; patient.
machabêe
koninginnepage.
machaon [-kaei], tn.
veldsla; (pop.) maaltijd.
mdche [ma I.
milché [mAfe], a. gekauwd; balle r-de, dumpapierdeeg, padum(kogel); papier
piermache; construction en papier ,--,,
wond met uitrevolutiebouw; plaie
getande randen.
mAchebouchon [nakibujO], m. kurkentang
(die de kurk samendrukt).
zie machicoulis.
mAchecoulis [mafkuli],
mdche-dru [majdrii], m. etersbaas, grote
eter.
ijzerschuim; hamermAchefer [maffer],
slag, slakken.
mAchelier [mAflje], a. kaak...; dent e•-iiêre,
maaltand, kies.
macher [ma.fe], v.tr. kauwen; kauwen of
knabbelen op; pruimen [tabak,
la besogne
eten; (fig.) voorkauwen;
qn., 't werk iem. voorkauwen, klaarmdche
mes
mots, ik
maken; je n'ai pas
heb er geen doekjes omgewonden; it ne
mdche pas les mots, hij neemt geen blad
voor de mond, hij windt er geen doekjes
ci vide, niks
v.intr. kauwen;
om &;
te bikken hebben; voor niets werken &.
-euse, f. kauwer,
mAcheur [mafeer],
kauwster; vraat.
machiavêlique [-kja-], a. machiavellistisch:
sluw, arglistig.
machiavèlisme [-kja-], tn. macchiavellisme:
sluwe, arglistige staatkunde.
machiaviliste [-kja-], m. aanhanger van
de Macchiavellistische staatkunde.
kauwmiddel,
machicatoire [maji-],
pruimmiddel.
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machicoter [rnafil, v.tr. bleren, galmen.
machicoulis [mafi-], in. X schietgat in torenvloer (in uitspringende borstwering) ter
bestrijking van de wal.
machiller [rnafijó], v.tr. zitten kieskauwen
op, beknabbelen.
machin, in. ding; Dinges.
machinal, a. -ement, adv. werktuiglijk,
machinaal.
machinateur, in. intrigant, aanlegger, smeder van een schelmstuk.
machination, f. machinatie, intrigue, kuiperij, samenzwering.
machine, f. machine'', werktuig, toestel,
(f am.) ding;gevaarte; toneelmachines (voor
't decor); kunstgreep; ,----, electrique, electriseermachine; grande e•-, , groot (toneel)stuk; ,•., pneumatique, luchtpomp; ,•-,
volante, , vliegtuig; ,---, a battre, dorsmachine; ,--, a coudre, naaimachine; (arg.)
X mitrailleur; ,---, 4 e'crire, schrijfmachine;
,---, 4 laver, wasmachine; r•-, d vapeur,
stoomwerktuig; ,--, d' Atwood, valmachine
van Atwood; ,%., d'induction, inductiedynamo; la '' ronde, de aarde; faire
(en) arriere, ,t de machine achteruit
laten . werken, achteruitstomen; (pop.)
fiets, locomotief.
machiner, v.tr. de machinerie van een toneel opstellen; beramen, smeden (spode
plannen).
machinerie, f. maehinerie gn; geheimpjes.
machinette, f. klein toneelstuk; (arg.) zakkenroller.
machineur, m. zie machinateur.
machinisme, m. machinaal werk; samenstel
van machines; mechanisering van alles.
machiniste, m. toneelmeester; decorverzorger; bestuurder van autobus.
machinoir, m. likhout (v. schoenmaker).
mAchoire [ma-], f. kaak, kinnebak; kakebeen; botterik, schaapskop, ezel; nijptangbek; avoir la r--, lourde, zich moeilijk
' s, zitten smikkeuitdrukken; jouer des —
len; —' infe'rieure (supe'rieure), onder-,
bovenkaak.
michonnement [ma-], m. 't (kies)kauwen;
't onduidelijk spreken.
mfichonner [ma-], v.tr. (kies)kauwen; onduidelijk spreken, mompelen, prevelen.
mAchure [mh.fiir], f. gekneusde of geknauwde plek.
mAchurer [majiire], v.tr. bekladden, zwart
maken; scheuren, pletten, kneuzen.
macis [masi], in. foelie.
mackintosh [mAketOf], in. waterdichte
regenmantel, -stof.
made, f. $ waterkastanje; holspaath, kruissteen, soort kristal.
made, a. kruisvormig gekristalliseerd.
macon, tn. metselaar; ook: macon, vrijmetselaar (franc-); c'est un vrai ,-.,, een echte
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knoeier, een kruk; ,---i, a. in: abeille -'ne,
metselbij; fourmi,•ine, metselmier; tic-r,
spechtmees.
maconnage, in. metselwerk.
maconne, f. metselbij.
maconner, v.tr. (toe)metselen; ruw afwerken, afknoeien, in elkaar flansen.
maconnerie, f. metselwerk; (franc-),---d, vrijmetselarij.
I vrijmetselaars...
maconnique, a. de vrijmetselarij betreffend,
maconnisant, a. maconniek(gezind).
masque, f. braak (voor hennep).
macquer, v.tr. (vlas, hennep) braken.
macre, f. $ zie made.
rouweend; zwarte Bend.
macreuse, f.
macro-, groot-, lang-.
macrobien, langlevend.
macrobiotique, f. kunst om lang te leven.
macrocephale, langschedelig, groothoofdig.
macrocosme, m. macrocosmos, 't heelal.
macrodactyle, a. langvingerig; -tenig.
macroglossie, f. diktongigheid.
macropode [-Oft], langstelig, -potig, -vinnig.
macroule, f. .1 zwarte koet.
macroure, langstaartig.
mactre, f. strandschelp.
maculage, m. 't bekladden.
maculation, f. 't bekladden.
maculature, f. bekladding (met inkt); misdruk; attraper une ,,,, (avg.) zich een stuk
in zijn kraag drinken.
macule, f. vlek, smet, vuiligheid.
macule, a. gevlekt, bevlekt.
maculer, v.tr. bekladden, (be)vlekken.
macusson, m. $ knollathyrus.
madame, f. (pl. mesdames) mevrouw,
> madam(e); (titel v. elke getrouwde
vrouw en v. vorstinnen en kloosterzusters); ,---, de France, soort peer, lange
Brusselse Lijsje; ED titel der zusters van
Lodewijk XV.
madapolam [-pelam], m. madapolam.
Madecasse, m. bewoner v. Madagascar;
m,./, a. van Madagascar.
madEfaction, f. bevochtiging.
madefier, v.tr. bevochtigen.
madeleine, f. boetvaardige zondares; soort
gebakje; soort peer; soort druif; ,---, rouge,
$ rode zomercalville (appel); M,--,, Magdalena; la M—, Magdalena (uit het N.T.);
de Magdalenakerk (te Parijs).
Madelon, f. Leentje.
mademoiselle, f. (me)juffrouw; jongejuffrouw; la grande Iff,--,, Mlle de Montpensier.
Madire, Madera; m-•-, , m. Madera(wijn).
madone, f. madonna; Mariabeeld.
madrague, f. tonijnnet.
madras [-as], m. halfzijden stof; hoofddoek.
madre, 'a. gevlekt, gespikkeld; doortrapt,
loos, uitgeslapen; geslepen, gewiekst.
madrepore, m. sterlcoraal.

madreporique
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madreporique, a. als (van-) sterkoraal.
magistratuur;,,, debout, staande magistraMadrid, m. & f. Madrid.
tuur.
madrier, m. dikke plank, -balk; ,-, du magma [magma], m. vloeibare massa uit
coffrage, schaaldeel.

vulkanen;

r

brijachtige massa.

madrigal, in. madrigal: complimenteus magnan [mai35.], m. zijdeworm.
minnedichtje.
magnanerie [-6.0.-], f. inrichting voor zijdemadrigalesque, a. van (als-) 'n „madrigal".
teelt; (kunst v. d.) zijdeteelt.
madrigalier (-liste), m. madrigaldichter.
magnanier, m. kweker v. zijdewormen.
madrigaliser, v.intr. complimentjes maken. magnanime [mat3a-], a. -ment, adv. groot
madrilene, a. uit Madrid, Madrileens; 111,,,,
moedig, edelmoedig.
[heid.
m. & f. bewoner van Madrid.
magnanimite [-rya-], f. groot-, edelmoedigmadrure, f. spikkeling v. hout, vlekken.
magnat [magna,], m. magnaat, Pools of HonMaelstrom [maelstrom], m. Maalstroom.
gaars edelman; groot financier (Am.).
maestria [maestrid], f. meesterschap.
magnes, f. pi. (pop.) zie manieres.
Maastricht [maestrik], m. Maastricht.
magnesie [m6.0-], f. bruinsteen; magnesia,
Maestrichtois [-striktwa], m. Maastrichtemagnesiumoxyde; ' des verriers, ,-., des
naar; mom, a. Maastrichts.

peintres, mangaanoxyde, bruinsteen; ‘.,

maestro [maestro], m. meester (in kunst).
anglaise, koolzure magnesia; sulfate ,./,
maffle of mafflu, a. bolwangig.
bitterzout, laxeerpoeder.
magasin, m. magazijn°, bergplaats; winkel; magneslen, -sifire [mane-], a. magnesia
holte voor patronen (in geweerkolven);
tijdschrift; — general, veempakhuis; en
P•,, voorradig.
magasinage, m. 't opslaan i. e. pakhuis;
pakhuishuur.
magasinier, in. magazijnmeester; magazijnboek.
magazine [-zin], m. (eng.) (geillustreerd
tijdschrift).
magdaleon, m. rolletje pleister, pijpje.
Magdebourg, in. Maagdenburg.
mage, m. magMr, priester v. d. oude Perzische godsdienst; les (trois) mss, de drie
Wijzen, de drie Koningen (uit het Oosten);
tovenaar.
Magenta, in. Magentarood (donker karmozijn).
.
magicien, in. -ne, I. tovenaar, tovenares.
magie, I. toverkunst; toverij; betovering,
la ,.■, blanche (naturelle), goochelarij;
goochelkunst; la,.., noire, de zwarte kunst.
magique, a. toverach tig, betoverend; toyer..
lanterne -', toverlantaarn; baton ,---,,
toverstaf.
magisme, m. leer der magièrs.
magister [-3ister], m. (oud) (dorps)schoolmeester.
magistire, m. grootmeester(schap) v. d.
Malthezerorde; meesterpoeder.
magistral, a. meesterachtig; meesterlijk;
meester...; kolossaal, ontzaglijk, duchtig;
mdclicamertts magistraux, geneesmiddelen
volgens recept; siege ,-.,, bok (voor koetsier); table e--,e, rechterstafel.
magistralement, adv. meesterachtig; meesterlijk; niet voor de poes, van je welste.
magistrat, m. overheid, overheidspersoon,
magistraat; lid van de rechterlijke macht,
rechter.
magistrature, f. overheid(sambt); rechterambt; rechterlijke macht; heerschappij,
meesterschap; ?-,/ assise, onafzet bare

bevattend.

magnesique [mane-],
6-], a. magnesium...
magnesium [mai3ezjöm], m. magnesium
(een metaal).

magnetique {-0-], a. aantrekkend, magneet..., magnetisch.

magnétiquement[-136-],adv.magneti,sch,langs
magnetische weg.

magnetisation [ma Teti-], f. 't mag,netiseren,
't biologeren. .

magnetiser [-136-], v.tr. magnetiseren, biologeren.

magnetiseur [-De-], m. magnetiseur.
magnetisme PO-1 tn. magnetisme, magnetische kracht.

magneto [-136-], f. magneet; electro-magn.
machine.
magnitoêlectrique [made-], a. electromagnetisch.
magnetomitre [mane-], In. toestel voor
magnetismemeting.
mignetomoteur [ma.10-], a. magnetorisch.
magnier [mare], m. leurder, ketellapper;
marskramer.
magnificat [magnifikatj, m. RK magnificat:
lofhang ter ere v. Maria; arriver a ,-,,
to laat komen.
magnificence [maiii-], f. pracht, luister,
heerlijkheid; prachtlievendheid; vorstelijke mildheid.
magnifier [-iii-], v.tr. verheerlijken, prijzen.
magnifique [-1)i-], a. -ment, adv. heerlijk;
luisterrijk, prachtig; prachtlievend; mild.
magnolia [436-, mAgnO-], tn. $ magnolia.
magot [-go], m. .a grote aap zonder staart,
lelijk mens; apengezicht; (arg.) aap: geld,
spaarpot. Igyaars.
Magyar [ma3jAr], tn. Magyaar; me•-,, a. Mamahagon(i), in. mahonieboom.
mahaleb, tn. reuk-, Weichselhout.
mahaut, m. Z3 kabeljauw; ook = BasBreton.
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mandi [madi], m. messias door Allah gezonden om Mohamed's werk te voltooien;
stamhoofd.
mandiste, in. aanhanger van den (een)
Mahomet [-Ome], m. Mohammed. [mandi.
Mahometan, m. -e, I. Moharrunedaan;
a. MoMohammedaanse vrouw;
hammedaans.
mahonthisme, m. Mohammedaans geloof,
Mohammedanisme.
mahonille, f. $ strandviolier.
mai [me], m. Mei, bloeimaand; (arbre de)
[meiboom.
maiantheme, in. $ dalkruid.
male [me], f. broodkist; baktrog.
maigre, a. mager2; schraal; dune; dunnetjes;
diner, karig maal;
dor, uitgeteerd;
middagmaal zonder vleesdiner
onthoudingsdag (waarop
spijzen; jour
't gebruik van vlees verboden is); repas
soupe, dun
maaltijd zonder vlees;
sujet,
soepje; soupe • soep zonder vet;
zich
een ondankbaar onderwerp; faire
van vleesspijzen onthouden (op Vrijdag
m. 't mager (v. vlees); ondiepe
&);
ombervis.
plaats in een rivier;
maigrelet, a. enigszins mager.
maigrement, adv. mager(tjes), schraal(tjes),
dun(netjes).
maigreur, I. magerheid, schraalheid.
maigrichon, a. al te mager; ,•dne, f. mager
meisje (vrouwtje).
maigrio(t)te, f. wat al te magere vrouw.
maigrir, v.intr. mager worden, vermageren;
v.tr. mager maken, dunner maken.
mail [maj], m. malie, houten kolf; maliespel; ijzeren hamer; maliebaan; wandelplaats; mail-coach; postwagen.
mail-coach [melkOti;melkOf], m. postwagen.
maillage, m. 't beuken (van hennep, vlas).
maillasse [mAj-], a. gevlekt, geplekt.
maille [maj-], I. maas, steek: malie, schalm;
vlek; kleine oude kopermunt ( Y2 penendroit, 'n steek rechts; une
ning); une
envers, 'n steek averechts; les -'s
du filet du fisc, de mazen van het net
van de fiscus; n'avoir ni sou ni geen
rooie duit hebben, doodarm zijn; avoir
partir avec qn., een appeltje met
[zilver.
iemand te schillen hebben.
argentaan, nieuwmaillechort [mAjfOr],
mailler [maje], v.tr. (netten)breien; v. e.
malienkolder voorzien; met een houten
hamer kloppen;
v.intr. spikkelen, vlekken krijgen (v. patrijzen).
ma illet [mAje], m. houten hamer; croquetsleg.
hamer; gros
mailletage [mAj-], m. 't bekleden met een
spijkerhuid.
mailleter [májtó], v.tr. (de kiel v. e. schip)
bespijkeren.
(f.) nettenbreier,
mailleur (-euse) [maj-],
(-ster), -knoper (-ster).
TRANS WOORDENBOEK,
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mailloche [maj-], I. houten beukhamer.
mailloir [mãjwar], m. klopsteen.
maillon [maj5], m. maasje; schakel; band.
maillot ['DAM, m. luier; bakerpak; tricot
(v. danseressen &); (sp.) trui; ti de bain,
badpak.
maillure [majiir], f. vlek, spikkels (op
plant &).
main, I. hand; voorhand; slag, trek (kaartspel); hechtrank; haak, ring (om aan to
vatten); la
chaude, handjeplak;
courante, lopende hand (v. schrift);
$ kladboek; X handvat; la haute
het
levee, de vrije hand (bij
oppergezag;
het tekenen); r morte, slap handje; la
morte, de dodo hand; petite
speldenraapstertje (van modezaak); des
de beurre, twee linkerhanden; de justice,
scepter met handje; une
de papier,
een book papier; haut la
zonder de
minste moeite; met glans; la
sur la
conscience, met de hand op bet hart; les
me ddmangent, mijn handen jeuken
(om to slaan); avoir la aan de voorhand zitten, aan de beurt zijn om to
geven; avoir la haute
de biding hebben, (tam.) de lakens uitdelen, ergens
de kruiken bestellen; avoir la
heureuse,
geluk hebben; een gelukkige keus doen;
avoir la legere, licht aanslaan; handig zijn in 't opereren; gauw met zijn
handen klaar staan (om to slaan);
avoir les ,•ds lie'es, gebonden zijn; avoir
les Ns longues, lange armen (= veel invloed) hebben; en avoir les
nettes, er
goon schuld aan hebben; battre des
in de handen klappen; donner la ,---,, de
(een) hand geven; (fig.) de hand reiken;
ils peuvent se donner la ze kunnen
elkaar de hand geven; ze zijn aan elkaar
gewaagd; donner les
erin toestemmen; faire basse sur..., de hand
leggen op, op de kop tikken, in de
wacht slepen; (arg.) achteroverdrukken;
geven (bij 't kaarten); faire
faire la
une
een slag halen (bij 't kaarten);
zijn slag slaan; se faire la
faire sa
zich oefenen (om de nodige vaardigheid
qn., iemand
to krijgen); forcer la
dwingen; joindre les mss, de handen vouwen; ldcher la un cheval, de teugels
vieren, de vrije teugel laten; laisser les
libres a qn., iem. de vrije hand laten; je
m' en lave les mss, ik was mijn handen in
onschuld; lever la
de hand opsteken
sur, de hand opheffen
(bij eed); lever la
tegen; Tier les Ns a qn., iemand de handen
binden; mettre la a l'ouvrage (a la pdte),
de hand aan 't work slaan; mettre la ''
la plume, de pen opnemen; mettre la
derniere ,--, a l'ouvrage, de laatste hand
dessus,
aan 't work leggen; mettre la
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er de hand op leggen; de vinger op de
wonde plek leggen; j'en tnettrais la ~ au
feu, ik durf er mijn hoofd onder verwedden; passer la (sa) ~, een ander laten
geven als men aan de beurt is; perdre la
~, niet mogen geven; porter la ~ sur,
de hand slaan aan; prendre la ~, aan slag
kornen; preter ~ forte, gewapende bijstand verlenen; tendre la ~, de hand
ophouden (voor een aalmoes); a la e-i, aan
(in) de hand; bij de hand; avoir toujours
de ,'argent a la ~, altijd geld hebben, van
geld voorzien zijn; etre biers a la ~, handzaam zijn; fait a la ~, uit (met) de hand
gemaakt; in de hand gedragen, hand...;
(fig.) volgens een afspraakje; a ~ armee,
gewapenderhand; vol a — armee, roofmoord; a deux ~s, met twee handen, met
beide handen; voor twee handen, tweehands; prendre son courage a deux ~, al
zijn moed bijeenrapen; cheval a deux ~s,
tegelijk rij- en rijtuigpaard; a — droite,
aan de rechterhand; a quatre ~s, J' voor
vier handen; un... a toutes ~s, voor alles
te gebruiken; van alle markten thuis;
mettre aux ~s, handgemeen doen worden;
en venir aux ~s, handgemeen worden;
dans la ~, in de hand; op de hand; toucher
dans la ~, de hand geven (op een koop &);
la ~ dans la-, hand in hand; de ~
d'homme, door mensenhanden (gemaakt);
de'' de maitre, met meesterhand, meesterlijk; prima; de bonne ~, van goeder
hand, uit goede bron; de sa ~, eigenhandig; de longue ~, al lang(e tijd);
ne pas y aller de ~ morte, funk aanpakken; er met de grove bij, in hakken;
de la ~ a la ~, van de ene hand in
de andere, onderhands; des deux ~s,
met beide handen (aangrijpen &); d'une
~..., de l'autre...; met de ene hand...,
met de andere..,; en ~s, in handen (v.
krant &); bier, en ~, handzaam; Bonner en
~(s), in handen geven; mettre en ~, ter
hand stellen; prendre en ~(s), ter hand
nemen; en ~5 propres, in handen (op
brief); entre les ~s, in handen; in de
hand(en); cheval hors la e-d, bijdehands
paard; par la ~, bij (aan) de hand; passer
par les ~s de, door de handen gaan (van);
voter par e•,.s levees, stemmen door 't opsteken der handen; sous ~, $ onder de
hand, onderhands; ...avoir sous la ~, ...bij
de hand hebben; cheval sous la ~, vandehands paard; qu'il ne me tombe
jamais sous la ~, dat hij oppast nooit
in mijn handen te vallen; etre sous la
de la justice, in handen der justitie zijn;
lever la ~ sur'qn., de hand tegen iemand
opheffen; pas plus que sur la ,---,, niet
zOveel, niet at; de lui a moi it n'y a que
la e-d, wij vertrouwen elhaar ten voile,

malson

maim-d'oeuvre, f. arbeid; werk-, maakloon;
arbeidskrachten,

maint-fortet, f. hulp, bijstand; prefer ~,
hulp (bijstand) verlenen.

Mainfroid, am. Manfred.
mainlevie, f. (fur.) opheffing (v. beslag),
mainmise, I. (oud) beslag(legging), arrest;
(fam.) rammeling.

mainmortable, a. tot de dode hand behorend.

mainmorte, f. dode hand, onvervreemdbaarheid; de ~, in de dode hand (zijnde).

maint, a. menig; -'es fois, menigmaal; '-es
et e,-,es fois, zeer dikwijls.

maintenant, adv. than, nu; f•-a que, nu (hij..).
mainteneur, m. handhaver.
maintenir, v.tr. handhaven; in stand houden;
volhouden, staande houden, vasthouden
aan; onderhouden; .--, la foule, de menigte
bedwingen;~, v.pr. se,•,,zich handhaven;
zich staande houden; aanhouden; le temps
se maintient au beau, het blijft bestendig
moos weer.
maintenue, f. gerechtelijke handhaving (in
't bezit).
maintien, tn. handhaving; behoud; houding,
gestalte, voorkomen; het zich voordoen,
netheid van manieren; n'avoir point de ~,
geen manieren kennen; perdre son ~,
niet weten hoe zich te houden, zich niet
langer goed kunnen houden.
make, in. burgemeester; ,---, du palais, hofmeier, major-domus; passer devant le ~,
trouwen op het stadhuis.
mairesse, f. vrouwelijke burgemeester; burgemeestersvrouw.
mairie, f. gemeentehuis, raadhuis; burgemeestersambt; e•-• du palais, hofmeierij,
ma's, conj. maar; wel; ,-, alors, maar als
dat zo is; ~ enfin of ~ encore, maar
in ernst; neen maar !; ~ enfin, que...?,
wat... nu eigenlijk?; '' non, zeker niet,
welneen; ,.., oui, welzeker !; p, du tout!,
absoluut niet !; ,-,, m. maar; it y a un
,---i, er is een maar bij; pas de ~ !, geen
maren !; ,-,,, adv. (oudt.) meer; fe n'et7.
puis ~, ik kan 't niet helpen.
mais [-is], fn. $ Turkse tarwe, mais.
maiserie [-zri], f. maismolen,
malson, f. huis; bedienden; familie, geslacht;
handelshuis, firma; '' centrale, strafgevangenis; ,-., commune, raadhuis; ,-.,
forestiere, boswachtershuis; ,--, garnie
(rneublee), huis met gemeubileerde appartementen; la ~ tnilitaire, het militaire
huis; les Petites Maisons, het gekkenhuis;
~ d'arret, ' de detention, ~ de force of
N de correction, huis v. bewaring, gevangenis; ,---, de banque, bankiershuis,
bank(instelling); ,-, de campagne, landhuis, buiten; ' de chasse, jachthuis;
de couture, naaiwinkel; ‘-, de Dieu, Gods
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eigenaar vinden (v. verloren voorwerp);
huis, huis des Heren; c'est la N du bon,
zijn meester vinden: tel
trouver son
d' eduDieu, 't is daar de zoete inval;
tel valet, zo heer zo knecht; zie ook
de maitre, herenhuis;
cation, instituut;
voiture.
la N de Moliere, het Thecitre Francais;
de rapport, maitret-autelt, m. hoofdaltaar, hoogaltaar.
de passe, rendez-vous huis;
de refuge, asyl; maitresse, f. meesteres, vrouw des huizes;
huur opbrengend huis;
de maison, huisvrouw; eigenares;
de sante',
la N du roi, de hofhouding;
schooljuffrouw; maitresse, minnares; la
ziekenverpleging (inz. v. zenuwlijders);
laisser N de choisir, de keus aan Naar
du temps,
de vine, stad-, raadhuis;
ancre,
a. voornaamste;
overlaten;
gebouwtje voor tijdopnemers; faire
branche, hoofdtak;
plechtanker;
neuve (nette), schoon schip maken, nieuwe
femme, flinke,
coquine, echte feeks;
thuis; vous
bedienden nemen; d la
een klap die
degelijke vrouw; une gifle
u bent hier thuis, u bent als
Nes de la
klonk als een klok.
gaan dienen
een der onzen; entrer en
(v. meisjes); tenir la de huishouding maitrise, I. meesterschap, heerschappij (ter
zee &); zangschool voor koorknapen;
doen; par dessus les mss, buitensporig,
kapelmeestersambt.
overdreven, de spuigaten uitlopend, alle
perken te buiten gaand; les Ns empechent maitriser, v.tr. vermeesteren; beheersen,
bedwingen; v. pr. se zich meester
de voir la ville, men kan van wege de
blijven, zich beheersen.
bomen het bos niet zien.
majeste, f. majesteit; statige deftigheid.
maisont-casernet, f. huurkazerne.
maison-mere, I. moederhuis (v. klooster &). majestueusement, adv. v. majestueux, a.
statig, verheven, majestueus.
gezamenlijke huisgenoten;
maisonnêe,
majeur, a. mondig, meerderjarig; groter,
huisgezin; huisvol.
grootst; hoogst gewichtig; m. oudmaisonnette, f. huisje.
ste van zijn promotie; lee r--de partie,
bouwverenimaisonnlire, a. in: socie'te
't grootste deel; force —e, overmacht;
ging (voor huizen).
majeurtoonaard; tierce
mode of ton
maistrance, I. 4,, de bootslieden; werkbazen,
grote terts.
commandeur van werven en tuighuizen.
majeure, I. eerste stellin.g van een sluitrede.
male.
malt [me], f.
maitre, m. meester; heer, eigenaar; leer- majolique [ma3Olik], f. majolica.
meester; patroon, baas; Meester (titel van major [mazOr], m. X kapitein-kwartiermeester; officier van gezondheid; ook =
advocaten, notarissen, deurwaarders);
majoor (in het Belgische leger).
au cabotage,
et seigneur, echtgenoot;
A kapitein op de kleine vaart; d majorat [-rd], m. onroerend goed, verbonden aan de adellijke titel.
danser, dansmeester (ook = krompasser);
de cha- majoration, I. (prijs)verhoging, vermeerded'armes, schermmeester;
ring, taxatie boven de waarde.
de conpelle, kapelmeester (i. e. kerk);
d' ecole, schoolmeester; majordome [md3OrdOm], m. major domus,
fe'rences, lector;
hofmeier.
d'etude,
bootsman;
d'e'quipage,
majorer, v.tr. vermeerderen, verhogen.
surveillant; ,---, de forges, fabrieksheer;
d'hôtel, chef-kok; ober; a la N d'hôtel, majoritaire, meerderheids...; la regle
le systeme regel (stelsel) waarbij de
du logis, heer des
met botersaus;
minderheid zich moet neerleggen bij de
de la
de maison, waard; le
huizes;
besluiten der meerderheid.
maison, de heer des huizes; de waard;
clerc, majoritard, m. (fam.) degene die altijd met
es arts, magister artium;
de meerderheid meegaat.
eerste klerk (op notariskantoor); un
fou, een eerste gek, een gek in folio; xuajoritê, f. meerderheid, meerderjarigheid;
darts lee r■-, des cas, in de meeste gevallen;
Jacques,
grand ,--,, grootmeester;
absolue, volstrekte meerderheid; a
fatje; premier
Manusje van Alles; petit
met grote meerderheid
une grande
hoog-, opperbootsman; second
meerdervan stemmen; arriver a sa
voilier, k baas
bootsmansmaat;
jarig worden.
zeilmaker; tire (le) chez soi, baas in
eigen huis zijn; etre ‘-•., de son sujet (de sa Majorque, f. Majorca.
voix), zijn onderwerp & beheersen of majuscule [maziiskiil], a. & f . (lettre),
hoofdletter.
de soi, zich zelf
meester zijn; etre
maki (halfaap).
meester zijn, zich beheersen; vous etes maki, m.
u hebt te beslissen (te bevelen); makis [maki], m. zie maquis.
le
zijn eigen baas zijn; je vous mal, m. kwaad; ziekte; kwaal; pijn; ongeluk,
etre son
ramp; moeite, last; c'est un N que..., het
ik laat het aan u zeif over; se renlaisse
is een ramp, dat...; oft est le wat voor
dre N de, zich meester maken van; rester
kwaad steekt daarin?; quel est son
een
de, meester blijven van; trouver

N

N

N

N
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wat voor een kwaal heeft hij?; le beau
(grand) ,---, 't is ook erg !; blanc, zweer;
le N caduc, le haut , de vallende ziekte;
le
francais, de Franse ziekte: syphilis;
it n'y pas grand ,---, a cela, zo erg is het
au cceur
niet;
aux cheveux, haarpijn;
(de cceur), misselijkheid; d'aventure,
zwerende vinger; fijt;
de mer, zeeziekte;
le e•-, des montagnes, de bergziekte; le
du
des aviateurs, luchtziekte; le
de tete, hoofdpays, het heimwee;
pijn; avoir
pijn hebben; avoir
a la tete (des maux de tete), hoofdpijn
hebben; avoir son N de tete, weer hoofdpijn hebben; avoir du
moeite
de qn., kwaadhebben om...; dire du
zich
spreken van iemand; se donner du
pijn doen; faire du
moeite geven; faire
het kwade
kwaad doen; faire le
doen; raconter ses maux, zijn Teed klagen;
rendre le pour le kw/tad met kwaad
vergelden; voir le N partout, overal kwaad
in zien; vouloir du r.•., a qn., iemand geen
de mort
goed hart toedragen; vouloir
qn., iemand zeer vijandig gezind zijn,
uiterst gebeten op iemand zijn; mettre
bederven, verleiden; etre au plus -',
er erg aan toe zijn; aux grands maux les
grands remides, wat erg is, moet met
krasse middelen bestreden worden; de
en pis, van kwaad tot erger; en d'envows en prendra,
fant, in barensnood;
d'autrui
het zal u slecht bekomen;
n'est que songe, anderm.ans Teed deert niet;
a. slecht; bon an, r%., an &, zie an,
gri Sz, elle n'est pas ze ziet er niet
kwaad (niet onaardig) uit; die (mop) is
zeer ziek zijn; etre
niet onaardig; etre
avec qn., kwade vrienden met iemand
zijn; titre
4 raise, niet op zijn gemak
zijn; etre
en cour, in ongenade zijn;
etre ,---, en grdce, niet in de gunst staan,
geen persona grata zijn; se trouver
misselijk (onwel) worden; flauw vallen;
trouve, het is hem slecht
it s'en est
bekomen; r•-i, adv. slecht; verkeerd; kwalijk; c'est
connaitre votre ennemi, dan
kent ge uw vijand al heel slecht; it gagne
d'argent, aardig wat.
pas
malabar, m. palankijn (wagen), soort tropi-
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N
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(f am.) ben je niet wijs (zestig) ?; est bier
qui en meurt!, daar ga je niet zo gauw
aan dood !; tomber ziek worden; de,
lijdend aan;
du pouce, liever lui dan
moe; se porter
zich ziek melden; ,---,
m. & f.
la chambre, kwartierziek;
zieke, patient; aux
X ziekenappel.
maladie, f. ziekte; manic, hartstocht; la
een
du pays, het heimwee; faire une
hij
ziekte doormaken; it en fera une
zal er nog een ziekte van krijgen !
maladif, a. ziekelijk, zwak.
maladivitê, I. ziekelijkheid.
maladrerie, I. leprozenhuis.
maladresse, I. onhandigheid, lompheid.
maladroit, a. -ement, adv. onhandig, lomp,
[links.
malaga, m. Malaga(wijn).
malaguettes, f. pl. paradijskorrels.
malaire, m. wangbeen (ook: os
Malais, tn. Maleier; mom, a. Maleis.
malaise, in. onaangenaam gevoel, gedruktheid, onbehaaglijkheid (van geest en
lichaam); malaise, slapte (in zaken);
a.
(arg.) niet op zijn gemak.
malaise, a. -ment, adv. ongemakkelijk,
moeielijk.
Malaisie, I. Oost-Indische archipel en
Malakka; Insulinde.
malandre, f. krab, rasp: kloof in de knieboog
(van paarden); rotte kwast (in hout).
malandreux, a. rottig (v. hout).
malandrin, m. schooier, schoelje, rover.
malappris, a. onopgevoed, ongemanierd;
tn. lomperd.
malaria, f. malaria.
tn. (& f.) mamalarique, a. malaria...;
larialij der (es) .
wilde mannetjeseend.
malart, tn.
malavisê, a. onberaden, onbezonnen, onnadenkend.
malaxage, in., malaxation, I. 't kneden,
't murw maken.
malaxer, v.tr. door kneden week maken,
murw maken.
malaxeur, m. kneedmachine; mengmachine.
malbfitl, a. mismaakt, onbevallig, wanstalm. mismaakte.
tig;
malboucla, niet tekenend (v. een paard).
malchance, f. etc. zie malechance, etc.
malcomplaisant, a. onvriendelijk, onwelwil-

N

lend.
sche vis-à-vis; (arg.) krachtig, gezet man.
malcontent, a. (oud) misnoegd, ontevreden;
Malabare, m. Malabaar.
cheveux a la
kort geknipt haar; les
Malachie [malaki], tn. B Maleachi.
de malcontenten.
malachite [malAkit], f. malachiet (groene
steensoort).
maldisant, a. (oud) kwaadsprekend.
malaise, f. trek in vreemde dingen, vreemde Maldives, I. pl. Maladiven.
maldonne, f. vergeven, 't verkeerd geven
eetlust.
van de kaarten; it y a er is vermalacoderme(s), m.(pi.) zachtschildkevers.
keerd gegeven; het is een vergissing.
malacologie, f. leer-, kennis der weekdieren.
weekvinnigen.
male, a. mannelijk; moedig, kloek, fors;
malacopthygiens,
m. mannetje (v. dieren); vent, kerel,
malade, a. ziek, ongesteld; (arg.) achter slot;
(f am.) niet best meer, bedorven;

mannetjesputter (ook franc r,i).
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malebete, in. breeuwij zer, k alefa a tij zer ;
(oud) beest (v. persoon), ondier.

malechance, f. ongeluk, tegenspoed, pech.
malechanceux, in. ongeluks-, pechvogel,
wanboffer; a. ongelukkig.
malediction, I. vervloeking, verwensing;
vloek; ,---4, vervloekt !
malefaim, f. (oud) geeuwhonger.
malefice, tn. betovering, hekserij, bezwering.
maléficie, a. betoverd, behekst.
malefique, a. een kwade invloed hebbend,
noodlottig (v. planeten).
malemort, I. (oud) wrede dood.
malencontre, I. ongeluk, tegenspoed.
malencontreusement, adv. v. malencontreux, a. ongelukkig, rampspoedig.
mal-en-point, adv. in slechte staat, er slecht
aan toe, lelijk toegetakeld.
malentendu, in. misverstand.
malentente, I. onenigheid.
maleolent, a. onwelriekend.
malepeste ! interj. verduiveld !; i. , soit du
sot !, de duivel hale hem !
mal-titre, m. (oud) ongesteldheid; behoeftigmalêvole, a. (oud) kwaadwillig. [heid.
malfa con, f. fout, gebrek; bedrog, geknoei.
malfaire, v.intr. (oud) kwaad doen.
malfaisance, I. boosaardigheid, kwaadwilligheid, schadelijkheid.
malfaisant [-fo-], a. boosaardig; schadelijk.
malfaiteur, m. -trice, f. boosdoener, -ster,
booswicht.
malfamê, a. berucht, in kwade reuk.
mal-fondê, m. ongegrondheid.
malformation, I. misvormdheid.
malgache, a. uit Madagascar; 111, ,, m. bewoner van Madagascar.
malgracieusement, adv. v. malgracieux, a.
onbeleefd, onvriendelijk, onheus.
malgre, prep. ondanks, niettegenstaande;
in weerwil van, in spijt van; ‘-, moi, mijns
ondanks, of ik wou of niet, tegen wil en
dank; i-•., que j'en aie, tegen mijn zin.
malhabile, a. -ment, adv. onhandig, onbekwaam.
malhabilete, I. (oud) onhandigheid.
malheur, m. ongeluk; ramp; ah, ,,, !, (wat
een) pech !; ,--/ 4 lui !, wee hem !; le beau
(grand) ,-%,!; nou dat is zo erg niet !; 't zou
wat t; avoir du t., , ongeluk hebben; chercher P--, , het ongeluk zoeken; faire le P--, de
qn., iemand ongelukkig maken; faire un
,•-,, een ongeluk begaan; jouer de r---i, ongelukkig spelen; ce... de ,,, die beroerde
(verwenste)...; porter ., ongeluk aanbrengen; un ,-,-, ne vient jamais seul, een
ongeluk komt nooit alleen; it quelque chose
' est bon, er is altijd nog een gelukje bij
een ongeluk; par "-,, bij ongeluk; pour
mon "-,, tot mijn ongeluk.
malheureusement, adv. ongelukkig, ongelukkigerwijs.

malle-cabine

maiheureux, a. ongelukkig; bedroevend,

droevig, ellendig; armzalig; c'est pas ",,,
dat is maar wat gelukkig; dat was niets
to vroeg; mon jour'', mijn ongeluksdag;
maiheureux comme les pierres, diep ongelukkig; ,---i, in. ongelukkige, ellendige;
(lam.) akelige vent, (beroerde) kerel; quel
,-, je fais ! , wat ben ik toch een ongelukkig
wezen!
malhonnete, a. -ment, adv. onbeleefd, onheus; oneerlijk.
malhonnetete, f. onbeleefdheid; oneerlijkheid; faire une "--, a qn., onbeleefd tegen
iemand zijn.
malice, I. kwaadwilligheid, moedwil; ondeugendheid, guitigheid; guitenstreek,
poets; la belle "4, cette r !, (fam.) 't is
je wat moois; it n'y entend pas "-i, hij
meent het zo kwaad niet; it n'y a pas
tills de "-i, hij heeft het niet met opzet
gedaan; y mettre de la P--, , kwaadwillig zijn,
malicieusement, adv. v. malicieux, a. boosaardig, kwaadwillig; guitig, schelms, sluw,
schalks.
maligne [-irk-], a. zie malin.
malignement [-iDa-], adv. kwaadaardig, slim.
malignité [-ii3i-], . boosaardigheid, kwaadaardigheid.
malin, boos, boosaardig; ondeugend, guitig;
geslepen, slim; schadelijk, kwaadaardig;
l'esprit (--, , de duivel; maligne joie N, leedvermaak; bien P.-, qui le trompera, die hem
beet wil nemen, moet vroeg opstaan; ce
n'est pas plus ,---, que ca, dat is nou de hele
kunst; ,---,, tn. slimme gast, guit; le "-,, de
boze, RK de kwade ( = de duivel); an ,-,a,
een slimmerd; faire le P.--, , slim willen zijn.
maline, f. springvloed.
Malines, Mechelen; mi---i, f. Mechelse kant.
malingre, a. sukkelend, zwak, tenger, uit- geteerd; ,---,, m. bleekneusje.
malingrer, v.intr. (arg.) sukkelen, ziek zijn,
lijden.
malingreux, a. sukkelend; '', m. sukkelaar;
(arg.) bedelaar met schijnwonden.
malintentionnë, a. kwalijkgezind, kwaadwillig; les P.-is, de slechte mensen.
malique, a. in: acide ,,, appelzuur.
malitorne, a. lomp; ,-,,, m. lomperd.
mallugi, in. verkeerd gewezen vonnis;
foutieve uitspraak.
mallard, m. slijpsteentje.
malle, f. (reis)koffer; brievenmaal, mail;
mars (v. e. marskramer); (arg.) Boos, kast:
gevangenis; faire sa'', zijn koffer pakken;
zijn boeltje pakken; ferme to p%, I; (pop.)
kop dicht !; it Porte toujours sa ",, hij
loopt met een kistje (= bochel).
malliabilité, f. pletbaarheid; ,--, du caractere,
buigzaamheid van karakter.
malleable, a. pletbaar; buigzaam.
malle-cabine, f. hutkoffer.
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malliole, 1. enkel.
mallet-poste, I. i,7 diligence; kt, mailboot;
langwerpige koffer.
malletier, in. koffermaker.
mallette, t. koffertje; $ herderstasje.
mallier, m. postpaard; stelpaard.
malmener, v.tr. mishandelen.
malodorant, a. onwelriekend.
milot, m. wilde meid. [perd.
malotru, a. mismaakt; lomp; '', m. lommalouin, a. van Saint-Malo; M~, m. inwoner van St. Malo.
Malouines, I. pl. Fa.lklandseilanden.
malpeignê, a. ongekamd, slordig, onfris,
slonzig.
malplaisant, a. onbevallig, onaangenaam.
malplaquet, m. soort marmer.
malpropre, a. -ment, adv. onzindelijk, vies2,
vuil2, smerig2.
malpropretê, f. onzindelijkheid.
malsain, a. ongezond; (arg.) gevaarlijk.
mals6ant, a. onbetamelijk, ongepast.
malsonnant, a. aanstotelijk; onbetamelijk.
malt [malt], m. mout; ~ d'avoine, haver[mout.
maltage, m. het mouten.
maltais, a. uit Malta; 111, ,, in. Maltezer.
maltaise, f. (arg.) tientje (20 frank).
Malte, Malta; chevaliers de ,---,, Maltezer
[ridders.
malter, v.tr. mouten.
malterie, 1. mouterij.
malteur, m. mouter.
malthe, I. aardpek, bergteer.
MalthusianIsme, m. Malthusianisme.
malthusien, a. Malthusiaans.
Malthusiste, m. aanhanger van de leer van
maltine, f. moutstof. [Malthus.
maltOte [-tot], f. knevelarij, afpersing, drukkende belasting.
malttitier [-tOtje], m. knevelaar, afperser,
belastingheffer.
maltouse, f. smokkelarij.
maltraiter, v.tr. mishandelen; toetakelen,
havenen; se ,---,, zich verwijten doen.
malvacke, a. $ malvaachtig.
malveillance, f. kwaadwilligheid.
malveillant, a. kwaadwillig; les "-,s, de
[groeiend.
kwaadwilligen.
malvenant, a. niet willende tieren, slecht
m venir.
malvenu, a. slecht opgekomen, zie ook
alversation, f. ambtsontrouw, verduistering van gelden.
malverser, v.intr. ambtsontrouw plegen,
geld verduisteren (v. e. ambtenaar).
malvoisie, f. malvezij(wijn).
malvoulu, a. niet bemind, niet getapt,
gehaat.
mamamou chi, in. Turks grootwaardigheidsbekleder (bij Moliere); dik doende bureaucraat, potentaat.
maman, f. ma(ma), moeder; belle ~, schoonmoeder; bonne'', oma; une grosse ,-,, een
dikke moeke.

manche

name, I. (pop.) madam, mevrouw.
mamelle, 1. (moeder)borst; uier; enfant a la
r-..i, zuigeling; des la ~, van zijn prilste
j eugd.
mamelon, in. tepel; knobbel; ronde heuvel(top); X nippel.
mamelonne, a. met knobbeltjes bedekt.
mamelue, a. met zwaar figuur.
mamel(o)uk, m. mameluk.
mamie, f. liefste (vriendin).
mamillaire [-miller], a. tepelvormig, knobbelig; f•d, I. $ tepelcactus.
mammaire, a. de borsten betreffend; glandes
—s, borstklieren.
mammalogie [-mmd1O3i], f. kennis der zoogdieren.
mammêe [-me], m. Amerikaanse gomboom.
mammifêre, a. zogend; ~, m. zoogdier.
mammite [-mmit], f. borstverzwering.
Mammon, m. Mammon2.
mammouth [mammut], m. a mammouth.
mamour of m'amour, m. & f. liefje; liefkozing; faire des ,--,s, erg lief doen, allerlei complimentjes verkopen.
mamourer, v.tr. aanhalen.
mamzelle, f. (pop.) juffrouw.
man [ma], m. .tzt engerling.
manant, in. boerenkinkel; dorpeling; lomperd.
Manceau, m. Mancelle, f. bewoner, bewoonster van Le Mans.
mancelle, I. haamketting.
mancenille, f. manzeniel-, giftappel.
mancenillier, in. manzanillaboom.
Manche, I. in: le chevalier de la r', Don
Quichotte de la Mancha.
I manche,f. mouw; partij (whistspel); trechternet; buis; la Manche, het Kanaal;
,-•-, a air (ci vent), luchtkoker (schip);
fausses ~s, morsmouwen; faire la '',
door bedelen aan de kost zien te komen;
gagner une ,.-,, een manche winnen; tirer
qn. par la e•-,, iemand aan zijn mouw trekken; (fig.) iemand aan jets herinneren of
pogingen doen om hem nog wat te doen
blijven; ilne se fera pas tirer la ~, je hoeft
het hem geen twee keer te vragen; nous
sommes ~ ci ei, we zijn kamp; avoir qc.
dans sa ,•,, (nog) iets achter de hand
hebben; avoir qn. dans sa f•d, iemand in
zijn macht hebben, op zijn diensten (hulp)
kunnen rekenen; etre dans la ,---, de qn.,
bij iemand een wit voetje hebben; gentilhomme de la ~, kamerheer van de jeugdige prinsen; c'est une autre paire de ~s,
(lam.) dat is andere koffie (tabak), dat
verandert de zaak; (arg.) collecte.
2 manche, m. steel, heft, hecht; hals (v. e.
viool); le e•,, de baas; ~ a. balai, bezemsteel; handel voor de regeling van.
't hoogteroer en de zijdelingse stabiliteit; e-, a air stabilisatrice, `). stuurzak;
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r•-) de charrue, ploegstaart;'- de couteau,
mesheft; jeter le ,---, aprês la cognee, de steel
naar de bijl gooien, de boel er bij neergooien; het wanhopig opgeven; savoir son
,--i, thuis zijn op zijn instrument; etre du
cold du ,%.,, zich bij de sterkste partij
aansluiten; tomber sur le ,-), zijn meester
vinden, bedrogen uitkomen.
mancheron, m. ploegstaart, manchet, armbelegsel.
manchette, f. manchet, % handlub; handboei; opschrift met grote letters (in een
krant); kanttekening; les mss, (fam.) de
paternosters: handboeien; en '', vetgedrukt als hoofd; en mss, met handlubben
aan.
manchon, in. mof°; (gloei)kousje; chien de
,•,, schoothondje.
manchot [-jo], a. eenhandig, eenarmig; onhandig, links; it n'est pas ,--0, hij is niet
links, niet mis s bij de hand; ,-•,, m. iemand
met een hand of een arm; It soort vetgans.
mancienne, f. $ wollige sneeuwbal.
mancipation, f. vrijwillige overdracht van
recht of bezit, onder getuigen (Rom.).
mandant, in. lastgever.
mandarin, m. mandarijn; Chinees staatsambtenaar; (fam.) invloedrijk geletterde.
mandarinal, a. v. e. mandarijn; mandarijn-.
mandarinat, in. waardigheid van mandarijn.
mandarins, f. mandarijntje; jak.
mandarinisme, m. mandarinisme.
mandat [-da], m. volmacht; bevelschrift;
order; mandaat; /-•., commercial, $ volmacht om te verkopen; zie ook mandataire; ,---, impe'ratif, imperatief mandaat,
waarbij de gekozen tot ruggespraak verplicht is; i-%, postal, b. postwissel; ,-,, tele=
graphique, telegraphische postwissel; i•-,
d'amener, bevelschrift om iemand voor
den rechter te brengen; ,-, d'arret, bevel
tot inhechtenisneming; ,-, de comparution,
bevelschrift tot verschijning voor de
rechtbank; ,•., de depot, bevel tot gevangenhouding; son P•-, de depute, zijn mandaat als volksvertegenwoordiger; ,-, de
passage, passepartout (toegangskaart);
,, de poste, Vi postwissel; ,-,, de virement,
Sfj girowissel, -biljet; deposer son ,---,, (arg.)
de kraaienmars blazen; mettre son ,---, a la
disposition, zijn mandaat ter beschikking
stellen; placer qn. sous ,-, de depot, gevangen houden in voorlopig arrest.
mandataire, m. mandataris, gevolmachtigde, lasthebber; afgevaardigde; ,., aux
Halles, gevolmachtigd verkoper bij de
Halles Centrales aan 'wie de boeren hun
groenten enz. consigneren; ,--, du peuple,
volksvertegenwoordiger.
mandatt-cartet, tn. cizi postwissel (in
Frankrijk),

manger

mandatement, in. 't betalen per postwissel;
't bevel geven tot uitbetaling.
mandater, v.tr. een orderbriefje afgeven tot
betaling van (een som); per postwissel
betalen.
mandatt-poste, m. 71 postwissel.
Mandchou [mat f u], in. Mantsjoe, bewoner v.
Mantsjoerije; m,■,, a. van Mantsjoerije.
Mandchoukouo, in. Mandsjoekivo.
Mandchourie, f. Mantsjoerije.
mande, f. fijn tenen mandje.
mandement, m. bevelschrift; RK herderlijk
rondschrijven, -e brief, mandement.
mander, v.tr. melden, berichten; ontbieden;
(schriftelijk) gelasten.
mandibulaire, a. van de kaken, kaak...
mandibule, f. kinnebak; bovenkaken (v.
insecten).
mandolet, m. (arg.) pistool.
mandoline, f. .1% mandoline; (arg.) stok;
[-speelster.
rimpels (bij 't oog).
mandoliniste, in. & f. mandolinespeler,
mandore, f. pandoercither.
mandragore, f. $ alruin(wortel), heksenwor tel.
mandrill [-il; -ij], in. Is mandril (aap),
bosduivel.
mandrin, in. doorslag, spil; klauw, houvast
(v. e. draaibank); (fig.) spitsboef, schinderhannes.
mandrinage, nt. 't plaatsen v. h. vormhout.
mandriner, v.tr. plaatsen op een vormhout.
manducation, f. 't kauwen, 't eten; 't nuttigen van het H. Sacrament.
manêage [-neA3], In. verplichte hulp van de
matrozen bij laden en lossen.
manEcanterie, f. RK (zang)school voor
koorknapen.
manage, tn. rijkunst; rijschool, manege;
draaimolen; (rij)baan; tredmolen; (fig.)
gedoe, gekonkel; ,--, a vapeur, stoomcaroussel; P.–, de chevaux de bois, draaimolen; avoir du N, handig zijn.
manager, v.tr. in de manege dresseren,
-africhten.
manes, ni.p/. schimmen der doden, zielen der
afgestorvenen.
maneton, tn. krukpen, -handvat.
manette, f. handel, handrad; plantschopje;
(arg.) oor.
manganese, m. mangaan, bruinsteen.
mange,a. opgegeten; terrain d'herbe,geheel
met gras overwoekerd; ,-, de paces, vol
vlooiensteken; ,-•, de la petite virole, pok[dalig.
mangeable, a. eetbaar.
mangeaille, f. voeder; (lam.) eten, eterij.
mangeoir, tn. (arg.) eethuis, restaurant.
mangeoire, f. krib, trog; etensbakje.
mangeotter, v.tr. met kleine beetjes eten.
manger, v.tr. eten; vreten; opmaken, verteren, doorbrengen, erdoor lappen; wegvreten; inslikken (woorden); ,---, son biers,
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alles erdoor lappen; ,---, le bon Dieu,
't avondmaal gebruiken; ,.%., ses bonds, de
oevers wegspoelen (v. een rivier); je le
mangerais, (tam.) ik kan hem wel maken
en breken; it ne me mangera pas, (fam.)
hij zal me niet opeten; /-0 la consigne,
verbod overtreden; se laisser ,--, la lame
sur le dos, zich laten uitkleden; '' le
morceau, (arg.) klappen; bekennen; ,%, les
mots, de woorden inslikken; ,--, son pain
blanc d'avance, -le premier, 't beste-,
't gemakkelijkste 't eerst nemen; i-•., du
sucre, (arg.) applaus krijgen; ,•-, le vent, de
wind benemen; e,, dans la main, uit je
hand eten, mak of tam zijn; al te familiaar zijn;'' de caresses, met liefkozingen
overladen;'' du prétre, op de geestelijken
afgeven; ,---, de la prison, in de gevangenis
terechtkomen; f.,, des yeux, met de ogen
verslinden; ,-,, de Us vache enragee, armoede lijden; e•d, v.intr. eten; on y mange
bien, je eet daar goed; se e.--, , eetbaar zijn;
se e--, le blanc des yeux, elkaar woedende
blikken toewerpen; se ,%, le nez, met
woede vechten; ,--,, m. het eten, de spijs;
en perdre le ,---, et le boire, om eten nosh
drinkers denken; quel ,•,i, ce poisson!, ce
!, wat smaakt die vis !
poisson est d'un N!,
mangerie, f. 't overdadig eten, volstopperij.
mange-tout, m. verkwister, doorbrenger;
peulen (groente); pois ,■,, peulen.
mangeur, in. -ease, f. eter, vraat; doorbrenger; afzetter; e-., de blanc, (arg.)
souteneur; ,-%, de charrettes ferre'es (of de
gens, de petits enfants), ophakker; ,--, de
cures, iem. die 'n gloeiende hekel heeft
aan geestelijken; ,--, de livres, boekenverslinder; ' de lune, dromer; ,■., de nez,
vechtjas; ,■., de noyaux, 1? dikbek.
mangeure [-3-iir], f. aangevreten plek, motgaatje .
mangle, f. $vrucht v. d. mangrove.
manglier, m. $ mangrove, wortelboom.
mangonneau, in. X katapult, steenwerpmachine (Midd. Eeuw).
mangoustan, m. manggistan.
mangouste, f. .ft ichneumon, pharaonsrat.
mangue [mAg], f. mangga.
manguier [mdgje], m. manggaboom.
maniabilitê, f. hanteerbaarheid.
maniable, a. te hanteren, handzaam2; bewerkbaar; lenig, buigzaam; handelbaar;
geschikt.
maniage, m. 't hanteren, 't omgaan met.
maniaque, a. & m. maniak, krankzinnig(e).
Manichêen [-fee], in. Manicheer (ketter v. d.
IIIe eeuw); ,-.,, a. Manichees.
manichéisme [-fe-], m. manicheisme (ketterij van Manes, (Me eeuw) die 'n goede
en 'n kwade godheid aannam).
manicle, in. handleer; werkhandschoen;
tirer le ,---,, schoenlapper zijn,

manicure, tn. & f. manicure (voor handverzorging).

manicures, vt. de handen verzorgen.
manie, f. waanzin, zonderlinge gewoOnte,
dwaze zucht, verzotheid, manie; ,%-, des
grandeurs, hoogmoedswaanzin.

maniement [manima]. in. hantering, behandeling; 't betasten; leiding, beheer; ,---,
des armes, wapenhandel; ‘-•-, d'armes,
handgrepen (geweer).
manier, v.tr. behandelen, hanteren; door
de handen laten gaan; omgaan met; betasten (stoffen); leiden, beheren, besturen; herstellen, vernieuwen; ,•,, v. pr.
se ,---,, zich laten behandelen, behandeld
worden &; aanvoelen; cela ne se manse pas
ainsi, dat doet men z66 niet; e,J, m. het
aanvoelen; au —', bij 't aanvoelen; op de
tast.
maniire, f. wijze, manier; wijze van doen;
gemaaktheid; la e•-, forte, de forse manier, het krachtig aanpakken, optreden;
,-,s, manieren; de bonnes ‘- ,s, goede
manieren; avoir de la ,-,, sporen van
gekunsteldheid vertonen; n'avoir pas
de ,---,s, geen manieren kennen; ' de
vivre, leefwijze; ,-,-, de voir, zienswijze;
une ,-.., d'artiste, zo'n stuk artiest; faire
des ,--,s, kunsten of complimenten maken;
a la ,--, de X, op de manier of in de trant
van X; a sa ,-,, op zijn manier; on l'a repu
de la belle "..), hij is behoorlijk ontvangen,
lelijk op de koffie gekomen; de la ,--, dont,
op de manier waarop; de ,,, que, (met
indic. of subj.), de ,•-, 4 (met inf.), zodat;
de cette #-•,, op die manier; de telle e--i que,
op zodanige manier dat; de toute P%-,, in
alle geval; d'une (de) ".., ou d'autre, op
de een of andere manier; en ,-,, de, bij
wijze van, als ware(n) het...; en aucune,■,,
in geen geval; en quelque e•d, tot op zekere
hoogte; par ,-,./ de..., bij wijze van..., als,
tot...; a n'y a que la ".}, het komt alles
maar aan op de manier.
manierk a. gekunsteld, gemaakt,—gemaniereerd.
maniêrer, v.tr. gekunsteld doen.
manièrisme, m. gekunsteldheid.
manikiste, m. artist met gekunstelde maniertjes van schilderen (of schrijven).
maniette, f. vilten wrijflap (etser).
manieur, m. die iets hanteert; ,--, d'affaires,
,-%, d'argent, iemand die veel met geld omgaat; ed d'hommes, iemand die de mensen naar zijn hand weet te zetten.
manifestant, m. betoger, manifesterende.
manifestation, f. openbaring; 't aan de dag
leggen, uiting; inanifestatie, betoging.
manifeste, a. blijkbaar, klaarblijkelijk, duidelijk, openlijk; zie ook ivresse, r•-,, m.
openbare verklaring, beginselprogram,
manifest,
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manifestement, adv. zie manifeste.
manifester, v.tr. openbaren; doen blijken,
uiten, aan de dag leggen; ', v. pr. se ,.■,,
zich openbaren.
manigance, f. kunstgreep, kuiperij, slinkse
streek.
manigancer, v.tr. bekonkelen, bedisselen;
op slinkse manier klaarspelen; e...), v. pr.
se ,---,, bekonkeld (bedisseld) worden.
maniguette, f. paradijskorrels.
Manille [-nij], Manilla; tn,-, in. manilla(sigaar); '', I. tweede matador (omberspel); voetring.
manillon, M. (spel) aas.
manillonneur, m. manillespeler.
manioc, tn. broodboom, maniok.
manipulaire, in. aanvoerder van 'n manipel
(Rom. legerafd. v. too of 200 man).
manipulateur, m. bereider, bewerker; ,-,, du
tadgraphe Morse, Morsesleutel.
manipulation, I. behandeling, bewerking;
,-..as de chimie (chimiques),practisch werken
in de scheikunde; ,•./s scientifiques, practisch werken.
manipule, m. handvol; RK manipel (armsieraad) van den mispriester; III Rom.
legerafdeling (too of 200 man); handvat.
manipuler, v.tr. behandelen, bewerken.
manique, f. handleer; duiraleer, (arg.) handwerk, ambacht; tirer la ,--,, de pikdraad
trekken, schoenmaker zijn.
manitou, m. Godheid van de Indianen; les
grands ,-,s, (arg.)de Pieten,de hoge omes,
de bonzen, de potentaten.
maniveau, m. plat tenen (uitstal-)mandje.
manivelle, I. handvat, zwengel; kruk, arm
(v. e. stoommachine); trapkruk (rijwiel);
toujours la flame ,---,, altijd hetzelfde liedje.
manne [man], f. manna; grote main; ,.,
d'enfant, korfwieg; ,---, de Pologne,
mannagras.
mann6e, I. mandvol.
mannequin [manke], tn. mand; ledepop;
costuumpop; pasjuffrouw (op wie japonnen gepast worden); P•-, en cire, wassen
pop; (fig.) stropop; (arg.) uilskuiken;
(ook:) rijtuig.
mannequins [-kine], a. gekunsteld, stijf,
onnatuurlijk.
mannette, I. mandje.
mannezingue, m. (arg.) slokjesbaas, kroeghouder.
mannifire, a. t mannavoortbrengend.
mannipare, a. t mannavoortbrengend.
manocage, m. 't tabakbundelen.
manoche, I. (arg.) zie manille.
manoeuvre, I. beweging, manoeuvre (v.
troepen, schepen); kunstgreep, list; 't besturen, bestuur, behandeling; .6 touwwerk, want; ,--, (s) courante(s), kt,,, lopend
want; , d (s) dormante(s), kt. staand want;
les grander ,- .,s, X de grote manoeuvres;

inanquer

faire la ,--i, rangeren (v. trein); en ‘---,,
rangerend; faire de fausses —s, verkeerd
manoeuvreren; ,--,, m. dagloner, opperman; handlanger.
manceuvrer, v.tr. bewegingen doen uitvoeren; besturen; bedienen (windas); ,,,
v.intr. bewegingen uitvoeren, manoeuvres
maken, manoeuvreren; rangeren (v.
trein); (fig.) het handig zus of zo aanleggen, tussen de klippen doorzeilen, alle
middelen in 't werk stellen.
manceuvrier, m. ervaren zeeman, oudgediende, kundig officier; ,-,i, a. goed manoeuvrerend; ervaren; notre supe'riorite'
manceuvriere, onze meerdere manoeuvreervaardigheid.
manoir, m. woning; riddergoed, kasteel.
huizinge, verblijf.
manometre, m. stoomdrukmeter.
manomêtrique, a. v. d. manometer, manometrisch.
Manon, I. Maaike, Marietje, Mie.
mancque, I. bundel tabaksblaren.
manoquer, v.tr. in bundeltjes binden.
manouvrier, m. dagloner, handarbeider.
manquant, mankerend; vermist; ,---,, m.
ontbrekend gedeelte of persoon; $ gewichtsverlies.
manque, m. gebrek, 't ontbreken; 't ontbrekende; ,-,-, d' argent, geldgebrek; ,---,
de foi, trouweloosheid; ,----, de parole,
woordbreuk; i•-, de respect, oneerbiedigheid; ,•-, de touche, 0°. misstoot; titre de ,--,,
ontbreken, niet aanwezig zijn; (par) ,--,
de..., bij gebrek aan...; '', I. 't ontbreken
op 't appel; ci la ,,,,, (fain.) van niks, van
de koude grond, van lik-me-vestje; avoir
de l'argent a la ,---,, geen geld hebben;
ne pas titre d la '', niet mis zijn, bij de
hand zijn; slagvaardig zijn.
manqué, a. mislukt, gebrekkig, misgelopen.
manquement, m. misslag; gebrek; ontrouw
(aan belofte); zie ook manque.
manquer, v.tr. missen; laten voorbijgaan;
verzuimen; niet raken; niet aantreffen;
r., la bille, .°. de bal missen, misstoten;
,-, le coche, te laat komen, de gelegenheid
laten voorbijgaan; j e ne le manquerai pas, ik
zal hem wel krijgen; Asa raie, er niet in
slagen een mooie scheiding te maken;
,---, le train, de trein missen; la ,.., belle,
de gelegenheid laten voorbijgaan; ',
v.intr. mislukken; mankeren, ontbreken;
wegzinken (onder de voeten); een font
begaan; ketsen, weigeren (v. vuurwapens); mankeren, nalaten, verzuimen;
"a si l'honneur, aan de eer te kort doen;
,--, a sa parole, zijn woord niet houden;
ne pas ,, a la tradition, de traditie niet
ontrouw worden; ‘---, a qn., (in eerbied) te
kort schieten jegens iemand; l'argent lui
manque, hij heeft geen geld; vows 124
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manquez, hij mist u (verlangt naar u);
je n'y manquerai pas, ik zal 't niet vergeten, ik zal 't doen; le pied lui a manqué,
hij is uitgegleden; si je viens als ik
eens kom, te vallen, als ik er niet meer
ben; de, gebrek hebben aan; de
faire qc., in gebreke blijven jets te doen;
it a manqué de tomber, hij was bijna gevallen; de tout, aan alles gebrek hebben;
sans zonder mankeren; v.imp.
ontbreken; a manque un dleve, er ontbreekt een leerling; it ne manquerait plus
que cela, dat moet er nog bijkomen;
v, pr, se
gemist & worden; elkaar
missen; zich zelf te kort doen; se d soimime, aan zijn waardigheid te kort doen;
it s'en manque de beaucoup, er ontbreekt
veel aan, het is nog lang niet dat.
mans, in. engerling.
Mans (le ,%.,) [lama], stad in Frankrijk
(Sarthe).
mansard, m. 1:,houtduif.
mansarde, I. zolder-, vlierin.gkamertje; gebroken kap (dak); dakvenster.
mansarde, a.met gebroken kap (dak);
chambre
dakkamer.
manse, I. hofstede.
mansion, I. (oud) posthuis; huis; positie
v. e. hemellichaam (astrol.); plaats van
handeling (Midd. Eeuws toneel).
mansuetude [másWetiid], f. zachtmoedigheid.
mante, f. soort mantel (zonder mouwen);
lange rouwsluier; mantis( bidsprinkhaan).
manteau, m. mantel°; overjas; (fig.) dekmantel; bleu, $t burgemeester; gris,
3t mantelkraai; noir, $t mantelmeeuw;
' royal, $ akelei; petit bleu, in stilte
weldoende mensenvriend; N royal, $
akelei;
d'arlequin, paneel links en
rechts van 't toneel in nabootsing van een
draperie;
de cour, staatsiemantel; de
deuil, rouwmantel; f%., de fourrure, bontmantel; de demi-saison, demi; role ci
r•d, deftige rol van den rijken mijnheer;
garder les max, toekijken, terwijl anderen
zich vermaken; op wacht staan; sous le • ,
clandestien, achterbaks, achter de schermantelê [mätle], a. gemanteld.
[men.
mantelet, m. manteltje.
mantelure, f. rugveren, -haren (v. e. andere
kleur).
mantique, f. dierlijk vet, talk.
mantille [-tij], f. mantille, Spaanse sluier.
Mantoue, I. Mantua.
Manuce, m. (Aldus) Manutius.
manucure, I. manicure.
manuel, a. hand—, travaux Ns, handenarbeid;
m. handleiding, leerboek.
manuellement, adv. met of uit de hand; van
hand tot hand.
[vaardigen.
manufacture, I. fabriek; 't maken, 't ver-

manufacturer, v.tr. bewerken, vervaardigen.
manufacturier, m. fabrikant;
a. fabrieks..
manuluve,
arm-, handbad.
manumission, 1. vrijlating v. e. slaaf.
manuscrit, m. handschrift, manuscript;

r

,-•d, a. met de hand geschreven.

manutenteur, m. beschermer.
manutention, f. administratie, beheer; bereiding, behandeling; X militaire bakkerij.

manutentionnaire, m. administrateur; chef
(v. e. militaire bakkerij).

manutentionner, v.tr. bewerken, bereiden,
verwerken.

maous, a. (arg.) emmes, reuzen...; r•d, m.
reuzenfuif.

mappemonde, f. wereldkaart, aardglobe;
celeste, hemelkaart.

maquage [maka.3], m. 't zwingelen (vlas,
maque, f. zwingel. [hennep).
maquer, v.tr. zwingelen (v. vlas of hennep);
se

(arg.) gaan samenwonen.

maquereau, m. makreel; (arg.) souteneur,
bordeelhouder; groseille klapbes,
kruisbes.
maquerellage, m. koppelarij.
maquerelle, I. (arg.) koppelaarster, bordeelwaardin.
maquette, f. geboetseerd model in 't klein.
maquignon [-ki-], m. paardenkoper; beunhaas, (huwelijk s)makelaar, sjacheraar;
tussenpersoon.
maquignonnage [-ki-],
paardenhandel;
beunhazerij , koppelarij.
maquignonner
v.tr. de gebreken van
een paard verbergen; bedisselen, bekokstoven; v.intr. beunhazen, sjachelen.
maquillage [-ki-], m. het blanketten; (pop.)
bedotterij; wond.
maquiller [-ki-], v.tr. blanketten; (fig.)
mooier voorstellen dan het is, opsieren;
vervalsen, wegmoffelen; v.intr. (pop.)
bedriegen; verwonden; (ook:) werken;
v. pr. se
zich blanketten; poeder gebruiken.
maquilleur [-ki-], makreelvisser; schuit
voor de makreelvangst; (pop.) bedrieger.
maquilleuse [-ki-], vrouw die zich blanket.
maquis [-ki], m. struikgewas (op Corsica);
(fig.) warwinkel, -net.
marabout [-bu], m. Mohammedaans voorganger; Mohamm. kapel v. e. maraboet;
koffiekan met wijde buik; 3t maraboe;
veer van de maraboe; (arg.) geheelonthouder.
maraboutique, a. v. e. maraboe.
maraichage, m. groentenkwekerij.
maralcher, m. warmoezenier, groenteboer,
tuinder;
a. 't groentenkweken betreffend, moes...; jardin
moestuin;
voiture ,•dere, groentekar.
maraille, f. (arg.) yolk.
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marals, m. moeras; moesgrond; e--, salant,
zoutpan; le 114',-, wijk in Parijs.
marasme, In. krachteloosheid; kwijning;
slapte (in de handel); etre clans le ,--,, in de
put zijn; kwijnen (industrie).
marasquin [-k'6], m. maraskijn (likeur).
marâtre, f. stiefmoeder; slechte moeder;
en ,--,, stiefmoederlijk.
maraud, m. schelm, schurk, deugniet; P•-i, a.
(arg.) slim.
maraudage, m. maraude, f. 't stropen,
't plunderen; en ,..,, spijbelend.
marauder, v.intr. stropen, plunderen; rondrijden om een vrachtje op te pikken,
snorren.
maraudeur, in. plunderaar, stroper; snorder.
maravedis [-vedi], m. Spaanse koperen munt
(3 /4 cent); pas un ,-,, geen rooie duit.
marbre, m. manner; marmeren beeld; marmeren plaat of deksteen; e-,s, marmeren
kunstwerken; deei, marmeren; (fig.) marmerkoud, van steen; comme le P.,, marmerkoud.
marbre, a. gemarmerd; marmerkleurig,
marmer...; ,-•,, m. kalkspaath van de
[Pyreneeen.
marbrêe, f. Z3 lamprei.
marbrer, v.tr. marmeren.
marbrerie, I. bewerking van het marmer;
werkplaats voor marmer; marmerwerk.
marbreur, m. marmeraar (v. papier).
marbrier, m. marmersteenhouwer; maker
van imitatiemarmer.
marbriire, I. marmergroeve.
marbrure, f. marmering; blauwe plekken.
Marc [mark], m. Marcus; Saint-,-, , H. Marcus; ,---, Antoine, Marcus Antonius;
Aurele, Marcus Aurelius.
mare [marl, in. mark (gewicht en munt);
droesem; druivenmoer; au ,---, le franc,
pondspondsgewijs; ,,, de café, koffiedik;
,---, de raisin, druivenmoer.
marcandier, m. (arg.) koopman.
marcassin, in. jong v. e. wild zwijn.
marcassite, f. zwavel-, ijzerkies.
Marcel, m. Marcellus.
marceline, f. soort zijden stof.
marcescence [marsesâs], f. verwelking.
marcescent [marses5], a. verwelkend.
marcescible, a. verwelkbaar.
marchage, m. gemeenschappelijk weiderecht; 't plattreden.
marchand, m. koopman; handelaar; koper;
".., de gros (en gros), grossier; ,■., d'habits,
oilkleerkoop; ,,, de modes, grossier in.
modeartikelen; ,.., de musique, muziekhandelaar; ,---, des quatre saisons, fruitventer, groentekoopman; le ‘-., de sable,
het zandmannetje; ,-..., de soupe, > kostschoolhouder; ,--0 de vin, wijnhuiskroeghouder; it y''''a ,,!, geboden ! ik
neem 't, mijn !; trouver ,-,,, een koper
vinden; ,..,, a. handeldrijvend; ver-

marche

handelbaar; goed „grand"; handels...;
marchandise ,-,e, verhandelbare waar;
grif weggaande koopwaar; marine t.ie,
koopvaardijvloot; navire ,./, koopvaardij schip; prix r•i, fabrieksprijs; valeur ,-.,e,
handelswaarde; vine ,--de, koopstad.
marchandage, in. 't loven en bieden.
marchandailler, v.intr. pingelen.
marchande, f. koopvrouw; ,-, de beaute,
handelaarster in schoonheidsmiddeltjes,
marchander, v.tr. (af)dingen, loven en bieden; handelen; karig zijn met, niet
gunnen; ne pas ,-•., sa peine, geen moeite
te veel vinden; ne pas ,--, sa vie, gewillig
zijn leven ten offer brengen; ,--,, v.intr.
marchanderen; afdingen, pingelen; sans
,--,, zonder zich een ogenblik te bedenken;
se ,--,, verhandeld worden.
marchandeur, m. dinger, pingelaar, beknibbelaar; werkman, die aangenomen
werk heeft.
' s diverses,
marchandise, f. koopwaar; .6 stukgoederen; ,-•-, melee, allegaartje, van
alles dooreen, gemengd gezelschap; bien
Miter sa ,-,, zijn waar goed weten te
verkopen; faire valoir sa ,,,, zijn waar
weten aan te prijzen; train de f-•-is, goederentrein; ,--, qui plait est a demi vendue,
goed voorgedaan is half verkocht.
marche, f. loop; 't lopen; gang; vaart; dagmars; verloop; mars; spoor (van wild);
trede (v. e. trap &); „I' trapper (aan orgel);
mark (grensland); ,--, funebre, treurmars;
".., triomphale, triomf-, zegetocht; „t'
triomfmars; a P.–is foreees, X met geforceerde marsen; ‘-•ds et contre-,•,s, heenen weergeloop; fregate de grande –.,
.4,.. snelzeilend fregat; une heure de "..,, een
uur gaans; en ,-,, op mars; in beweging
(zijnd); kt, varend of zeilend; lopend;
se mettre en p.--, , op mars gaan; zich op
weg begeven, oprukken.
marché, in. markt; koop; (a) bon ,■,, goedkoop; ,-•., concha, top !; ,-,,, couvert, overdekte markt, markthal; ,,, donne, spotprijs; c'est un ,----, fait, de zaak is beklonken;
(a) ineilleur i---,, beter koop, goedkoper;
,---, officiel, officiele notering; ' a
prime, premieaffaire; ‘-■, a terme, tijdaffaire; ,-, aux bestiaux &, beestenmarkt;
,--/ aux paces, rommelmarkt; e' en banque,
banknotering; $ koers der niet officieel
genoteerde fondsen; ,•., en bourse, $ officiele notering; avoir bon i.•-, de qn., iemand
gemakkelijk de baas worden; faire bon ,--,
de sa vie, niets om zijn leven geven; faire
un bon ,---,, een koopje doen; faire son ,---,,
zijn inkopen gaan doen op de markt;
naar de markt gaan; faire (conclure) un,--,,
een koop sluiten; faire un ,•., de dupe, in
de nek gekeken worden; mettre a qn. le ,----,
a la main, iemand voor de beslissing stel-
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len of hij de zaak wil laten doorgaan of
niet, hem voor de keus stellen: graag of
niet, hem het pistool op de borst zetten;
rompre un t•J, een koop verbreken; etre
en ,-., avec qn., met iemand onderhandelen;
par-dessus le e-i, op de koop toe; les bons
marches ruinent, goedkoop is duurkoop.
marche-i-terre, m. (arg.) X stampvoeter,
piot, zandhaas (infanterist).
marchef, m. (arg.) X opperwachtmeester.
marche j'-palter]', f. traprand (v. e. portaal).
marchepied, tn. treeplank (v. d. trein); opstap, trede; step (v. e. fiets); voetbank;
voetrust; servir de ,--, a qn., iemand helpen
om hogerop te komen.
marcher, v.intr. gaan, lopen; marcheren
(= optrekken, op gang zijn, vorderen,
voortgang hebben); je marche, (arg.) ik wil
wel (mee &); je ne marche pas, (arg.) ik
doe het niet, ik laat me niet lijmen, ik
ga er niet op in, ik vertik het; je ne
demande qu'cl ,--,, ik wil niets liever dan
maar beginnen; elle me fait '', ik moet
doen wat zij wil; faites ,.■., le feu, maak de
kachel aan de gang; it ne veut pas ,–,, hij
wil niet, hij bijt niet aan; ,-.., d (contre, sur),
oprukken tegen; /.•., au pas, in de pas
lopen; le faire ".., au pas, hem mores
leren; ,--, sur les pas de qn., iemand op
de voet volgen; iemands voetstappen
drukken; ,.., sur le pied a qn., iemand op
zijn tenen trappen; it ne se laisse pas ,,
sur le pied, hij laat zich niet op de tenen
trappen; ,---, sur les plates-bandes de qn.,
iemand onder de duiven schieten; ,.,./ sur
une Ole, tegen een stad oprukken; f•-,
droit, rechtuit lopen; (fig.) recht door zee
gaan; ,-, ensemble, samengaan 2; cela
marche tout seul, dat gaat van zelf; ,..,,
v.tr. treden (klei &); ",, m. gang, tred,
loop.
.
marcheur, m. -euse, f. voetganger, -ster;
kleitrapper; vieux ,-•,, ouwe liefhebber
(snoeper); ie suis ,-,,, ik ben gewoon te
lopen; ik kan goed lopen; ,..,, a. van lopen houdend; animal ,---,, rechtoplopend
dier; pieds ,..,s, loopvoeten; bon ,-,, 4,,
snellopend schip.
marcheuse, f. (arg.) figurante, actrice;
straatmadelief.
marchis, m. X zie marechal des logis.
marchoir, m. kneedkuil, -loods (voor klei).
marconigramme, m. 4-1, marconigram, draadloos telegram.
marcottage, m. $ 't afleggen van loten.
marcotte, f. $ loot, afzetsel.
marcotter, v.tr. $ loten inleggen; door loten
vermenigvuldigen.
mardi, in. Dinsdag; ,-%-, gras, vastenavond.
Mardochêe [-do je], m. Mordechai (Esthers
oom).
mare, I. poel, plas; la ,/ aux harengs, (arg.)

margouillis

de Atlantische Oceaan; une i-•-, de sang,
een bloedplas.
mariage, m. 6 verhuring (v. matrozen tegen
vast loon).
marêcage, m. moeras, drasland.
markageux, a. moerassig, drassig.
marêchal, m. maarschalk; ,i (f errant), hod
smid; /-%., de camp, X generaal-majoor;
e•i de France, maarschalk van Frankrijk;
,--, des logis, X opperwachtmeester.
marêchalat, m. maarschalksrang.
marêchale, f. maarschalksvrouw.
marêchalerie, f. hoefsmederij; hoefsmidswerk.
Marêchal-Niel, f. $ Marêchal Niel (roos).
marechauss6e, f. militaire politie te paard
(vervangen in Frankrijk door de gendarmerie); ererechtbank v. maarschalken.
mar6e, f. getij; verse zeevis; ,-., basse, eb;
N descendante, afgaand getij; P, haute,
vloed; e--, montante, wassend tij; grande
P•d, springtij; arrive,. comme ,•-, en careme,
juist van pas komen; prendre la e.i, bet
getij waarnemen; fournisseur de ,•,, vishandelaar.
marelle, f. hinkelbaan; molenspel; jouer 4 la
,--), hinkelen.
maremmes, f.pl. maremmen (moerassen).
marengo, tn. zwart leerlaken met witte
stippen; poulet a la "-,, kiekenragout met
champignons.
Marennes [-en], f.pi. oesters van Marennes.
marêographe, m. ,–, mitre, m. getijdenaanwijzer.
mareyeur, m. zeevisv:Tkoper.
margarine, f. margarine, kunstboter.
margarique, a. acide ,---,, margarinezuur.
margay [-g6], m. za tijgerkat.
merge, 1. kant, rand; speelruimte; avoir de
la f•,, tijd (of middelen) in overvloed
hebben; donner dela", ci qn., iemand volop
tijd geven, speelruimte geven; dans les
,-%,s, en e--,, in margine, aan de kant;
en ,---, de..., aan de zelfkant van..., buiten de...
margelle, f. rand (van een put).
manger, v.tr. de rand maken van (bij boekdrukkers).
margeur, m. inlegger van de te bedrukken
vellen (ook: machine).
marginal, a. aan de kant; note ,..,e, kanttekening.
margine, a. met een marge of rand.
marginelle, f. randschelp.
marginer, vin. kanttekeningen maken op.
Margot, f. Griet(je); naam van de ekster;
(fig.) kletstante, klappei.
margotin, m. takkenbosje, vuurmakcr hengelsnoer; penhouder.

Margoton = Margot.
margouillat, m. tjitjak (muurhagedisje).
margouillis, m. vuilnis-, mesthoop; drek;
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marl i

477

(fig.) smerig zaakje, vuile boel.
margoulette, f. (pop.) kakement, bakkes,
bek.
margoulin, m. (pop.) marskramertje, schacheraar; lastige klant.
margoullner, v.intr. (pop.) met negotie lopen,
schacheren, pingelen.
margoulis [-ii], m. (pop.) ruzie, kibbelarij,
h errie .
margrave, m. & f. markgraaf, markgravin.
margraviat, m. markgraafschap.
margravine, f. markgravin.
marguerite, f. $ madeliefje; B parel; grande
,..-,, ganzebloem; jouer 4 la franche ,.,,
„hij bemint mij, hij bemint mij niet"
zeggen onder het ontbladeren van een
bloem; (arg.) 'n grijs haar.
Marguerite, f. Margaretha, Grietje.
marguillage [-gija3] , kerkmeesters college.
marguillerie [-gijari], f. ambt van marguillier.
marguillier [-gije], m. lid v. e. kerkbestuur;
koster (bij de Waalse kerk).
marl, m. man, echtgenoot.
mariable, a. huwbaar.
manage, m. huwelijk, echt; bruiloft; heer
en vrouw van dezelfde kleur (kaartspel);
,--, mixte, gemengd huwelijk; i-%., d'argent
(de raison), huwelijk uit berekening;
d'inclination, huwelijk uit liefde; '' en
deirempe, ".., sous la cheminee, huwelijk
over de puthaak; contracter (faire) un"-,,
een huwelijk aangaan; faire un bon "-,,
een gelukkig huwelijk aangaan; een goede
partij doen; demander en ,---d, ten huwelijk vragen; hors ,----,, buitenechtelijk.
Marianne, f. Marianna; de Franse Republiek; avoir ,-,.0 dans Pail, (tam.) den prins
gesproken hebben; les ,--,s, de Marianneneilanden (Ladronen eil.).
Marie, f, Maria; 0 °0 losse bandstoot.
made, m. jonggehuwde; bruidegom; ,,de, f.
bruid; les nouveaux (jeunes) ,-,s, het jonggetrouwde paar.
Marie-graillon [-ajO], f. (pop.) slons.
Marie-Louise, m. X recruut.
marler, v.tr. in de echt verbinden, trouwen;
uithuwelijken; (fig.) huwen, paren; verenigen; ''' Justine, maar een eind maken
aan de zaak; fille a i—d, huwb are dochter;
se ,---, (avec of (I), in het huwelijk treden,
trouwen (met); zich verenigen; est-ce
qu'ils se marient?, krijgen ze elkaar?; se
,-■, bien avec, goed passen bij, harmonisch
aansluiten bij of samensmelten met.
Mariet-salopet [-lop], I. slons, slet; 4,, modderschuit.
Marlette, f. Marietje, Marieke.
marieur, m. -euse, f. koppelaar, -ster; vrijer,
-ster. [-mond.
marlgo(t) [-iO], m. verzande rivierarm,
marin, a. van de zee, zee...; '—, tn. zeeman,

matroos; matrozenpak (voor jongens);
N d'eau douce, binnenschipper; bdtiment
,-.,, zeewaardig schip; lieue amine, zeemijl;
Saint M,--i, San Marino.
marinade, f. pekelsaus; pekelvlees.
marinage, m. 't inmaken, 't inleggen, 't marineren.
marine, I. zeewezen, zeemacht, marine;
zeereuk, zeesmaak; zeestuk (schilderij);
,•, marchande, koopvaardijvloot; ,-•, maitaire, oorlogsvloot; gens de ,..i, zeelieden;
officio de '', zeeofficier; peintre de r,,,
zeeschilder; soldat de ,-,-,, marinier.
marine, a. door 't zeewater bedorven; gemarineerd.
mariner, v.tr. inmaken, marineren; ‘-i,
v.intr. in de pekel staan.
maringote, f. soort boerenwagentje, kermiswagen.
maringouln, m. muskiet; 31t Amer. snip.
marinier, m. binnenschipper, bootsgezel,
zeeman.
marinier, m, binnenschipper.
mariniere, f. 't zwemmen op de zijde (in:
eager 4 la ,-,), matrozenpakje (voor meisjes); ncsud et la ', zeemansknoop.
Marinisme, m. geaffecteerde stijl a la Marini.
marinisme, tn. oppermacht ter zee.
mariniste, m. zeeschilder.
mariol(le) [-iOl]n a. (arg.) pienter; "-i, m.

leperd, handige baas.

mariolâtre, m. die 'n afgodische verering
heeft voor de H. Maagd.
mariolAtrie f. afgodische verering V. d.
H. Maagd.
Marion, f. Marietje, Mie(ke).
marionnette, f. marionnet2, ledepop, draadpop; les ,-.-,s, ook: het poppenspel.
marisque, f. grote Am. vijg; aambeigezwel.
Mariste, m. RK Marist, pater van de orde
der Maristen (ook: freres rnaristes).
marital, a. den echtgenoot betreffend,
mannen...
maritalement, adv. als echtgen(o)ot(en), als
man en vrouw.
maritime, a. de tot zee behorend; zeevaart...; zee...; rule ,---,, zeehaven, havenst ad .
maritorne, f. slordig wijf, sloerie, slons.
marivaudage, m. 't spreken of schrijven in
gezochte taal; verfijnde, maar precieuze
gevoelsontleding.
marivauder, v.intr. in gezochte taal spreken
of schrijven; gezochte complimentjes
maken.
marjolaine [-36-], f. $ marjolein.
marjolet [-le], (oud) poen, kwast, saletjonker, fat.
mark, m. mark; ,.•-, or, goudmark; (., papier,
papieren mark. ,
marls, in. soort gaas; versierde rand (v. e.
schotel &).
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marlou, m. (pop.) glimpieper, gladmuis; Maronites, m. pl. Maronieten (Christenen
van de Libanon).
gladakker, souteneur.
marmaille, f. troep kleine kinderen, grut. maronner, v.intr. pruttelen, morren.
marmelade, f. vruchtenmoes; ~ de pommes, maroquin [-ke], m. marokijn(leer).
appelmoes; etre dans la ~, in de miserie maroquinage [-kina.3], m. 't marokijnen
zitten; en ,---,, tot moes gekookt; tot pulver
geslagen, verbrijzeld.
marmenteau, m. hoogstammig hout.
marmitant, a. (arg.) verbluffend.
marmite, f. vleesketel, ijzeren pot; X zware
granaat; helm; P., norve'gienne, hooikist;
~ a collet lijmpot; "-as des galas, reuzenkolkgaten; ~ de Papin, Papiaanse pot;
,---, des pauvres, spijsuitdeling (aan de
armen); cela fait bouillir la ~, daar moet
de schoorsteen van roken; ecurner let ~,
't schuim afscheppen; klaplopen; la ~
y est bonne, de menage is er goed; la ,-,
est renversee dans cette maison, er valt

(v. leer).

maroquiner [-kine], v.tr. tot of als marokijnleer bereiden.

maroquinerie [-kinri], I. marokijnfabriek;
marokijnwerk; marokijnhandel; fijne leerwaren.

maroquinier [-kinje], tn. marokijnwerker.
marotique, a. in de stijl-, in 't genre v.
Clement Marot (1495-1544).
marotte, f. zotskap; (fig.) stokpaardje;
pruiken-, mutsenbol.

marouflage, in. 't plakken m. schilderslijm.
maroufle, m. (pop.) fielt, vlegel; ~, f. schilderslijm.
maroufler, v.tr. met schilderslijm vastplakniets meer te halen.
ken.
marmit6e, f. ketelvol; X granaatsplinter.
marmiter, v.tr. X met granaten beschieten, marprime, f. 4,, marlpriem,, lijknaald.
bombarderen.
marquage, m. het merken, stempelen &.
marmiteux, a. armzalig; X goed voorzien marquant, a. markant, sterk uitkomend,
opvallend, uitstekend; rien de ,-,.,, niets
van granaten; ~, m. acme drommel.
bijzonders; ,--,, m. fijn geklede bedelaar;
marmiton, M. koksjongen.
baas.
marmitonner, v.tr. bekokstoven2, klaarmaken; (fig.) bewerken; v.intr. kokerellen. marque, f. merk, merkteken; stempel;
litteken, vlek; brandmerk; speelpenmarmonner, v.intr. (oud) mompelen; prevening, fiche; bewijs, blijk; kt,, vlag; (arg.)
len, mopperen. [marmerkoud.
del, slet; grande (petite) e-i, (arg.) voormarmorEen, -ne, a. marmerachtig; (fig.)
name (minder voorname) snol; ,---, dismarmoriser, v.tr. in manner veranderen.
tinctive, onderscheidingsteken; ,--, de
marmot [-m6], m. kleuter, dreumes; croquer
fabrique, fabrieksmerk, handelsmerk; e,.,
le i-a, (pop.) lang wachten, moeten blauwen tete, bles; celui-ci est a votre ,-..,, naar
bekken (als 't koud is).
uw smaak; ...de ,-..,, eerste klas, prima,
marmottage, m. gemompel, geprevel.
fijn; de la bonne ~, van de echte
marmotte [-Ot], f. zz. bergrat, marmot;
(oude) stempel; de haute ~, prima; de
hoofddoekje; stalendoos; soort pruim;
premiere ~, eersterangs..., van de bovendormir comme une ~, slapen als 'n roos.
ste plank, prima; homme (personnage) de
marmotter, v.tr. mompelen, prevelen.
~, man van betekenis; (arg.) maand.
marmotteur, m. mopperaar, mompelaar.
marque, a. (scherp)getekend; sterk gemarmouse, f. (pop.) baard; mond.
prononceerd; bepaald; titre ".}, er oud
marmouset [-uze], m. potsierlijk beeldje;
uitzien; ~ au front, getekend (als Cain);
aap, kereltje, joch; haardijzer; .&z, zijde~ de la petite verols, van de pokken geaapje; les ,--,s, de raadgevers van Karel V
schonden; ,---, du bon coin, van de echte
(van Frankrijk).
stempel; papier ~, gezegeld papier;
marnage, tn. 't mergelen (v. d. grond).
~, m. acteur die roles r•is (oudere rollen)
marne, f. mergel, mergelaarde.
speelt.
marner, v.tr. met mergel bemesten; e,,,
v.intr. hoog lopen (v. d. zee); (arg.) zwoe- marque-mal, in. (pop.) ongunstig uitziend
gen, werken (ook = stelen).

persoon.

marquer, v.tr. (ken)merken, tekenen; aan-,
marneron, m. mergelgraver.
optekenen; aanstrepen; brandmerken;
marneux, a. mergelachtig, -houdend.1
stempelen; aanduiden, (aan)wijzen, aanmarniire, f. mergelgroeve.
geven, markeren; aan de dag leggen,
marnon, m. mergelkluit, -hoop.
te kennen geven; betuigen; doen uitMaroc [-Ok], m. Marokko; au ', in Marokko.
komen; ne pas ~ plus de 16 ans, er niet
Marocain, m. Marokkaan; ine-•-,, a. Marokouder uitzien dan 16 jaar; elle ne marque
kaans.
pas ses 5o ans, men zou haar geen 5o jaar
maronage, m. 't hakken van duighout,
-wagenschot; 't recht daartoe.
geven; lui ~ un bon chiffre, hem een goed
cijfer geven; le ,..., d'un caillou blanc, het
maronier, m. lekebroeder, wegwijzer in het
aan de balk schrijven; ,---, le pas, de
St. Bernardsklooster.

marqu6sane

479

pas markeren; ' son passage par le sang,
op zijn weg bloedige sporen nalaten;
,-,,, v.intr. uitmunten, zich onderscheiden;
de aandacht trekken; tekenen (v. paarden); (sp.) doelpunten; ,--, bien, een gunstig voorkomen hebben; cela marque bien,
dat staat „gekleed"; ' mal, een ongunstig voorkomen hebben;'-, moins, minder
in 't oog lopen; cela marquerait trop, dat
zou te sterk uitkomen, te zeer in 't oog
lopen.
marquesan(e) [-kezd, -kezdn], m. & l. bewoner(-ster) v. d. Markiezeneil.
marqueter, v.tr. spikkelen, sprenkelen; inleggen. (een vloer).
marqueterie, [-katri] f. ingelegd werk, mozaiek.
marqueteur, in. maker van ingelegd werk,
mozaiekwerker.
marquette, f. schijf onbereide was.
marqueur, m. merker; stempelaar; .°o markeur.
marquis [-ki], m. markies; les petits ,--,, de
(belachelijke) jonkertjes.
marquisat [-kiza], m. markiezaat.
marquise [-kiz], I . markiezin; marquise,
zonnescherm, afdak (boven stoepen, perrons); ring met langwerpige steen; 111,-•,s,
Markiezeneilanden).
marquisien [-ki-], m. bewoner der Markiezeneilanden.
marquoir, m. merklap, tekenlap.
marquouser, v.tr. (arg.) tatoueren.
marraine, 1. meter, petemoei; X (corresponderende) verzorgster (van soldaat aan
't front).
marrant, a. (pop.) lollig, leuk.
marre, adv. (pop.) genoeg; te veel; fen ai,--,,
ik heb er genoeg van, ik ben 't zat.
marre, f. wijngaardhak; (pop.) lolletj e; faire
de la ,--,, opspelen.
marrer, v.intr. met de wijngaardhak werken.
marri, a. (oud) bedroefd; fen suis ,--s,
't spijt mij.
marron, in. tamme kastanje; kastanjekleur;
moordslag: vuurwerkbom; klonter, grote
haarkrul; (pop.) peut, opstopper, vuistslag; kersepit: kop; e d'Inde, wilde
kastanje; Ns glacds, geglaceerde kastanjes; tirer les r•-is du feu, de kastanjes (voor
een ander) uit het vuur halen; .---,, a.
kastanjebruin; weggelopen (v. e. slaaf);
chapeau ,,, kaasbol, ronde dop; cocher ,-,,
snorder; courtier e.%,, beunhaas; etre ,■,, de
gefopte zijn; elle est one, zij is gepakt.
marronnage, m. beunhazerij.
marronner, v.intr. brommen; kankeren;
beunhazen; wegvluchten; ,---i, v.tr. het land
opjagen.
marronnier, m.$ (tamme) kastanjeboom; ,-,,
d'Inde, wilde kastanjeboom, paardekastanje.

martin-sec

marrube, m. $ andoorn; malrove; r•I noir,
$ stinkende ballote.
Mars [mars], in. Mars (oorlogsgod; planeet).
mars [mars], tn. Maart; zomerkoren; arrive? comme ,./ en careme, juist van pas of
op tijd komen.
marsau(1)t, Faux, in. teenwilg.
Marseillais, m. bewoner van Marseille;
m'-, a. van Marseille.
Mars eillaise, f. 't Franse volkslied.
marsette, f. $ halmgras, Timotheegras.
marsouille, t. (pop.) sloerie.
marsouin [-sW6], m, .ft. bruinvis; (fig.) zeerob; (pop.) marinier; > smeerlap.
marsupial, a. buideldragend.
marsupiaux, m. pi. buideldieren.
martagon, m. $ Turkse berglelie.
marteau, m, hamer; deurklopper; lok (v.
pruik); ,, a battre (frappe') devant, X
voorhamer; e.•., 4 pointes, X bikhamer;
,---, d'armes, X strijdhamer; ,, d'enclume,
voorhamer; ,-•-■ d'assiettes, straatmakershamer; ,%-, de forge, X smidshamer; avoir
un coup de ,,,, een slag van de molen beet
hebben; graisser le ri, den portier een fooi
geven; passer sous le (.,, onder de hamer
komen; it vaut mieux etre ' qu'enclume,
beter hamer dan aambeeld; ,•,, a. (pop.)
getikt.
marteaut-pilont, in. stoomhamer.
mantel, m. (oud) hamer; avoir ,----, en tete,
muizenissen in 't hoofd hebben, kopzorg
hebben.
martelage, in. 't_hameren, 't merken van
bomen met een hamer.
martelê, a. gehamerd; .1` kort afgestoten.
martelement, m. 't hameren; J' 't kort afstoten van de noten.
marteler, v.tr. hameren; (bomen) merken
met een hamer; 41' (noten) afstoten.
martelet, m. hamertje; It muurzwaluw.
marteleur, m. die hamert.
marteline, f. beeldhouwershamer.
martellerie, f. hamerwerk, metaalklopperij.
Marthe, I. Martha.
Martial, m. Martialis.
martial [-sj-], a. krijgshaftig; krijgs...; loi
,--.,e, krijgswet; cour -se, krijgsraad.
martialite, f. krijgshaftigheid.
Martien [marsjê], in. Marsbewoner; nv•-i, a.
van Mars.
Martin, m. Maarten, Martinus; mom, (arg.
stokdrager; ezel; beer; 3t spreeuw.
martin-baton, m. ezeldrijver(stok),
martin-chasseur, m. 3t jagervogel.
martinet, in. 1 gierzwaluw; X stoomhamer;
kleerklopper, karwats; handblaker.
martingale, f. springteugel; trek-, tailleband; patroontasklep; kapotjasstrop; verdubbeling van de inzet (bij 't spel).
martini-pecheurt, m. 1 ijsvogel.
martini-sect, 112. soort herfstpeer.
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martin-sire, m. zoete winterpeer.
massacrer, v.tr. vermoorden 2 , slachten; vermartint-sucat, m. late zoete peer, suikerknoeien.
Martinique, la ,--,, Martinique.
[peer. massacreur, in. moordenaar; knoeier.
mart(r)e, f. .ft marter; martervel, -bont; e., massage, m. massage, masseren, kneding,
blanche, hermelijn; ,--, domestique, fluwijn;
, zibeline, sabeldier; prendre e i pour
renard, zich verkijken.
martyr, in. -e, f. martelaar, -lares; (arg.) X
korporaal; it est du commun des r--is, hij
is geen uitblinker; faire de qn. son ,-,,
iemand kwellen; ,,,, a. in: enfant ,-•,,
kleine martelaar; roi ,•,, koning-martelaar (Lodewijk XVI).
martyre, tn. marteling, marteldood; souffrir
le ,,,, de marteldood sterven; (fig.) gemarteld worden.
martyriser, v.tr. martelen; pijnigen.
martyrologe, tn. martelaarsboek; lijdensgeschiedenis.
martyrologie, f. geschiedenis der martelaren.
marum [marOm], m. $ kattekruid.
marxistne, m. leer van Karl Marx.
marxiste, m. aanhanger van Karl Marx' leer.
mas [mas], m. buitenplaats (in ZuidFrankri jk).
mascarade, I. maskerade; vermomming;
troep gemaskerden.
mascaret, in. springvloed.
mascaron,m. groteske kop (aan een Bevel &).
mascotte, I. maagdelijk meisje; mascot,
geluksaanbrenger, fetisch.
masculin, a. voor de mannen, heren...;
mannelijk; ,---,, m. mannelijk geslacht.
masculiniser, v.tr. (gram.) mannelijk maken.
masculiniti, I. mannelijke hoedanigheid;
(gram.) het mannelijk zijn.
masochisme [-zOfizin], m. genot in pijniging
door geliefde personen.
masochiste [-zOfist], m. persoon die genot
put uit pijniging door geliefde personen.
masque, tn. masker; mombakkes; vermomming; gemaskerd persoon; gelaat(suitdrukking); X maskering (v. kanon 8z),
(arg.) paspoort; ,---s de fumee, rookmasker;
,-, et gaz, ", contre les gaz, gasmasker; ~
frontal, slachtmasker; arracher le N, het
masker afrukken 2 ; lever (quitter) le ~, het
masker afwerpen 2 ; je vous connais, beau
,---,, we kennen je, vriend, je zult mij niet
bedotten; ,-.,, f. schalkje; (arg.) peck.
masquer, v.tr. vermommen, maskeren;
maskeren, verbergen; ~, v. pr. se '',
zich maskeren, een masker voordoen;
se r•., d'un fauteuil, zich achter een canapé
verschuilen.
massacrant, a. in: humeur ,•,e, lastig, onuitstaanbaar hum.eur.
massacre, m. moord, bloedbad, slachting;
verknoeiing, knoeiwerk; knoeier, broddelaar; jeu de ,-,, werpspel, -tent; le ,-.., des
Innocents, de moord der onnozele kinderen.

wrijvin g.

masse, f. menigte, massa; som (geld); inzet,
pot, kas; houten hamer; knots; staf;
failliete boedel; ,--, active (passive), $ het
actief (passief); r•-, sociale, gemeenschappelijk kapitaal; t•i d'armes, X
goedendag; une ,--, de chair, een klomp
vlees (v. persoon); la ,---, des creanciers,
de gezam.enlijke schuldeisers; *--, d'habillement, X kledingsfonds; la ,--, du sang,
de bloedmassa; faire ,-,, een massa vormen; soulever les mss, de grote massa
in beroering of tot opstand brengen; en
,, gezamenlijk, in massa; zie ook levee.
masse, m. 0% kopstoot.
masseau, m. gieteling.
masselet, m. kleine gieteling.
massepain, m. marsepein, amandelpers.
masser, v.tr. masseren; in massa's bijeenbrengen, groeperen, bijeenzamelen; se
,-,,, zich tot een vaste en dichte massa
verenigen; ', v.intr. (arg.) zwoegen.
massêter [ g a], m. kauwspier.
massette, I. houten hamer; $ lisdodde,
waterkolf.
masseur, m. -euse, f. masseur, masseuse.
massicot, in. loodgeel, loodglit; X papiersnijmachine.
massier, m. stafdrager, pedel; X facteur.
massiire, f. leerlinge v. e. kunstenaarsatelier belast met het innen der lessengelden.
massif, a. massief, geheel gevuld, vol, dik,
zwaar, log; ', m. sterke grondmuur;
dicht bos; berggroep.
massivement, adv. massief.
massivet6, I. 't massieve, zware; stevigheid.
massorah of massore, j. corpus der kritische
tekstonderzoekingen door Joodse geleerden. [gewerkt hebben.
massorites, m.pi. geleerden, die daaraan
massoretique, a. v. d. „massorah".
massue, I. knots; coup de ~, ramp,rzware
slag.
mastic, tn. hars, kleefdeeg; stopverf; (pop.)
warboel; ,,,, de dentiste, plombeersel.
masticage, -m. 't vullen, 't stoppen.
masticateur, m. kauwspier (ook muscle r).
mastication, f. 't kauwen, kauwing.
masticatoire, m. kauwmiddel.
mastigadour, in. kauwgebit.
mastiquer, v.tr. kauwen; met stopverf dichtmaken.
mastite, f. ontsteking der borsten.
mastoc [-Ok], m. plomp mens, lomperd;
potige vent.
mastodonte, m. voorwereldlijke olifant;
grote luchtballon.
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mastolde, a. tepelvormig.

mitereau, m. mastje, kleine vlaggestok.
mastroquet,m. (pop.) kroegbaas, „marchand materialisation, I. 't stoffelijk maken,
de vin".

-worden.

masturbation, f. zelfbevlekking.
matêrialiser, v.tr. als stoffelijk beschouwen;
masturber (se ,-.,), zich masturberen.
stoffelijk maken; tastbaar maken; "-i,
m'as-tu-vu, in. verwaand, middelmatig
v.pr. se ,--i, zich materialiseren of verstoftoneelspeler. [vallen.

felijken (v. geesten).

masure, I. oud bouwvallig huis, krot; bouw- materialisme, m. materialisme; e, historique,
mat [mat], m. mat (in 't schaakspel) ;mat
leer dat de geschiedk. ontwikkeling door
gedeelte, het matte;',
e a. mat, dof.

mat [ma], m. mast; draagvlak; verbindingsstang; Y stijl; e•-, d'amarrage,y landingsmast; le grand e■, , de grote mast; ,.., d'arriere, e--, d'artimon, bezaansmast; ,---,
d'avant, fokkemast; ,----, de cocagne, klimmast; '' de fortune, noodmast; ,•., de
misaine, fokkemast; ,--, de pavilion, vlaggestok; ,---, de perroquet, bramsteng; ,---, de
plan,y steunstang; e•-, de rechange, waarloze mast; /-•., de signaux, seinpaal.
matador, m. stierendoder; hoge kaart (in
't omberspel); (fig.) een hele Piet, baas,
bol, matador.
mataffe, m. (arg.) zeeman.
matage, tn. dof maken.
matage, in. klA bemasting.
matagraboliser, v.intr. piekeren; bij-elkaarpraktizeren.
matamore, m.-:snoever, bluffer, pocher.
matasse, f. in: soie en ‘-.-,, ruwe zijde.
matassin, m. (dans)pias.
matatane, I. (arg.) X petoet, kast.
match [mag], m. (pi. des y es), wedstrijd,
. match; ' nul, gelijk spel, remise.
matcher [matfe], v.tr. doen uitkomen i. e.
match; overwinnen.
matcheur [matfeer], m. deelnemer a. e.
match.
mate, tn. Paraguaythee.
matelas [-la], m, matras; (arg.) portefeuille
met duiten; avoir le ,---,, goed in zijn
duiten zitten.
matelasser, v.tr. als een matras opvullen, van
matrassen of kussens voorzien, capitonneren; Porte matelasse'e, tochtdeur.
matelassier, m. -lire, f. matrassenmaker.
matelasserie, f. matrassenhandel.
matelassure, f. stof voor opvulling.
matelot [-16], m. matroos; matrozenpak;
N d'avant, e•-, d'arriere, kt, voorzeiler, opsluiter; (avg.) rechercheur, 'n „stille".
matelote, f. vis met pikante wijnsaus;
matrozendans; ci la ', op zijn zeemans,
als de matrozen.
mateluche, m. (arg.) portefeuille.
mater, vitt% mat maken; mat zetten (schaakspel); (fig.) temmen, klein krijgen, bedwingen, 't verzet breken; (arg.) aankijken.
mater, v.tr. van masten voorzien; overeind
zetten; se ,.., sur ses pattes de derriere, op
de achterpoten overeind gaan staan.
FRANS WOORDENEOEL

stoff. belangen beheerst wordt.

mathialiste, m. materialist; ,•,, a. materialistisch.

matirialiti, f. stoffelijkheid; la ,./ du fait,
het tastbare feit, het feit op zich zelf.

matêriaux, m. pl. bouwstoffen, materiaal; r•-,
brats, grondstoffen; e- , de construction,
bouwmaterialen.
materiel, a. materieel, stoffelijk; lichamelijk;
lomp, zwaar; zinnelijk; r•d, m. 't stoffelijke; gezamenlijke behoeften, materieel;
f•-, roulant, rollend materieel (v. spoorweg);
N scolaire, leermiddelen.
maternelle, f. (middelen van) bestaan, kost,
levensonderhoud.
matêriellement, adv. materieel, stoffelijk.
maternel, a. moederlijk, moeder...; van
moederszijde; ecole ,,,le, bewaarschool;
socie'te ,--dle, vereniging tot steun van
kraamvrouwen.
maternelle, f. bewaarschool; vereniging tot
steun van kraamvrouwen; ma e,,, (arg.)
mijn ouwe vrouw.
maternellement, adv. moederlijk. [ dermelk.
maternisé, a. in: fait ri, kunstmatige moematernitê, I. moederschap; kraaminrichting; kweekschool voor vroedvrouwen.
mateur, m. mat-, dofmaker.
mateur, in. mastenmaker.
math, (arg.) zie mathimathiques.
mathematicien m. -ne, f. wiskundige.
mathêmatique, a. -ment, adv. wiskundig,
wiskunstig; —s, t.pl. wiskunde; boite de
", s, passerdoos.
mathimatisme, m. verloop met wiskundige
zekerheid.
Mathias [Aids], m. Matthijs.
Mathieu, tn. Mattheus, Matthijs.
mathurin, m. (f am.) janmaat, jantje, matroos; matrozentaal; (arg.) gek; oud zeilschip; les ,---,s, ook (arg.): de dominostenen
of de dobbelstenen.
Mathusalem [-lem], m. Methusalem.
matiche, interj. drommels ! jandorie !
matiire, f. materie, stof, zelfstandigheid;
etter; onderwerp; —s, uitwerpselen; e.--,
fe'cales, fecalien; ,-%, imposable, belastingobject; Ns premieres, grondstoffen; e,-,
d'agregation, bindmiddel; ,.., purulente,
etter; ,---, verte, bladgroen; table des r---,s,
inhoudsopgave; "-, de droit, rechtszaak;
, en ceuvre, gemunt goud of zilver; connaitre la e•-,, niet vreemd staan tegenover
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de zaak, de zaak 'neer bij de hand gehad
hebben, (fain.) van wanten weten; donner
(fournir) ,---, et, etre ,-•-, a, aanleiding geven
tot, aangegrepen (kunnen) worden (om);
enfonce dans la t. ,, materialistisch gezind,
opgaand in het materiaal belân g; en ,., de,
op 't stuk van; op 't gebied van; en ", de
finance, in geldzaken; entrer en ,,,, tot het
eigenlijke onderwerp komen.
matin, in. ochtend, morgen; ce ,-,d, van
morgen; le ,,,, 's morgens; un beau t.,, op
zekere morgen; un de ces quatre ‘-%.,s,
een dezer dagen; au '', 's morgens; de
grand ,---, of de bon ‘-,, zeer vroeg; 4 neuf
heures du ,•,, om negen uur 's morgens,
v6Or de middag; du ,,, au soir, van 's morgens tot 's avonds; f•., et soir, 's morgens
en 's avonds; demain r•i, morgen vroeg;
,,,, adv. vroeg.
matin, in. waakhond, bulhond; rakker; ,..,!,
drommels !; sacrd i- ..,, i.,-, de e.,} ! , alle donders !, wel allemachtig !
matinal, a. ochtend..., morgen...; matineus,
vroeg opgestaan; rose'e tee, ochtenddauw;
vous etes ,-•, aujourd'hui, gij zijt vroeg op
van morgen.
matine, I. feeks; (la) ", I , die donderse meid !
matine [matine] (---, de) bastaard-, gekruist.
matineau, m. kleine waakhond.
matinee, f. morgen(tijd); voormiddag; matinee, middagvoorstelling, -uitvoering; P■,
enfantine, kindervoorstelling; dans la '',
in de loop van de morgen; jouer en "-,,
matinee's geven.
matiner [ma-], v.tr. dekken; afsnauwen.
matines, I. pl. RK vroegmetten; it y aura
biers un retour de -', het eind zal nog wel
erger zijn dan het begin.
matineux, a. gewoon vroeg op te staan.
matinlêre, a. in: dtoile t■i, morgenster.
matir, v.tr. mat, dof maken.
matite, 1. matheid, dofheid.
matoir, in. aanzethamer.
matois, a. loos, doortrapt, slim; ,---,, m.
sluwerd, slimme vos; un(e)fin (e) ,,,(e),
een glimpieper (een slimme heks).
matoisement, adv. loos, slim.
matoiserie, f. sluwheid, doortraptheid.
maton, in. kiomp, klonter; (arg.) rechercheur.
matou, m. kater; vilain ,---,, lelijk mormel
mat-pilote, m. bakenmast. [(monster).
matraque, f. knuppel.
matras [-tra], m. distilleerfles, -kolf; pijl.
matriarcat, m. matriarchaat.
matricaire, I. $ moederkruid, kamille.
matrice, f. baarmoeder; matrijs, gietvorm;
ijkmaat, standaard; belastingkohier of
-register; ,--,, a. moeder...; couleur ,•,,
enkelvoudige kleur.
matricide, m. moedermoord(er).
matriciel, a. volgens kohier, -register.

mauviette

matriculaire, a. van het register; ingeschreven; inscription ,---,, inschrijving; ,---,, in. &
I. ingeschrevene.
matricule, 1, register, naamlijst; stamboek;
inschrijving; ,-,,, rit. (stamboek)nummer;
connaftre le ,--, de qn., (arg.) weten welk
vlees men in de kuip heeft; user son
,--,, onder dienst zijn.
matrimonial, a. huwelijks...
matrone, f. deftige, bedaagde vrouw; vroedvrouw (als deskundige bij jury).
matte, I. nog onzuiver metaal (uit erts);
wrongel.
maturatif, a. rijpmakend.
maturation, f. rijpwording.
mature, f. mastwerk; bemasting; mastenmakerij.
maturit6, I. rijpheid; (par)venir 4 la ,-•,, rijp
worden; examen de ,•-,, eindexamen.
matutinal, a. ochtend-, morgen-.
Maub' = quartier Maubert, arbeidersbuurt
van Parijs.
maubiche, I. 3e strandloper.
maudire, v.tr. vervloeken, verwensen.
maudit, a. vervloekt, verwenst; ,-•,, m. vervloekte, verdoemde; un ,-,-, du sort, iemand
die ongenadig door 't noodlot wordt vervolgd.
maugrëer, v.intr. vloeken, schelden.
maupiteux, a. onbarmhartig, niet deerniswaardig; faire le "--,, steen en been klagen.
Maure, m. Moor.
mauresque, a. Moors; MN, f. Moorse vrouw.
Maurice, m. Maurits; Mauritius (ook: ile,•-).
mauser [mOzer], m. Mauser(geweer).
mausolêe [mOzO16], nt. praalgraf, mausoleum.
maussade, a. -ment, adv. humeurig, gemelijk, nors; somber, triest, druilerig (v. h.
weer).
maussaderie, f. gemelijkheid, knorrigheid.
mauvais, a. slecht; kwaad; ondeugend; verkeerd; ongunstig; it tail i., (temps), 't is
slecht weer; ,--., garnement, deugniet; ,..,e
herbe, onkruid; une joie P•ie, leedvermaak;
r•., souvenir, onaangename herinnering;
, succes, mislukking; cela m'est ,,,, dat
bekomt me niet goed; elle est " e, wat
een flauwe mop !; la flier est f•ie, de
zee is onstuimi g; ,---,, adv. sentir, stinken;
trouver ,--, que (met subj.), afkeuren; ne
trouvez pas ,., que..., neemt u me niet
kwalijk, dat...; it fait r■i (met int.), 't is
gevaarlijk te...; ,-,, in. 't kwade; deugniet;
ah!, petit ,•-, ! . ah ! kleine deugniet; it y a
sur nous du ,---,, er hangt iets (lelijks)
boven het hoofd; faire le ti, boos worden;
een kop tonen; ruzie zoeken.
mauvaisetê, f. slechtheid. [paars.
mauve, I. $ maluwe, malve; ', a. licht
mauviette, f. $t leeuwerik; (fig.) magere
scharminkel; (arg.) lintje, decoratie.
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mauvis, in. 3t oranjelijster, koperwiek,
kuifleeuwerik. [(been).
maxillaire [-ksilêr], a. kaak...; '', m. kaak.
maxima, I. van maximum, a ,-.), maximum
(thermometer).
Maxime [-ksim], m. Maximus.
maxime [-ksim], f. grond-, stelregel; spreuk.
Maxim!lien [-ksi-], m. Maximiliaan.
maximum [-ksimOm], in. 't hoogste, 't
grootste; 't meeste; au ,--a, op z'n hoogst;
faire le ,--d, (arg.) veel succes hebben; lui
mettre le ,--,,, -e7 hem een io geven (het
hoogste cijfer); ,--i, a. maximum, hoogste.
Mayence, Mainz.
mayencais, a. Mainzer.
mayeux, in. (pop.) bocheljoen; „bult";
horrelvoet. fda armee bereid.
mayonnaise, f. mayonnaise(saus); gerecht
mazagran, m. glas zwarte koffie.
mazarinade, f. tegen Mazarin gericht schotschrift.
Mazas [-as], m. gevangenis to Parijs.
mazette, f. stumper, kruk (in 't spel); f•-i!,
drommels !, verbazend !, verdikkeme !
mazout, m. petroleumresidu, stookolie.
mazurka, I. mazurka (dans).
me, pron. mij, me.
mea culpa, m. faire son ,---,, schuld bekennen;
schuldbewust op z'n borst kloppen.
mEandre, m. bocht, kromming (v. e. rivier);
list.
meindrique, a. bochtig, vol krommingen.
meat [mea], m. kanaal (i. d. ontleedk.), buis.
mec, m. (arg.) vent, kerel; chef, baas; le grand
,---,, de president (der republiek); le ,--, des
,- .,s, toewan Allah, onze lieve Heer; de
politieprefect.
mkanicien, m. werktuigkundige; machinist;
,, a. werktuigkundig; ouvrier ,----,, machin em aker.
mkanicienne, f. machinestikster.
mkanique, a. werktuigkundig; werktuiglijk,
machinaal; mechanisch; constructions ,--,s,
't machinemaken; moyen ,,,, loopje, foefje; les arts ,-,-,s, de handenarbeid vereisende bedrijven; les lois r•-is, de wetten der
mechanica; poupe'e —, pop met mekaniek;
(--,, f. werktuigkunde, mechanica; machine; a la '', met de machine; ,---, appiique'e, toegepaste werktuigkunde; ,---, celeste, beweging v. d. hemellichamen; ,---,
rationnelle, theoretische mechanica.
mècaniquement, adv. mechanisch, machinaal2, werktuiglijk2.
mEcaniser, v.tr. tot een werktuig maken,
verlagen; sarren, plagen.
mêcanisme, m. mechaniek, toestel, samenstel, bouw, inrichting; techniek, kunstvaardigheid.
mêcano, m. (fain.) machinist.
mêcanoth'irapie, f. 't „zanderen", genezing
door beweging van werktuigen.

m('claille

mécanothe'rapique, a. wat 't „zanderen"
betreft; institut ,---,, zanderinstituut.
Mane, m. Maecenas2.
mêchage, in. zwaveling (v. vat).
m'echamment, adv. boosaardig; moedwillig.
méchancetê, f. boosaardigheid, slechtheid;
ondeugendheid, gemene streek; hatelijkheld, boosaardig gezegde; dire des ,---is,
hatelijk zijn; faire des ,-,,s, gemene streken uithalen; sans' - - i, zonder boos opzet.
mêchant, a. boos, boosaardig, slecht, kwaadaardig; snood; stout, ondeugend; armzalig, prullig, erbarmelijk; ,-.i.3 vers, prulrijm.en; vers ,--ds, venijnige, scherpe verzen; ce n'est pas bien ,---,, dat is niet erg;
vous etes bien ,-, de..., het is niets aardig
van u om...; ,-,, m. ,---, e, f. slecht mens,
deugniet, ondeugd; les ,--s, de slechte
mensen, de bozen; faire le t. -, , zich
boos houden; opspelen; 'n kop tonen.
miche, f. pit (v. e. kaars); kousje (v. e.
lamp); lont; (haar)lok; touwtje (v. d.
zweep); ijzer (v. e. kurkentrekker); boorijzer; ,., a cuiller, X lepelboor; decouvrir
(of e'venter) la , - - i , lont ruiken; vendre la ,---, ,
(pop.) uit de school klappen; il n'y a pas
—, (pop.) het is niet mogelijk, dat gaat
niet; etre/ de f---, avec (faire,---, avec), samenspannen met, ander 66n deken liggen met,
...zijn twee handen op eên buik.
mêchef, m. (oud) tegenspoed.
mêcher, vir. zwavelen (een vat).
Mecklembourg, m. Mecklenburg.
Mecklembourgeois, in. Mecklenburger; m,--,,
a. Mecklenburgs.
mêcolle, pron. (arg.) mij.
mècompte, m. misrekening; teleurstelling.
mecompter, v.intr. van slag zijn; ,-.,, v.pr.
se ,--,, zich verrekenen, misrekenen.
mêconium [-Om], m. heulsap; kinderpek.
méconnaissable, a. onkenbaar.
mèconnaissance, f. miskenning, ondankbaarheid.
mkonnaissant, a. miskennend; ondankbaar.
méconnaitre, v.tr. niet herkennen, niet
willen kennen; (ver)loochenen; miskennen,
,--,, v.pr. se ,-,,, zich vergeten.
mkontent, a. ontevreden; ,---, de, ontevreden
(misnoegd) over; les , ,,s, ook: de malcontenten.
mkontentement, in. ontevredenheid, misnoegen.
mêcontenter, v.tr. ontevreden maken; verdrietig maken.
Mecque (la), Mekka.
mecquois, a. van Mekka.
m'écreant, a. (& in.) ongelovig(e); ,--/e, a. & f.
ongelovige.
mêcroire, v.intr. (oud) niet geloven.
mêdaille, f. gedenkpenning, erepenning;
medaille; nommerplaat (v. dienstman); ,---i
commemorative, gedenkpenning; ,-•-, inani-
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tide, medaille zonder opschrift; ,---, maitaire, X eremetaal; ,, d'honneur, erepenning; ,--, d'identitef, identiteitsplaatje; "-,
de chien, honde(belasting)penning; P .,-, de
sauvetage, reddingsmedaille; queue vieille
,---,!, wat een oud portret !; toute ‘-,.., a
son revers, elke medaille heeft haar keerzijde.
medaille, a. met een medaille bekroond.
medailler, v.tr. bekronen, een medaille

medonne

mkliatrice, f. bemiddelaarster; ,-■,, a. bemiddelend.
medical, a. geneeskundig, medisch.
medicament, tn. geneesmiddel.
medicamentaire, a. de geneesmiddelen betreffend.
medicamental, a. geneeskundig.
medicamentation, I. 't toedienen v. genees-

middelen.
medicamenter, v.tr. geneesmiddelen toeschenken aan.
dienen; ,•,, v. pr. se ,-•,, zich medicineren.
medailleur, in. stempelsnijder.
mEdicamenteux, a. geneeskrachtig.
mkdaillier, m. penningkabinet; -kast.
mklicastre, in- > pruldokter, kwakzalver.
medailliste, m. kenner, liefhebber of ver- mêdicateur, a. genezend.
zamelaar van gedenkpenningen.
medication, f. geneeswijze, behan deling.
medallion, tn. grote gedenkpenning; bas- mêdicatrice, a. in: action ,,,, genezende werrelief; medaillon (voor portret, haar &);
king; ,•,, I. heelmeesteres.
inzet.
medicinal, a. geneeskrachtig; medicinaal.
Mide,m. Medi êr; f•d, m. & a. Medisch;
medicinalement, adv. medicinaal; uit een

rnklecin [m.êtsg], m. geneesheer, dokter,
geneeskundig oogpunt.
arts; B medicijnmeester; ,•-, inspecteur, medicinier, m. $ ricinusplant.
inspecteur v. d. geneeskundige dienst; Medicis [-sis], m. Medicis.
consultant, consulterend geneesheer; medico-legal, a. van (voor) de gerechtelijke
,-,-, des morts, lijkschouwer; ,-..., ordinaire,
geneeskunde.
lijfarts, huisdokter; #---, legiste, dokter voor medieval, a. middeleeuws.
de gerechtelijke geneeskunde; ,-, major, nthliéviste, in. die zich met de studie der
,---, militaire, officier van gezondheid;
middeleeuwen bezighoudt.
des rimes, biechtvader; "-, d'eau douce, mêdimne [-dimn], Griekse maat, ± 52 1.
> pruldokter; femme ,--}, artse, doktores. Medine, f. Medina.
mkiecine, f. geneeskunde; geneesmiddel, rradiocratie [-si], f. regering v. d. middenmedicijn; avaler la "-,, door de zure
stand, -v. d. middelmatigheden.
appel heenlA ten; dtudier la ,-....,, in de mediocre, a. middelmatig; ,,, m. middelmedicijnen studeren; prendre (une) ,--a,
matig persoon.
een laxans innemen; prendre sa ,....,, zijn mkliocrement, adv. middelmatig; pas ,,,,
medicijn innemen; facultd de ,--.), getier &, geen klein beetje trots.
neeskundige faculteit; docteur en ,---,, ge- midlocrité, t. middelmatigheid; middelmaat:
neesheer; e'tudiant en N, medisch student.
middelmatig mens.
medeciner, v.tr. geneesmiddelen voorschrij- medique, a. Medisch.
ven; se ,%-i, medicijn innemen; veel ge- mêdire, v.intr. kwaadspreken (van de).
neesmiddelen gebruiken.
mklisance, t. kwaadsprekendheid, 'aster.
medecint-majort, iii. X dirigerend officier medisant, a. kwaadsprekend; r•,, m. -e, f.
van gezondheid.
kwaadspreker, -spreekster.
Melee, t. Medea.
méditatif, a. nadenkend, peinzend; ,-,), m.
Mides, in. pl. Meden.
denker, peinzer.
mèdiaire, medial of median, a. middel..., meditation, f. overdenking, overpeinzing;
midden...; mediale, f. middenletter.
bespiegeling; RK meditatie.
mediane, f. mediaan.
mêditer, v.tr. overdenken, bepeinzen; beinklianique, a. van een medium.
ramen; ,-,, v.intr. peinzen, denken (over,
midianoche, m. vleesmaal to middernacht
de), RK mediteren (over sur).
na een vastendag.
mediterrane, a. middellands; ,..,, m. haven
mêdlante, f. (I, middeltoon.
aan de Middellandse zee.
mêdiastin, m. middelvlies (borst); tussen- Mediterranee, f. Middellandse zee.
schot (vrucht).
mediterraneen, -ne, a. tot de Middellandse
mêdiat, a. -ement, adv. middellijk; prince e--,,
zee behorend.
van de rijkssouvereiniteit vrijgemaakte medium [-Om], in. middelweg; middeistem;
vorst.
bemiddelaar; medium (der spiritisten).
mediateur, i-:_ir . bemiddelaar; middelaar; mediumique, a. medium....
, a. bemiddelend.
mediumnite, t. mediumschap.
mediation, 1. bemiddeling, tussenkomst. medius [-us], m. middelvinger.
mediatisation, f. 't mediatiseren.
médoc, m. Medoc: wijnsoort uit Z.W.
médiatiser, v.tr. mediatiseren, vrijmaken
Frankrijk.
[ten).
van de rijkssouvereiniteit.
mêdonne, f. 't verkeerd geven (b. h. kaar-
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mêdonner, v.tr. verkeerd geven (bij 't kaart-

meleze

winnen; du ,--,cle mon dme (of cceur), van
ganser harte, met geheel mijn hart;
spel).
mèdullaire, a. mergachtig; 't (rugge)merg
it fait ,--), het is beter weer; het is beter
betreffend, merg...
(lekkerder).
mêdulle, f. $ merg.
Mein [ma m. Main (rivier).
mêdulleux, a. rijk aan merg.
mêiuger,. v.intr. (oud) verkeerd oordelen.
medullite, I. ruggemergsontsteking.
mêlampyre, m. $ zwartkoren.
milancolie, f. melancholie; weemoed; zwaarMeduse, I. Medusa.
moedigheid, droefgeestigheid, zwartgalmêduse, f. kwal.
mêduser [-ze], v.tr. doen verstijven van
ligheid; it n'engendre pas la P., , 't is geen
schrik.
kniesoor.
meeting [mit g], m. volksbijeenkomst, mêlancolique, a. -meet, adv. melancholisch,
meting.
zwaa rmoedig, droefgeestig; zwartgallig;
weemoedig; ,--,, m. melancholicus.
mifaire, v.intr. (oud) misdoen, kwaad doen.
mefait, m. misdrijf, euveldaad,
mêlancoliser, v.tr. droefgeestig maken (stemmêfente, f. houtspaander.
men).
mthance, f. wantrouwen.
melange, m. vermenging; mengsel, mengelmifiant, a. wantrouwend.
moes; mengeling; ,•,s, mengelwerk; PITblemes de ,-..,, mengingsommen; un bonmefier (se), v.pr. wantrouwig zijn; meliezheur sans ,-,, onvermengd geluk.
vous!, weest op uw hoede !, opgepast !;
se'' de, wantrouwen; zich wachten voor; melanger, v.tr. mengen, vermengen.
op z'n hoede zijn voor.
mêlangeoir, m. mengkamer.
groot- (wetensch.: millioen keer: melangeur, m. menger, mengmolen, -trommegame'gadyne, ,•-,volt, me'gohm).
mel.
mêgacire, I. boktor.
mélanien, a. (nat. hist.) zwartachtig.
megagraphe, m. vergrotingstoestel v. teke- mêlanisme, m. 't zwartworden der huid.
ningen).
melanite, f. zwart granaat.
megalithe, m. grote praehistorische steen. melanome [-5m], -ose [-5z], zwartelvlek
megalithique, a. uit de steentijd; monument
(vorming).
,,,, dolmen, hunebed, menhir.
melas [-as], m. zwarte huidvlek.
megalomane, in. lijder aan grootheids-, melasse, f. (suiker)stroop; (pop.) miserie;
hoogmoedswaanzin.
'are dans la ,---,, in de miserie-, in de penarie zitten.
megalomanie, f. grootheids-, hoogmoedswaanzin.
Melchior [-ki-], m, Melchior.
megalosaure, m. voorwereldlijke reuzen- Melchigdech [-kisedêk], m. Melchisedech.
meldien, meldois, a. nit Meaux; 1111,-, m.
hagedis.
megalote, m. grootooraap.
inwoner van M.
megaphone, m. geluidversterker, grote mile, a. gemengd°; -', in. (arg.) half-omhalf; sang ,---,, m. halfbloed; ,---, a, dans,
scheepsroeper.
betrokken bij.
megaptere, f. walvisachtige.
[geluk.
mégarde, f. in: par i-,,, bij vergissing, bij on- melee, 1. slaggewoel, gevecht, vechtpartij.
mêgascope [-Up], m. zonnemicroscoop.
miler, v.tr. mengen, vermengen; verwarren;
megathire, -therium [-Om], m. reuzenluiaard
verdraaien (een slot); (fig.) trekken, ver(voorwereldlijk gordeldier).
wikkelen (in, à); e--, les cartes, de kaarten
meger [m636], in. halfbouwer.
schudden, wassen; le ,%., a (avec, dans),
megire, f. brutaal wijf, helleveeg.
het vermengen met; ,■,, v.intr. verkleuren;
mêgie, f. zeembereiding, 't zeemtouwen.
rood warden (v. de druif), grijs warden
mêgir, v.tr. zeemtouwen, zeemleer bereiden.
(v. 't haar); ,-,, v.pr. se -', zich (ver)mengen; zich verenigen, samenvloeien (v.
megisserie, f. zeemtouwerij; zeemleerberei[ding.
rivieren); se ,•-, a, zich mengen onder (in);
mêgissier, m. zeemtouwer.
erbij komen; zich bemoeien met; se P--,
megot, m. (pop.) eindje sigaar, peukje;
sigaar.
avec, zich mengen onder; se ,---, clans (de),
megotier, m. (pop.) opraper v. eindjes
zich bemoeien met; ne pas se ,---, d'avoir
sigaar.
du talent &, zich daar niet voor uitgeven
mehari, m. snellopende dromedaris.
of om bekommeren; se "-, de faire des viers,
zich bezondigen aan het maken van vermehariste, m. X soldaat van de kameelcavalerie, kameelruiter.
zen, aan dichten doen; s'en ,-..,, zich er toe
zetten; zich er mee bemoeien.
meilleur, a. beter; le ,•-•, de beste, het best;
e-, marchd, 4 goedkoper; la ,--ie partie, mile-tout, in. bemoeial, die zijn neus overal
't grootste gedeelte; de ,---ie heure, vroeger,
in steekt.
eer; le ,,, de son temps, het grootste ge- melette, I. li-3 pelser, sprot.
deelte van zijn tijd; prendre le ,---,, het maize, in. $ lorkeboom, larix.
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melilot [46], In. $ honigklaver.
men-mei°, ni. mengelmoes.
melinite, /. meliniet (springstof).
melique, I. parelgras.
melisse, f. $ melisse.
mellifire, a. honinggevend, -vormend.
mellification, /. honingvorming.
mellifique, a. honing-; abeille ,..,, honingbij.
melliflue, a. in: paroles ,--,s, honigzoete
woordjes.

mellisuge [-lisii3], In. kolibri, honingzuiger.
mellite, in. honingstroop.
mellivore, a. honingetend.
melo, tn. zie melodrame.
melodie, I. welluidendheid; wijs, gezang,
melodie.

melodieusement, adv. v. melodieux, a. welluidend, melodieus.

mêlodique, a. van de melodie, melodisch.
melodiste, m. componist die vooral a. d.
melodie hecht.

melodramatique, a. -ment, adv. melodramatisch, hartroerend.

melodrame, m. (oorspr.) melodrama: toneelspel met muziek; (nu) volksdrarna met
veel moorden &, draak.
melomane, m. & I. hartstochtelijk muziekliefhebber, -ster.
melomanie, f. overdreven muziekliefde.
melon, m. meloen; (pop.) uilskuiken; (arg.)
- groen; fam. ook = chapeau, • - ', kaasbolletje; horloge; ,,-, brode, netmeloen;
,,,, a. stom, uilig.
melongene, f. $ aubergine, terong, eierplant.
melonniere, f. meloenbed, -kwekerij.
melopee, f. gezang, dat een voordracht begeleidt; 't maken v. d. melodie voor een lied;
zangerige voordracht.
milophobe, m. die 'n afkeer van muziek
heeft, muziekhater.
meloplaste, m. muziekbord.
melotypie, f. notendruk.
Melpomene, f. Melpomene, muze v. h.
treurspel.
Melusine, f. Melusine (fee); cris de'', doordringende kreten.
mêmarchure, f. verstuiking (v. e. paard).
membrane, f. vlies; X metaalplaatje.
membrane, a., membraneux, a. vliezig.
membre, m. lid; lidmaat; 4 spant; zinsdeel;
,--, actif, werkend lid; ,---, adherent (ordinaire), gewoon lid; /---, associe, buitengewoon lid; ,--, honoraire, erelid.
membre, a. in: bien,•-, , flink v. lijf en leden.
membrer, v.intr. (arg.) werken.
membru, a. (fam.) sterk, grof van leden.
membrure, I. ledematen; paneelraam; 4,t inhouten (v. e. schip).
meme, pron. zelf, zelve; zelfde; i-%, les
animaux, ja zelfs de dieren; lui-,--,, hij
zelf; le ,--, livre, hetzelfde boek; faire qn.

menacer

au ,-- i , iemand to grazen nemen; cela
revient au , ./, dat komt op hetzelfde neer;
N, adv. zelfs; aujourd'hui i - .,, vandaag
nog; pas , .i, zelfs niet (geenl, niet eens;
pour cela ,-.,, juist daarom; quand , • d, zie
quand; étre a ,.., de, in staat zijn om,
kunnen; boire a ,%., la bouteille (le goulot),
zo maar uit de fles drinken, de fles
zo aan de mond zetten; manger a ,-., la
main, uit het vuistje eten; mettre a ,--, de,
in staat stellen om; mordre a ,-,., le gateau,
zo maar in het gebak happen; de f•d,
evenzo, eveneens; it en est de ti de cela
que de toutes les autres choses, het is daarmee zoals met alles; it n'en est pas de ,-•,
de..., zo is het niet gesteld met...; de ,--,
que..., evenals...; tout de ,--,, dan toch
maar, toch.
memement, adv. (oud) evenzo.
memento [-m6-], m. herinneringsteken;
RK memento (bij de Mis).
mêmere, f. (pop.) opoe, oma.
mêmoire, f. geheugen; gedachtenis; aandenken, herinnering; une ,---, de lievre, een
garnalengeheugen; si j'ai bonne ei, als ik
me goed herinner; avoir la ,---, des noms
(des personnes) &, een goed geheugen hebben voor namen &; faire ,-%, d'un saint,
de gedenkdag van een heilige vieren;
meriter r-,, verdienen in aandenken to
blijven; perdre (la) ,,,, zijn geheugen verliezen; rafrafchir la ', het geheugen op,
frissen; a la ,---, de, ter herinnering aan,
gewijd aan de nagedachtenis van; it vit
dans la e...1 des hommes, zijn nagedachtenis
is bewaard gebleven, hij leeft voort in de
herinnering; cela est encore daps toutes
les memoires, dat ligt nog vers in het
geheugen; de N, uit het hoofd; d' iternelle
e•d, eeuwiger gedachtenis; de glorieuse ,-•,,
roemrijker gedachtenis; d'heureuse '',
zaliger gedachtenis; de ,., d'homme, bij
menschenheugenis; en ,-, de, ter herinne•
ring aan; pour ,--i, pro memorie; i--,, m.
rekening; memorie, verslag, opstel; ,..,s,
gedenkschriften.
memorable, a. gedenkwaardig; m. pi. ,•-,s,
memorabilia (van Xenophon).
mêmorablement, adv. gedenkwaardig.
memorandum, m. memorandum.
mêmoratif, a. (oud) herinnerend (aan, de).
memorial, m. herinneringsboek, gedenkschrift, memoriaal; ,---, de Sainte-Helene,
dagboek v. Las Cases betr. 't leven v.
Napoleon I op St -Helena.
mêmorialiste, m. schrijver van een memorie,
-van gedenkschriften.
Memphis [-fist, m. Memphis.
menacant, a. dreigend. . [met de dood.
menace, f . bedreiging; ‘--, de mort, bedreiging
menacer, v.tr. dreigen, bedreigen; P•i qn. de
qc., iemand met iets dreigen; (., ruine,

menaceur
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dreigen in te storten, op instorten staan.
bakoven; les (quatre),---,s, studentenhaver;
menaceur, m. bedreiger.
,---,, a. bedelend, bedel...
mênade, I. bacchante,
mendicitê, f . bedelarij, bedelstaf; re duire d
ménage, m. huishouding; huisgezin; huisla f. i , tot de bedelstaf brengen.
houdelijkheid, spaarzaamheid; faux ,- .i, mendier, v tr. bedelen; afbedelen; ,---, sa vie,
over de puthaak getrouwd paar; ,,, a
van aalmoezen leven.
trois, man en vrouw plus de minnaar; mendigo(t), m. (pop.) bedelaar.
femme de , - .,, werkvrouw; pain de P, i , huis- mendole [-dl], f.; mine, f . „V laxeervis.
bakken brood; avoir un i■-, en vine, er een meneau, M. vensterkruis.
tweede huishouden op nahouden; faire le mênechme, m, dubbelganger, evenbeeld.
,,,, 't huishouden doen; faire bon , - • - i , het menie, f . kunstgreep, (kwade) praktijk,
goed kunnen vinden samen (v. man en
list; kuiperij; (arg.) dozijn.
vrouw); zuinig zijn in de huishouding; Minêlas [-las], m. Menelaus.
faire bon ,-,, avec qn., goed met iemand mener, v.tr. voeren, drijven, brengen, leiden;
kunnen opschieten; faire des ,..is, uit
besturen; aanvoeren; (., paitre, laten
werken gaan; monter son i. i, zich inrichweiden, hoeden; ,-, a bien, tot een goed
ten; een huishouden opzetten; tenir le ,,,,
einde brengen, doen slagen; ' le branle
't huishouden doen; vivre de (.,, zuinig
of la danse, de aanvoerder, de belhamel
leden; entrer en ,■,, trouwen, een eigen
zijn; f. , grand bruit, een hels leven
huishouden opzetten; se mettre en ,--, avec,
maken; menez-noes fa rondement, zorg
gaan samenwonen met.
dat die zaak met spoed in orde komt,
manageable, a. te ontzien; la sante est i-•,,
maak er een beetje mee voort; la ,---, douce
men moet zijn gezondheid ontzien, zich
et joyeuse, een lekker leventje leiden; cet
menageren.
argent ne le menera pas loin, met dat geld
management, m. omzichtigheid; 't ontzien,
zal hij niet veel uitrichten; ,--, grand train,
't sparen (v. iets of iemand); ne plus
op grote voet leven; ,--, qn. en laisse,
garde? aucun ,-,, niets of niemand meer
zie laisse; e--, en terre, begraven; f.,-, qn.
ontzien; user de "-is avec lui, hem ontzien;
par le nez, iemand laten doen wat men
hem 't pijnlijke van een plotselinge medewil; e., a la baguette, om de vinger windeling besparen; it vows faut du N,
•i,u
den; ' qn. tambour battant, iemand op
moet zich menageren (wat ontzien); avec
de stang rijden; —, v.intr. leiden, voedes r•-ds, voorzichtig (iets meedelen &);
ren, lopen; cela ne mine a rien, dat
sans ,,,s, zonder hem (hen &) te sparen,
leidt tot niets; ne pas en ,---, large, koest
zonder consideratie te gebruiken; botweg.
of caduc zijn, niet veel meer te vertellen
I manager, v.tr. sparen; ontzien, voorzichtig
hebben, er niet best voorstaan (met zijn
omgaan met; verschaffen, bereiden; tot
zaken), geen hoge sprongen kunnen
stand brengen; aanbrengen; ,--, la chevre
maken; ' loin, ver reiken; lang duren;
et le chou, de geit en de kool (willen) spa,---, en double, (arg.) bedriegen.
ren, beide partijen te vriend willen minestrel, m, rondtrekkend minnezanger,
houden; "--, une entrevue entre..., een
minstreel. [muzikant.
samenkomst tot stand brengen tussen..; mênêtrier, m. speelman, vedelaar, dorps,-.., un escalier, een trap aanbrengen; qui meneur, in. -euse, f, leider, aanvoerder, belveut aller loin, menage sa monture, zachtjes
hamel; —d'esclaves, blankofficier; ,---, de
aan, dan breekt 't lijntje niet; ,-., les
foules, volksmenner; ,,.., d' ours, berenombres et les lumieres, licht en schaduw
leider; t--, de park, partijleider.
spaarzaam aanbrengen; ,-•-, ses paroles, menhir [miner], m, steenblok uit de tijd
op zijn woorden passen, niet (te) veel
der Druiden.
zeggen; ,•-, ses pas, geen stap te veel of mêniane, I. (afgesloten) balkon; erker.
te weinig doen; lui ,-•i une surprise, hem mënianthe, in. $ bitterklaver, waterdrieeen verrassing bereiden; se , -s, v.Pr. zich
blad.
in acht nemen; ,..,, a. spaarzaam, zuinig. main, m. speelgenoot v. d. dauphijn;
2 manager, a. huishoudelijk; huishoud...;
hofjonker.
icole minagere, huishoudschool; ordures mininge, I. hersenvlies.
menageres, huishoudvuil; ' de, zuinig miningite, 1. hersenvliesontsteking.
(karig) met.
Mênippee (Satire ,---,), f. pamflet tegen de
minagire, f. huishoudster; olie- en azijnstel;
Ligue, vOOr Hendrik IV.
naai-etui.
menisque, in. meniscus, vloeistofkapje; holmenagerie, f. beestenspel; dierentuin.
bolle lens.
mênageur, m. die erop uit is om iedereen Mennonisme, m. doopsgezinde leer.
te ontzien.
Mennonite, m. Mennoniet, doopsgezinde.
Mendes [-des], m. Mendes.
ménologe, m. heiligen-, martelaarskalenmendiant, m. -e, f . bedelaar, -ares; (arg.) menon, m. levantse geit.
[der.
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menopause [-pOz], I. ophouden der regels. mentor [me-],
girls,
raadsman.
menor(r)hagie, f. te overvloedige regels. mentorat
leiderschap.
menorrhee, f. regels.
menu, a. dun, fijn, klein; gering; "de monmenotte, I. handje; schakel;
handboeien.
naie, klein geld; le N peuple, de mindere
menotter, v.tr. de handboeien aanleggen.
man, de kleine luyden; —s plaisirs, kleine
menouille, f. (arg.) kleingeld; duiten, rooie
uitgaven; zakgeld; "s, adv. klein, fijn;
loop.
ecrire "d, zeer klein schrijven; friser "d,
mense [ma's], f. inkomsten v. e. abdij; biens
met kleine krulletjes friseren; hacher
de "d, abdijgoederen.
fijnhakken; trotter met kleine pasjes
mensole [-s61], f. dekplaat, sluitsteen.
lopen; "s, in. spijskaart, menu; kleine
ti
mensonge,
leugen; bedrog;
stukjes, kleine was; bijzonderheden; par
officieux,
leugentje om bestwil.
le ', in bijzonderheden, haarfijn; compter
mensonger, a. -irement, adv. leugenachtig;
par le "d, stuk voor stuk tellen.
bedrieglijk.
menuaille, f. klein geld; uitschot; allerlei
menstruation, menstrues [Al], f. maandkleine dingen.
stonden, regels.
menuet [-n*ê], m. menuet (dans).
mensualitk,
maandelijkse toelage (stor- menuise, f. uitschotvis, grut, katvis; fijne
ting, som, termijn).
mussenhagel.
mensuel, a. -lement. adv. maandelijks.
menuiser, v.tr. schrijnwerken, (voor) schrijnmensurabilite, f. meetbaarheid.
werker spelen, timmeren.
mensurable, a. meetbaar.
menuiserie, /. schrijnwerk, timmerwerk.
mensuration, /. meting, 't meten.
schrijnwerker, kastenmaker,
menuisier,
mensurer, v.tr. meten (licbaamsdeel; mens).
timmerman;
siere, I. timmerbij.
mentagre, f.
baardvin.
menuislire, f. Zondagse slipjas.
mental, a. van de geest, innerlijk, in de ge- menure,
liervogel.
dachten; 't verstand betreffend, geeste- menyanthe, in.
waterdrieblad.
lijk; geestes ..; calcul "d, hoofdrekenen; Mephistopheles,
Mephisto.
alienation t
e e, krankzinnigheid; oraison mêphistoph6lique, (als) van Mephisto.
schietgebedje.
mephitique, a. verstikkend, verpestend,
mentalement, adv. in gedachten; uit het
giftig.
hoofd; bij zich zelf.
mephitisme, In. verstikkende eigenschap;
mentalitê, f. mentaliteit, geestesgesteldheid.
pestlucht, verstikkende dampen, -uitmenterle,
(fam.) leugentje, jokkentje.
wasemingen.
menteur, a. leugenachtig; bedrieglijk, on- mêplat, m. halfvlak; vlak gedeelte, plat;
waar;
m. -euse, I. leugenaar, -ster;
a. in: meer dik dan breed hout,
(arg.) kraut, aanplakbiljet, tong.
schuin toelopend; les Ns des joues, de
menthastre, m. $ wilde munt.
vlakke delen der wangen.
menthe [mat], 1. $ munt; N poivrie, $ meprendre (se), v.pr. zich vergissen; 4 s'y
pepermunt.
zo dat ze niet dadelijk van elkaar te
mention, 1. melding; gewag; N honorable,
onderscheiden zijn, bedriegelijk.
eervolle vermelding; avec honorable, mipris, tn. verachting, minachting; au "d
cum laude, met lof; faire,-, de, vermelden,
de, ondanks, in weerwil van, ten spijt van.
melding maken van. [van. mêprisable, a. verachtelijk.
mentionner, v.tr. vermelden, melding maken meprise, f. vergissing; Par
bij vergissing.
mentir, v.intr. liegen; faire", qn., iemand jets mtprise, a. veracht (door, de, par).
heten liegen; faire '' le proverbe, het mtpriser, v.tr. verachten; versmaden.
spreekwoord te schande maken; N ti la mequier, m. (pop.) zie metier.
journe'e, tegen de klippen op liegen; sa mer, 1. zee; N A tlantique, Atlantische
promesse, zijn belofte ontrouw worden;
Oceaan; N Baltique, Oostzee;
Get"d a qn., iemand beliegen;
sa race,
du Nord, Noordzee;
manique,
Glauit de aard slaan; it en a menti, hij heeft
hoga
ciate, (Noordelijke) I Jszee; grosse
het gelogen;
comme un arracheur de
voile zee; ,---, interieure,
zee; haute
dents, liegen alsof 't gedrukt staat; a beau
binnenzee; c'est la a boire, het is een
qui vient de loin, als men verre reizen
eindeloos werk; la "d de glace, de ijszee
doet, dan kan men veel verhalen; faire
(Montblancgletscher); ", de sable, zandzee
logenstraffen.
(in woestijn en van de Bromo); id
menton, in. kin; N bleu, (arg.) acteur; double
avalera-it la "d et les poissons, hij is
double itage, dubbele kin; onderniet te verzadigen; prendre la
in
kin; ,---, de galoche, befkin.
zee bouwen;
zee steken; tenir la
mentonnet, m. sluithaakje v. e. deurklink.
la "d, op zee; over boord; aan zee, in
een zeebadplaats; ...de ', zee...; it y a
mentonniire, keelband, stormband; kin•
verband; kinhouder (v. e. viool).
de la
er staat een tamelijke deining;
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en "s, op zee; se tnettre en "s, aan boord
gaan; alley a la "s, naar zee gaan; en
pleine "s, in voile zee; par "s, op zee, te
water; over zee; sur op zee, te
water.
*mercante, f. zie mercantilisme.
mercanti, m. > koopman.
mercantile, a. -ment, adv. tot de handel
behorend; esprit koopmansgeest:
style ".0 , koopmansstijl.
mercantilisme, m. mercantiel stelsel; >
koopmansgeest, winstbejag.
mercantiliste, m. aanhanger van 't mercantilisme; kruideniersziel; iem. die tuk op
winst is.
mercenaire, a. bezoldigd, gehuurd, huur...;
veil, (om)koopbaar; tn. bezoldigde
(bediende); huurling.
mercenairement, adv. om geld, uit winstbejag.
mercenariat, tn., mercenarisme, m. huurlingschap, -staat.
mercerie, f. garen- en bandwinkel; kramerij.
merceriser, v.tr. glanzen (bv. katoen).
om
merci, f. genade, erbarmen; crier
genade smeken; d la "d des /lots, aan de
golven prijsgegeven, ten prooi aan de golzich op genade of
ven; se rendre ci
meedogenongenade overgeven; sans
m. dank, dankbetuiging; grand
loos;
bien,
beaueoup,
dank u zeer; ti
oui, alstublieft;
dank u wel (zeer);
non, dank u; f•-, de..., dank voor...;
s de moil, ik bedank !; pour le sucre,
dank u, geen suiker.
merrier, m. -lire, f. kramer; verkoper v.
garen en band; d petit "s, petit panier,
men moet de tering naar de nering zetten.
merciologie, f. warenkennis.
des Cendres,
mercredi, m. Woensdag;
Aswoensdag.
mercure, m. kwik, kwikzilver.
Mercure, m. Mercurius.
kwikmercureux, a. van kwik; oxyde
oxyde.
mercurial, a. v. Mercurius; kwikhoudend;
tnercuriaux, kwikpreparaten.
mercuriale, (jur.) rede bij heropening der
zittingen van een gerechtshof; (fig.) berisping, standje; $ marktbericht, beursnotering; $ bingelkruid.
mercuriel, a. kwikhoudend, kwik...;—met
kwik; door kwik veroorzaakt.
merdaille, f. troep viesbroekjes.
merdaillon, m. (pop.) vuilpoets, snotneus.
du diable,
stik !;
merde, f. stront;
duivelsdrek.
vuilik;
merdeux, a. bevuild, vuil;
beerputschepper.
merdicole, a. die zijn nest van drek bouwt.
merdivore, a. op drek azend.
hei claar, moemere, f. moeder; he, la

Merlin

X, moeder (---dertje (vrouwtje) !;
Mevrouw) X; contes de ma "s l'Oie, sprookabeille, koninjes van moeder de gans;
gin der bijen; ti branche, hoofdtak;
de
douleur,
moeder
Patrie, moederland;
der smarten: Maria; P---0 de famille, huismoeder; ti de vinaigfe, vlies op azijn;
la
des affliges, de troosteres der bel'Eglise,
drukten = Maria; notre sainte
a. in:
onze Moeder de H. Kerk;
goutte, voorloop (eerste wijn);
lame, beste wol (v. d. rug v. h. schaap);
moederloog; ide'e "•1 grondgeeau
moedertaal (tegenover:
dachte; langue
moederhuis (v.
dochtertaal); maison
congregatie).
mêreau, n. schijf v. h. hinkelspel; RK
presentiepenning (uitgereikt aan leden
v. h. kapittel).
mere-grand, f. grootmoeder.
mire-poule, f. zorgzame moeder.
middagcirkel, meridiaan;
a.
meridien,
middags..., meridiaan...
meridienne, I. middaglijn, meridiaan; middagslaapje; luie stoel.
meridional, a. zuidelijk; latitude "se, zuiderbreedte; m, iemand uit 't Zuiden (ins.
van Frankrijk); zuiderling; inwoner v. d.
Midi.
mêridionalisant, m. die zich bezighoudt met
de Z.-Franse dialecten.
(arg.)
meringue, f. soort schuimpje; en
aan 't bederven, bedorven.
meringuer, v.tr. met schuim dekken.
merinosschaap, -wol.
merinos [-nos],
merise, f. $ wilde kers.
merisier, m. wilde kerseboom.
meritant, a. verdienstelijk (v. personen).
merite, verdienste, verdienstelijkheid;
avoir (du) "s, verdienste hebben; se faire
un e", de..., het zich als een verdienste
aanrekenen; ...de "s, verdienstelijk;
een ieder wordt naar
chacun selon ses
verdienste beloond.
meriter, v.tr. verdienen; waardig zijn; cela
mdrite confirmation, dat dient nog bevestigd te worden; zich verdienstelijk maken; it a bien mdrite de la patrie,
hij heeft zich verdienstelijk gemaakt
jegens 't vaderland.
meritoire, a. -ment, adv. verdienstelijk (v.
zaken).
merlan, m. Sjr wijting; (arg.) kapper(sbediende); baardschrapper.
een Witte raaf;
merle, m. 3! merel;
slimme vogel;
ti dore, goudmerel; fin
een onaangenaam heerschap;
un
gemene kerel.
merlette, I. vogel zonder snavel of poten
merlin, m. slagerskolbijl, hakbijl; marlijn,
driedraads touw, hincitouw; (arg.) been.
Merlin, m. Merlijn.
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merliner, v.tr. kl, marlen; naaien met drie- mesoffrir, v.intr. onder de waarde bieden.
misophylle [-fil], in. $ bladmoes.
draadstouw.
merluche, f. stokvis; kabeljauw.
Mesopotamie, f. Mesopotamia, Irak.
1,...
s
,
mesothorax, m. middelste deel v. d. borstmerlus, glut [-M], in. stokvis; peau en
met de wol (haren) gedroogd vel.

p

kas.

mesquin[-kC, a. -(e)ment, adv. karig, krentezeeoogje.
menu, m.
rig, pietlutterig, benepen, kleingeestig;
Merovee, m. Merovelis.
Meroarmzalig.
Merovinger;
m,--,,
a.
Mirovinglen, m.
mesquinerie
[-kinri], I. karig-, krenterig-,
vingisch.
pietlutterig-, benepen-, kleingeestigheid.
merrain, In. wagenschot, duighout.
mesquis [meski], m. bezaanleer.
merule, in. huiszwam.
merveille, f. wonder; jets heel moois; belle mess, m. X gezamenlijke officierstafel;
N!, 't is je wat !; f•., du Perou, $ nachtschone, NI poekoel ampat; ce n' est pas N,),
dat is geen wonder; faire '', een mooi
effect maken; faire des ,----,s, wonderen
doen; a ,./, wonder mooi &, prachtig, nitstekend ; pas taut que de, • -, , niet z6 erg veel.
merveilleuse, f. W hyperchique modedame
(onder 't Directoire).
merveilleusement, adv. v. merveilleux.
merveilleux, a. verwonderlijk, wonderbaar;
wondermooi; uitstekend; wonder...; ,---,, m.
't wonderbare; ID modegek (onder 't Directoire).
merveillosite, f. wonderbaarlijkheid; zin
voor 't wonderbaarlijke.
merycisme, m. 't opbreken; 't herkauwen.
mes, pron. mijn(e).
mesaise, f. (oud) onaangename toestand,
onbehaaglijk gevoel; krapheid.
mesalliance, I. mesalliance: huwelijk beneden zijn stand.
misallier, v.tr. beneden de stand doen
huwen; se ,-,,, beneden zijn stand huwen.
mesange, f. $! mees; ,-, bleue, pimpelmees;
", charbonniere, grande ,--,, koolmees;
t., huppee, kuifmees; moustache, baardmees;',--, noire, zwarte mees; ,--, a longue
queue, langstaartmees; ,■., 4 tete noire,
zwartkopmees.

r

eetzaal voor officieren.

message, m. boodschap.
messager, m. -ire, f. boodschapper; bode';
voorbode; voorteken; le ,-,-, des dieux,
Mercurius; ,•., de malheur, $t nil; ongeluksbode; les ,./.s du printemps, de lenteboden: de zwaluwen; ,--/, a. in: pigeon ,--i,
postduif.
-messagerie, f. bestelgoederendienst; bestelkantoor; diligencedienst; stoombootdienst; kantoor voor personen- en goederenvervoer; ,--is marititnes, stoomvaartmaatschappij.
messe, f. RK mis; ,-, basse, stille mis;
noire, zwarte mis, mis van den duivel;
N du diable, zwarte mis; (arg.) verhoor;
,--, des morts, RK ziel mis; dire la "-d,
de mis lezen; ,-,, pontificale, mis opgedragen door den Paus; grand'ntesse, hoogmis.
messeance [meseds], f. onwelvoeglijkheid.
messeant [mêseal, a. onwelvoeglijk.
messeoir [meswarr, v.intr. niet betamen;
misstaan.

messer = messire.
Messiade, f. gedicht v. Klopstock (Der
Messias).

Messianique, a. Messiaans.
messianisme, m. geloof a. d. komst v. d.
Messias; leer v. d. Messias.

misangette, f. mezenknip.
messidor, m. oogstmaand (Franse repumisarriver, v.intr. mislukken, slecht gaan,
blik, kalender van 19 Juni—i8 Juli).
-aflopen.
Messie, in. Messias, Verlosser.
m'esavenir, v.intr. slecht aflopen.
messier, m. (oud) veldwachter gedurende.
misaventure, f. tegenspoed; ongeval.
de oogst; (arg.) politieagent.
misentente, f. slechte verstandhouding.
messieurs, m. pl. (Mijne) heren.
misentire, m. darmscheel.
Messin, in. bewoner van Metz; mt,-,, a. van
mesenterique, a. van het darmscheel.
Messine, f. Messina.
{Metz.
misestimation, f. te lage schatting, onder- Messinois, m. bewoner van Messina.
schatting.
messire, m. heer; t', Jean, soort suikerpeer.
mesestime, f. minachting, geringschatting. mestre de camp [metradka], m. (oud) X
[kolonel.
mesestimer, v.tr. minachten, geringschatten; mesurable, a. rneetbaar.
ondersch a tten .
mesurage, m. 't meten, 't opmeten.
mesintelligence, f. misverstand; slechte ver- mesure, f. maat; maatstaf; matiging; maatstandhouding.

misinterpreter, v.tr. verkeerd uitleggen,
-opvatten.

mesmerisme, at. leer v. Mesmer (1733—
1815) v. h. dierlijk magnetisme.

misocarpe, tn. $ middelste vruchtwand.
misoderme, m. middelhuid,

regel; ,---, de capacite, inhoudsmaat; ,--, de
longueur, lengtemaat; ,-, de superficie,
vlaktemaat; ,,-, des hauteurs, hoogtemeting; avoir de la ,--i, maat weten te
houden; n'avoir Pas de e■i, geen maat
kennen; niet metrisch lopen; avoir deux
poids et deux ,--,s, met twee maten meten;
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combler la ti, de maat vol maken; donner 1 metaal...; encaisse ,---i, metaalvoorraad
sa "s, ton en wat men kan; faire bonne
(v. bank); plume , - .i, stalen pen; reserve
,---,, royaal meten, voile (goede) maat
,--,, metaaldekking; science ,--,, penninggeven garder (observer) la ".i, maat
kunde.
houden; passer lot ,---,, te ver gaan; perdre mêtallisation, 1. 't afscheiden van de metalen
(sortir) de la N, ,I% uit de maat raken; uit hun ertsen; bedekking met metaal.
perdre toute't , geen matiging meer ken- mktalliser, v.tr. (metaal) afscheiden uit een
nen; prendre (la) ,-,, de maat nemen;
erts; met metaal overdekken.
prendre ses Ns, zijn maatregelen nemen; metallographie, f. beschrijving van de mea t-, que, naarmate...; a la ,■,, bij de maat;
talen; metaalgravering.
avec ",, met mate; clans la ,-, de ses tones, mktallographique, a. v. d. metaalbeschrijzover zijn krachten het iem. toelaten;
ving; v. 't graveren op metalen.
dans la ,--, du possible, binnen de grenzen mktallolde, m. metalloide (element, dat geen
van het mogelijke, zoveel mogelijk; it
metaal is hoewel erop lijkend).
n'est pas de "-i, hij is niet opgewassen tegen mktallothirapie, I. geneeswijze door metalen.
zijn taak; en N, J' in de maat; titre en
mitallurgie, f. 't afscheiden v. metalen uit
de, in staat zijn om; c' est hors de toute "s,
de ertsen; metaalbewerking, metaaldat gaat alle grenzen te buiten; outre "i,
industrie.
bovenmatig; par "../ de precaution, par "s mktallurglque, a. metallurgisch, metaal...,
de prudence, voorzichtigheidsh alve; par r---s
erts...
d'hygiêne, uit 'n gezondheidsoogpunt; mitallurgiste, m. kenner der metalen; ertssans ,..,, mateloos; sur , -,, op (naar) maat.
scheikundige; metaalwerker.
mesurê, a. afgemeten; gematigd; afgepast. mitamorphique, a. door vulkanische inmesurer, v.tr. meten, afmeten; ,--, les autres
vloed veranderd.
ci son acne, een ander naar zich zelf be- mktamorphisme, m. verandering door vuloordelen; e
kanische werking of invloed.
ses paroles, zijn woorden
wikken; ,-, qn. des yeux, iemand van 't metamorphose, f. gedaanteverwisseling, mehoofd tot de voeten opnemen; ,-, la terre
tamorphose.
(le sol, le Plancher), languit vallen; i-i tous a mêtamorphoser, v.tr. van gedaante doen
sa toise, allen naar zich zelf beoordelen;
veranderen; v.pr. se '', van gedaante
,-,-, a la name mesure, met dezelfde maat
verwisselen.
meten; v.pr. se ,-.,, zich meten; gemeten métaphore, f. metaphora; overdrachtelijk
worden; se ,-., avec qn., zich meten met
gebruikt woord, figuurlijke spreekwijze;
mesureur, m. meter, afmeter.
beeldsprakige uitdrukking; par "s, overliemand.
drachtelijk, figuurlijk.
mésuser, v.intr. in: r•., de, misbruik maken
(van).
mktaphorique, a. -ment, adv. overdrachtelijk, figuurlijk, beeldsprakig, bloemrijk.
tnêtabole, I. herhaling in andere orde als in:
quand on n'a pas ce qu'on aime, it taut mktaphysicien, m. metaphysicus, die zich
aimer ce qu'on a.
met metaphysica bezighoudt.
mktabolisme, m. stofwisseling.
mêtaphysique, f. metaphysica; bovenmktacarpe, 1. middelhand.
natuurkunde; f -i, a. -ment, adv. metamktacarpien, a. van de middelhand.
physisch.
[neren.
mktachronisme [-krO-], in. vervroeging in mktaphysiquer, v.intr. afgetrokken redede tijdrekening.
m'etaphysiquerie, I. zwaar geredeneer-,
mêtagramme, in. woordraadsel berustend
„geboom" over metaphysica.
op letterverandering i. e. woord.
metaplasme, m. woordverandering (door
mktalrie, f. boerderij, (pacht)hoeve.
bijvoeging of weglating).
metal, m. metaal; des metaux, X granaten; metapsychique, f., mktapsychisme, m. leer
les me'taux, ook: 10 goud en zilver; "..,
der hogere zielkunde, -der zielkundige
anglais (blanc), Brittaniametaal; ,-•-, jaune,
wonderen (telepathie enz.).
goud; /-•., natif (of vierge), gedegen metaal; mêtastase, f.
verplaatsing-, vervorming
,--, pre'cieux, edel metaal; ,,, d' Alger,
v. e. ziekte; (taal) rhetorische figuur
nieuwzilver; "-, de cloche, klokkespijs; ,-•-,
waarbij men op 'n ander schuift wat
de fonte, gietmetaal.
men zelf gedaan heeft; 111"-,, m. Metastamktalepse, I. gebruik v. e. indirecte uitsio (It. dichter, 1698-1782).
drukking (bv. it a vdcu voor if est molt). mktastatique, a.
uit verplaatsing-, vervorming (der ziekte) voortkomend; cristal
mktallescence, I. metaalglans.
mktallescent, metaalglanzig, met metaal,,,, kristal waarvan de buitenhoeken
glans.
gelijk zijn aan die van de kern.
mktallifire, a. metaalhoudend.
mktatarse, m. middelvoet.
metallin, metaalldeurig.
mktatarsien, a. van de middelvoet.
mktallique, a. van metaal, metaalachtig; me. tathise, 1. metathesis, (letter)omzetting.

r

r

metathorax
mets
492
mitathorax, in. derde borststukring (v.
inspiratie) om geld te verdienen; Mire
insecten).
le ,---, de..., 't beroep uitoefenen van...;
metayage, m. huurcontract, waarbij de
faire un ,-, de, een ambacht maken van;
pachter de helft v. d. oogst afstaat.

metayer, in. -ere, f. halfbouwer: pachter
(tegen de helft v. d. oogst).

metell [-tej], m. mengkoren (tarwe en
rogge), masteluin of brood daarvan.

mete!, m. I. braaknoot.
metempsycose [-tdpsikOz], f. zielsverhuizing.
métiore, tn, meteoor 2 ; luchtverschijnsel;
(fig.) plotselinge, kortstonaige, schitterende verschijning.

mêtiorique, a. van de luchtverschijnselen,
meteoor..., lucht...

meteorisation, f. buikopzetting.
meteoriser, v.tr. buikopzetting veroorzaken.
meteorisme, m. buikopzetting, trommelzucht.

meteorite, in. meteoorsteen, luchtsteen.
meteorolithe, m. meteoorsteen.
meteorologie, f. weerkunde.
meteorologique, a. meteorologisch, weerkundig; bureau e•,, meteorologisch instituut.

meteorologiste of miaorologue, m. waarnemer der luchtverschijnselen, weerkundige.

mêteque, vs. vreemdeling, inwoner van
Athene; vreemde indringer.
methane, m. moerasgas.
methode, f. manier, wijze van handelen;
leergang, methode.
mithodique, a. -ment, adv. methodisch,
volgens een bepaalde methode, ordelijk,
geregeld, stelselmatig.
methodisme, m. Methodisme.
methodiste, m. Methodist; ,-•,, a. van het
Methodisme.
methodologie, f. methodenleer.
methyle, tn. methyl.
mêthylique, a. in: alcool ,--,, methylalkohol,
brandspiritus.
mêticuleusement, adv. v. mêticuleux, a.
angstvailig, nauwgezet; d'une r•deuse
proprete, kraakzindelijk.
meticulosite, I. grote angstvalligheid, pietlut tigheid .
metier, m. ambacht, handwerk; y ak, beroep; weefgetouw; ,%, a broder (a tapissetie), borduurraam; "-, el tisser, weefgetouw; fait au f ., , geweven; avoir dix ans
de ,./, tien jaar bij 't y ak zijn; footballeur
de ,---,, beroepsspeler; e•-, inanuel, vak,
ambacht; peintre de son ,--,, schilder van
zijn y ak; it est de tous mss, hij is van
alle markten thuis; titre du ,-,, van.
't y ak zijn; avoir ...sur le ei, ...op stapel hebben staan, bezig zijn aan; apprendre a qn. son ,,,, iemand eens een lesje
geven; avoir du '', veel techniek hebben;
faire du , %,, veel produceren (zonder

faire son ,--, de roi, zijn plicht doen als
koning; gdter le e•d, de markt bederven;
savoir son f•-, , zijn vak verstaan; a chacun
son ,--,, les vaches seront bien garde'es,
schoenmaker blijf bij je leest; trente-six
mss, quarante malheurs, twaalf ambachten,
dertien ongelukken; it n'y a pas de sot t.i,
ieder ambacht is goed.
mills [-Us], m. -se, I. kleurling(e), halfbloed;
mesties; bastaard (v. dieren).
mêtisser, v.tr. kruisen.
métonomasie, f. naamverandering door vertaling (als Bakker = Pistorius).
metonymie, I. redekunstige figuur der overnoeming.
mêtonymique, a. v. d. metonymie.
metope, I . .%. metoop (in Dorische fries).
mêtoposcope, m. die 't karakter kent uit de
gezichtslijnen.
mêtoposcopie, I. kunst om 't karakter uit de
gelaatslijnen te kennen.
metoposcopique, a. van de kunst om 't karakter te kennen uit de gezichtslijnen.
metrage, in. meting met de meter; aantal
meters; film de court'', korte film.
metre, m. meter; versvoet, -maat; courant,
strekkende meter; ,-, cube, kubieke meter;
•., pliant, duimstok; ,•-, a ruban, rolmetertje.
metre, m. opmeting; metermaat; aantal
meters.
inêtrer, v.tr. meten met de meter.
mitreur, m. meter, landmeter.
metricien, m. kenner v. d. versleer; schrijver
daarover.
mêtrique, a. metrisch; metriek; systeme ‘-d,
metrieke stelsel; quintal r■,, gewicht v.
zoo kg; tonne ,•,, gewicht v. i000 kg;
vers mss, verzen gebazeerd op de versvoeten; •-•,, f. metriek.
metro, m. (ondergrondse) electrische spoorweg te Parijs; X zware granaat.
mêtrologie, f. kennis van of verhandeling
over de maten en gewichten.
mêtrologique, a. v. d. kennis van maten en
gewichten.
metromane, m. verzengek; rijmmaniak;
rijmelaar.
métromanie, f. dichtwoede.
metronome [-nom], m. ,j'' metronoom.
metropole [-pOl], 1. hoofdstad; wereldstad;
moederland; aartsbisschoppelijke stad.
metropolitain, a. de hoofdstad-, 't moederland betreffend; aartsbisschoppelijk; ,---,,
m. aartsbisschop; (ondergrondse) electrische spoorweg te Parijs; ''e, f. hoofdstad.
metropolite, m. metropoliet (tussen patriarch en aartsbisschop).
mets [me], m. spijs, gerecht.
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stollen in; en —, (pop.) hem van katoen
a. draagbaar (v. klederen), toonmettable,
geven, flink aanpakken;
le feu a, in
b aar.
en couleur,
't (op)leggen;
brand steken; N fin ti, een eind maken
m€ttage,
vingt francs, 20 frank geven (be-.
aan;
en pages, opmaken van
't kleuren;
steden willen);
garnison dans, garnihet zetsel.
qn., (pop.) iemand
zoen leggen in...;
plaatser, Steller;'' en bouteilles,
metteur,
juweelzetter;
(fig.)
er tussen nemen; les , (pop.) er vanen oeuvre,
bottelaar;
en
pages,
&
trois
fours
door
gaan;
drie dagen
gebruikmakende persoon;
& nodig hebben om...; of pent-il- tout
en scene,
vormopmaker (bij drukkers);
cela?, waar laat hij het toch?; mettons
regisseur.
que..., aangenomen dat..., laten we vermettre, v.tr. zetten, stellen (ook = onderonderstellen dat...; y
le prix, er het
stellen), plaatsen, leggen; bergen; brennodige geld voor over hebben; y
du
gen; (in)doen; aandoen, aantrekken,
dragen; omdoen; opzetten; inleggen, insien, er wat (uit zijn koker) bij doen;
a la loterie,
v.intr. zetten; in-, opzetten;
zetten; aan-, opzetten; overzetten, verin de loterij spelen; N it la mer, 4 in zee
talen; mettons.., laten we aannemen;
a la voile, kt, onder zeil gaan;
steken;
el l'ancre, k voor anker gaan, ankeren;
l'e'Preuve,
bas, het gewei afwerpen (van hert); jona l'e'cole, op school doen;
ec execution, ten
dans le but, het doel treffen;
gen;
op de proef stellen;
sur
v.pr.
4 la mode, in de
un cheval, op een paard wedden;
uitvoer brengen;
sa place, op zijn
zich plaatsen; gaan staan (zitten);
mode brengen;
se
a la torte, de deur
opgezet (aangetrokken &) worden; se
plaats zetten;
la retraite, penau lit, zich te bed
a..., beginnen te...; se
uitzetten (gooien);
leggen, naar bed gaan, gaan liggen; se
sionneren; d 4 sec, droogleggen; ,--, au
au fait, op
bien aupres de qn., bij iemand in de gunst
feu, op het vuur zetten;
melkdieet stellen, een melkkuur voor(zien te) komen; se avec qn., met iemand
au
gaan samenwonen (= hokken); se ti mal
au lit, in bed leggen;
schrijven;
au net,
avec qn., met iemand kwaaie vrienden
monde, ter wereld brengen;
bas, afleggen (een
warden; se ti dans le commerce, in de
in 't net schrijven;
last); afzetten (hoed), uittrekken (kieen colere, driftig
handel gaan; se
cceur sur
dingstuk); (jongen)werpen;
(kwaad) worden; se ,---, en menage, een
huishouden opzetten; se ti en tracers de,
du carreau, een kalf leggen: overgeven;
dans
dwarsbomen; se ti (run parti, zich aandans une boite, in een doos doen;
en quatre, zich
sluiten bij een partij; se
son lit, te bed leggen;'' dans ses meubles,
installeren (een mainteneetje); /-•-, dans
uitsloven; se
sur qc., over iets beginnen
son testament, in zijn testament zetten
(te praten); se ti sur la ce'remonie, ceremonieus worden; quand it s'y met, als
de ate, op zij leggen, over(bedenken);
qn. dedans, iemand erin
hij (maar) wil.
leggen, sparen;
qn. dehors, iemand de Metz [mes], f. Metz.
laten lopen;
bijzetten (zeilen);
deur uit gooien;
meublant, a. voor effect makende meubideux ans a qc., twee jaar over lets doen;
lering geschikt, zich mooi latende meuen bouteilles, bottelen;
en biere, kisten;
bileren.
bien ms s, roerende
en cendres, in de as leggen; ,---, en caisse, meuble, a. roerend,
doden;
en
l'
air
,
(arg.)
(arg.) bedriegen;
m. stuk huisraad, meubel;
goederen;
en
les bouts, (arg.) heengaan;
meublants, meubilair.
en itat de..., meuble,
gemeubeld kwartier; en , op
doute, in twijfel trekken;
en evidence, zie
gemeubelde kamers (wonend).
in staat stellen om...;
en franpais, in 't Frans meubler, v.tr. van huisraad voorzien, meue'vidence,
en joue, aanleggen op;
overbrengen;
belen, stofferen; verrijken, versieren;
en lumiere, in
avoir la bouche bien meuble'e, goede tanden
en loterie, verloten;
en musique, op muziek
hebben; avoir l' esprit bien meuble, heel
't licht stellen;
zetten; N en nourrice, uitbesteden bij een
wat in zijn mars hebben,
sa vie, zijn
en pages, opmaken (het zetsel);
leven vullen; se c , zich meubelen kopen;
min;
zich laten meubileren; een gemeubileerd
en pension, op kostschool doen; N en
en vers, zie
aanzien krijgen;
v.intr. meubelen;
Prison, gevangen zetten;
cela meuble, dat vult de kamer.
vers; ti en vogue, in zwang brengen;
sur, meuglard,
(arg.) kalf.
par ecrit, op schrift stellen;
...bieden op (een voorwerp); ...zetten op meuglement, m. geloei.
sur la paille, tot de meugler, v.intr. loeien.
(een paard);
bedelstaf brengen; sur pied, op de been meulard, m. grote molensteen; (arg.) zie
sur la voie, op de goede
brengen;
meuglard.
weg helpen; N confiance a, vertrouwen meularde, f. middelgrote molensteen.
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meule [mdel], f. molen-, maal-, slijpsteen;
grote kaas; hoop koren; (hooi)mijt, -schelf;
kolenbrandershoutstapel; grote kaas; r•-,
courante (tournante), loper; ,---/ gisante,
legger.
meuler, v.tr. slijpen.
meulerie, I. molensteenfabriek.
meulette, I. kleine schelf, oppertje.
meulier, m. molensteenhouwer.
meuliere, I. molensteengroeve; -', a. Pierre
,■,, molensteen; bouwsteen (uit vuursteen).
meulon, m. opper, hooirook, -sehelf.
meunerie, f. molenaarsvak; la ,---i, ook: de
molenaars.
meunier, m. molenaar; echelle de ,---i, steile
viesvis, meun;
ladder; .ft. bakkerstor;
It papegaai: $ soort paddestoel; (arg.)
heler.
meunerie, f. molenaarsvrouw; It staartmeure, f. (pop.) zie mare. [mees.
meurt-dc-faim,m. hongerlijder; (pop.) broodmeurt-de-soif, m. (pop.) zuiplap. [je.
meurtre, in. moord; c'est un ,--,, 't is zonde
en jammer; crier au'', moord en brand
schreeuwen; s'en defendre comme d'un,--,,
er uit alle macht tegen opkomen, ten
stelligste ontkennen.
meurtrier, m. moordenaar; ,--i, a. moorddadig.
meurtriire, I. moordenares; X schietgat.
meurtrir, v.tr. kneuzen, kwetsen.
meurtrissure, I. kneuzing, kwetsing; gekneusde plek (v. vruchten).
Meuse, f. Maas.
meusien, a. van (aan) de Maas.
meute, f. troep2, koppel (jachthonden).
mtvendre, v.tr. met verlies verkopen.
mevente, I. verkoop met schade.
Mexicain [meks-], tn. Mexicaan; tiv , , a.
Mexicaans.
Mexico [meks-], in. Mexico (de stad).
Mexique (le) [meks-], Mexico ('t land).
mezereon, m. t miserieboompje, peperboompje.
meziere, mezis, mezigo, mizig(ue), pron.
(avg.) ik, mij.
mêzutoth, m. (Isr.) deurpostkokertje.
mezzanine [medza-], I. tussenverdieping,
insteekverdieping.
mezzo- [medzO-], middel-.
mezzo-soprano, in. mezzo-sopraan.
mezzo-teinte, ,--tinto, in. zwarte kunst[gravure.
I mi, a. midden, half.
2 11li, m. ,l' mi, mi-, e-snaar.
miaou, miauw !
miasmatique, a. smetstof bevattend.
miasme, m. smetstof, ongezonde damp,
uitwaseming.
miaulement, m. gemauw.
miauler, v.intr. miauwen, mauwen (v. kat
of tijger).

microtome

miauleur, a. miauwend.
mica, m. glimmer, mica.
micace, a. mica-achtig.
micachiste, se. glimmerlei.
mi-careme, f. halfvasten.
miche, f. groot rond brood, mik; (arg.) splint:
geld; (ook:) achterste.
miche, m. (arg.)sul, uil; (arg.)betalende klant
(van prostituêe).
Michie, m. Micha (profeet v. Isr.).
Michel [-fel], m. Michiel, Michael.
Michel-Ange [-kM-], m. Michel Angelo.
mi-chemin, in: et ,■,, loc. adv. halverwege.
michon, in. snee (v. mik); (arg.) geld, duiten.
micmac, m. knoeierij; gekonkel; des ,-,-,s,
mikmak, herrie, haken en ogen.
micocoule, I. vrucht v. d. lotusboom.
micocoulier, in. $ lotusboom.
mi-corps, in: ci ,---i, tot aan 't middel.
mi-cote, in: a ,•,, ter halverhoogte; halverwege de helling.
microbe, in. microbe, bacterie, bacil.
microbicide, a. bacteriendodend.
microbien, a. microbenmicrobiologie, I. bacteriologie.
microcephale, a. met weinig hersens; kleinhoofdig.
microcephalie, I. idiootheid die daaruit
voortkomt.
microchimie, I. microchemie; scheikunde
v. d. uiterst kleine hoeveelheden.
microcoque, m. micrococcus; kogelbacterie.
microcosme, m. de wereld in 't klein.
microcosmique, a. v. d. wereld in het klein.
micrographe, m. iem. die uiterst kleine
wezens bestudeert.
micrographie, f. beschrijving, studie van
uiterst kleine wezens.
micrographique, a. met de microscoop uitgevoerd, van microscopische onderzoekingen.
micrologie, I. verhandeling over uiterst
kleine wezens.
micrometre, tn. instrument om de middellijn der sterren of om kleine lichamen to
meten.
micrometrie, f. 't meten van heel kleine
lichamen of -afstanden.
micrometrique, van-, voor die meting.
micron, m. 1/1000 mm.
Micronesie, f. Micronesia.
micro-organisme, m. microscopisch wezen.
microphone, In. microfoon, geluidversterker.
microphonique, van (door) de microfoon.
microphylle, a. t kleinbladig.
micropsie, /. 't to klein zien der dingen.
microscope, m. microscoop.
microscopique, a. alleen microscopisch waarneembaar, zeer klein; met behulp van
een microscoop.
microtome [-tom], m. toestel v. h. maken
v. zeer fijne doorsneden.
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microzoaire [-z6er], m. levend wezen alleen
door een microscoop te zien.
miction [miksjei], I. urinelozing.
micturition, f. T frequente aandrang tot
urineren.
midi, in. middag, twaalf uur; 't zuiden; zonzijde; c'est "-, (sonne), (pop.) het zal niet
gaan; ,.., et demi, half een, exposé au "-,,
op 't zuiden gelegen; en plein ', op klaarlichte dag; sur le "-,, tegen de middag;
chercher "-, a quatorze heures, spijkers op
laag water zoeken.
midinette, f . (lam.) winkelmeisje, naaihippie.
I mie, f. broodkruim; ma ", (= m'amie),
mijn liefje; ,-,, de pain, (arg.) luis. [steek.
2 mie, adv. niet; je ne vois ', ik zie geen
miel, m. honig; (moitie) r•i et (moitie) vinaigre, zuurzoet; it eitait tout "-i, hij was een
en al lievigheid; ,■, rosctt, rozenhonig; ,,
vierge (de goutte), maagdenhonig.
miellat, m. of miellie, f. honigdauw.
miellE, a. met honig bestreken; honig bevattend; honiggeel; honigzoet.
mielleusement, adv. zoetsappig.
mielleux, a. honigachtig; zoetsappig; zoet.
mier, pron. van mij; un ,--, cousin, een neef
van mij; le '', la one, de, het mijne; les
,--,s, de mijnen; mijn gezin, -familie; j'ai
fait des manes, ik heb (ook mijn) dwaze
streken uitgehaald.
miette, /. kruimel; brokje, beetje, kriezeltje;
pas une ,•-,, niks, geen sikkepit; mettre un
vase en mss, een vaas in duizend stukken
(in gruizelementen) gooien.
mieux, adv. beter; liever; (pop.) ook = plus;
le'', 't best; aimer N, meer houien van;
liever hebben; it ne demande pas ‘-, hij
verlangt niets liever-, wil niets liev er Len;
faire'' que de..., beter doen met...; valoir
,--,, beter zijn; ,-,, a. in: qui "-, est, wat
beter is, en beter nog...; elle est "-, que sa
sceur, zij is mooier dan haar zuster; taut
,-.,, des te beter; ,•,, m. lets beters; 't beste;
beterschap; c'est le /-•-,, dat is het beste;
que pa, lets beters nog, beter nog; it y a
du ,-,, er is (wat) vooruitgang (beterschap); en attendant'', in afwachting van
lets beters; avoir ,-, a faire que de..., wel
wat beters te doen hebben dan...; a qui,
i-•, ^-,, om strijd; dat 't een aard heeft;
au ", de mes interéts, zo voordelig mogelijk; ils sont au ,, ensemble, ze staan op
de beste voet met elkaar; ze zijn dikke
vrienden; de (---, en "-,, hoe langer hoe
beter; faire de son , .i, zijn best doen; faute
de'', bij gebrek aan beter; de leer (---,, al
hun best, zo goed ze konden; pour votre "-i ,
om uw bestwil; tout est pour le ' (dans le
meilleur des mondes), alles is opperbest;
le ,-•, est l'ennemi du bien, men bereikt
dikwijls niet 't goede, doordat men
't betere wil; zie ook tot,

milieu

miévre, a. gemaakt lief; arinzalig; (oud)
Bartel, guitig.
miivrerie, /. gemaakte liefheid; (oud.) guitenstreek.
mignard, a. -ement, adv. gemaakt lief,
zoetsappig.
mignarder, v.tr. vertroetelen; lief doen
tegen; se '', zich lief voordoen; preuts
doen.
mignardise, f. gemaakte liefheid, bevalligheid; flikflooierijen; fijn belegsel; $ kleine
anj er.
mignon, a. lief, aardig, schattig; argent '',
snoepgeld; zakgeld; pe'che ,----i, lievelingszonde; '', m. -ne, f. lieveling; liefje,
schatje; gunsteling.
mignonnement, adv. lief, aardig, schattig.
mignonnette, f. liefje, dotje; fijne garen
kant; fijn gestampte peper; $ Chinese
anjelier; porseleinbloempje; reseda.
mignoter, v.tr. vertroetelen, knuffelen.
mignotise, f. knuffelarij, liefkozing, vertroeteling.
migraine, t. schele hoofdpijn.
migrateur, -trice, a. verhuizend; trekkend;
oiseaux i--ds, trekvogels.
migration, I. landverhuizing, 't trekken (v.
vogels); f--, des peuples, volksverhuizing.
migratoire, a. trek...
mi-hauteur, in: 4 ', ter halverhoogte.
mi-jambe (a f---), tot halverwege 't been.
mi-janvier, f. half Januari.
milaurEe [mi3O-], f. nufje; faire la "-,, zich
nuffig aanstellen, preuts doen.
mijoter [mi3O-], v.tr. zacht stoven; in stilte
voorbereiden, -beredderen; bekokstoven;
se '', te vuur staan, uitgebroed of gebrouwen worden; '', v.intr. zacht koken.
I mil [mil], duizend (in jaartallen).
2 mil [mij], m. $ gierst; "-, a dpis, ,--,
d' Italie, ,---, des oiseaux, negerkoorn,
sorgho; ,-•., A grappes, wild panikkoren.
3 mil [mil], in. knots (in gymnastiek).
mi-laine, /. halfwol.
milan, m. $t wouw, kiekendief.
Milan, m. Milaan.
Milanais, m. Milanees; m---,, a. Milanees.
milaneau, m. it kleine wouw.
mildew, mildiou, m. meeldauw.
koorts
miliaire, a. gierstvormig; fievrei,
gierstmet gierstuitslag; eruption,-.., ,
korrelvormige uitslag.
milice, f. X krijgswezen; leger; volksleger;
landweer; (oudt.) militie; "is celestes,
hemelse heirscharen, engelen; tirer a la N,
loten; tomber á la ,•,, inloten.
milicien, m. X militiesoldaat, milicien.
milicienne, f. voorvechtster, strijdster.
milieu [-ljcb], m. midden; middelweg; omgeving, kring; middelstof; le juste "-, , het
juiste midden, de gulden middelweg; au
,-., de, midden in, te midden van; au ,--,
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milliime [milj-], a. & m. duizendste (deel).
millier [milj-], m. duizendtal; des ,-,s, duimilligramme, in. milligram. [zenden.
millilitre, m. milliliter.
millimetre, m. millimeter.
million [milja], in. millioen; riche174 mss,

de tout cela, te midden van dit alles; au
beau '', juist in 't midden; du ,--, de...,
uit het midden van..., uit de boezem
van...; couper par le '', middendoor
snijden; it n'y a pas de ,-,, er is geen middeiweg; 't is kiezen of delen; ,-•,, a. middel...; point ei, middelpunt.
militaire, a. de krijg betreffend, krijgs...;
art '', krijgskunde; discipline ,,,, krijgstucht; a l'heure, precies op tijd; port i-%,,
kt, oorlogshaven; (.,, m. krijgsman, mili,-..--4,
tair.

militairement, adv. op soldatenwijze, stipt,
streng; met militaire macht.
militant, a. strijdend; uitdagend; l'Eglise,%, e,
de strijdende kerk.
militarisation, f. 't militair maken.
militariser, v.tr. militair maken; onder militair bestuur brengen.
militarisme, m. overwegende invloed van de
militairen, militairisme.
militariste, in. aanhanger van 't militarisme;
N, a. militairistisch.
militer, v.intr. (fig.) strijden, pleiten (voor,
en laveur de); 'n lans breken voor.
I mine [mil], duizend;' et r--, , des "-, et des
cents, duizenden (en duizenden); le n'ai
pas des ,.-, et des cents, ik heb het geld niet
voor het opscheppen; gagner des ,•0 et des
cents, grof geld verdienen; un ,.., de briques, 1000 bakstenen; mettre dans le "a ,
raak schieten; een lot uit de loterij
trekken.
2 mile, m. mijl; f., anglais, Engelse mijl
(1609 m); ,---, giographique, geographische mijl (4945 m); "a marin, zeemiji,
(1852 m).
mile-canton [milak5.0], m. visbroed.
mille-feullle, f. $ duizendblad; bladerdeeg(koek); tom-pouce.
mille-fleurs, m. duizendbloemengeur.
millênaire, a. duizendjarig; nombre ,-,i,
duizendtal; ,--,, m. duizend jaren; rêgne,,,,
duizendjarig rijk.
millenarisme [milend-], m. geloof a. d.
komst v. d. Messias; -a. h. vergaan v. d.
wereld in 't jaar moo.
millinium [-lenjOm], m. duizendjarig rijk.
mille-pattes, m. zie mille-pieds; ook: (arg.)
X zandhaas.
mille-pertuis, m. $ St.-Janskruid.
mille-pieds [milpiè], in. duizendpoot.
millêpore [-lepOr], m. puntkoraal.
millêrite [-lerit], f. nikkelkies.
millisime [416]-, m. jaartal (op munten).
millet [mijb), m. gierst; (arg.) bankje van
duizend.
milliaire [milj-], a. mijl...; borne ,--d, Pierre
mijlpaal; ,--,, in. mijlpaal2.
milliard [milj-], in. milliard.
milliardaire [milj-], a. & m. milliardair.
milliasse [miln, I. grote menigte; biljoen,

schat- en'schatrijk.

millionlime [milj-], a.V & m. millioenste
(deel).

millionnaire [milj-], m. millionnair.
milord [-Mr], in. milord (ook: rijtuig).
milouin [-lwe], in. It tafeleend; ,--, huPPe,
krooneend.

Miltiade f-sjddl, in. Miltiades.
mi-mai, I. half Mei.
mi-mat, in: 4 ,-,, 4 halfstok.
mime, m. gebarenkluchtspel der Romeinen;
acteur in een gebarenspel, nabootser van
de manieren van anderen.
mimer, v.tr. (door gebaren) nabootsen,
vertolken of voorstellen (v. dansers &);
nadpen.
mitnêtisme, fli. $ & .ezz mimicry; nabootsing (door dieren) v. d. omgeving, waardoor ze weinig in 't oog vallen.
mimeuse, I. $ mimosa; ,---# pudique, kruidjeroer-me-niet.
mimeux, a. zeer gevoelig voor aanraking.
mimi, m. poes; (fam.) poesje, schatje; faire
des ,%-is, aanhalen; r•-, , a. lief, schattig,
snoezig, aardig.
mimique, a. door gebaren nabootsend, mimisch; ,■.,, f. gebarenspel, -kunst, mimiek.
mimodrame, m. pantomime-drama.
minologie, f. nabootsing v. d. gebaren v.
anderen.
mimosa, f. $ mimosa, kruidje-roer-mij-niet.
mimule, m. $ maskerbloem; e%, musque,
muskusplantje.
minable, a. te ondermijnen; ellendig, armoedig, sjofel.
minaret, m. minaret (toren van moskee).
minauder, v.intr. behaagziek zijn, lief doen,
aanhalig zijn.
minauderie, f. gemaaktheid; ,--,s, behaagzieke maniertjes.
minaudier, a. & m. -lire, I. behaagziek, gemaakt lief (mens); opgeprikt.
mince, a. dun; schraal, gering; ,-., !, nou!
en of !; ,-i de pluie! (arg.) wat een regen !
un grand ,---,, een lange magere vent; ,---i, m.
(arg.) lapje: bankbiliet.
mincer, v.tr. in dunne reepjes snijden.
minceur, f. dunheid, smalheid.
mine, f. gelaat, uiterlijk, gezicht; mijn,
bergwerk; kruitmijn; oude Griekse munt
of gewicht, mina; ,,, 4 poivre, (arg.)
drankhuis; ,•-, de fer, ijzermijn; ,---, de
plomb, potlood; avoir bonne i-,,, er goed
uitzien; dventer la e---, , de aanslag-, 't komplot ontdekken; faire la ,.., 4 qn., pruilen
tegen iemand; faire t■d de, de schijn aan-
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nemen van, doen alsof; faire bonne
woords;
Openbaar Ministerie;
le saint
het heilig priesterambt (ook:
qn), iemand vriendelijk ontvangen; faire
zijn diensten
le N des autels); offrir son
bonne N a mauvais ieu, zich goed houden
a qn., lief
aanbieden; preter son ...zijn hulp
(in tegenspoed); faire des
verlenen; par ,---, d'huissier, door den
doen tegen iemand; faire froide 4 qn ,
deurwaarder.
iemand koel bejegenen; faire grise (mauvaise) N a qn., iemand niet vriendelijk ministeriel, a. - lement, adv. ministerieel;
officiers notarissen, procureurs, deurontvangen; faire jouer (scatter) une
waarders, griffiers &.
een mijn laten springen; N flottante,
drijvende mijn; N active, X wakende ministrable, a. voor 't ministerschap in aanmerking kunnende komen.
mijn; automatique, schokmijn; ecole
des mss,hogere mijnbouwschool; ne pas ministral, a. herderlijk, geestelijk, van
zijn uiterlijk tegen hebben;
dominee.
payer de
op zijn eerlijk gezicht.
ministre, m. minister; uitvoerder; dienaar;
sur sa
gezant;
(protestant), predikant; (arg.)
miner, v.tr. ondermijnen2 , doen wegkwijnen,
[-uitteren.
Kobus: muilezel; ti (des autels) du Seigmineral, m. erts.
a. delfneur, priester; culte( de Dieu), geestemineral, m. delfstof, mineraal;
't delfstoffenrijk.
lijke, bedienaar des Woords;
du saint
stoffelijk; le rêgne
Evangile, predikant;
des finances, mimineralisable, a. dat ertsen kan vormen.
ertsvormend(e
nister van financien.
mineralisateur, a. (&
ministresse, f. ministersvrouw.
stof).
mineralisation, f. mineraalvormig, ver- minium [-dm], m. menie.
minois, m. aardig gezichtje (snoetje).
ertsing.
minon, m. poesje, katje (ook $ ); en
mineraliser, v.tr. tot erts maken.
minette, stiekum, stilletjes.
mineralogie, f. delfstofkunde.
mineralogique, a. mineralogisch, van de minoratif, a. & m. (oud) zacht afdrijvend
(middel).
delfstoffen.
minorer, v.tr. (in prijs) verlagen.
mineralogiste, m. delfstofkundige.
minoritaire, a. & m. (lid) v. d. minderheid.
mineralurgie, I. toegepaste delfstofkunde.
ZN collegegeld.
minorite, f. minderjarigheid; minderheid.
minerval,
Minerve, Minerva; arbre de ,----,, ® olijfboom; Minorque, f. Minorca.
t. verstand, kop.
minot, m. schepel (39 liter).
Minotaure [-tor], m. Minotaurus (monster
minet, m. - te, /. poesje, katje.
uit het labyrinth op Creta); mom ,(arg.)
I mineur, m. mijnwerker; mineur (geniemijnwerker.
a. in: ouvrier
minnaar van een gehuwde vrouw.
soldaat);
2 mineur, a. kleiner, minder; minderjarig; minoterie, f. meelfabriek.
mineur; Asie tee, Klein-Azie, les minotier, m. meelfabrikant; meelhandelaar;
a. meel...
freres mss, de Minderbroeders; ordres mss,
kleine terts; minult, m. middernacht, 12 uur 's nachts;
RK lagere orden; tierce
mineurtoonaard.
minderjarige;
met demi, half 66n ('s nachts); absinthe
absinth met witte wijn; sur (of
mineure, f. 2de stelling ener sluitrede;
de
tegen middernacht.
minderjarige; Franciscanes.
vers) le
f. kleine letter.
miniature, f. versierde letter (in oude hand- minuscule, a. (zeer) klein;
schriften); miniatuur2, miniatuurschilde- minutaire, a. origineel (v. e. akte).
in miniatuur, in 't klein.
ring; en
minute, f. minuut; origineel van een akte;
I, (pop.) wacht eens even !, de perruminiaturiste, m. miniatuurschilder.
de
mijnen
betreffend;
mijn...,
quier, boerenkwartiertje; a la —, op de
minier, a.
minuut, op staande voet, direct; stipt
industrie e•-iere, mijnindustrie.
l'autre, elk ogenblik;
op tijd; d'une
miniere, I. ertsgroeve; open mijn; graverij.
allerlaatste nieuws (kraut).
derniere
minima, m. pl. v. minimum.
minuter, v.tr. de minuut opmaken (v. e.
minimal, a. minimaal.
m.
akte).
minime, a. zeer klein, gering, miniem;
RK Miniem: minderbroeder.
minoterie, f. uurwerk (v. e. klok); 3-minutenlicht.
minimite, f. 't minieme, -onbeduidend of
minutie [-si], f. kleinigheid, nietigheid;
uiterst kleine.
minutieuse behandeling, peuterige zorgminimum [-mom], m. 't minste, 't geringste,
vuldigheid.
't kleinste; piquer le de minste
fouten hebben; het laagste cijfer krijgen; minutier, m. minutenregister.
thermometre a minima, minimumthermo- minutieusement, adv. v. minutleux, a.
uiterst precies, nauwkeurig; kleingeestig,
op zijn (aller)minst.
meter; au
pietlustig, peuterig.
ministere, m. ambt; dienst; bediening;
de la parole, bediening des mioche, m. (pop.) dreumes, kind.
ministerie;
miner
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mi-parti, a. half; chambr es es, W gemengde mironton, mirontaine, trala, trala, van
rechtbanken voor de helft uit R.K. en
voor de helft uit Protestantse leden
saamgesteld.
mipartir, in twee helften verdelen.
mipartition, f. halvering.
Miquile, f. Michaela.
miquelet, m. Spaanse bandiet.
mirabelle, f. mirabelpruim.
miracle, m. wonder, mirakel; LI) mirakelspel;
que c'e'tait mirakels geweldig;
belle 4 e■, , wondermooi; it n'y a pas de
quoi crier N of au, daarover hoeft men
nog geen ophef te maken; faire (ope'rer)
des mss,wonderen doen2 ; par (als)
door een wonder; cour des 11/1,,s, verblijf
der Parijse bedelaars, gauwdieven &.
miraculeusement, adv. v. miraculeux, a.
wonderbaar(lijk).
mirador, m. belvedere (op Spaanse huizen); uitkijk(-post, -torentje).
mirage, m. luchtspiegeling; zinsbedrog; fata
morgana.
m irbane, f. essence de e.•,, kunstmatige
bittere-amandelolie.
mire, I. vizier (v. h. geweer); 't mikken;
mikmikken; point de
prendre sa
vizierkeep; coin de
punt; cran de
stelwig.
eierspiegel.
mire-oeufs [-rth],
mirer, v.tr. mikken; (eieren) tegen 't licht
schouwen; (pop.) bekijken; se ,--,, zich
spiegelen; in de spiegel kijken; weerspiegelen; zich bewonderen; se dans
ses plumes, zijn eigen tooi (of mooiheid)
bewonderen.
mirette, f. boetseerstok, voegijzer (v. metselaar); (p1.) (pop.) kijkers: ogen.
d' ceufs, eierschouwer.
mireur, tn. in:
mirifique, a. -ment, adv. wonderbaarlijk,
buitengewoon, vreemd.
mirliflore, m. (tam.) saletjonker, pronker.
rietfluit; roomhorentje; (pop.)
mirliton,
deuntje; (arg.) X kanon.

mirmidon = myrmidon.
mirobolamment, adv. v. mirobolant, a. (pop.)
om ervan om te vallen, wonderbaarlijk.

miroir, m. spiegel°; N ardent, brandspiegel;
a main,
a barbe, scheerspiegeltje;
poules, (arg.) mooie
handspiegel;
jongen; ecriture au ,---,, spiegelschrift;
spiegeleieren.
(ruts au
miroirt-espiont, m. spionnetje.
miroitant, a. spiegelend, weerschijnend,
flikkerend.
miroite, a. cheval appelbruin paard.
miroitement, m. spiegeling, weerschijn.
miroiter, v.intr. blinken, spiegelen; faire
voorspiegelen. [tie.
miroiterie, f. spiegelhandel; spiegelfabrikamiroitier, m. spiegelbandelaar; spiegelinzetter,

lieredomdijne.

miroton, m. hachee (v. vlees met uien);

ti

de fruits, soort vruchtencompOte.

mi-route, in: 4
halverwege.
mirtille, I. $ blauwbes.
mis, a. bien
net gekleed; zie mettre.
$ fokkemast.
misaine, f. fok; mdt de
misanthrope, m. mensenhater;
a. misanthropisch.

misanthropie, f. mensenhaat.
[hatend.
misanthropique, a. misanthropisch, mensenmengelwerk.
mIscellanèes, f.
miscibilitê, f. mengbaarheid.
miscible, a. mengbaar.
mise, f. inleg, inzet; bod; kleding, kledij;
't stellen &, zie mettte,,■, bas, het werpen
(v. dieren); N hors, inbreng, vOOrgeschoten geld; ,---, 4 l' eau, kt, tewaterlating;
N a l' etude, het in studie nemen;
pri g, (som der) schatting, inschrijving,
inzet (bij verkoop); a la retraite,
pensionnering; N au point, X instelling;
de fonds, inbreng (in
(fig.) rechtzetting;
zaak); ti en accusation, het in staat van
beschuldiging stellen;
en adjudication,
aanbesteding;
en biere, het kisten;
en demeure, (fur.) aanmaning;
en e'tat,
het in staat stellen; 't in orde brengen;
en execution, tenuitvoerlegging;
en
liberte, invrijheidstelling; men marche,
aanzetten (motor);
en pages, het opmaken (v. 't zetsel);
en, possession,
inbezitstelling;
en scene, montering
v. e. toneelstuk; ti en valeur, 't exploiteren, exploitatie;
en vente, het verkrijgbaar stellen, (uit)verkoop; etre de
geldig, aannemelijk zijn.
v.intr.
miser, v.tr. inzetten (bij 't spel);
bieden (bij verkopingen).
miserable, a. ellendig, beroerd, ongelukkig;
jammerlijk; armzalig, armoedig; m.
ongelukkige; ellendeling, beroerling.
miserablement, adv. ellendig, ongelukkig.
misire, f. ellende, nood, gebrek, armoede;
nietigheid, kleinigheid, kleine onaangenaamheid; chercher N a qn., iemand
„zoeken"; faire des
qn., iemand plagen;
de nous!, wee ons !
miserere, m. de 5 iste psalm; colique de (.■,,
darmkoliek; dans un f•-, , in een amerijtje;
klaagliederen aanheffen.
chanter le
misereux, m. arme drommel, -slokker.
misericorde, I. barmhartigheid, ontferming;
steunblokje a. e. koorbank; genade, vergiffenis; ancre de
reserve-anker; a tout
Peche
misericordieusement, adv. v. misericordieux,
a. barmhartig, genadig.
Misnie, f. Meissen (Saksen).
misogame, In, die ' 11 afkeer v,
huwelijk
heeft,

misogyne

499

misogyne, m. vrouwenhater; ,.,, a. de vrouwen hatend.
misoniisme, m. haat v. nieuwigheden.
misoniiste, m. hater van nieuwigheden.
missel [-sel], m. RK missaal, misboek.
mission, f. opdracht; zending, missie;
e'trangere, uitwendige zending; t■i intirieure, inwendige zending; avoir ' de,
de opdracht hebben om; don,ner of faire
la,-, de..., opdragen om...; pricker une,,,,
RK de missie prediken, de missiepreken
houden; avec (la) ,---, de..., met de opdracht
om...; frais de ,-.,, ambassadekosten;
alley en ,--,, RK naar de missie gaan;
envoyer en ,-.,, met een opdracht ergens
been zenden.
missionnaire, m. missionnaris, zendeling;
,---,, a. zendings...
missionnariat, m. zendelingschap.
m issionnarisme, m. zendingswezen.
mississipien, a. van de Mississipi.
missive, I. brief, bericht; --, a. in: lettre '',
mistelle, f. gegiste most.
[missive.
mistigri, m. klaveren hoer; poes.
mistoufle, f . (pop.) miserie; faire des-'s a qn.,
iemand plagen, pesten; etre dans la e.),
in de miserie zitten.
mistoufler, v.tr. pesten, plagen, treiteren.
mistral, m. Noordwestenwind (in ZuidFrankrij k) .
mitaine, f. dameshandschoen zonder yin.gers; want; mettre (prendre) des —s, voorzichtig te werk gaan.
mite, I. (kaas)mijt, made, memel; mot;
slaper (in de ogen).
mite, a. vol mijten, waar de mot in is.
mi-temps, f. (sp.) rust, half-time.
miteux, a. pover, arm(zalig), miserabel,
schunnig.
mithridate, m. tegengif; vendeur de ,--,,
kwakzalver.
mitigation, f. verzachting, leniging.
mitiger, v.tr. verzachten, lenigen; '', v.pr.
se —, zachter worden.
miton, m. polsmofje; onguent ,.., mitaine,
middel dat goed noch kwaad doet, lapzalfje.
mitonner, v.intr. zachtjes koken: e ., , v.tr.
zachtjes laten koken; (fig.) langzaam aan
voorbereiden, bekokstoven; vertroetelen,
verwennen.
mitoyen, -ne, a. tussen twee in; in 't midden; mur ,■,, mandelige (= gemeenschappelijke) muur; parti ,.-i, middelweg.
mitoyennetê, f. mapdeligheid, gemeenschappelijk bezit (b y. v. e. muur).
,
mitraillade, f. X schrootvuur.
mitraille, f. oud ijzer; mengsel om te solderers; X schroot; de mitrailleurs; (arg.)
kopergeld.
mitrailler, v.intr. & v.tr. X met schroot
(-mitrailleurs) (be)schieten.
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mitrailleur, m. (bedienaar v. e.) mitrailleuse.
mitrailleuse, f. X mitrailleuse; machinegeweer, -kanon.
mitral, a. mijtervormig.
mitre I. bisschopsmuts, mijter; schoorsteenkap; X 2 10 mm granaat.
mitre, a. gemijterd.
mitron, m. (banket)bakkersjongen.
mitte, /. uitwaseming v. beerputten;
oogziekte daardoor veroorzaakt; (oud.) korenof zoutmaat.
[stem.
mi-voix, in: a ,-,,, halfluid, met gedempte
mixte, a. gemengd; bains ,-,.9, gemengde
baden; bdtiment ,, , 4,.. met zeil- en stoomvermogen; ecole t', school voor jongens
en meisjes; marine r'd gemengd huwelijk
(tussen mensen v. verschillend geloof) .
mixtiligne, a. uit rechte en kromme lijnen
bestaand.
mixtion, f. mengsel; vermenging.
mixtionner, v.tr. (ver)mengen.
mixture, f . mengsel, mixtuur; mengkoren.
mnêmonique, a. 't geheugen betreffend;
, .i, f. kunst om 't geheugen te helpen.
mnimotechnie, [-tekni] f. kunst om 't geheugen te helpen.
mnemotechnique, a. = mnêmon ique.
mobile, a. beweegbaar, beweeglijk; veranderlijk; fetes ,---,s, veranderlijke feestdagen (by . Pasen); fosses —s, tonnen
van het Liernurstelsel; garde ,---i, X legerafdeling, in bijzondere omstandigheden
op de been gebracht; manchettes —s, losse
manchetten; ,-,, in. beweegkracht; beweegreden, drijfveer; X soldaat v. d.
garde mobile.
mobiliaire, a. roerende goederen betreffend;
imp 6t —, belasting op roerende goederen.
mobilier, m. inboedel, de meubelen; ,-,
scolaire, schoolmeubelen; e•-i, a. roerend;
zie ook contribution &; saisie ,---iiere, beslag op 't huisraad.
mobilisable, a. X te mobiliseren.
mobilisation, I. X mobilisatie; roerend-verklaring (v. goederen).
mobiliser, v.tr. X mobiliseren; in roerend
goed veranderen: ,-., Partnee, mobiliseren; —', v.pr. se ,-•,, gemobiliseerd &
worden.
mobilitê, 1. beweegbaarheid; wispelturigheid, veranderlijkheid.
moblot, m. (pop.) soldaat van de garde
mobile (1870).
mocassin, m. Indianenschoen; (pop.) schoen;
.5a moerasslang.
mochard, a. zie moche.
moche, a. (pop.) lelijk, beroerd, slecht; P■i, I.
wolgaren; streng. [Toulouse.
moco, m. (arg.) inwoner van Marseille of
modal, a. (gram.) modaal; I' karakteristiek
voor de toonaard; notes ,-,des, 4' terts en
se xt.
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modalite, f. (gram.) modaliteit, wijze van
zijn; ,1* toonaard.
mode, in. methode; (gram.) wijs (v. werkwoorden); J' toonaard; ,---,, f. manier;
mode; ''s, modeartikelen; titre A la r•-,,
in zwang zijn, in de mode zijn; bceuf (ci la)
(•,, ragout van gelardeerd rundvlees;
oncle d la e%-, de Bretagne, voile neef van
vader of moeder; a la ,., d'Espagne, op
zijn Spaans; d sa ",, op zijn manier;
it est de e•., de..., het is de mode (het gebruik) om...; passer de ,,, uit de mode
raken; hors (passé) de ,,, uit de mode;
magasin de mss, dameshoedenwinkel.
modelage, m. 't modelleren.
modile, in. voorbeeld, model; un ,•., de vertu,
een toonbeeld van deugd; sur le ,-•-, de,
naar (het voorbeeld van); fertnee.%, , modelboerderij; ancien r•-, , ouderwets.
modelê, in. modele: het relief van beeldhouw werk; vorm.
modeler, v.tr. modelleren, modellen maken,
boetseren, vormen; regelen naar; se ,---,
sur, zich richten naar, een voorbeeld
nemen aan.
modeleur, m. modelleur, boetseerder.
modelliste, m. modellenmaker.
mod'enature, I. ronding v. h. lijstwerk.
Modine, I. Modena.
modêrantisme, m. leer of stelsel der gematigden. [matigdheid.
modkrantiste, m. voorstander van de gemodérateur, m. bestuurder, -ster; regelaar;
X moderateur: toestel, dat de werking
v. e. machine regelt; lamp d "-,, moderateurlamp; f•-,, a. regelend, matigend.
moderation, f. matiging, gematigdheid.
modêratrice, I. tot matiging aansporende,
gematigdheid predikende vrouw.
mod6r6, a. gematigd, matig; ,%.,, m. gematigde.
moariment, adv. gematigd, matig.
modeler, v.tr. matigen; verminderen; verzachten, temperen; f%-,, v.pr. zich matigen.
moderne, a. modern, nieuw, nieuwerwets;
l'histoire ,---,, nieuwe geschiedenis; d la ‘-.,,
op de moderne manier; ,,,s, tn. pl. de
latere schrijvers (in tegenst. met de
Ouden).
modernement, adv. modern.
modernisation, f. modernisering.
moderniser, v.tr. een nieuwerwets aanzien
geven, moderniseren; se e--, , v.pr. modern
worden, met z'n tijd meegaan.
modernisme, tn. modernisme.
moderniste, m. modernist, aanhanger van
het modernisme; /-•,, a. modernistisch.
modernite, I. 't moderne.
modeste, a. -ment, adv, zedig, bescheiden,
{ voudigheid.
eenvoudig.
modestie, f. zedigheid, bescheidenheid, eendu
prix, matige
geringheid;
,-,-,
f.
modicItê,

moi
of billijke prijs; la ,-, de son revenu, zijn
gering inkomen. [wijzigen.
modifiable, a. voor wijzigingIvatbaar, to
modificateur, a. wijzigend; ,-,, m. wijziging
brengende of bewerkende factor.
modificatif, a. bepalend, wijzigend; t.%,, m.
bepalend woord.
modification, f. wijziging;-verandering.
modificatrice, a. wijzigend.
modifier, v tr. wijzigen, veranderen; (gram.)
bepalen; i----i, v.pr. se ,-■,, zich wijzigen, zich
veranderen; zich laten wijzigen, gewijzigd
worden.
modillon, m. neut, versiering aan de kroonlijst; (arg.) naaimugje.
modique, a. -ment, adv. gering, matig,
karig, billijk.
modiste, f. modemaakster; hoedenmaakster,
-verkoopster, modiste; (arg.) zouaaf;
,--,, a. in: marchande,%,, eigenares van een
modezaak.
modulation, f. stembuiging, modulatie.
module, m. modulus; eenheidsmaat v. d.
verhouding van onderdelen v. e. bouwwerk; verhoudingsmaat (v. penningen &);
soort sigaar.
moduler, v.tr. moduleren, met veel uitdrukking voordragen.
moelle rmwalj, f. merg; pit2; e%., epiniire,
ruggemerg; ,--, allongie, verlengde merg;
,---, de rocher, asbest; ,%., de sureau, vlierpit;
jusqu'd la "-, des os, door en door.
moelleusement [mwal-], adv. zacht, mollig.
moelleux [mwdlob], a. zacht, mollig, mergachtig; vol merg; pittig; krachtig; r■,, m.
molligheid; os P%- ,, mergpijp; (arg.) boomwol; it a du e%,, hij is lenig in zijn bewegingen.
moellon Imwa.181, m. bouwsteen; bloksteen; zandsteen.
moellonnier, m. kloofwig.
mceurs [meer(s)J, f. pt. zeden, gebruiken,
levenswandel; les ,-%-i, (arg.) de zedenpolitie; avoir des ,•,, van goed zedelijk
gedrag zijn, braaf oppassen; ne pas avoir
de,,, zich slecht gedragen; entrer dans les
(S, zich inburgeren; ce n'est pas dans nos
,,, dat ligt niet in onze zeden; un homme
sans ,--,, een zedeloos mens.
mofette, f. verstikkend mijngas; stinkdier.
mogol, m. keizer der Mongolen.
mohair, m. stof van Naar der angorageit,
mohair.
mohatra (contrat ,..,), m. woekercontract.
moi, pron. mij, ik; c'est e%.,, ik ben het; ne
serais-je plus N?, zou ik niet meer dezelfde zijn?; ,, vous trahit I , ik u verraden !; r•-, qui vous parle, ik zelf; a
,-,, aan mij; van mij; a ,---,!, help !;
chez e.,, bij mij (thuis); mon chez ,---,,
mijn thuis, mijn home; de e.,,, van mij;
de vous a ,%-,, onder ons; pour quart a ,•,,
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moisir, v.intr. & se —, beschimmelen; (pop.)

wat mij betreft; selon ,•a, volgens mij; sur
N, bij mij; e-d, m. ik, ego, ikheid; son
autre ,--tneme, zijn tweede ik, zijn alter
ego; le'' est haissable, het doet onaangenaam aan, als iemand het over zich zelf
heeft.
moignon [meny5_ of mwaly3], m." stompje

(v. e. afgezet lid); boomstronk.
moinaille, I . > monnikenvolk.
moindre, a. kleiner, minder; le (of la) e•-i,
de minste; le ,...,, (ook:) het geringste; c'est
la son ,--i defaut, dat is hij wel het allerminst of zeker niet; c'est la'' des choses,
dat betekent niets, dat is maar een
bagatel (voor hem &); c' itait la "a des
choses, dat was wel het minste dat hij
kon doen.
moindrement, adv. minder; pas le "-,, in
't minst niet.
moine, tn. monnik (ook 14); beddepan; ZY
kattenhaai; (arg.) hoerejong: witte plek
bij 't drukken; ,■., blanc, (arg.) kaas; ,-%.,
bourru, boeman; zie ook habit.
moineau, tn. 3! (huis)mus; ,•., domestique
(franc), huismus; un, joli "a .1 , een fijn
merk !, vilain "a, lelijkerd, gemene vent.
moinerie, I. monnikerij, monnikswezen.
moinesse, f. non.
moinillon, m. monnikje.
moans, adv. minder, min; le r%, , 't minst;
(tout) au ,---, of du '', a tout le ,---,, ten
minste; au ",, minstens; a ,--, que (met
subj.), 4 ,--, de (met inf.), tenzij; n' en .. .
pas moans, er niet minder om; desniettemin; n'étre Tien ' que, helemaal niet zijn;
en' "a de, binnen (tijd); pas le "a du monde,
in de verste verte niet; ,---, une, (pop.) net
op tijd; r%,, m. 't minste; min(us)teken.
moins-disant, m. laagste inschrijver.

moins-percu, in. het te goed, te geringe
ont vangst.
moans-value, f. verminderde opbrengst,
waardevermindering.
moirage, m. 't gevlamd opwerken v. stoffen.
moire, I. moor, moire (soort v. gewaterde
stof).
moire, a. gemoireerd, gewaterd (van stoffen).
moirer, v.tt. moireren,wateren (van stoffen).
moison. maand; maandloon; les ,,, (ook:)
de maandstonden; les "a d' ecole, het
schoolgeld; de longs "a , vele maanden;
"-, de Marie, RK Meimaand; par "i,
maandelijks, per maand; six "a , een half
jaar; trente ans et les'' de nourrice, ze is
dertig „plus de Meimaandjes" (die zij
ouder is dan zij opgeeft).
Molse, m. Mozes; ,-,, m. wiegemandje.
moise, f. ... klamp, karbeel, dwarsrib.
moiser, v.tr. ... met karbelen vastmaken.
moisi, a. beschimmeld, "a , m. schirnmel;
sentir le ,■,, schimmelig (muf) rieken.
molsiaqu e, a. mozaisch.

lang wachten of blijven; 'n plantenleven
lijden; ,,,, v.tr. doen , schimmelen.
moisissure, f. schimmel; ^-, de wche, asbest.

moissine, f. wijngaardrank met druiven.
moisson, fi. oogst (inz. korenoogst); oogsttijd.
moissonnage, m. 't (koren)maaien.
moissonner, v.tr. oogsten 2 ; inoogsten 2 , ver•
werven; (fig.) wegmaaien.
moissonneur, in. oogster; (koren)maaier.
moissonneuse, f. maaister; X maaim.achine.
moite, a. klam, vochtig.
moiteur, I. klamheid, vochtigheid.
moitiê, f. helft; wederhelft; a "a, loc. adv.
half, ten halve; a ,--, chemin, halverwege;
vendre a ,--, prix, voor de halve prijs verkopen; titre de ,--, dans une affaire, voor de
helft bij een zaak betrokken zijn; trop
long & de la ', de helft te lang &; coupes
par la "a, middendoor delen.
moitir, v.tr. klam- of vochtig waken.
moka, m. mokkakoffie.
mol, molle, a. week; zie mou.
molaire, a. in: dent '' of e%,, f. maaltand,

kies.
molasse, f. soort kalkhoudende zandsteen.
Moldave, IM. & f. Moldavier, Moldavische.
Moldavien, m. Moldavier.
moldavique, a. Moldavisch.
mole, m. havenhoofd, -dam; ,---, d' Adrien,
mausoleum v. Hadrianus; e.--,, f. Zy maanvis.
moleculaire, a. de moleculen betreffend.
molecule, I. molecule.
molene, I. $ wolkruid, toorts.
moleskine of molesquine, f. soort voeringstof; imitatie-leer.
molestation, f. overlast, hinder.
molester, v.tr. overlast aandoen, hinderen.
molet, m. goudsmidstangetje.
moletage, m. 't polijsten (m. e. wrijfsteen).
moleter, v.tr. polijsten (m. e. wrijfsteen);
voorzien v. e. raadje.
molette, /. raadje (v. e. spoor); kartelrad;
wrijfsteen (v. schilders); ' gal: kootgezwel (van paarden).
moliere (soulier "a) lage schoen.
molièresque, a. (als) van Moliere.
molièriste, m. onderzoeker omtrent-, kenner
van Moliere.
Molinisme, m. leerstelsel van Molina.
mollasse, a. te week; slap, zacht; ,.,, /.
futlooze Trien.
mollasson, in. slappe Tinus.
mollement, adv. wekelijk, slap, zacht.
mollesse, f. weekheid, zachtheid; slapheid;
zwakheid; verwijfdheid.
mollet, in. kuit (v. 't been); ,-,, a. week,
zacht; cruf ^-,, zacht ei.
molleteur, in. eierkoker.
molletiires, f.pi. beenwindsels, puttees.
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molleton, m. molton (wol-, katoenstof);
(arg.) kuit.
mollification, f . verzachting.
mollifier, v.tr. verzachten; verdunnen.
monk, v.intr. week worden; zwak worden;
verslappen; gaan liggen (van de wind);
v.tr. week maken, weken; vieren (een
[touw).
mollusque, m. weekdier.
grote waakhond, dog; hondsmolosse,
vleermuis.
Moluques, f. pl. Molukken.
leng.
molve, I.
molybdine [mOlibd en], m. molybdeen
(metaal).
f. meid.
mime, m. (pop.) jongen, vent;
moment, m. moment°, ogenblik; le
psychologique, het (psychologisch) juiste
op 't nippertje;
moment; au dernier
le N supreme, het stervensuur; 4 ce
op dat ogenblik; a chaque (tout)
,, d taus
ieder ogenblik; a un
donne, op een gegeven ogenblik; au
oil, op 't ogenblik, dat...; clans le
ogenblikkelijk; clans
straks, direct,
ieder ogenblik; des ce,--a, van dat oogenblik af; zometeen; de
du ,---, que,
zodra; nu, daar; als; it peut venir d'un
a l'autre, hij kan ieder ogenblik
komen; _en ce ,•,, op dit ogenblik, momenteel; en un '', in een ogenblik (oogwenk); par mss, af en toe; pour le op
dit ogenblik; sur le"a, op 't ogenblik;
it y a '- pour tout, alles op zijn tijd;
een ogenblikje !
un
momentanê, a. -ment, adv. ogenblikkelijk;
voor 't ogenblik, kortstondig.
momerie, I. veinzerij, apenkool; dwaze vertoning.
momie, f. mummie 2; (fain.) houten Klaas.
momier, m. kwezel.
mOmiire f. (pop.) min.
momification, f. verandering in een mummie.
momifier, v.tr. vermummien, tot mummie
maken; v.pr. se (tot) een mummie
worden.
mominette, f. (pop.) glaasje absinth.
momon, m. maskerade.
Momus [ -miis], m. Momus (god van de
mon, pron. mijn, mijne. [spot).
monacaille, f. monnikenvolkje.
monacal, a. -ement, adv. de monniken betreffend, monniken...
monnikswezen.
monachisme [-fi- of -ki-],
Monaco, m. Monaco; les m"-is, (pop.) de
duiten.
monadaire, a. v. d. monade.
monade, f. monade, enkelvoudig wezen;
puntdiertje.
monadelphe, a. t eenbroederig.
monadologie, f. monadenleer.
monandre, a. g eenmannig.

monanthe, a. $ eenbloemig.
monarchie, f. monarchie: alleenheerschappij.
monarchique, a. -ment, ado. monarchaal:
alleenheersend, eenhoofdig (geregeerd).
monarchiste, m. aanhanger v. e. eenhoofa. monarchisdige regeringsvorm;
tisch.
monarch:
alleenheerser,
monarque, in.
$ pondspeer.
vorst; grand
monastere, m. klooster.
monastique, a. kloosterachtig, klooster...
monaut, a. chien hond met een oor.
monceau, m. hoop, stapel.
mondain, a. mondain; werelds(gezind), van
m. tee, werelds mens.
de wereld;
mondainement, adv. mondain, werelds.
mondaniser, v.tr. werelds maken.
mondanitê, f. wereldsgezindheid, wereldse
ijdelheid.
monde, in. wereld; mensen; l'autre
de andere wereld, het hiernamaals;
passer dans l'autre sterven; le beau
fou, een reuzene•-i, de grote lui; un
opkomst, ontzaglijk veel mensen (publiek); le grand de grote wereld; du
fijne lui, nette mensen !; le "a
joli
lettre',' de geletterde wereld, de repude kleine
bliek der letterer', le petit
luyden, de burgermensjes; de kinderwekleine grut; le /.%.,
reld; notre petit
savant,
renverse, de verkeerde wereld; le
iedereen,
de geleerde wereld; tout
mensen
de hele wereld, avoir du
(op bezoek) hebben; zie ook savoir son
kent u hier
connaissez-vous du
de wereld afook iemand ? courir le
reizen, her en der trekken; manquer de
zich niet weten to bewegen (in gezelschap);
quitter le zich uit de wereld terugtrekken (ook: in 't klooster gaan); recevoir du "a, (mensen) ontvangen; savoir
zijn wereld kennen; etre au
son
ter
op de wereld zijn; mettre au
voor
wereld brengen; pour rien au
ter
geen geld van de wereld; venir au
in de wereld;
wereld komen; dans le
uitgaan, in de wereld koaller dans le
men; envoyer dans l'autre naar de andere wereld helpen; it a des ide'es de
l'autre ', hij beeft van die vreemde, gekke
of verouderde ideeen; it a une figure de
hij ziet eruit als de dood van
l'autre
Yperen; it dit des choses de l'autre
hij vertelt heel vreemde dingen; devant
voor de mensen, in het openbaar;
le
beaucoup de veel mensen (publiek);
it y a du r•-, , er is iemand; yolk ! (in winkel); etre die ,---,, tot de (grote) wereld
behoren; nog in leven zijn; bien du ,--,,
(opheel veel mensen; le mieux du
alle hens aan
per)best; en haut le
in (op) de wereld;
dek; par le
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in 't minst niet;
pas le moins du
zoo gaat het in de wereld;
ainsi va le
paye d'ingratitude, ondank is 's wele
relds loon.
monde, a. gepeld.
monder, v.tr. pellen, schillen; schoonmaken.
mondial; a. wereld...
mondification, 1. reiniging, schoonmaking.
mondifier, v.tr. zuiveren, reinigen.
mondit, a. de door mij genoemde.
heuveltje.
mondrain, m.
monègasque, a. van Monaco; Mme, m. bewoner van Monaco.
monêtaire, a. de munten betreffend; systeme
muntstelsel.
monêtisation, f. 't munten; aanmunting.
monitiser, v.tr. munten, aanmunten.
m. Mongool.
mongol, a. Mongools;
Mongolie, f. het rijk der Mongolen.
monnikenleven.
montage,
moniale, f. monnikenorde.
Monique, f. Monica.
monisme, m. leer die 't bovenzinnelijke verwerpt en een beginsel huldigt volgens
vaste wetten werkend.
moniste, tn. aanhanger van die leer.
monistique, a. wat het monisme betreft.
moniteur, m. raadgever; leerling die medeleerlingen onderwijst; vOOrturner; titel
v. enkele dagbladen; staatscourant (in
Belgi6).
monition, f. kerkelijke vermaning, -waarschuwing.
kerkelijke vermaningsbrief.
monitoire,
monitor, m. kt, monitor.
kerkelijke vermonitorial, a. in: lettre
maningsbrief.
monitrice, I. raadgeefster.
monnaie, f. munt (ook: gebouw); geld;
divisionnaire, pasmunt:
kleingeld;
fausse
vals geld; ,--, imaginaire (de
wettig
compte), rekenmunt;
betaalmiddel; de la petite ,---,, kleingeld;
du page, $
d'argent, zilvergeld;
munt slaan (ook
Judaspenning; battre
fig.); donne, la rd d'une piece, een geldstuk
rendre a
wisselen; payer de la meme
qn. la de sa piece, iemand met gelijke
munt betalen; payer qn. en ti de singe,
iemand met grappen en mooie woorden
afschepen; zie ook directeur &.
monnayage, m. 't munten, 't aanmunten.
monnayer, v.tr. munten, aanmunten, munt
slaan nit.
monnayeur, m. munter.
mono- [mono-], een-.
monobasique, a. (scheik.) eenbasig, met een
base.
monoblepsie, f. gezichtsstoring (duidelijk
zien met een oog, verward met twee).
met afzonderlijke vruchmonocarpe, a.
t en,

r

monoptere

monocarpellaire, a. $ uit een vruchtblad
gevormd.

monocellulaire, a. eencellig.
monocephale, a. eenhoofdig, -koppig.
monochromatique [-krOmatik], a. eenkleurig.

monochrome [-krOm], a. eenkleurig.
monochromie f-krellni], f. eenkleurigheid.
monocle, m. monocle: oogglas.
monocline, a. $ met tweeslachtige bloemen.
monocoque, m.
(water)vliegtuig met zitplaatswand uit een stuk.

monocorde, m. f eensnarig speeltuig.
monocotylêdone, a. $ eenzaadlobbig; tee,f.
eenzaadlobbige plant.

monocycle, m. eenwieler.
mononie, f. $ klasse der eenhuizigen.
monogame, a. slechts met een vrouw (of
slechts eenmaal) gehuwd.

monogamie, f. huwelijk met een vrouw.
monogramme, m. monogram, naamcijfer.
monographie, f. verhandeling over een enkel
persoon of onderwerp.

monographique, a. die een monographie
bevat.

monogyne, a. $ eenwijvig, eenstijlig.
monocycle, f. $ klasse v. eenwijvige
planten.

monoique, a. $ eenhuizig.
monolithe, a. &m. (voorwerp) uit een steen.
monologue, m. monoloog: alleenspraak.
monologues, v.intr. een all eenspr aak houden.
monomane, a. met monomanie behept, iemand met een idee fixe.

monomanie, f. waanzinnigheid op een enkel
punt.

monomaniaque, a. = monomane.
monOme, m. eónterm;
optocht v. leerlingen, studenten.

monométallisme, m. stelsel v. d. enkele
standaard.

monomêtalliste, m. voorstander van de
enkele standaard.
monomitre, m. gedicht van een versmaat.
monometrique, a. in een maat geschreven.
monopêtale, a. $ met een bloemblad.
monophone, a. eenfasig.
monophone, a. met een toon.
monophtongue,
een-klank.
monophylle, a. $ êenbladig.
monoplace, m. eenzitsauto &.
eendekker.
monoplan, m.
monopole, m. monopolie, uitsluitend recht
van verkoop.
monopoleur, m. alleenhandelaar, opkoper.
monopolisateur, a. & m. die een monopolie,
een trust vormt.
monopolisation, I. trustvorming, monopolievorming.
monopoliser, v.tr. tot een monopolie maken;
alleenhandel drijven.
monoptère, a. eenvinni, met een rij zuilen,

monopyrene
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monopyrine, a. met een kern.
monorail, a. & m. (spoorweg) met een rail.
monosepale, a. $ met een kelkblad.
monosperme, a. $ eenzadig.
monestique, in. eenregelig opschrift.
monosyllabe, a. & m. eenlettergrepig
(woord).

monosyllabique, a. eenlettergrepig.
monotheisme, in. eengodendom.
monotheiste, m. & f. eengodendienaarl
monotone, a. eentonig.
monotonie, I. eentonigheid.
monotype, f. zetmachine met losse letters.
Mons [mtis], m. Bergen (in Belgic).
mons [nfOs], tn. > voor monsieur.
monseigneur, in. (pl. messeigneurs, nos seigneurs), hoogwaardigheid (titel van kardinalen, (aarts)bisschoppen en prinsen);
(arg.) breekijzer (ook: pince monseigneur).
monseigneuriser, v.tr. met Monseigneur aanspreken, de titel van Monseigneur geven.
monsieur, m. (pi. messieurs) mijnheet, heer;
$ pastoorspeer; Me •-,, titel van den
oudsten broeder van den koning van
Frankrijk; ces messieurs, deze heren;
de heren, gij; e---, votre P ere, uw papa;
mon bon N, waarde heer, beste mijnheer;
un gros N,
- , , een (rijke) Piet; mon petit e...",
jongeheer, jongmens; un vilain e-d, een
raar heer; ‘--, de Paris, de beul; faire le
(gros) e- , , gewichtig doen; den Piet uithangen; en ,--,, als heer; ,.., vaut bien madame, ze behoren goed bij elkaar, mijnheer
is geen haar beter dan mevrouw.
monstrance, f. RK monstrans, hostiekastje.
monstre, m. monster, gedrocht; e•d, a. reuzen..., reusachtig.
monstrueusement, adv. v. monstrueux, gedrochtelijk, monsterachtig; verbazend
groot.
monstruosite, f. monsterachtigheid, gedrochtelijkheid; afschuwelijkheid; wanst altigheid.
mont, [MO] m. berg; les ,-,-,s, ook: de Alpen;
le e•i Blanc, de Mont Blanc; les ‘. is Carpathes, de Karpathen; le double e .,, de
Parnassus: de zangberg; le ,-.) Rosa, de
Monte Rosa; le e•-, sacre, de heilige berg;
de Muzenberg; des •. -is d'or, hopen goud;
py omettr e ,- ,s et merveilles, gouden bergen
beloven; par ‘--,5 et par vaux, overal, naar
alle kanten.
montage, m. 't naar boven brengen; 't zetten
(v. e. steen); 't in elkaar zetten (v. e.
machine); 't opzetten (tent); e., photographique, foto naar een van fotofragmenten ineengezet geheel.
montagnard, a. op de bergen wonend;
berg...; ,--,, m. bergbewoner; lid der Bergpartij (in de Conventie).
montagne, f. berg2, gebergte; la Mme, de
Bergpartij in de Nat. Conventie; lee sept

monter

—5, het Zevengebergte; les ,- ,s Rocheuses,
de Rocky Mountains; ,,,s russes, rutschbaan; les ,%,,s des Geants, het Reuzengebergte; la e,, de la Table, de Tafelberg;
le pays de la e--, , de omstreken van Reims;
le sermon sur la e •-,, de Bergrede; it n'y
a point de e--, sans valle'e, elke zaak kan
men van twee kanten beschouwen;
la e%., a enfanti une souris, de berg heeft
een muffs gebaard; it n'y a que les Ns qui
ne se rencontrent pas, bergen ontmoeten
elkaar niet, maar mensen wel.
montagneux, a. bergachtig.
montaison, f. tijd waarin de zalmen de
rivieren opzwemmen om kuit te schieten.
montant, a. opgaand, opkomend, stijgend;
garde ,,,e, X opkomende wacht; robe ,,e,
hoge (niet gedecolleteerde) japon; train
N, opgaande, naar Parijs gaande trein;
,.,, m. stijl (ook van ,), post (v. e. deur,
ladder &); pikante smaak of geur (v. wijn
&); $ bedrag (v. rekening); ce yin a du r■i,
er is een pikante smaak aan die wijn.
montt-de-piete, m. bank v. lening.
monte, f. het dekken; dektijd (v. paarden).
monte, a. opgewonden; opgezet (v. vogels);
gemonteerd (v. machine); opgemaakte
(schotel); hooggaand (v. de zee); X bereden; bien e---, , goed te paard zittend;
goed ingericht, goed gezet; goed besnaard;
goed voorzien; haul ,-.,, hoog op de poten;
un coup i.•,, een doorgestoken kaart; e•,
contre, boos op; gebeten op; ' d'un equipage de..., met een bemanning van...;
sur, gezeten (rijdend) op; e,.., sur des echasses, op stelten; e•-, sur un ton plaisant, in
vrolijke luim; in een stemming om te
schertsen; e■, en couleur, hoog gekleurd;
/., en tinge, (goed) van linnengoed voorzien.
monte-i-regret, m. toestel om gevallen
paarden op te hijsen; Abbaye de ,--,, (arg.)
schavot.
monte-charget, m. R .hijstoestel, keukenlift.
montee, f. 't opstijgen, 't klimmen; 't wassen (v. een rivier); opgaande weg; opgang.
monte-en-l'air, m. (arg.) inbreker.
Montenegrin, m. Montenegrijn; nv-%-,, a.
Montenegrijns.
monte-plats, m. schotellift (in hotels &).
monter, v.intr. (op)stijgen, rijzen; naar
boven gaan; X de loopgraven betrekken,
naar de vuurlinie gaan; (op)klinunen, bedragen; ,., capitaine&,opklimmen tot kapitein; le baronatre a monte, de barometer
is gestegen; ca monte, het gaat hier de
hoogte in; het loopt op (tot een hoog
bedrag); it monte bien, bij zit goed te
paard, hij is een goed ruiter; la pate
monte, het beslag rijst; la Seine monte, de
Seine wast; combien que to monies?, (pop.)
hoe hoog biedTjij?; ,-%-,:haut, boog klirn-
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iemand warm maken, ophitsen; ,--, un
men 2; ,..., trop, te hoog zijn (v. kraag &);
,--, se coacher, naar bed gaan; r et destableau, een schilderij hoger hangen; ,-.)
cendre, trap op, trap of lopen; stijgen en
son ton (la voix), zijn stem verheffen;
dalen, op- en aflopen; faire ,---, qn. a
,--,, v. pr. se ,----,, bestegen & (kunnen)
worden; zich inrichten; zich een paard
Parbre, iem.andr _erin laten lopen, iemand
voor de gek houden; ,..., el dne, ezeltje
aanschaffen; (fig.) zich opwinden, zich
rijden;' a bicyclette, fietsrijden, fietsen;
warm maken; se ,---, le bourrichon, (pop.)
t. , a bord, 4 aan boord gaan;'' a cheval,
zich opwinden; se r.%-, a..., ...bedragen,
paard rijden; te paard stijgen; ,--, a l'asbelopen; se ,----, en meubles, zich in de meusaut, X stormlopen; ,-%, a P echafaud, het
belen zetten; se ", sur, zich richten naar.
schavot beklimmen; •-•-, a une tour, een monteur, in. zetter (v. edelstenen); X montoren bestijgen (beklimmen); ,,, au ciel,
teur; ,--, de coups, verlakker, iemand die
je poetsen bakt of beetneemt; ,---, de
ten hemel stijgen, opstijgen; aan de
tiles, ophitser.
hemel rijzen; "-, au trOne, de troon bestijgen; ,---, chez qn., bij iemand oplopen; montgollare, f. luchtballon gevuld met verwarmde lucht.
,./ dans la voiture, in de wagen klimmen;
,%-, de deux centimetres, 2 cm klimmen monticule, m. bergje, heuvel.
(rijzen); ,---, en chaire, de preekstoel be- mont-joie, I. oude Franse ooriogskreet (e-,
Saint-Denis); steenhoop.
klimmen; zijn plaats op de katheder innemen; ,-, en grade, opklimmen, promo- montoir, m. steen of houten blok om te
tie maken; ,--, en graine, dOOrschieten
paard te stijgen; ate hors (du) ,---,, rechter(van 'n plant); "-, en voiture, instappen; montrable, a. toonbaar. [zijde.
‘----, sur les planches (la scene), het toneel montre, I. horloge; monster, staal; uitstalling, uitstalkast; vertoon; faire ,-%, de
betreden, opkomen; e•-, sur le trOne, de
qc., pronken met iets; ne point faire'--d de,
troon bestijgen; ,•.., sur qn., hoger bieden;
ook: niet te k oop lopen met; cela peat pas,,,, v.tr. beklimmen, bestijgen; naar
ser a la e■d, dat kan er mee door,mettreen,■,,
boven brengen; hoger plaatsen; berijden;
v. h. nodige voorzien; inrichten; opwinuitstallen; pour la • - d, voor het oog, om
vertoon te maken; belle ,-, peu de rapden; zetten (edelgesteenten); stellen (maport, grote parade, klein garnizoen.
chines); dekken (v. dieren); (fig.) op touw
zetten; ,---, un animal mort, een dood beest montre-bracelet, f. polshorloge, armbandhorloge.
zie
,---,
un
opzetten; ,--, un bateau,
navire &
ook bateau; ,---, une batter-le, X een batterij montrer, v.tr. (ver)tonen, laten zien; voorstellen als (een braaf huisvader &); wijopstellen; r---, un bonnet (un bouquet), een
zen; leren, onderwijzen; cet habit monrouts (ruiker) opmaken; ,---, une cabale
hie la corde, die jas is kaal; ,%-, les dents,
(une speculation) &, een intrigue op touw
de tanden laten zien2 ; ,--, son nez (le bout
zetten; ri un cavalier, een ruiter een
de son nez), zich ergens (even) vertonen;
paard geven; . un cheval, een paard
berijden; ,-%., les cordes d'un instrument, de
— patte blanche, bewijzen wie men is (dat
men van de partij is); i., patte rouge, zich
snaren opdraaien: f.%, une couleur, een
legimiteren als „rooie" of bolsjewiek;
kleur ophalen; e-%., le (un) coup a qn.,
la Porte, de deur wijzen; ,---, les talons, zijn
iemand een poets bakken, een loer
hielen laten zien (lichten); ,-,, v. pr. se f-%.,,
draaien,,-, un couteau, een mes heften; r.,
un diamant &, een diamant zetten; ,-%, le
zich (ver)tonen, zich laten zien; vertoond
(mogen, kunnen) worden; se i., bon ami,
filet, bet net ophalen; ,----, la garde, X de
bewijzen
dat men een goed vriend is.
de
klok
l'horloge,
wacht betrekken; ,--,
opwinden; i-%, la jument, de merrie be- montreur, in. vertoner; spullebaas; e•-,
d'ours, berenleider; ,--, de puces, directeur
springen (dekken); e■, la lampe &, de
van een vlooientheater.
lamp hoger draaien; le ,.■, contre son anti,
hem tegen zijn vriend opzetten; ^-, un lit, montueux, a. bergachtig.
een bed opzetten (opslaan); ,%-, sa maison, montuosite f. bergachtigheid.
zijn huis inrichten; i-,,, une machine &, monture, f. rijdier, rijpaard; 't in elkaar
zetten (v. e. machine &); invatting, moneen machine monteren (opstellen); r•i
tuur (v. e. steen, een bril &); ,--, d'un
les malles, de koffers boven brengen;
violon, de snaren van een viool.
trois marches a la lois, drie treden tegelijk
opgaan; ti une montagne &, een berg Montyon [mäntjO], in. prix e■-,, prijs voor
deugd.
beklimmen (bestijgen); e.,-, tin navire, kt,
aan boord zijn, deel uitmaken van de monument, m. gedenkteken; monument:
groot openbaar gebouw; quel ---- I wat
bemanning, de bemanning vormen; ,-,
une pantie, een uitstapje & op touw zetten;
een kolossus (van een vrouw) !
,---, une pike de theatre, een stuk mon- monumental, a. tot gedenkteken dienend;
groots; c'est ^-,, (lam.) 't is kolossaal 1
teren, voor het voetlicht brengen; e .-, qn.,
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mopse [mops],
mopshond.
moquable [-kdblj, a. bespottclijk.
moque, I. kt, mok; stagblok.
moquer, v.tr. bespotten; se faire (se laisser)
zich voor de gek laten houden; v.pr
se
spotten, schertsen; vous vous moquez ! , u schertst; c'est se de dire cela,
dat meent men niet; se de, gekscheren;
spotten (met), bespotten, voor de gek
houden; niet geven (om); c'est se du
monde, dat is de mensen voor de gek
houden; je m'en moque comme de ran
quarante (comme de mon premier calecon
de bain &), daar maal ik veel om, mij een
biet hoor !;je t' en moque ! ,kan je begrijpen !,
dat zou je willen !
moquerie, f. spot, spotternij.
moquette, f. moquette, trijp.
moqueur, a. spottend;
m. -euse, /.
spotter, spotster, spotvogel.
morailler, v.tr. de neusknijper opzetten
(v. e. paard).
morailles, f. p1. neusknijper (v. paard).
moraillon, m. sluithengsel (v. koffer &).
moraine, f. steenhopen aan de voet van
gletschers; gruiswal.
morainique, a. tot de gruiswal behorend.
moral, a. moreel, zedelijk, zedenkundig;
zeden...;
't zedelijke; goede geest;
X moreel; (arg.) wijn; relever (remonter)
le
des troupes, de soldaten nieuwe
moed geven.
morale, I. moraal, zedenleer, -kunde; zedenles, zedepreek; faire la ...een
zedepreek houden.
moralement, adv. moreel, zedelijk; geestelijk, in de geest;
parlant, in hogere zin.
moralisateur, m. houder van zedenpreken;
P• a. zedenprekerig; moraliserend, een
zedelijke invloed ten goede hebbend.
moralisation, f. verzedelijking.
moraliser, v.intr. moraliseren, zedenpreken
houden, zedenlessen geven;
v.tr. morazedelijk verbeteren, zedelijk
liseren,
maken; zedenlessen geven, de les lezen;
v.pr. se
zich (zedelijk) verbeteren;
$ beter worden van toon.
moraliseur, m. zedenpreker.
moraliste, m. schrijver over zeden, karakters &.
moralitê, f. zedelijkheid; zedelijk begrip;
moraal (v. e. fabel); g1 spel van zinnen:
didactisch toneelstuk uit de MiddelMorat, m. Murten (Zwits.) [eeuwen.
moratoire, van een moratorium; 'n uitstel
betreffend.
moratorium, m. moratorium; wet tot uitstel
van betaling machtigend.
Moravimorave, a. Moravisch; freres
sche broeders, Hemhutters.
morbide, a. ziekelijk, ziekte...; mollig, week.

N

mordorure

morbidesse, molligheid, slapheid,lenigheid.
morbidité, I. ziektetoestand; ziektecijfer.
morbifique, a. ziekte veroorzakend.
morbleu, interj. verduiveld !, drommels !
x choisis,
morceau, m. stuk, brok; bete;
analecta; un ti friand, een lekker hapje,
lekkernij, c'est un gros
een hele hap,
een heel brok; een zwaar stuk werk; een
hele mijnheer, een hoge ome; le
honteux, 't stuk dat op de schotel overblijft, door ons „l'honneur du plat"
de bois, (pop.) stinkstok;
genoemd;
d'ensemble, f meerstemmig stuk;
de musique, .1% muziekstuk;
de podsie,
dichtstuk, gedicht; un
de prince, iets
dat
voor ruime beurzen 'is; un
de roi, een lekker (fijn) hapje, een kostelijk biokje; un sur le ponce, een stukje
uit de vuist; ses Nx sont tallies, hij heeft
't niet breed, hij kan net rondkomen; het
is mondjesmaat; hij kan niet zoals hij
wil; aimer les bons "-,x, van lekker eten en
drinken houden; avaler (casser, manger)
le (arg.) bekentenissen doen, door de
mand vallen; doubler les max, mettre les "sx
en double, 't eten schielijk naar binnen
werken; emporter ', flink happen; (fig.)
hem van katoen geven; geen blad voor
de mond nemen; manger un een stukje eten; s'Oter les "-ix de la bouche, zich
de brokken nit de mond sparen; rogner
les "dx a qn., iemand het eten schriel toemeten, hem op 't eten beknibbelen; mettre en max, aan stukken gooien &, tomber
en stuk of uit elkaar vallen; ti avail
n'a plus de goat, genoten plezier (weldaden
&) telt men niet
morceler, v.tr. in stukken verdelen, verbrokkelen;
v. pr. se
of-, wegbrokkelen. [ring.
morcellement, m. verbrokkeling, versnippemordache, f. houten klemhaak; grote tang.
mordacitê, f. inbijtende eigenschap; (fig.)
mordancage, m. 't beitsen.
[bitsheid.
mordancer, v.tr. beitsen.
mordant, a. bijtend, scherp, vlijmend; voix
"se, schelle, doordringende stem;
m.
bijtmiddel, beits; X klemhaak, bek;
(fig.) 't bijtende (v. zijn spot &).
stekelkever.
mordelle,
mordette, f. engerling.
mordeur, m. & a. (dier) dat bijt.
mordicant, a. bijtend, scherp, prikkelend.
mordicus [-kiis], adv. bij kris en bij kras,
bij hoog en bij laag; hardnekkig.
mordie, interj. zie morbleu.
mordienne, interj. wel herrejennig !
mordiller, v.tr. knabbelen op.
m.
mordorê, a. bruinrood, goudbruin;
goudkeverkleur.
mordorer, v.tr. goudbruin kleuren.
mordorure, I. goudbruine kleur.
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mordre, v.tr. bijten; uithollen; ti la pous- mornifle, /. (pop.) oorvijg, niuilpeer; splint.
siêre (la poudre, la terre), in 't stof bijten morose, a. knorrig, gemelijk, verdrietig,
(sneuvelen); v.intr. (dans of a) bijten
(in); vatten, grijpen (v. kamraderen); (fig.)
pakken; hekelen; l'ancre mord, 't anker
pakt, houdt; fa mord, ik heb beet; fa ne
mord pas, het pakt niet, ze willen er niet
aan; rhamecon, toehappen; it ne
mord pas aux mathe'matiques, hij heeft
geen liefhebberij in de wiskunde, hij wil
er niet aan, moet er niets van hebben;
sur, bijten op; (fig.) happen in;
kwaad vertellen van; it ne donne pas 4
sur lui, er valt niets op hem te zeggen;
se N les doigts, berouw hebben; se
langue, spijt hebben (over iets dat men
gezegd heeft).
More, nt. Moor.
moreau, a.gitzwart;
m. moorkop (paard).
Morie, I. Morea (oudt. Peloponnesus).
morelle, f. $ nachtschade; soort appel;
waterhoentje.
morine, f. $ duitbiad.
moresque, a. Moors.
morfil, m. braam (v. e. mes); ruw ivoor.
morfondre, v.tr. koud makers; de droes
doen krijgen; v. pr. se r■d, koud worden;
verkleumen; vergeefs wachten; zich zitten
verdommen.
morfondu, a. verkleumd, verdroogd, droezig; pate tee ,doodgerezen deeg.
morfondure, f. droes (paardenziekte).
morganatique, a. morganatisch.
Morgane, f. Morgana.
morgeline, f. $ vogelkruid.
morgue, f. verwaandheid, laatdunkendheid;
plaats waar de gevonden lijken
ter herkenning tentoongesteld werden
(inz. te Parijs).
morgue, a. zie mordienne.
morguer, v.tr. (oud) trotseren; trots behandelen.
moribond, a. & m. zieltogend(e), stervend(e).
moricaud, a. donkerbruin van gelaat;
m.
neger, nikker.
morigêner, v.tr. mores leeren, de les lezen,
'n standje geven.
morille, f. $ morielje (paddenstoel).
morillon, in. soort van zwartrode druif;
brilduiker, kuifeend.
morinelle, f.
pomeransvlinder.
morio, m.
koningsmantel.
morion,
stormhoed.
Morisque, m. Spaanse Moor, Morisco.
morlingue, m. (arg.) portemonnaie.
morme, m.
marmerbrasem.
mormon, m. tee, f. Mormoon; zz. mandril;
a. Morm.00ns.
mormonisme, m. leer v. d. Mormonen.
morne, a. somber, treurig, vreugdeloos;
doods; dof;
in. berg, heuvel (inz.
op de Antillen).

somber, zwaarmoedig.

morosif, a. nalatig.
morosite, f. knorrigheid; gemelijkheid, verdrietigheid, somberheid.

Morphie, m. Morpheus.
morphine, f. morphine.
morphinisme, m. morphinevergiftiging.
morphinomane, aan morphine verslaafde.
het verslaafd zijn aan
morphinomanie,
de morphine.

morphiomane, m. zie morphinomane.
morphique, a. van morfine.
morphologie, f. leer der woordvorming; $
gedaanteleer.

morphologique, a. wat de woordvorming
betreft.

morpion, m. platluis; (arg.) „klis".
mors [mea], m. gebit, mondstuk v. e. toom;
Kocher le a qn., iemand treiteren;
',rendre le N aux dents, op hol gaan, er
van door gaan; ronger le , zich verbijten.
morse,
walrus, zeekoe.
morsure, f. beet; (fig.) knauw, felle aanval.
I mort, I. dood, overlijden, doodstraf; ce
n'est pas la
daar ga ie niet van dood;
apparente, schijndood; ti civile, verlies van burgerrechten; la ' eternelle, de
eeuwige verdoemenis;
aux chiens, $
herfsttijloos;
aux mouches, vliegenpapier;
aux poules, $ bilzenkruid;
aux rats, rattenkruid;
aux vaches, $
waterhanevoet;
aux vaches ! , dood aan
de smerissen !;
d'homme, doodslag;
de ma vie!, dood en verdoemenis !, zo
waar ik leef ! avoir la dans rdme, diep
bedroefd zijn; fen ai encore la petite
ik ben er nog niet van bekomen; ik griezel er nog van; mourir mille mss ,duizend
doden sterven; mourir de sa belle
MOM* de naturelle, de natuurlijke dood
sterven; recevoir la
doodgaan; komen
te vallen; ripandre (sewer)
dood en
verderf verspreiden; souffrire--, et passion,
verschrikkelijk lijden; trouver la
zijn
(de) dood vinden;
ter dood; dodelijk;
op leven en dood; en vouloir a ti a qn.,
vreselijk op iem. gebeten zijn;
les
traitres!, dood aan de verraders !; a la
dodelijk; ...de
doods...
2 mort, a. dood 2, gestorven; doods, uitgestorven; dood, dor, verdord (v. blaren,
takken); mat (v. kogel, oog); (arg.) ziek;
etre,- dood zijn; (sp.) „af" zijn; chair
wild vlees; chandelle —e, uitgedoofde
kaars; eau stilstaand water; c'est un
homme , een kind des doods; langue tee,
dode taal; nature tee,stilleven; papier
ongezegeld papier; saison tee ,slappe
tijd, (lam.) komkommertijd; au monde,
der wereld afgestorven;
pour, dood
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voor; •-•/, in., ,-%., e, I. dode, overledene,
afgestorvene; faire le ,%-,, zich dood houden; faire (fouer) un'', jouer avec un'',
met de blinde spelen; jour des ,-,s, RK
Allerzielen; le e%, saisit le vi f, de wettige
erfgenaam treedt onmiddellijk in de
rechten van den overledene.
mortadelle, f. Italiaanse metworst.
mortaillable, a. aan 't lijfeigenrecht onderworpen.
mortaille, f. lijfeigenrecht (de erfenis v. d.
gestorven lijfeigene verviel aan den heer).
mortaise, I. groef, keep; X tapgat voor
ecn pen.
mortaiser, v.tr. R een tapgat maken in (voor
een pen).
mortaiseuse, f. groefmachine.
mortalitê, f. sterfelijkheid; sterfte; sterftecijfer; table de ,%.,, sterftetafel.
mort-aux-rats, f. rattenkruid.
mort-boas, m. hout zonder waarde.
mortet-eaut, f. dood tij.
mortel, a. sterfelijk; dodelijk; dood(s)..;.
om van dood te gaan; accident ,%,, ongeval
met dodelijke afloop; ennemi e---, , doodvijand; dix moles lieues, tien eindeloze
uren gaans; ,---,, m. ,---dle, f. sterveling(e).
mortellement, adv. dodelijk;-3-, pecher e%,,
doodzonde doen.
mortet-palet, I. oudgediende, invalide.
mortej-saisonf, f. komkommertijd, slappe
mortes-eaux, f. pl. dood tij.
[tijd.
mortt-gaget, in. dood pand.
morticole, m. dokter, die je in de grond
geneest.
mortier, tn. metselspecie, mortel; vijzel,
ip- mortier; kalkput; zwart fluwelen muts
(v. rechters); etre du ,■,, mason zijn;
president ci ', president die de rechtersmuts droeg.
mortifite, a. dodelijk, doodaanbrengend.
mortifiant, a. vernederend, grievend, krenkend; RK verstervend.
mortification, f. kastijding; krenking; vernedering; 't afsterven (van het vlees);
RK versterving.
modifier, v.tr. laten besterven; kastijden;
vernederen
, grieven; ‘-•,, v.pr. se'', besterven; zich versterven; zich kastijden.
mortinatalit6 f. 't doodgeboren worden;
cijfer der doodgeboren
'
kinderen.
mort-nit, a. doodgeboren.
mortuaire, a. dood,..; domicile ,---,, sterflauis,
drap ,---,, doodkleed; extrait ,■,, doodceel;
maison e,,, sterfhuis; rdgistre ,-.,, dodenregister; service ,-•,, lijkdienst; ‘-i, in.
sterfgeval; r--,, f. sterftestatistiek.
moruau, in. '1 kleine kabeljauw.
morue, f. W kabeljauw; (arg.) del; t•-, sale'e
of vette, zoutevis; ,---, siiche, stokvis;
(habit en) queue de ^-,, stalen pen: rok.
moruette, f. :1 dors (jonge kabeljauw).

mot

morutier, tn. kabeljauwvisser.
moruyer, m.. 4: kabeljauwvissersboot.
morve, f. snot; droes.
morveux, -ease, a. snotterig; cheval ,-,,
droezig paard; qui se sent ,---, se mouche,
wie de schoen past, trekke hem aan;
e-d, m. (pop.) snotneus, snotjongen.
morvolant, m. zijde-afval.
mosalque, a. Mozaisch, van Mozes; ,...,, f.
ingelegd of mozaiek werk.
mosaisme, in. de Mozaische wet.
mosaiste, M. mozaiekwerker.
Moscou, f. Moskou.
moscovade, j. muscovado: ruwe suiker.
Moscovie, I. Moscovie.
Moscovite, in. Moscoviet, bewoner v. Moskou; mom, a. Moscovitisch, Moscovisch.
mosellan, a. van de Moezel.
Moselle, f. Moezel (rivier); ,%.,, in. Moezelwijn.
mosette, f. overjas (v. geestelijke).
mosquie, f. moskee (Mob, tempel).
mot, tn. woord; woordje, lettertje; gezegde;
oplossing (v. e. raadsel); un ,■,, deux mss,
een paar woordjes; bon e■-i, kwinkslag,
geestigheid; -'s croises, kruiswoordenraadsel; c'est mon dernier "d, dat is
mijn laatste woord; grands ,is, dikke
woorden; gros , ,s, scheldwoorden; un
petit,...), een woordje (lettertje), een klein
briefje; le ,%, de Cambronne = merde;
le e•i de l'enigine, de oplossing van het
raadsel; dire le ,--, de la fin, geestige zet
aan 't eind; ,-, d'ordre,,%, de passe, wacht,
woord, parool; ,%, de ralliement, strijdleus;
it n'y pas un ,-., de vrai dans ce qu'il dit,
er is geen woord van waar, er is niets
van aan; avoir le (%), op de hoogte zijn,
in 't geheim ingewijd zijn; avoir le f.%,
pour rite, altijd een grapje bij de hand
of te debiteren hebben; avoir des ‘./s
avec qn., woorden met iemand hebben;
je n'ai pas deux mots, ik heb het gezegd
en ik blijf erbij; it n'y a qu'un ", qui serve,
daar past maar een woord voor; dire son
,%.,, ook een duit in 't zakje doen; nous
en dirons deux i-%is demain, daar zullen wij
het morgen wel eens over hebben; vous
dites le e•d, dat is de spijker op de kop
geslagen; dire deux ,•,s au pia, de pastei
even een handje geven; ne dire (souffler)
,%-,, geen woord spreken (zeggen), geen
mond opendoen; qui nc dit e...,, consent,
wie zwijgt, stemt toe; it ne m'en a pas dit
un p•i, daar heeft hij geen woord over
gezegd, daar heeft hij niet van gerept;
pour dire le P%., , ronduit gezegd; donner le
N, X het parool geven; se donner le ,---,
(du guet), met elkaar afspreken; Lacher le
,-•,, het hoge woord uitbrengen, eindelijk
zijn toestemming geven, zijn hoogste bod
doen; le grand ' est ldchd, het hoge
woord is eruit; le -'? biedt niemand
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meer?; payer de ,---/s, goede woorden
geven; met een kluitje in 't riet sturen; se payer de ,,,s, zich met woorden
paaien; placer son petit ,..,, ook een woordje zeggen (meespreken); ne repondre e',
geen syllabe antwoorden; it n'en salt
pas le premier ^-,, hij weet er geen snars
van; en toucher un ,i, er een woordje van
zeggen, er een balletje van opgooien;
tranchons le ,•,, laten we 't maar ronduit
zeggen; ci ces ,-,,s, bij deze woorden: a "-'s
couverts, in bedekte termen; ,---, a e-,,,
woord voor woord; au bas ,..,, op zijn
minst (laagst), zoo laag mogelijk berekend; en peu de ,■,s, in weinig woorden; en un (.-,, in een woord; en un ,---,
comme en cent, of je er lang over praat
of niet; par ces ,- ./.9, met deze woorden;
,--, pour ,•./, woord voor woord; sans r.,
dire, zonder een woord te zeggen.
motelle, f. "1 smeerling, meun.
motet, m. motet: kerkelijk gezang.
moteur, m. beweegkracht, drijfkracht,
motor; aanlegger; ,---, a champ courant,
draaistroommotor; ,--, a courant alternatif,
wisselstroommotor; ,--, et courant continu,
rechtstroom-, gelijkstroommotor; e---, a
quatretemps, viertaktmotor; ,--, d'induction, inductiemotor; ", ge'ne'rateur, dynamomotor; ,-•-, flottant, balancerende motor.
,-,,, a. bewegend; force motrice, beweegkracht.
motif, in. beweegreden, drijfveer, grond;
muzikale gedachte, motief; avoir ,., a,
' reden hebben om; pour ces ,--is, om deze
redenen; pour le bon ,---,, met eerlijke bedoeling (om later een huwelijk aan te
motilitê, f. beweeglijkheid. [gaan).
motion, f. beweging; voorstel, motie; ‘■.,
prejudicielle, voorlopige motie; "-, d'ordre, motie van orde.
motionnaire, m. voorsteller v. e. motie.
motionner, v.tr. indienen ('n motie).
motival, a. v. e. motief.
motiver, v.tr. gronden aanvoeren voor, met
redenen omkleden, motiveren; ,-,, sur,
motiveren met.
moto, f. (lam.) zie motocyclette.
moto-aviettet, f. klein motorvliegtuig.
motoculture, f. akkerbouw met behulp
van stoomwerktuigen.
motocycle, m. of motocyclette, f. stoom-,
motorficts.
motocycliste, m. motorrijder.
motricitê, f. motorische kracht.
motte, I. kluit, Mom"); heuveltje; Venusheuvel.
motter, v.tr. met aardkluiten begooien.
mottereau, m. It oeverzwaluw.
motteux, in. 3t witstaartje.
motus [-tiis], interj. stil ! mondje dicht !
mou (voor een klinker mol), molle, a. week,

mouchoir

zacht; slap; krachteloos, verwekelijkt;
laks; warm en vochtig (v. weer); e.... ' , m.
het zachte; 't slap hangend gedeelte (v. e.
touw); (pop.) hersens; e., de veau, kalfslong; se fourrer le ,---,, (pop.) een Borst
zetten,
mouchage, m. 't snuiten.
mouchard, m. (arg.) stille verklikker, stille
politieagent, spion.
mouchardage, in. (erg.) spionnage, stile verklikkerij. [spionneren.
moucharder, v.tr. & v.intr. (arg.) bespieden,
mouche, f. vlieg; moesje (op goed); zwart
(schoonheids)pleistertje; (zwart) middelpunt der schijf; haarbosje (onder de
onderlip); leren knop (a. e. fleuret);
stoombootje (voor passagiers); (politie)spion; ‘-%, a miel, honigbij; (arg.) candidate
der Ecole Centrale; ",s a miel,X(arg.) gra naatsplinters; "-, artificielle, kunstvlieg
(voor vissers); f•-, a viande, vleesvlieg; ,--, volantes, zwarte stippels & die
voor de ogen dansen; fine ,-,, slimmerd; faire N, in 't ' zwart van de roos
schieten; faire la ,•-, du coche, den Jan
Albestel spelen; faire d'une N un elephant,
van een mug een olifant maken; gober
les ,•-, s, zijn tijd verbeuzelen; porter la ,---i,
een sikje onder de ,onderlip hebben;
prendre la ,%,, opstuiven; tuer les ,---is
ci quinze pas, (pop.) kegelen: uit zijn adem
rieken; queue "-, le pique?, waarom wordt
hij boos?, wat heeft-ie nou? it y a une
,--i dans le beurre? is er een haar in de boter, is er iets (niet in orde)?
moucher, v.tr. snuiten; bespieden; (pop.)
een standje maken; afdrogen, een rammeling geven, troeven; betrappen; se ‘..i,
zijn neus snuiten; it ne se mouche pas du
Pied, hij weet hoe 't hoort; 't is een hele
banjer; je moet niet min over hem denken; se ,---, sur la manche, nog weinig
ervaring hebben; it ne se mouche pas
SUP sa manche, hij weet drommels goed
wat hij doet; je m'en mouche, daar maal
ik wat om.
moucherolle, f. (of m.) It vliegenvanger.
moucheron, in. vliegje; mug; neus, snuit,
dief (v. e. kaars); > peuter, ventje; leerjongen.
mouchet, m.
bruinel (soort bastaardnachtegaal).
mouchete, a. gespikkeld; gevlekt.
moucheter, v.tr. spikkelen; van een knopje
voorzien.
mouchette, f. soort schaaf; ,---ds, kaarsensnuiter (werktuig); (pop.) zakdoek.
moucheture, f. moesje, vlek, spikkel(s).
moucheur, in. kaarsensnuiter (persoon).
mouchoir, nt. zakdoek; doek; e---, d' Adam,
(pop.) de 5 geboden; ,--/ de cou, halsdoek;
,-., de poche, zakdoek; ,•-, de tete, hoofddoek;

mouchure

mourir

510

jeter le ,--, 4 une femme, een vrouw de
zakdoek toewerpen; refuser le ,-•,, niet

ingaan op iemands liefdesbetuigingen.
mouchure, f. kaarsensnuitsel.
moudre, v.tr. malen; afrossen; (lam.) afdraaien (een mopje &); etre tout moulu,
geradbraakt, doodop, bekaf zijn; or
moulu, schildersgoud; on l'a moulu de
coups, men heeft hem lam geslagen.
moue, f. pruillip; mondje; faire la e i, een
lipje trekken, pruilen; faire la ,---, a qn.,
een lelijk gezicht tegen iemand trekken;
faireune ,--, terrible, verschrikkelijk kijken.
mouée, I. jachthondensoep (waarin hertenbloed).
mouette, f. It meeuw.
mou(f)fette, I. zz. stinkdier.
moutlard, m. -e, f. dikkop, vollemaansgezicht.
moufle, f. want (vuisthandschoen); blokkatrol; m. moffel, kapeloven.
mouflë, a. .. verankerd (v. muur).
mouiler, v.tr. moffelen; van ankers voorzien
(v. e. muur).
motiflon, m. .ez schaap (op Sardinie)•
mouillade, f. sausen (v. tabak).
mouillage, m. 't ankeren; ankergrond,plaats;
't vermengen met water; bevochtiging;
au i■i, 6 geankerd, voor anker.
mouille, I. weidebron; diepe plaats in rivier;
't vochtig worden.
mouille, a. nat, vochtig; (gram.) gemouilleerd
(van de 1); ,--, et la peau (jusqu'aux os),
door en door nat, kletsnat; c'est ,---i,
it fait ,--,, het is nattig (weer); les yeux -'s
de larmes, met de tranen in de ogen.
mouille-bouche, f. juttepeer.
mouillêe, f. hoop lompen, die men weekt.
mouille-etiquettes, m. etikettenbevochtiger.
mouillement, m. 't bevochtigen.
mouiller, v.tr. nat maken, bevochtigen; met
water vermengen; de 1 en n uitspreken
als j en 13; (arg.) uitgeven; e., l'ancre,
ankeren, ten anker komen; etre mouille;
voor anker liggen; doornat zijn; rd, v.intr.
ankeren; (pop.) jajemen: regenen; grienen;
se'', nat worden &; se (la) ,-- i, (pop.) zich
bedrinken.
mouillette, I. reepje brood (om in een
zacht ei te dopen).
mouilleur, m. (postzegel)bevochtiger; ,-., de
mines, .6. mijnenlegger.
mouilloir, m. natbakje (aan 't spinnewiel);
postzegelbevochtiger.
mouillure, I. bevochtiging; vochtigheid, nattigheid.
mouisard, m. (pop.) armoedzaaier.
mousse, f. (pop.) dalles, miserie; soep.
moujik [-3ik], m. Russische boer
moulare, f. vrouw, bijzit.
moulage, m. 't vormen, 't gieten; 't malen.
I moule, m. (giet)vorm, model; houten

knoop (om te overtrekkeil); le ,---, en est
perdu (romPu), dat vindt men niet meer;
cela ne se jette pas en e■i, dat schudt je zo
maar niet uit je mouw; ils ont ete jetes
dans le name ,---,, ze zijn op een leest ge-

schoeid.
2 moule, f. mossel; (pop.) kwal, slapzwans,
sul, uilskuiken; ,•-, ci gaufre, (pop.) P.G.
gezicht, mottige; ,---,, a. (pop.) stom.
moule, a. gedrukt; gegoten; ecrire des lettres
,-,es, drukletters schrijven; e•, , m. 't gedrukte; ne savoir lire que le P. .i, alleen

drukletters kunnen lezen.
mouler, v.tr. vormen, gieten; (de vormen)
doen uitkomen (v. kleren); lijsten (een
dak); (arg.) verlaten; se ,•,, gevormd worden; goed aan 't lijf sluiten (v. kleding);
se /.-, sur qn., iemand tot voorbeeld
nemen.
moulerie, I. gieterij.
mouleur, m. vormer; gieter.
moullire, f. mosselenwijf; mosselkwekerij;
a. in: industrie ,-■,, mosselkwekerij.
momoulin, m. molen; (arg.) draaiorgel;
tor van vliegmachine; ,-%, a café, koffiemolen; X mitrailleuse: ,---, 4 foulon, volmolen; un ,•.., a paroles, een ratel, babbelkous; ,.-, a poivre, pepermolentje; ,---, a
vent, windmolen; on y entre comme dans
un r%-i, je kunt er zo maar binnen gaan.
moulinage, m. 't tweernen van zijde.
mouliner, v.tr. (zijde) tweernen; (hout)
doorknagen (v. wormen); in 't rond
zwaaien (een stok &).
moulinerie, I. zijdetweernerij.
moulinet, m. molentje; haspel; kruisrad,
tourniquet; spil; faire le ,-%,, (een stok &)
snel ronddraaien.
moulineur of moulinler, m. zijdetweernder;
oplader (bij een kolenmijn).
moult [mult], a. (oud.) veel.
moulu, a gemalen; zie moudre.
moulure, f. lijst(werk), lofwerk, richel.
moulurer, v. tr. lijsten.
moulurier, m. lijstensteker.
moumoute, f. poes(je).
mouquire, f. (arg.) vrouw; liefje.
mourant, a. stervend; zwak; wegstervend;
kwijnend; bleu e■,, , bleekblauw; en ‘.•,,
toen hij stierf; wegstervend; "-,, m. ,---, e, f.
stervende.
mourir, v.intr. sterven, het besterven, overlijden; uitgaan (v. vuur); wegsterven (v.
toon); ...4 ,---,, ...tot de dood toe; dodelijk; ' et la peine, midden in zijn werk
sterven; e,-, au monde, der wereld afsterven; ,---, dans son lit of'' de sa belle
mort, zijn natuurlijke dood sterven;
il mourra dans sa peau, hij verliest wel zijn
haar, maar niet zijn streken; /-%-, de faim,
van honger sterven, verhongeren; ,--, de

y

pear, het besterven van angst; r•-, de rire,
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stikken van 't lachen; faire'-, ter dood
brengen, ombrengen; (fig.) doden; vous
me faites ,-,, je ergert me nog dood; to
t'en ferais ,---,, dat is geen spekje voor jou
bekje !, verbeeld je dat maar niet !
mouron, m. $ murik, muur, guichelheil.
mourre, I. morra (spel).
mousmê, I. japans danseresje, -meisje.
mousquet, in. vuurroer, musket.
mousquetade, f. musketvuur.
mousquetaire, m. musketier.
mousqueterie, I. musket-, geweervuur.
mousqueton, m. X karabijn (klein geweer); horlogehaakje.
moussaillon, m. scheepsjongen.
mousse, m. .6 scheepsjongen; ,,,, f. mos;
schuim. (v. bier &); (pop.) woede; ‘-, au
café, koffie met slagroom; ne te fais pas
de ,--,, (tam.) maak je maar niet dik;
,-,, a. stomp.
mousseline, I. neteldoek, mousseline; verre
,, fijn glas; matglas.
mousser, v:intr. schuimen; faire ,-, qn.,
(pop.) iemand ophemelen, reclame maken
voor; iemand woedend maken.
mousseron, m. $ soort bladpaddestoel;
plaatzwam.
mousseronniere, f. kweekbed voor blad- of
plaatzwam.
mousseux, a. schuimend, mousserend;
rose r euse, t mosroos.
moussoir, m. schuimklopper.
mousson, f. & m. moesson, passaatwind.
moussu, a. met mos bedekt, bemost; rose
P.—de, t mosroos.
moustache, f. knevel, snor; 3e baardmees;
vieille ,---,, ouwe snorrebaard.
moustachu, a. met een (grote) snor.
moustille, I. prikkelende smaak (v. e. drank).
moustiquaire, f. muskietennet, klamboe.
moustique, m. steekmug, muskiet; X insigne van de Gen. Staf.
moot, m. most (v. druiven).
moutard, m. (Pop.) dreumes, kleine jongen,
kleuter.
moutarde, f. mosterd, mosterdplant; (pop.)
s.t.; de la ,--, aprês diner, mosterd na de
maaltijd; la'' lui monte au nez, hij wordt
boos; s'amuser a la ‘-.,, zich met beuzelarijen ophouden; les enfants en vont a la
,d, dat weet ieder kind zelfs.
moutardelle, I.
soort mierikwortel.
moutardier, m. mosterdpotje, -koopman;
-fabrikant; se croire le premier ,--, du pate,
een ijselijk hoge dunk van zich zelf
hebben.
moutier, m. (oud) klooster, kerk; laisser
le ,--, oft it est, de kerk in 't midden laten,
niet tornen aan wat usance is.
mouton, m. schaap 2 ; hamel; schapevlees,
-leer; heiblok; (arg.) uithoorder van medegevangene ; c'est un,,,, hij is een lam (van
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goedheid); ,--,s, zeekoppen, schuimende
s de
golven; schapenwolkjes; pluis; '—
Panurge, mensen die alles nadoen;
,-, d cinq pattes, schaap met vijf poten:
iets wonderbaarlijks; 4 doux —'s bon
parcage, er gaan veel makke schapen
in een hok; revenons a nos ,-,,s, om op
ons onderwerp terug te komen; r•, , a.
schaapachtig. [kudde.
moutonnaille, f. > schapenvolkje; domme
moutonné, a. wollig, gekruld; nuages mss,
schapenwolkjes.
moutonnement, m. 't omkrullen; 't schuimen
(met koppen).
moutonner, v.tr. kroezen, krullen; se t .,, zich
met schapenwolkjes bedekken; ,. ■,, v.intr.
schuimen (v. d. zee).
moutonneux, a. schuimend; vol schapenwolkjes.
moutonnier, a. schaapachtig, onnozel;
schapen...; schaapachtig volgzaam.
mouture, f. 't malen; maalgeld; meel van
gemengd koren; tirer d'un sac deux ,%-is,
het mes aan twee kanten laten snijden.
mouvage, m. 't omwoelen.
mouvance, f. leenroerigheid.
mouvant, a. bewegend; force ,■,e, beweegkracht; zie ook sable &.; ,---, m. lokvogel.
mouvement, in. beweging; drukte, bedrijf,
(treinen)loop, verkeer; $ omzet; mutatie(s), verandering (i. h. personeel); maat,
tempo; actie (i. e. schilderij), toneelstuk &); aandoening, opwelling; raderwerk (v. e. klok &); ,I, tempo; allons, un
bon ,-.., I kom, wees nou eens flink (lief,
royaal &); ,--, en arriere, ,---, retrograde,
achterwaartse beweging; ,--, tournant, omtrekkende beweging; le ,-, perpetuel, het
perpetuum mobile; ,--, populaire, oploop,
opstootje, beweging;'-, a billes, X kogellager; un'' d'accent, verplaatsing van de
klemtoon; ,-%-, de l'dme, gemoedsaandoening; le ' du port, de in- en uitgaande
schepen; des ,---is de terrain, geaccidenteerdheid van 't terrein; avoir un i-•,, ontroeren; it n'a pas un ,--,, hij verroert zich
niet; donner le ,--, a, in beweging brengen,
de stoot geven aan; se donner beaucoup de
i--, , het zich druk maken; 'etre dans le "-,,
meedoen, met zijn tijd meegaan; de son
propre, uit eigenbeweging; mettre en,--,,
in beweging brengen.
mouvemente, a. (veel)bewogen; levendig;
woelig.
mouvementer, v.tr. afwisseling brengen,
leven brengen .
mouver, v.tr. loswerken, omwoelen; ,---i,
v.intr. (pop.) wat opschieten, voortmaken.
mouveron, m. roerspatel.
mouvet(te), m. (f.) roerlepel, roerstok.
mouvoir, v.tr. bewegen; aansporen, aanzetten; se ,--,, zich bewegen.
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moxa, m. bijvoetwol.
moye, I. weke ader (in steen).
rmoyen, a. middelmatig; middelbaar; gemiddeld; middel...; ,•-, age, middeleeuwen;
Icole one, middelbare school (in Belgie);
~ neerlandais, Middelnederlands; terme
,--i, middelterm.
2:moyen, m. middel; reden, bewijs, grond;
le ~?, hoe?, le ,., qu'il en fasse autrement,
hij kan moeielijk anders; ~s, middelen,
fortuin; talenten, aanleg; ,--is de defense,
weermiddelen; employer les grands ~s,
paardenmiddelen gebruiken; Ns d'existence, middelen van bestaan; avoir des ~s,
bemiddeld zijn; begaafd zijn (met goede
hersens); (il n'y a) pas'' de le convaincre,
onmogelijk hem te overtuigen; le r•-, de...,
hoe zou je kunnen...; perdre tous ses
~s, de kluts kwijtraken; trouver ,-•-, de...,
een middel vinden om; au ~ de, door
middel van; c'est au dessus de mes ~s,
dat gaat mijn middelen (krachten) te
boven, dat kan ik niet bijbrengen, (fam.)
dat kan bruintje niet trekken; par le ~
de, door middel van; par quel t■i? op
welke manier, hoe? par ses propres ~s,
uit eigen middelen; par son ",, door zijn
bemiddeling; pas ,-, de, onmogelijk om.
moyenfigeux, a. middeleeuws.
moyennant, prep. door middel van; tegen
de prijs van; ‘--, finance, tegen betaling;
,-,-, que, op voorwaarde dat; ,--, quoi,
waartegen.
moyenne, f. gemiddelde; e , proportionnelle,
middelevenredige; en ~, gemiddeld.
moyenne, a. bemiddeld.
moyennement, adv. middelmatig, gemiddeld.
moyenner, v.tr. in: it n'y a pas moyen de
,•d, het kan niet, het zal niet gaan.
moyer, v.tr. (steen) kloven.
moyette, 1. hoop schoven.
moyeu, m. naaf (van een rad); ingemaakte
pruim; ,---, de changement de vitesse, versnellingsnaaf (rij wie 1) .
mozarabe, m. aan de Moren onderworpen
Spaans christen.
mozarabique, a. van aan de Moren onderworpen Spaanse christenen.
mil, verl. deelw. v. mouvoir; a.i'bewogen.
muabilitô, I. veranderlijkheid.
muable, a. (oud) veranderlijk.
muance, f. stemwisseling.
[gom.
muche-pot, zie musse-pot.
mucilage, in. plantenslijm, slijm; lijm van
mucilagineux, a. slijmerig, gomachtig.
mucine, f. slijmstof.
mucipare, a. = muqueux.
mucositê, f. slijm(stof).
mucus [-kiis], m slijm(stof).
mue, 1. 't vervellen, 't ruien, 't verharen;
ruitijd; afgelegde huid (van slang); stemwisseling; ruikooi.
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mue, a. geruid &.
muer, v.intr. ruien, verharen, vervellen;
van stem verwisselen, de baard in de
keel hebben; v.tr. verwisselen; (.%., sa
tete, de horens afwerpen.
muet, muette, a. stom, zwijgend, sprakeloos;
stil; carte ~te, blinde kaart; chien ~,
hond die niet aanslaat; ieu ~, stil spel,
(v. acteur); lettre ate, stomme letter;
reproche ~, stil verwijt; role ,--,, zwijgende rol; etre , -,, stom zijn; niets zeggen;
les lois sont ~les sur ce point, hieromtrent
zwijgen de wetten; it n'est pas ,---,, hij is
niet op zijn mondje gevallen; t. i, m.
stomme; faire le r•d, voor stommetje
spelen; ~te, f. stomme letter; jachthuis;
la grande ,..i, het leger; d la ate, zwijgend.
muezzin [miiezin], mohamm. priester die
de uren voor 't gebed uitroept.
muffie f. (pop.) schep, hoop; avoir une ,■-,,
st omdronken zijn.
mufle, m. snuit, snoet; ploert; lomperd; ~
de chien, $ leeuwenbek; ~, a.;ploertig.
mufleau, m. $ leeuwenbek.
muflerie, f. ploertigheid.
muffler, m. $ leeuwenbek.
mulliêre, f. kopdoek (om 't_zuigen te beletten).
muflisme, m. ploertigheid.
mufti, m. Mohammedaans geestelijke.
muge, m. W harder.
mugir, v.intr. loeien, bulken; huilen, gieren
(v. d. wind); bulderen, loeien (v. d. zee).
mugissant, a. loeiend, bulkend; huilend.
mugissement, m. geloei, gebulk, gehuil, gebulder.
spruw
muguet, m. $ lelietje der dalen;
(bij kinderen); (oud) fat.
mugueter, v.intr. fatterig doen, 't galante
heertje spelen.
muid [mWi], m. mud, vat; '' de yin de
Paris, ± 270 1; ,%-, de ble de Paris, 18 1.
mulard, m. lt bastaardeend.
mulasse, I. .11 jong muildier.
mulasserie, f. muilezelfokkerij.
mulassier, a. muilezel-; r•-iiere, f. muilezelmerrie.
mulãtre, m. & f. mulat, mulattin; kleurling.
mule, 1. muil, pantoffel; muilezelin; ferrer
la ~, zich laten „stoppers"; zorgen dat
er wat aan de strijkstok blijft hangen.
mulet, m. muilezel; bastaard; :11 zeebarbeel;
(ook:) harder.
muletier, m. muilezeldrijver; l'heure du r•-,,
het herdersuurtje; ,%d, a. muilezel...
Mulhouse [miiluz], f. Miihlhausen (Elzas).
mulle, I. 11 zeebarbeel.
mulct, m. grote veldmuis.
mult(i)- = veel-.
multiangulaire, a. veelhoekig.
multicellulaire, a. veelcellig.
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multicolore, a. veelkleurig.
multitide, a. veelspletig.
multiflore, a. veelbloemig.
multiforme, a. veelvormig.
multiloculaire, a. veelhokkig.
multimillionnaire, m. die vele malen millionnair is.

multimoteur, a. met meer (veel) motoren.
multipare, a. veel jongen tegelijk werpend.
met meer zweefvlakken.
multiplan, a.
multiple, a. veelvoudig, menigvuldig; ,•,, m.
56 schakelbord, schakeltafel; veelvoud;
zie ook tnultiplicateuy.
multipliable, a. vermenigvuldigbaar.
multipliant, a. vermenigvuldigend.
multiplicande, m. vermenigvuldigtal.
multiplicateur, in. vermenigvuldiger, coefficient.
multiplication, f. vermenigvuldiging; X versnelling (aan fiets).
multiplicitê, I. menigvuldigheid.
multiplier, v .tr . vermenigvuldigen; vermeerderen: e---, par 2o, vermenigvuldigen
met io; ,%-i, v.intr. & se "-,, zich vermenigvuldigen, talrijker worden; overal tegelijk
zijn; zich uitsloven.
multiskulaire, a. vele eeuwen oud. [hoop.
multitude, 1. menigte; la "%i, ook: de grote
Munich [miiniki, in. Munchen; Miinchnerbier.
municipal, a. gemeentelijk, gemeente.. ,
stedelijk; conseil "%i, gemeenteraad; consealer v%,, gemeenteraadslid; e%,, m. (lam)
politieman van de garde municipale van
.Parijs.
municipalisation, /. 't geven v. zelfbestuur
a. e. gemeente; 't in gemeenlijk beheer
nemen.
municipalisme, in. stelsel v. gemeentelijk
beheer.
municipalises, v.tr. gemeentelijk zelfbestuur
geven; in gemeentelijk beheer nemen.
rnunicipalitê, I. gemeenteraad; gemeentebestuur; gemeente; raadhuis.
municipe, in. vrije stad onder Romeins
bestuur (municipium).
munificence, f. milddadigheid, gulheid, vrijgevigheid.
munir, v.tr. (de) voorzien (van).
munition, 1. X (krijgs)voorraad, munitie;
,. ,s de bouche, mondvoorraad; pain de "%i,
kommiesbrood.
munitionnaire, in. leverancier van levensmiddelen voor het leger, schaftmeester.
muphti [mufti], in. muzelmans hogepriester.
muqueuse, a. & f. van muqueux; r%, , f.
slijmvlies; fiêvre ,---,se, slijmkoorts.
muqueux, a. slijmig, slijm-.
mur, in. muur; ,--, d'appui, steunmuur; ,-%.,
de cloture, ringmuur; ,---, de planches,
schutting; ‘-.i de refend, binnenscheidsmuur,,%, de sdparation, scheidsmuur2; faire
FRANS WOoRbENTOEX,
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le "%, X 's nachts uitbreken, niet op 't
appcl verschijnen; ontbreken; inettre qn.
au pied du r-,, iemand in 't nauw drijyen; firer au ,-%.,, zich oefenen in 't schermen; dans nos ‘---,s, binnen onze veste, in
onze stad; entre quatre Ns, tussen vier
kale muren; les Ns ant des oreilles (des
yeux), de muren hebben oren &.
mfir, a. rijp 2; ervaren, ontwikkeld; (pop.
ook:) dronken.
murage, trt. 't ommuren.
mfiraie, f. moerbezie-aanplanting.
muraille, f. (aware, hoge) muur; huid (van
een schip); la grande e (de la Chine),
de Chinese muur2; it n'y a que les
quatre N s, er is niets meer over dan de
vier muren; dans nos ms s, zie mur, ,.%,,
a. (arg.) kanon: bezopen.
muraillement, in. metselwerk.
murailler, v.tr. van metselwerk voorzien
(tot steun).
mural, a. muur-; carte "%de, wandkaart;
cercle 1..., , couronneet e, W muurkrans
(voor den soldaat, die het eerst op de
muur was); peinture ,---, e, muurschildering.
inure, 1. S. moerbezie; ,-, sauvage, braammfirement, adv. rijpelijk. [bezie, braam.
murine, f. Z3 moeraal.
murer, v.tr. ommuren; in-, toemetselen;
"-', v. pr. se "%i, ommuurd worden, zich
laten ommuren; zich inmetselen, zich
opsluiten.
murex, m. stekelhoorn(slak), purpersiak.
muriate, M. zout v. zoutzuur
muriatique, a. acide ‘-%.i, zoutzuur.
mfirier, m. 4 moerbezieboom; ,--, sauvage,
braamstruik.
murin, in. vale vleermuis; a. muisgrijs.
mfirir, v.intr. rijp worden, rijpen; ,-%,, v.tr.
doen rijpen, diep omwerken (grond).
mfirissant, a. rijpend.
murmel, in. marmotbont.
murmurant, a. murmelend, ruisend.
murmurateur, a. mopperend.
murmure, in. geruis, gemurmel, gesuis; gemor, gemopper.
murmurer, v.intr. & v.tr. murmelen, ritselen,
ruisen; suizen; morren, mopperen; mompelen; ‘-%., entre ses dents, binnensmonds
brommen, mompelen; se '', gemompeld
mfiron, in. braambezie (struik). [worden.
murrhin, a. gemaakt van murrha (stof met
weerschijn waarvan men i. d. oudheid
vazen maakte); murrhinisch.
musagite, de Muzen leidend (Apollon f.-,).
musaraigne, I. .ft spitsmuis.
musard, a. tijdverbeuzelend; treuzelend; i----,
nt. lanterfanter, treuzelaar.
musarder, v.intr. lanterfanten.
-musarderie, f. tijdverbeuzeling.
musardise, 1. zie musarderie.
muse, in. muskus; muskusdier; muskuspeer.
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5 I4
mutuel
muscade, I. muskaat, -foot; balletie v. musicographe, nt. muziekbeschrijver, -ge-

muscade

goochelaars die roepen passez,
als
a. in: noix
muskaatnoot; rose
$
muskaatroos.
muscadelle, f. muskadelpeer.
muscadet, m. muskaatwijn.
muscadier, m. muskaatboom.
fat (1873).
muscadin, m. muskaatkoekje;
muscat, a. muskaatgeurig; muskaat-,
muskadeldruif; muskaatwijn.
vliegenvanger.
muscicape, m.
muscle, m. spier.
muscle, a. gespierd.
mustier, v.tr. gespierd( er) maken.
musculaire, a. van de spieren, spier-;
action
spierwerking; force
spierkracht.
musculature, f. spierstelsel, spierweefsel.
musculeuse, I. spierbekleding.
musculeux, a. gespierd.
Muse, f. muze; godin v. d. vrije kunsten en
v. d. wetenschap; amant (favori, nourrisson) des Muzenzoon, dichter; les
Ns, ook: de dichtkunst, de poezie;
cultiver (taquiner) les mss, de dichtkunst beoefenen.
museau, m. snuit°, snoet, bek;
de brochet,
krokodilsoort;
long,
langbek (sidderaal); pointre, $ scherpsnuit (rogge)
(lam.) snuitje, snoetje, bekje; X rand
v. d. sleutelbaard; armleuning (koorstoel);
de cochon, X gasmasker.
muske, m. museum;
de prevention des
accidents du travail, veiligheidsmuseum.
museler, v.tr. muilbanden; (fig.) temmen,
bedwingen.
museliire, f. muilband, muilkorf.
musellement, tn. 't muilbanden2.
muser, v.intr. zitten dromen, niets uitvoeren; beuzelen, lanterfanten.
musero(1)1e, f. neusriem (v. h. paard).
musette, I. doedelzak; -lied; zak voor 't eten
(v. paarden); broodzak (v. soldaten);
spitsm.uis, bal
volksdanshuis; ne pas
etre dans une
(pop.) niet
zijn;
ne pas se trouver dans une
niet voor
't oprapen liggen.
museum [-Om], m. museum v. nat. hist.
(inz. in de Jardin des Plantes, Parijs).
museur, m. dromer, lanterfanter.
musical, a. muzikaal; muziek-.
musicastre, m. > musicus van lik-mijnvestje.
musicien, m. -ne, I. toonkunstena(a)r(es),
musicus (musicienne), muzikant(e);
militaire, stafmuzikant; elle est —ne, ook:
zij is muzikaal, zij doet aan muziek; des
witte bonen; les Ns des bois, de
gevederde zangers, het vogelenkoor;
a. muzikaal.
musico, m. (pop.) zie musicien, ook: tingeltangel.

leerde; muziekschrijftoestel.

musicomane, m. melomaan, muziekmaniak.
musique, I. muziek, toonkuns t; muziekcorps,

harmonie;
militaire, stafmuziek, krijgsmuziek; faire de la ti, (pop.) schreeuwen,
opspelen, een standje maken (iemand,
qn.), ...de
muziek...; mettre en
op
muziek zetten.
musiquer, v.intr. muziek maken, musiceren;
v.tr. op muziek zeWn.
musiquette, f. > lichte muziek, draaiorgelmuziek; 'n mopje.
musoiron. eind v. e. havenhoofd; sluishoofd.
musquê, a. naar muskus riekend; gemaakt;
poire tee ,muskuspeer; rat muskusrat.
musquer, v.tr. met muskus parfumeren.
mussepot, in: a
heimelijk, stilletjes.
v.tr. vermusser, (oud) v.intr. ruiken;
bergen.
musiefmus(s)if, m. vals schelpgoud; or
goud.
mussitation, f. flauw uitspreken N. woorden; beweging v. d lippen zonder geluid
voort to brengen.
mustang, tn...sz, mustang (paard).
roofhaai; zie ook motelle.
mustile, m.
musulman, Muzelman;
a. Mohammedaans.
mutabilitê, f. veranderlijkheid.
mutacisnie,
spraakgebrek (moeilijke
uitspr. van m, b, p.).
mutage, m. zwaveling van most (tegen de
gisting).
mutation, f. mutatie, verandering, verwisseling; droits de overschrijvingsrecht;
overschrijvingskosten.
muter, v.tr. (most) zwavelen.
mutilateur, tn. verminker.
mutilation, f. verminking2.
=BM, m. verminkte; de guerre, in de
wereldoorlog verminkte; les Brands —s,
de zwaar verminkten.
muffler, v.tr. verminken2.
mutin, a. muitend, weerspannig, oproerig;
wakker;
oproermaker, muiter.
mutlner, v.tr. tot muiten aanzetten;
v. pr.
se r•i aan 't muiten slaan, muiten.
mutinerie, t. oproerigheid, muiterij, weerspannigheid; schalksheid, guitigheid, ondeugendheid .
mutisme, m. stomheid; 't (hardnekkig)
zwij gen.
mutitê, f. stomheid.
mutualiste, m. lid v. e. vereniging voor
onderlinge hulp of -verzekering; a.
mutualistisch.
mutualitê, f. wederkerigheid; stelsel v.
onderlinge verzekering of -hulp; vereniging tot onderlinge hulp;
maternelle,
onderlinge moederhulp.
mutuel, a. onderling, wederzijds, weder-
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kerig; socie'te de secours ,---is, onderlinge
verzekeringmaatschappij; ale, f. onderling ondersteuningsfonds, maatschappij
tot onderlinge verzekering; school voor
onderling onderwijs.
mutuellement, adv. onderling, wederzijds.
mutule, f. balkhoofd (dorische stijl).
myalgie, f. spierpijn.
Mycines, I. Mycenae.
mycitographie, I. $ paddestoelkunde.
mycélogie, I . $ paddestoelkunde.
mycologue, m. paddestoelkenner.
mycose, f. ziekte door schimmels veroorzaakt.
myêlite, f. ruggemergontsteking.
mygale, I. vogelspin.
myographie, f. spierbeschtijving.
myologie, f. leer van de spieren.
myope, a. bijziend; e•a , in. & f. bijziende.
myopic, f. bijziendheid.
myosite, I. spier(weefsel)ontsteking.
myosotis [-tis], m. t vergeet-mij-nietje.
myotomie, I. spierontleding.
myriade, f. tienduizendtal; talloze menigte.
myriagramme, m. myriagram (io kg).
myriamitre, m. myriameter (io km).
myriapode, in. duizendpoot.
myrica, m. $ gagel.
myricacêes, 1.pl. $ gagelachtigen.
myrmêcologue, m. mierenkenner.

myrmicophage, a. mierenetend.
myrmidon, m. dreumes, dwerg.
myrobolan, m. $ zalfnoot.
myrrhe, f. mirre.
myrrhe, a. met myrrhe gekruid.
myrrhis [-is], $ roomse kervel.
myrtades, f. pl. $ mirtplanten.
myrte, m. $ mirt.
myrtiforme, a. gevormd als een mirteblad.
myrtille [Ail], I. $ blauwe bosbes.
mystagogie, I. inwijding in mysterien.
mystagogue, m. in de mysterien inwijdende

mythe, in. mythec, verdichtsel, fabel, sage.
mythique, a. mythisch.
mythographie, I. wetenschappelijke behandeling der mythen.

mythologie, I. mythologie, fabelleer.
mythologique, a. -ment, adv. mythologisch.
mythologiste of mythologue, m. fabelkundige, kenner v. d. mythologie.

mythomane [mitOman], m. die (fantastische) leugens verzint.

mythomanie [-mani], f. manie om to liegen.
my tilicole, a. v. d. mosselteelt.
mytiliculteur, m. mosselkweker.
mytiliculture, I. mosselteelt.
myure, a. I gestadig afnemend (v. pols).
myxine, f. slijkaal.
myxoedême [mikse-], m. T ondernormale
schildklierwerking.

myxome [-ksOm], m. slijmvliesgezwe 1.

N.
N, m. & f. [un na, une en], n (de letter).
na, nou!, mooi!
nabab, m. nabob, Indisch vorst; zeer rijk.
mens.

nababie, f. waardigheid-, gebied van nabob.
nable, m. ktt prop-, stopgat; prop.
nabot, m. -e, f., -in, m. dwergje, krielkereltje.
Nabuchodonosor [nàbiikOdOnOsOr], m. Nebukadnezar.

nacarat [-ra.], a. helderrood.
nacelle, /. bootje, schuitje, hulkje ; mand
v. e. luchtballon.

nacre, f. parelmoer.
nacre, a. parelmoerachtig.
nacrer, v.tr. de parelmoerglan.s geven aan.
nacrier, m. parelmoerwerker; ,---,, a. parelnacrure, f. parelmoerkleur. [moor-.
nadir, m. 1:g voetpunt.
naffe, I. in: eau de ,--i, oranjebloesemwater.
priester.
mystire, m. geheim; mysterie, verborgen- nage, f. 't zwemmen; 't roeien; donner la "-",
held; Middeleeuws kerkelijk toneelspel; les saints , ., ,s, het EL Misoffer; faire
(un),---, de plc., een geheim maken van jets;
iets geheimhouden; nous marchons en
plein ,■,, aan alle kanten zitten we in
de geheimzinnigheid.
mystêrieusement, adv. van mystêrieux, a.
mysterieus, geheimzinnig.
mysticisme, m. mysticisme.
mysticitê, f. mystieke neiging, mystiek
karakter.
mystificateur, in. fopper, bedotter.
mystification, I. mystificatie, fopperij, bedotterij, verlakkerij.
mystifier, v.tr. foppen, bedotten.
mystique, a. -ment, adv. verborgen, geheimzinnig; die 't mysticisme aanhangt;
mystiek; ,•,, f. mystiek; ,■, m. mysticus.

de slag aangeven; a la "-i, zwemmende;
d' pataud, in het water ploeterend (plassend); (fig.) er dik in zittend, in weelde
badend; bane de ,-,a, roeibank; chef de "-i,
slagroeier; en ,--, ,door en door bezweet.
nageant, a. zwemmend &; P,,, m. (pop.)
vis.
nagée, I. afstand die een zwemmer bij
elke slag aflegt.
nageoir, m. (pop.) vis.
nageoire, f. yin (v. e. vis); zwemgordel;
mss, (f am.) wijduitstaande bakkebaarden;
(pop.) fokken, armen.
nager, v.intr. zwemmen; drijven; roeien; e•.,
debout, water treden; ,----, dans ses habits,
in zijn kleren zwemmen; r---, dans
l'opulence, zich in weelde baden; ,--, en
grande of pleine eau, zich in weelde baden,
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zijn geluk niet op kunnen; entre deux
eaux, onder water zwemmen; (fig.) tussen twee partijen doorzeilen.
nageur, m. -euse, f. zwemmer; roeier, -ster;
a. in: oiseau
zwemvogel.
naguire(s), adv. onlangs, kort geleden.
najade, I. najade, waternimf.
nail, a. naief; natuurlijk, ongekunsteld,
kinderlijk eenvoudig, onnozel.
vain [nr], m. -e, f. dwerg; ti ?acne, kaartspel waarbij ruiten zeven de hoogste kaart
is;
a. dwergachtig, dwerg-; teat f
win dei.
naissance, f. geboorte; afkomst; hoge afkomst; oorsprong, ontstaan; begin; o gewelfaanzet; la ti du nez, de neuswortel;
de van geboorte; geboorte ...; door
(krachtens) zijn geboorte; aveugle de
blindgeboren; de haute
van hoge
geboorte, van hoog komaf; avoir de la "baren,
van hoog komaf zijn; donner
het leven schenken aan, in 't leven roepen;
prendre
ontstaan, ontspringen.
naissant, a. opkomend (van talent &), wordend; beginnend, aanbrekend, ontluikend;
une moustache
een begin van een
snorretje.
naitre, geboren worden; afstammen;
aanbreken, beginnen, ontspruiten, uitkomen, ontluiken; opkomen; ontstaan;
encore a
ongeboren, die nog geboren
moet worden; faire, in 't leven roepen,
wekken; cela m'en a fait
l'idle, dat
heeft mij op de gedachte gebracht; zie
naivement, adv. naief.
[ook
naiveté, I. naiveteit, natuurlijkheid; kinderlijke eenvoud, kinderachtigheid; une
een naief gezegde.
naja,
brilslang.
Namur, f. Namen.
Nana, f. Antje.
nanan,
lekkers (in kindertaal); du
iets fijns.
nandou,
Amer. struisvogel.
Nanette, f. Antje, Naatje.
nange, m. (pop.) engel.
nanisme, m. dwergachtigheid.
nankin, tn. nankin (lichtgele katoenen stof),
Nantais,
inwoner v. Nantes; nom, a. van
N antes.
nantir, v.tr. onderpand, waarborg geven;
verschaffen; se de, beslag leggen (op);
zich dekken; zich voorzien van.
onderpand, waarborg,
nantissement,
borgtocht.
nap, m. (arg.) zie napoleon.
nap p e,. f. bosnimf; $ soort kaasjeskruid.
nape!, m. $ monnikskap.
naphtaline, I. naphtaline.
naphte, m. naphta.
Naples, f. Napels.
Naplouse [-pluz], f. Sichem (Syrie).

nasillement

napoleon, in. 2o-frankstuk.
vapolêonien, a. Napoleontisch.
Napolitain, m. bewoner v. Napels;

a.
Napolitaans.
nappage, m. tafellinnen.
nappe, f. tafellaken;
d'autel, altaarkleed;
d'eau, brede waterval; groot watervlak; de feu, vuurzee; de neige,
sneeuwkleed; lever la-', de tafel afnemen;
mettre la
de tafel dekken.
napperon, m. klein tafellaken, dekservet.
nappiste, m. vogelvanger met netten.
narcis; 1■7, , , Narcissus:
narcisse, in.
mens, die met zijn eigen schoonheid
ingenomen is.
zelfaanbidding.
narcissisme,
narcose, I. narcose, toestand v. verdoving.
narcotine, I. narcotine (bedwelmende stof).
narcotique, a. (& m.) slaapverwekkend, verdovend, bedwelmend (middel).
narcotisme, m. verdovingstoestand.
nard rnar],
nardus, weiriekende olie.
narghilê [nargile], m. Turkse pijp met gummislang.
nargue, f. spot, minachting; ,-.., de..., daar
heb ik maling aan !; dire d'une chose,
de brui van iets geven, maling aan iets
hebben; faire ti a qn., iemand minachtend
trotseren.
narguer, v.tr. bespotten, honen.
narguilê, m. zie narghile.
narine, 1. neusgat.
narquols, a. spottend; avoir un petit rire
m. (arg.)
even spottend lachen;
X deserteur.
narquolsement, adv. spottend, sarcastisch.
narquoiserie, f. spot(ternij), sarcasme.
narrateur, m. verhaler, verteller.
narratif, a. verhalend.
narration, f. verhaal.
narratrice, f. verhaalster, vertelster.
narrê, m. verhaal; verslag.
narrer, v.tr. verhalen, vertellen.
narval, in. (pl. des '-s), a narwal.
neusnasal, a. nasaal, neus-; fosses
holten; son
of ,•, e, f. neusklank.
nasalement, adv. door de neus (uitgesproken).
nasalisation, f. 't nasaal maken, 't uitspreken door de neus.
nasaliser, v.tr. door de neus uitspreken.
nasalitê, f. neusklankachtigheid.
nasaalfluit (orgelregister).
nasard,
nasarde, f. knip voor de neus.
nasarder, v.tr. een knip voor de neus geven;
nase, m. (pop.) neus. [bespotten.
naseau, m. neusgat (v. e. dier).
nasée, f. (pop.) snuifje. [zien.
naser, v.tr. (pop.) niet kunnen luchten of
nasillard [-jar], a. door de neus (sprekend);
[spreken.
voix tee,neusstem.
't door de neus
nasillement [
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nasiller [-ije], v.intr. door de neus spreken.
nasilleur [-ijeer], m. -ease, f. die door de
neus spreekt.
nasillonner [-ijOne], v.intr. een weinig door
de neus spreken. j aap.
nasique, a. geneusd, neus...; f•, , tn. .st neusnasitor, m. $ tuinkers.
nassauvien, a. nassauwer.
nasse, f. visfuik; (fig.) val, klem; donner
(tomber) dans la ‘■,, in de fuik lopen;
titre dans la ,---i, in de fuik zitten.
nassette, f. fuikje.
nassone, I. kreeftenfuik.
Natal, a. in: jour e■d, geboortedag; pays /..,,
geboorteland, -streek.
natalitê, f. geboortecijfer.
natation, f. 't zwemmen; zwemkunst, zwemsport; dcole de,,,, zwemschool.
natatoire, a. in: vessie '', zwemblaas.
natif, a. geboortig; aangeboren, oorspronkelijk; metal P ., , gedegen metaal; nd ,..,
de..., geboren en getogen te...; P■i, m.
inboorling.
nation, f. natie, yolk; les mss, de volkeren,
B de heidenen; zie ook socie'td.
national, a. nationaal; van het yolk, yolks...;
langue ,....de, volkstaal; l'histoire —'e, vaderlandse geschiedenis; les Faux, de landskinderen, de landzaten; biens Faux,
goederen waarop de republiek beslag
legde.
nationalement, adv. nationaal.
nationalisation, f. nationalisatie, naasting;
N du sol, landnationalisatie.
nationaliser, v.tr. nationaliseren, nationaal
maken, staatseigendom maken, naasten.
nationalisme, in. politieke partij (of richting)
van bekrompen vaderlandslievend exclusivisme.
nationaliste, m. aanhanger v. h. „nationalisme".
nationalite, f. nationaliteit.
national-socialisme, m.nationaal-socialisme.
nationalt-socialistet, a. & m. nationaalsocialist(isch), nazi-.
nativitê, f. geboortedag (v. Christus, v. de
H. Maagd, v. de heiligen); schilderij of
voorstelling van Christus' geboorte;
horoscoop.
natron of natrum [-trOm.), in. soda.
nattage, m. vlechtwerk.
natte, f. mat, vlechtwerk; haarvlecht; la
dans le dos, met 't haar in 'n vlecht op
de rug.
natter, v.tr. vlechten; strengelen; met matten
beleggen; ti qn., iemands haar vlechten;
‘---,, v.pr. se ,---i, gevlochten worden, zich
laten vlechten; zich vlechten maken.
natt er, in. -lire, I. mattenmaker; ,-,, a.
in: bleu ,---,, blauw zoals op de schilderijen
N an Nattier.
natu-majoritê, f. fur. meerderjarigheid.

nausee

naturalisation, I. naturalisatie; het gewennen aan een klimaat.
naturaliser, v.tr. naturaliseren; inheems
maken; aan een klimaat wennen; in een
land invoeren; se ,--a, zich 1 aten naturaliseren.
naturalisme, m. naturalisme: natuurleer;
realistische richting van Zola & in de
kunst, die de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk wil weergeven, cornbinatie van realisme en wetenschappelijk
onderzoek.
nataraliste, m. natuurhistoricus; voorstander v. h. naturalisme; dierenopzetter;
(..), a. naturalistisch.
nature, f. natuur°; aard, inborst; — movie,
stilleven; la ti vegetate, de plantenwereld;
la'' du soi, de bodemgesteldheid; faire ' ,
natuurlijk schilderen &; forcer la .', de
natuur forceren; contre ,-.,, tegennatuurlijk; dans la ,-., des choses, uit de aard
der zaak; d'apres ,--i, naar de natuur;
naar model; theatre de la f-d, openluchttoneel; de sa "..), par ,-■/, van nature,
uitteraard; de mime ,---i, van dezelfde
aard; de toutes ,--as, allerlei, allerhande;
etre de ,--, a, in staat zijn om, wel geschikt zijn om; de demi —', op halve
grootte (geschilderd &); payer en r•d, in
natura (met voortbrengselen) betalen;
Plus grand que ,./, meer dan levensgroot;
—, a. natuurlijk; zonder toevoeging van
andere ingredienten; comme c'est,•, !, hoe
natuurlijk ! ; it est ,--i, hij speelt bijzonder
natuurlijk; bceuf ,----,, rundvlees zonder
saus, kruiden en dgl.; du cafe ,---/, koffie
zonder iets (melk, cognac).
naturel, a. natuurlijk; natuur...; enfant ',
onecht kind; ,-•, a (of de) l'Afrique, in
Afrika inheems; zie ook partie; ,--,, m.
inborst; natuurlijke aanleg; natuurlijkheid; inboorling (v. e. onbeschaafd land);
chassez le'', it revient au galop, de natuur
gaat boven de leer; au '', naar de natuur;
bceuf au ,---/, rundvlees zonder kruiden
en dgl.; de son —', par '', van nature.
naturellement, adv. natuurlijk.
naturisme, m. natuurgeneeswijze; ultrarealistische kunstrichting.
naturiste, m, voorstander der natuurgeneeswijze; natuurarts.
naufrage, m. schipbreuk; faire ,--,, schipbreuk lijden; droit de ,--i, strandrecht.
naufragi, a. gestrand, verongelukt; ,-.,, m.
schipbreukeling.
naufrager, v.intr. schipbreuk lijden.
naufrageur, m. kt. strandjutter; duikboot.
haulage, m. kl, bevrachting (v. e. schip);
vrachtloon.
naumachie, f. ED spiegelgevecht te water
nauseabond, a. walglijk. [ (bij de Rom.).
nausie, f. misselijkheid, walging; donner
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des ,■, s, doen walgen, misselijk maken.
nausêeux, a. walgingwekkend.
haute, in. zeevaarder.
nautile, m. nautilus (schelpdier); zwemgordel.
nautique, a. tot de zeevaart behorend;
carte "-,, zeekaart; cercle ', zeilvaartvereniging; fête ",, waterfeest; science ,.,,
zeevaartkunde; sport'', roei- en zeilsport.
enautonier, m. schipper; le '' des enfers,
Charon.
navaja, m. lang Spaans mes.
naval, a. (pl. —s) 't zeewezen betreffend;
combat ",, zeeslag; ecole "de, Instituut
voor de Marine; force(s) "ie(s), zeemacht.
Navale, f. (fam.) Instituut voor de Marine.
navarin, m. soort schapenragout.
Navarra's, m. inwoner van Navarre; nr.-d, a.
van Navarre.
Navarre, I. Navarra.
navêe, I. (oud) kt, scheepslading.
navet, m. $ raap, knol; (fam.) knul, sul;
(arg.) X torpedo; des "is!, (fam.) morgen
brengen !, niks ervan !
navetier, m. passementwerker; maker van
weversspoelen.
navetlire, I. rapenveld, knollenland.
navette, I. (wevers)spoel; raapzaad; klein
wierookvat; brood in de vorm van een
spoel; (arg.) handelsreiziger; faire la ",,
keen en weer lopen, -gaan, -reizen; $ aan
wisselruiterij doen.
naviculaire, a. scheep-, schuitvormig.
navigabilite, I. bevaarbaarheid.
navigable, a. bevaarbaar.
navigateur, m. zeevaarder, zeeman; e.•-, , a.
zeevarend.
navigation, I. scheepvaart; ,--, adrienne,
luchtvaart; ,--, atiêre, kustvaart;
fluviale, riviervaart; ,...., interieure, binnenvaart; ,--, maritime, zeevaart.
naviguer, v.intr. varen; stevenen, sturen; e■#
en surface, Z. niet ondergedoken varen
(v. onderzeeboot).
navire, m. schip; oh! du "a, oh! kfs, schip
in zicht !; ,■., marchand, koopvaardijschip;
"a irregulier, wilde boot; e ., regulier,
lijnboot.
navire-Ecole, m. opleidingsschip.
navire-hapital, m. hospitaalschip.
navrance, I. harteleed, droefenis.
navrant, a. hartverscheurend, -brekend;
c'est ,..,, het gaat je aan je hart.
navrer, v.tr. grieven, bedroeven; fen suis
navre, 't bedroeft me zeer, ik vind 't vreselijk; 't spijt me geweldig.
nayer, v.tr. (arg.) haten; verdrinken.
Nazarêen, m. Nazarener; nom , a. van Nazareth, Nazareens.
nazi, m. nationaal-socialist (in Duitsland).
nazisme, m. nationaal-socialisme.
ne, adv. ne...jamais, nooit; ne...pas, niet;

necrogene

ne...personne, niemand; ne..que, slechts;
niet meer dan...; it n'est que temps, 't is
hoog tijd; ne...rien, niets; it e'crit mieux
qu'il .' parle, hij spreekt beter dan hij
schrijft; " s ...guere, niet veel; maar weinig.
ni, a. geboren; bien ,•,, van goede familie;
niet door de natuur misdeeld, begaafd;
die 't hart op de rechte plaats heeft,
weldenkend; dernier (premier) ",, laatst-,.
eerstgeboren(e); mal '', van min komaf;
nouveau ",, pas geboren; le nouveau "-,,
de jonggeborene; it n'est pas " -, , hij is
niet van adel; it n'est pas i"-, d'hier, hij is
niet van gisteren; son adversaire n'est pas
e , , die 't tegen hem kan opnemen, moet
nog geboren worden; zie naltre.
nEanmoins, adv. niettegenstaande, niettemin, nochtans.
nêant, m. nietigheid; niets; 't niet; mettre
(reduire) a ",, vernietigen; de onjuistheid
aantonen van; tirer du ",, uit het niet
to voorschijn roepen; homme de "s, man
van niets, een nul.
nébuleuse, f. NI nevelvlek.
nibuleux, a. nevelachtig2, mistig; beneveld,
bewolkt2.
nebulosit6, f. nevelachtigheid; duisterheid;
nevelachtige viek.
nëcessaire, a. nodig, noodzakelijk; cela
m'est ",, ik heb het nodig; ,-%.,, m.
't nodige, 't noodzakelijke; necessaire:
kistje met benodigdheden, werkdoosje;
de voyage, reisnecessaire, avoir le "},
zijn brood hebben; envoyer un "i, iemand
zenden; faire le ",, de gedienstige spelen;
ook: het nodige doen; recevoir son "w,
zijn bekomst krijgen.
nkessairement, adv. noodzakelijk(erwijze).
Ocessitant, a. in: grace "se, dwingende
genade.
acessitê, f. noodzakelijkheid; behoefte,
nood, ellende, gebrek; it n'a pas toutes
ses Ns, wat hij nodig heeft; faire ses "as,
zijn behoefte doen; les premieres ",s, de
eerste levensbehoeften; "-, n'a point de loi,
nood breekt wet; adult a la dernihre ",,
tot de uiterste nood gebracht; etre dans
la ".• de, genoodzaakt zijn om...; de ",,
noodwendig; de premiere "i, noodzakelijkste, nodigste; de toute "s, allemoodzakelijkst; de "s absolue, de "s nicessitante, absoluut noodwendig; faire de e,,
vertu, van de nood een deugd maken;
en nos "is, als wij in nood zitten of iets
nodig hebben; par "i, uit noodzaak;
", est mere d'industrie, de nood maakt
vindingrijk.
acessiter, v.tr. noodzakelijk maken.
nécessiteux, a. behoeftig; noodlijdend; ,---,, m.
behoeftige, noodlijdende.
[levend.
Ocro- [nêkre], dood-.
nécrogine, a. op stervend of dood gewas
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nigliger, v.tr. veronachtzamen, onachtnicrologe, in. dodenlijst, -register.
zaam behandelen; verwaarlozen, vernêcrologie, f. levensgeschiedenis v. overleden personen, levensbericht.

nicrologier, m. schrijver van necrologieen,
nécrologique, a. necrologisch; notice ,---,,
doodsberich t.

nkrologue, in. schrijver v. e. levensbericht
v. e. gestorvene.

nécromancie, f. oproeping v. doden,
geestenbezwering.

necrornancien, m. -ne, f. geestenbezweerder.
nkromant, m. (oud.) = nkromancien
nicrophage, a. op dode dieren azend; ,--,, m.
aaskever.

nicrophile [-fil], m. aaskever.
nêcrophobie [-fObi], f . (ziekelijke) vrees voor
lijken of dood.

nkrophore [-for], m. 3e doodgraver.
nêcropole, I. dodenstad, kerkhof.
nêcrose, f. beenversterving.
nkroser, v.tr. doen versterven; se ~, versterven (v. beenderen).
Ocrotomie [-tOmi], f. lijkopening.
nectaire, m. $ honigkelk.
nectar, m. nectar, godendrank; honingsap.
nectarê, a. nectarêen, a. nectarachtig, vol
nectar.
nectarifire, a. honingdragend, -rijk.
nectarin, m. $t honigzuiger.
nectarine, f. soort wesp.
nectique, a. drijvend; silex '', drijfsteen.
Nierlandais, m. Nederlander; nom, a. NederMerlande, I. Nederland. [lands
nef [nef], I. schip; ruim, schip (v. e. kerk);
, principale, grande ~, hoofdbeuk; ,---,
laterale, zijbeuk.
!Waste, a. noodlottig; jour'', ongeluksdag.
nine, /. g mispel; des mss!, (pop.) morgen
brengen !, larie !, pour des '-s, (pop.)
Miler, m. mispelboom. [voor niks.
negateur, a. & m. die steeds ontkent.
nêgatif, a. negatief°, ontkennend; epreuve
negative, negatief (v. photo); ~, tn.
negatief (v. e. photografie).
negation, I. ontkenning°.
negative, I. ontkenning, weigering; dans la
(, zo neon, zo niet; demeurer (persister)
dans la e%, , se tenir sur la ,---,, bij hijn weigering blijven; re'Pondre par la ~, ontkennend antwoorden.
nigativement, adv. ontkennend°.
nigatrice, I. van negateur.
nêgligê, in. nêglige: huis-, morgenjapon;
achteloosheid; en ~, halfgekleed.
nêgligeable, verwaarloosd kunnende worden; to verwaarlozen; zie ook quantite.
nêgligemment, adv. achteloos, slordig; oneerbiedig.
negligence, I. onachtzaamheid; slordigheid;
nalatigheid, verzuim, veirwaarlozing.
negligent, a. nalatig, achteloos, slordig;
~, m. nalatige.

zuimen; ongebruikt laten; se ~, zich
(zijn kleding, werk &) verwaarlozen;
votre service se ne'glige, u doet uw dienst
niet met de vereiste stiptheid.
négoce, in. handel, groothandel.
n6gociabilitê, I. verhandelbaarheid.
ntgociable, a. verhandelbaar.
n6gociant, m. handelaar, koopman; (arg.)
rijke fokker.
nêgociateur, m. onderhandelaar, -ster.
négociation, I. onderhandeling; $ 't disconteren van wissels.
nêgociatrice, f. onderhandelaarster.
negocier, v .tr . onder-, verhandelen; $ disconteren; ,---,, v. pr. se r-d, verhandeld
worden, zich laten disconteren,~, v.intr.
handel drijven.
negraille, f. > negervolk; nikkers.
nigre, m. neger; (pop.) loonslaaf, werkm.an,
kunstenaar die voor geld zijn werk door
een ander laat exploiteren onder diens
naam; dubbele zes; /-%, blanc, albino;
travailler comme un ~, werken als een
paard; ~, a. in: jargon ,--,, negerengels,
-taaltje, brabbeltaaltje; race ~, negerras.
nêgrerie, I. negerhuis.
negresse, f. negerin; (arg.) ldeintje koffie;
fles wijn; kist in zwart zeildoek; wandluis; vlo.
n'egrier, m. slavenhandelaar; slavenhaler
(ook vaisseau ~); a. slaven-; travail e-- i,
slavenarbeid.
nêgrillon [ -iji5], in. -ne [ijOn], f. negertje,
-innetje.
nigro, m. (pop.) nikker, neger.
negrolde, a. negerachtig; a d. negers verwant.
negrophobe, in. negervijand.
negus [-gus], m. negus (vorst van Abyssinie); ook negus: gekruide warme wijn.
neige, I. sneeuw; les ,.. -, s e'ternelles, de eeuwige sneeuw; oil sont les -'s d'antan?,
voorbij ! voorbij ! blanc comme i..., , hagelwit; (fig.) onschuldig als 'n pasgeboren
lam; ceufs a la ~, sneeuwballen v. eiwit;
faire la boule de'', gestadig aangroeiend;
(arg.) cocaine.
neiger, v.imp. sneeuwen; tant it a neige
des ans sur mes cheveux, zoveel zonnen
zijn er over mijn hoofd gerold.
neigeux, a. besneeuwd; sneeuwachtig;
sneeuw...
neille, I. prop v. werk.
nilombo, Mumbo, m. $ lotus.
Nemesis [-zis], f. Nemesis: wraakgodin.
nêmocere, in. mug; '-s, mugachtigen.
nemoral, a. bos-, v. bossen.
ne-m'oubliez-pas, M. $ vergeet-mij-niet.
Nemrod Lnem-J, m. Nimrod; jager.
neni, ,--et, m. (pop.) borst.
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[CrickEn) `• neronien, a. als van Nero, wreed.
reliant, tn. (fop.) bird.
ninies, 1. pl. lijkzangen (bij de Rom. en nerprun, tn. $ wegedoorn.
nenni • [nani], adv. neen; f•-, da!, nee hoor ! nervation, 1. $ nervatuur (v. e. blad).
nerve, a. $ generfd.
nentille, 1. (pot.) zie lentille.
nerver, v.tr. met pezen overtrekken; rugnenutar of nthuphar, m. $ waterlelie.
ribben maken (a. e. boek).
neo-, pre f. nieuw.
riêo-catholicism e [-tOlisizm], in. nieuw nerveux, a. zenuwachtig, zenuw...; gespierd,
krachtig; affection reuse, zenuwaankatholicisme (kath. leer met moderne
begrippen verbonden).
rte o7catholicitte, a. nieuw-katholiek.
niographe, a. & tn. die een nieuwe spelling
wil invoere n.

doening.

nervi, m. (pop.) sjouwer (van Marseille).
nervilolie, a. $ met geribde bladeren.
nervin, a. (& tn.) zenuwsterkend (middel),
nervosisme, in. zenuwoverspanning.
néographie, I. nieuwe spelling.
nêo-grec, a. Nieuw-Grieks; e■-,, m. (het) nervosit6, f. zenuwachtigheid.
nervure, f. $ nerf, nervatuur (v. e. blad);
N ieuw-Grieks.
rib; 't ribben (bij boekbinders); ribneo-Latin, a. Romaans.
w erk.
Ltolithigt, e, a. uit 't tijdperk v. d. gepolijste
nescience [nisjas], I. onwetendheid, onsteen.
neologie, I. neologie: invoering-, gebruik v. Nesle [nel], 1. Nesle. [kunde.
nieuwe woorden.
Nestor, in. Nestor2, oudste.
ntologique, a. neologisch, nieuwgevormd. net [net], a. zuiver; zindelijk, schoon; in
't net overgeschreven; helder, klaar,
ntologisme, in. nieuw woord.
duidelijk, scherp; $ netto; etre "d, ook:
nêologiste of niologue, m. die (graag)
precies zeggen waar 't op staat; son cas
nieuwe wcorden gebruikt.
n'est pas '', zijn zaak is niet zuiver; Mite
neon, in. neon(gas).
les plats •-■,s, alles schoon opeten; e-•-,
rioptkiloloht,e, in. kenner v. moderne talen.
d'impOt(s), vrij van belasting; '', adv.
neophyte, m. & 1. neophiet: nieuwbekeerde;
plotseling, in eens; ronduit, onomwonnieuweling.
den; $ netto; s'arréter f■,, plotseling blijven
nêoplasie, f. vorming v. nieuw weefsel.
steken, ophouden; (se) casser ,–,, vlak
-n6oplasme, m. nieuw weefsel.
afknappen, ineens middendoor breken;
nio-zelanaais, a. & m. Nieuw-Zeelands, -der.
coupes ,---0 , (gladweg) afsnijden2; dire tout
nipe, f. waterwants.
,,, kort en goed, ronduit zeggen; oublier
nepenthes [-tes], in. $ bekerplant.
tout e••,, gladweg vergeten; refuser r•d, botnephalisme, M. geheelonthouding.
weg, vierkant of beslist weigeren; trancher
néphaliste, in. geheelonthouder.
,--,, in eens er een end aan maken; ,---,, m.
n6phralgie, f. nierziekte.
in: inettre au ,---,, in 't net schrijven;
ntphatique, a. de nieren betreffend; nier...;
produire... au ,■,, netto... opbrengen.
colsque ,%.,, nierkoliek; '', m. nierlijder.
nettement, adv. netjes; duidelijk; gladaf;
nephrite, I. nierontsteking.
nephrolithe, m. niersteen.
ronduit, vierkant, botweg.
netteted. helderheid, duidelijkheid, scherpte.
nêphrotomie, in. nieroperatie, -afzetting.
nettoiement, m. 't schoonmaken, 't reinigen.
Nephthali, m. Naftali (stam v. Israel).
nepotisme, m. nepotisme: begunstiging van nettoyable, a. schoon to maken.
[verwanten. nettoyage, tn. 't schoonmaken, reiniging;
Neptune, m. Neptunus.
zuivering (loopgraaf); schoonmaak; opneptunien, a. neptunisch.
ruiming; ,-■/ a sec, 't uitstomen v. kleren;
neptunisme, m. leer die zegt dat de gesteen,-, par le vide, 't stofzuigen.
ten door 't water afgezet zijn.
nettoyer, v.tr. reinigen, schoonmaken; zuiveneptuniste, in. aanhanger van die leer.
ren; schoonvegen (ook van vijanden);
Nërêe, m. Nereus (zeegod).
ledig maken; (fig.) van schulden ontlasten;
nirkide, f. zeenimf.
(are.) leegplunderen; blut spelen ; ruinenerf [ner(f) pi. ner], in. zenuw; pees; rugrib
ren; afdrogen, klop geven; afmaken;
v. e. boek; kracht, ziel, piti, , (arg.) geld;
se ",,zich (laten) reinigen; schoon gemaakt
r de bauf, bullepees; it a du ,--,, hij is
(kunnen) worden.
flink, hid heeft fut; elle a ses ,---,s, ze heeft
weer last van haar zenuwen; cela me donne nettoyeur, tn. reiniger, schoonmaker; ,---, de
dat
maakt
me
tranchees, X soldaat voor 't schoonvegen
(torte) (tape) sur les mss,
(van verborgen vijanden) der loopgraven.
zenuwachtig; se sentir des ,-,, zich zenuwneuf [nee(f)], negen; negende; le ,,, de
achtig voelen.
negende (van de maand).
nerft-ieruret, I. peeskwetsuur (bij paarden).
neuf, neuve, a. nieuw, ongebruikt; groen,
nêrite, I. -halvemaanslak.
onervaren (in, ci); avoir le cceur ■-•,, nog
neroli, m. vluchtige oranjebloesemolie.
geen liefde gekend hebben; re faire of
?Won, tn. Nero2.
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goede (fijne) neus hebben, flair hebben ;
remettre ci ,,,, vernieuwen, weer als nieuw
avoir qn dans le e,-, , de dood gezien hebben
maken; dans son e., , toen ie (het &) nieuw
aan iets; avoir qn dans le'', de p aan iem.
was, nieuw; habilld de .--,, met nieuwe
hebben; avoir le'' long, op zijn neus kijkleren aan; tout ,-•-i, splinternieuw.
ken; avoir le ,■./ sale, (pop.) niet brandneuille, I. (arg.) nacht.
schoon zijn: tipsy zijn; ne pas avoir de'',
neume [ncbm], m. J' teken v. h. oude notengeen flair hebben; qui se coupe le ,-,,, de'garschrift, Gregoriaanse noot (groep).
nit son visage, wie zijn neus schendt,
neurasthênie, f. zenuwzwakte.
schendt zijn aangezicht; faire son ,-.,, de p
neurasthénique, a. (& m.) zenuwzwak(ke);
in hebben; fourrer son ", partout, overal
neerslachtig (van zenuwzwakte); gedemet zijn neus bij moeten zijn; laver le ,.., et
primeerd.
qn., iemand de oren wassen; le "..., en Pair,
neurologie, f. leer der zenuwziekten.
met de neus in de wind; le ' sur la
neurologiste, m. zenuwarts.
terre, met de neus op de grond; manger
neurologue, m. zenuwarts.
le ,-,,, de neus afbijten; (ne pas) mettre
neurone [neuron], m. neuron, zenuwelement.
le ,--, dehors, de neus (niet) buiten de
neutralement, adv. neutraal, onzijdig, ondeur steken; mettre le ,-.., a la fen'etre, even
partijdig.
aan 't venster komen, zich voor 't venster
neutralisant, a. neutraliserend(e stof).
vertonen; even het raam uitkijken;
neutralisateur, m. onschadelijkmakend mid[maken.
mettre ci qn. le ,-, sur, iemand met zijn
del.
neus erbij halen; montrer (le bout de) son
neutralisation, f. neutralisatie, 't onzijdig
,,,, zich even laten zien; se piquer le ,-,,
neutraliser, v.tr. neutraliseren; onzijdig
(pop.) zich zitten besissen, pimpelen;
maken, -verkiaren; krachteloos of onporter le ,---, au vent, de neus in de wind
schadelijk maken.
steken (van verwaandheid); ,--.-, a e--, avec,
neutralitê, f. neutraliteit; onzijdigheid, on(vlak) voor zijn neus, vlak tegenover;
partijdigheid.
au e. -, , aan de neus (zie pendre); au ,--, de
neutre, a. onzijdig; onpartijdig; neutraal;
qn., in iemands gezicht; lui fertner la
abeille P., , geslachtloze bij; verbe /-•,, onovergankelijk werkwoord; "-,, m. neutorte au ,-.,, hem de deur voor zijn neus
dichtdoen; lui planter ca au ,---,, hem dat
trale; gram. neutrum, (woord van 't) ononder de neus wrijven; Tire au '', in
zijdig geslacht.
het (zijn) gezicht uitlachen; passer devant
neuvain, m. negenregelig vers.
(sous) le ,•, a qn., iemands neus voorbij neuvaine, f. RK novene, gebedsoefening
gaan; donner du'' en terre, met zijn neus
van negen dagen.
op de grond vallen; parler du t-s, door
neuviime, a. (& m.) negende (deel).
zijn neus spreken; saigner du ,-.,, uit zijn
neuviimement, adv. ten negende.
neus bloeden; ne pas y our plus loin que
nEve, m. gletschersneeuw.
(le bout de) son ei, niet verder zien dan
neveu, tn. neef (broers- of zusterszoon); nos
zijn neus lang is; se manger le ,---,, elkaar
,., x, onze nakomelingen; zie ook peu.
aanvliegen; mener par le ', zie mener;
nèvralgie, f. zenuwpijn, neuralgie; ,....ss faciace n'est pas pour son e.,, (que le four
les, aangezichtspijn.
chauffe), dat is geen spekje voor zijn bekje;
nêvralgique, a. neuralgisch; douleur (.,,
c' est pour ton ,--, ! , jawel, morgen brengen !,
zenuwpijn.
daar mag je naar kijken (maar aankomen
tavrite, f. zenuwontsteking.
niet) !; sous votre ,•,, vlak voor je neus;
nivritique, a. & m. zenuwsterkend, kalregarder qn sous le ,---,, iem. brutaal aanmerend (middel).
kijken; donner sur le ,-.., d qn., iemand
nevrographie, f. zenuwbeschrijving.
om de oren geven 2, (fig.) hem de ore n
nevrologie, f. zenuwleer.
wassen; jamais grind ", ne gdta beau
nevrologue, m. zenuwkenner.
visage, een goede gevel versiert het huis.
nêvropathe, m. zenuwlijder.
nez-de-chien, m. bier met cognac.
nèvropathie, f. zenuwlijden.
ni, conj. noch, en ook niet; ,-,,... ti..., noch...,
nEvropathique, neuropatisch.
noch...; ,,, moi non plus, ik ook niet;
nêvroptire, a. & in. netvleugelig (insect).
plus ,•, moins, niet meer en niet minnivrose, f. zenuwziekte.
der; sans... ni..., zonder... en zonder...,
avrose, a. & m. zenuwziek(e).
zonder... of ....
newtonien, a. (& m.) (aanhanger) van
viable, a. loochenbaar, to ontkennen.
Newton.
nials, a. onbeholpen, dom, onnozel; ,---,, m.
New-York [nthjOrk], m. New-York.
onnozele hals, knul.
nez, m. neus; ‘-•-, enlumine, jeneverneus;
#-■., du Pape, (pop.) stuitie; allonger le "-,, nialsement, adv. onnozel.
nialser,
zuinig
kijken;
avoir
du
v.intr. beuzelen.
snuffelen; (fig.)
,,,,' avoir bon -- (le ,, creux, fin), een niaiserie, f, onnozelheid; beuzelarij.
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nias(se), (pop.) in: pour mon '', voor mij. nielleur [njelder], m. nielleerder.
nib, adv. & m. (pop.) niks, niet; e■i.f , mondje niellure [njel-], f. kunst v. nielleren; brand
dicht !; ,..•-, de..., geen..,

(in 't koren).

nibê, m. (arg.) ding; true; X machinegeweer. niente [nient], adv. (ital.) niets.
nicaise [-kez], m. sukkel, sul.
nier, v.tr. ontkennen, loochenen; ,-%,, v.pr.
Nice, f. Nizza.
se ,--,, geloochend (kunnen) worden.
nice a. eenvoudig; (pop.) vervelend; pro- nieur, a. die (alles) ontkent of loochent.
messe e•,, blote belofte (zonder onder- nigaud, a. dom; P., , m. -e, f. uilskuiken,
Nide, f. Nicea (Kl. Azie). [pand).
domkop, ezel; niet (in de loterij).
niche, f. nis; (honden)hok; poets, grap; nigauder, v.intr. domme streken begaan.
avoir (la) ,%., et (la) Nide, (pop.) kost en nigauderie, f. domme streek.
inwoning hebben; faire des Ns ci qn., nigelle, f. $ wilde nigelle, ZN naderzaad;
iem. een kool stoven, hem voor 't lapje

de Damas, juffertje-in-het-groen.

nich6e, I. nest(vol).
[houden. Niger [-3er], m. Niger (rivier).
nicher, v.intr. nestelen; ,•,, v.pr. se e■,, zich nigoteau, m. .6. klezoor(steen).
nestelen 2; gaan wonen.
nigousse. m. Breton.
nichet, tn. nestei.
nigrette, f. 3t zwarte lijster.
nicheur, -euse, a. nestenbouwend.
Nigritie [-si], f. Negritie.
nichoir, m. broedkooi, broeierij.
niguedouille, m. (pop.) zie nigaud.
nichons, m. pl. (pop.) borsten.
nihilisme, m. nihilisme.
nickel [-M], tn. nikkel; (pop.) stuk van nihiliste, m. nihilist; e•d, a. nihilistisch.
25 centimes.
Nil, m. Nijl.
nickelage, m. 't vernikkelen.
nilgaut, m. la paardantiloop, blauwe os,
nickeler, v.tr. vemikkelen; etre nickele, nilotique, a. van de Nijl.
avoir les pieds nickele's, (pop.) niet (gauw) nimbe, m. stralenkrans, nimbus.
afschuiven; niet willen, niet meedoen.
nimbe, a. met een stralenkrans omgeven.
n ickelure, f. vernikkelsel, -ing.
nimbus [-bus], m. nimbus, regenwolk.
nicodime, m. onnozele pals; zwarte Piet; Nimegue, f. Nijmegen.
sukkel.
Ninive, I. Niniveh.
Nicois, tn. inwoner v. Nizza; e%,, a. van ninon, m. kromme kam; oorkrul.
Nizza.
Niort, m. (arg.) in: aller a ,-,, neen verkopen,
Nicolas, [-la] m. Nikolaas, Rlaas; Saint ',
ontkennen; envoyer d, • ', naar de MokerSt. Nikolaas.

Nicole(tte), Klaasje, Klazina.
nicotiane [-siAn], f. (oud) tabak.
nicotine, t. nicotine.
nicotineux, a. nicotinehoudend.
nicotinism e, tn. nicotinevergiftiging.
nictation, 't knippen met de ogen.
nicter, v.intr. met de ogen knippen.
nict(it)ant, membrane ,--,e, derde ooglid van
vogels.

nid, m. nest, hol; (fig.) woning; e•-, a poussare, stofnest; ,-%., a rats, rattennest, krotwoning; ,, a vents, windhoek; ,.%., d'hirondelle (de pie), (pop.) dop, kaasbolletje;
de pie, 4 kra aiennest; it n'y a plus que le
"s, de vogel is gevlogen.
nidificati on [-fikasja], f. nestbouw.
nidifier, v.intr. 'n nest bouwen.
nid iform e, a. nestvormig.
nidor eux, a. naar vuile eieren smakend of
riekend.
n ii ce, I. nicht (broers- of zusterskind); ,-%, a
la mode de Bretagne, achternicht.
niell age, m. 't aantasten v. h. koren door
brand.
nlelle ,f .brand in 't koren; $ bolderik; ,..,, m.
nielio (zwarte versiering in metaal).
nieller, v.tr. door brand bederven (van
't koren); in metaal graveren en, met
Swart email vullen, nielleren,

hei verwensen.

Nini, f. (fam.) Eugenie.
nippe, f. (meest p1.) kledingstuk (inz. v.
vrouwen); snuisterijen; oude plunje;
meubeltjes.
nipper, v.tr. uitdossen, opschikken, (goed)
in de kleren steken. [pan(ee)s.
Nippon, m. Nippon: Japan; nom, a. janique, f. in: faire la e•, a, spotten met,
bespotten, in z'n gezicht uitlachen.
niquedouille, m. (pop.) zie nigaud.
niquet, m. nikkertje; faire un petit #-%-i, een
dutje doen.
niquetage, m. 't angliseren.
niqueter, v.tr. nicteren, angliseren.
nisco, (arg.) niks.
nitre, I. nest(vol).
nitonche, f. (lam.) sainte r%,, heilig boontje,
Mennistenzusje, femelaarster; faire la
(of sa) sainte e•d, de preutse spelen.
nitrate, m. nitraat, zout v. salpeterzuur.
nitre, m. salpeter; (poizie) buskruit.
nitre, a. salpeterachtig, -houdend.
nitreux, a. salpeterhoudend; acide ,--,, salpeterigzuur.
nitriire. I. salpetergroeve.
nitrification, f. salpetervorming.
nitrifier (se), v.pr. uitslaan (door salpeter).
nitrique, a. in: aside'', salpeterzuur, st erlc

water,
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nitrite, m. zout v. salpeterigzuur.
nitro-glycerine, I. nitroglycerine.
nivial, a. sneeuw...; 's winters bloeiend.
nivêale, I. $ sneeuwklokje.
niveau, m. waterpas; peil; ,-,-, a bulle d'air,
luchtbelwaterpas; ne pas trouver son ,■,,
(pop.) zijn roer niet recht kunnen houd.en,
d #) de, de ' avec, op dezelfde hoogte als;
passage 4 ,.,, overweg; ,--, de la mer, zeespiegel; ‘---, de la moralite, zedelijk peil;
de'', waterpas; de ,.., avec of au ,-..., de, op
gelijke hoogte met; sous son "-i, lager
(staand) dan hij.
nivien, a. sneeuwwit.
nivelage, m. 't nivelleren.
niveler, v.tr. waterpas maken, waterpassen;
gelijkmaken.
niveleur, m. waterpasmeter; gelijkmaker,
voorstander v. d. afschaffing der maatschappelijke standsverschillen.
nivellement, m. meting met 't waterpas;
gelijkmaking, bepaling van de hoogte
boven of onder zeker peil.
niviole, I. $ sneeuwklokje.
Nivernais, m. inwoner v. Nevers; n•-,, a.
van N evers.
niverolle, I. 3e sneeuwvink.
nivet, m. ongeoorloofd voordeel bij 't sluiten
van een koop voor een ander.
niviforme, a. sneeuwachtig.
nivase, m. sneeuwmaand, 4de maand v. d.
Fr. republik. kalender (21 Dec.-19 Jan.).
nix, (arg.) niks.
nixe, f. Nixe, watergeest.
nob Make, a. adellijk, v. d. adel; la particule
,--,, 't woordje de voor een naam; ,--,, m.
nob ilissime, a. hoogadellijk.
[adelboek.
noblaille, I. > voor noblesse.
noble, a. edel(moedig); adellijk, van adel;
‘-.,, m. edelman; adellijke; 't edele; nobel
(oude Eng. gouden munt); ,--, a la rose,
w rozenobel.
noble-spine, f. $ hagedoorn.
noblement, adv. adellijk, als een edelman;
als leen; edel(moedig).
nobler, v.tr. (arg.) kennen.
noblesse, I. adeldom, adel; edellieden;
't edele, edelheid; la petite e•,, de lagere
adel; ,-,, de cour, hofadel; ,,, d'epe'e, krijgsadel; e-, d'extraction, geboorteadel; ,,, de
finance, geldadel; ,-.., de robe, adel van de
toga; i-•,, oblige, een hoge geboorte (goede
naam &) brengt verplichtingen mee.
noblifier, v.tr. in de adeistand verheffen.
noce, f. bruiloft; ,•,s, huwelijk; —
's d'argent
(d'or), zilveren (gouden) bruiloft; e•-, de
village, boerenbruiloft; faire la ,,,, (pop.)
feestvieren, fuiven, boemelen; faire ses
i.. -is, bruiloft vieren (houden); ce'le'brer ses
"-is d'or, z'n gouden bruiloft vieren; faire
une ' de tailleur, geweldig boemelen; ne
pas Nye d la "-i, niet voor zijn pleizier uit

noir

j

zijn, zi n pleizier wel op kunnen; a ne fut
jamais 4 pareilles ,-■, s, zo iets had hij
nog nooit meegemaakt; se croire d la ,-,,
den koning te rijk menen te zijn; avoir
Pair d la e--i, er vergenoegd uitzien; les
gens de la ,•,, de bruiloftsgasten; de
boemelpetrussen; le jour de ses mss, zijn
trouwdag; convoler en justes ",s, in 't
huwelijksbootje stappen; e'pouser qn. en
secondes Ns, met iem. een tweede huwelijk aangaan.
nocer, v.intr. pierewaaien, fuiven.
noceur, m., noceuse, f. pretmaker, -maakster, pierewaaier, fuifnummer,
® noceur, in. schipper, stuurman.
nocif, a. schadelijk, kwaadaardig.
nocivitê, f. schadelijkheid.
noctambule, m. & 1. slaapwandelaar, nachtwandelaar, -ster; (tam.) boemelaar, nachtbraker, „nachtpit"; nachtelijke pierewaaier; ,--i, a. .ar, 's nachts zijn voedsel
zoekend.
noctambuler, v.intr. 's nachts rondwandelen.
noctambulisme, in. 't slaapwandelen; 't
rondwandelen of pierewaaien bij nacht.
noctiflore, a. $ 's nachts bloeiend.
noctiluque, a. 's nachts lichtgevend.
nachtuil.
noctuelle, f.
nocturne, a. nachtelijk; oiseaux ,-.,s, nachtvogels; e.--, , m. gedeelte der metten; nachtkoor; nachtmuziek; '—, I. (arg.) nachtvlinder.
nocuitê, f. schadelijkheid.
nodal, a. v. knopen; ligne tee, knooplijn.
nodosire, I. knoesterigheid; knobbel, knoest.
nodulaire, a. knobbel...
nodule, in. kno(o)pje, knobbeltje.
nodus, [-this] m. knoop, knobbel.
Noe, m. Noach.
Noel, m. Kerstmis; kerstlied; (le petit) /.%-i,
het Kerstkindje; le bonhomme ,-,, het
Kerstmannetje; la ,--,, 't Kerstfeest; e....,!,
hoezee !; arbre de —, kerstboom; a la ,---i,
met Kerstmis.
noeud [nob], m. knoop; strik; kwast, knoest
(v. hout); knobbel (v. jicht &); (fig.)band,
(pop.) stomkop (ook: rite de ,--,),,-%-, coulant,
schuifknoop; strik, strop, lus; ,.■, gordien,
Gordiaanse knoop; ' tisserand, weversknoop; ,-,, vital, levensknoop; ,--, de cravate,
strik; le "-, de la question, de cardo questionis; ,-, de routes. knooppunt (v. wegen);
filer dix Ns d l'heure, io knopen (mijlen)
in een uur afleggen; filer son ,,,, zijn
piek schuren; trancher le e.,, de knoop
doorhakken.
noir, a. zwart; donker; droevig, somber;
zwaarmoedig; snood, afschuwelijk; onheilspellend; (pop.) stomdronken; ,beurre
,---,, bruine boter; l'imigration ",e, de
emigratie der negers; misfire ,- ,e, bittere
ellende; pain ,---,, grauw brood, rogge-

noiratre

nomenclateur
5 24
brood; raisin
blauwe druif; vapeurs
son petit
zijn voornaam;
propre,
vlagen van zwaarmoedigheid;
eigennaam; e•-, de baptéme, voornaam;
fait
het is donker; it fait
comme
de /amine, achternaam; N de guerre,
dans un four, het is stikdonker;
bijnaam, N de nombre, telwoord; ‘-•, de
't zwart; zwartsel; neger; blauwe plek;
Blume, aangenomen naam; d'une brique
r•J de fume'e, lampzwart;
d'os,
(d'un Chien, d'un petit bonhomme, de nom,
animal, beenzwart; un petit
(arg.)
d'une pipe), (pop.) jandorie ! blikkies !;
een kleintje (zwarte) koffie; broyer du r%,,
avoir
heten; cela n'a pas de
daar
somber gestemd zijn; donner le
(arg.)
is geen woord voor te vinden; qui n'a
melancholiek maken; mettre du i■-0 sur du
pas de r■o, ook: ongehoord; se faire un
blanc, het zwart op wit geven; porter le
naam maken; mettre les
sur les
zich in 't zwart kleden, zwart dragen;
visages, zich herinneren hoe de mensen
prendre le
in de rouw gaan, rouw gaan
heten; prendre
de naam aandragen; pousser (tires) au
donker
nemen van...; au e■-, de, in naam van;
worden; mettre dans le , de roos schieten;
de in naam; van naam; de son N de
s'habiller de
zich in 't zwart kleden;
tamale it s'appelle..., zijn familienaam
titre en • 0, in de rouw zijn; voir tout en
is...; troisieme & du r%s , van die naam;
alles donker inzien.
du
de..., met de naam van...; geheten;
noirátre, a. zwartachtig.
en son namens hem, uit naam van
noiraud, a. zwartharig; donkerbruin van
hem, in zijn naam; as ne veulent pas
kleur;
paraitre en r•,, zij willen hun naam or
zwartje.
noirceur, I. zwartheid; somberheid 2; (fig.)
buiten houden; sans
zonder naarn,
afgrijselijkheid, snoodheid.
niet te noemen; ongehoord; sous le de,
noircir, v.intr. zwart worden; v.tr. zwart
onder de naam van; sous son
onder
maken"; donker maken; sombere gezijn. (eigen) naam.
dachten wekken; r•, du papier, papier nomade, a. rondzwervend; peuple
zwervende volksstam, nomadenstam;
bekladden; v.pr. zich (elkaar) zwartmaken'; zwartgemaakt (kunnen) worden;
vlottende bevolking (v. e. stad).
donker worden, betrekken (v. de lucht). nomadiser, v.intr. een nomadenleven leiden.
noircissement, m. 't zwart maken, 't zwart nomadisme, m. zwervend leven.
verven.
nomble, - m. binnendijspier; ingewanden
noircisseur, m. zwartvervcr; r•-, de papier,
(hoornvee).
(fam.) papierbekladder.
nombrable, a. telbaar.
noircissure, f. zwarte vlek.
onbenoemd
nombrant, a. in: nombre
noire, f. negerin; f kwartnoot;
slechte
(abstract) getal.
aantekening; sine sdrie a la
't ene nombre, getal; aantal; telwoord; menigte;
ongeluk op 't andere.
welluidendheid, klankmaat;
abstrait,
noise, /. krakeel, twist, ruzie; chercher
cardinal (ordinal),
onbenoemd getal;
qn., ruzie zoeken met iemand.
hoofd-, rangtelwoord; N concret (nombre),
benoemd getal;
entier, geheel getal;
noiseraie, f. hazelaarsbosje.
fractionnaire, gebroken getal;
pluriel,
noisetier, m. $ hazelaar.
meervoud; r•-, premier, priemgetal;
noisette,
(& aj.) hazelnoot; (pop.) kersepit: kop; hazelnootkleur(ig).
proportionnels, evenredige getallen; vernoisetterie, f. hazelaarsaanplant.
houdingsgetallen; singulier, enkelvoud;
grand
N de..., een groot aantal, veel...; le
noot,
okkernoot;
knieschijf;
plug,
f.
noix,
(ook:) de meerderheid;
wartel;
plus grand
d'acajou, djamboe monjet;
vieille
de personnes, veel mensen, tal van per(pop.) ouwe krak; (ook:) ouwe
sonen; N d'entre eux, velen onder (van)
neut (krakepit);
vomique, braaknoot;
hen; ' d'or, gulden getal; les Nis, B
de coco, kokosnoot; (pop.) kersepit;
de of du
de, onder; au
kop; de galle, galnoot; et la (de coco),
Numeri; au
e■, de 800, 800 in getal; dans le
onder
(arg.) er enigszins op lijkend; armzalig,
het aantal, onder hen; onder andetreurig;
de veau, kalfsklier; N muscade
gij zijt er niet
ren; vous sates pas du
muskaatnoot.
bij; en
in grote getale; talrijk; volsoli me tangere [-meta:36re], m. $ grote
balsemine, springkruid.
tallig, met genoeg lui; sans e■,, zonder tal,
talloos; faire
meetellen; on l'a invite
nolis [-li], m. scheepsbevrachting; vrachtloon (in havens v. d. Middellandse Zee).
om 't getal vol te maken.
pour faire
nolisement, m. k 't bevrachten (v. e. schip). nombrer, v.tr. tellen, berekenen.
nombreux, a. talrijk; welluidend, harmobevrachten (een schip).
no liser, v.tr.
[nisch.
nom [no], m. naam; (zelfstandig) naam- nombril [-bri], m. navel.
woord; N commun, gemeen zelfst. nmw.; nomenclateur, m. naamlijstmaker; naamnoemer.
un grand
een grote naam (reputatie);
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nomenclature, I. naam-, wocrJenlijst, woor- non-culpabilite, f. niet-schuldigheid.
denschat; opsomming.
none, I. RK biduur, gebed.
nominal, a. -ement, adv. in naam; bij name; hones, f. pl. 9de dag voor de Idus (bij de
appel —, 't afroepen der namen; valeur non-etre, in. 't niet-zijn. [Rom.).
,--, e, nominale waarde.
nonidi, m. cde dag v. d. decade (Fr. Republ.
nominalisme, in. nominalisme: leer volgens
kalender).
welke algemene begrippen niet anders non-intervention, f. 't onzijdig blijven.
nonius [-us], in. nonius, graadverdeler.
zijn dart namen.
nominaliste, m. aanhanger van die leer.
non-lieu, m. ontslag van rechtsvervolging.
nominatif, a. de naam bevattend, op naam; non-moi, in. 't niet-ik, buitenwereld.
action nominative, actie op naam; liste nonnain, I. (oud) non.
''ive, naamlijst; ,--,, m. eerste naamval. nonne, f. non.
nomination, f. benoeming; aanstelling; poste nonnette, f.nonnetje, mop, kleine kruidkoek;
a la ,-,-, du ministre, die de minister te
begeven heeft.
nominativement, adv. met name.
nommê, a, geheten, genaamd; bepaald;
un (, N.N., een zekere N.N.; a jour ,---i,
op de bepaalde dag; a point ,-.,, te
rechter tijd, juist van pas.
nommement, adv. met name.
nommer, v.tr. noemen; benoemen (tot); etre
nomme du Nicham, benoemd zijn tot
ridder in de orde van Nicham; ,---d du
nom de..., heten; se '', zijn naam opgeven; zich noemen, heten.
non, adv. neen; niet; r•/?, is 't toch waar?
r--,, quel chic type!, dat is nou nog eens
een meneer, zeg !;,-, moins, niet minder;
t ., pas, niet; r-- plus, ook niet; evenmin;
,---, que (met subj.), niet dat; que i---i, welnee; je dis que ,---i, ik zeg van niet; ,-•-,
seulement..., mais aussi, niet alleen...,
maar ook.
nona, m. nona: slaapziekte.
non-acceptation, f. niet-aanneming.
non-activitê, f. non-activiteit; en ,---,, op
non-activiteit.
non-admissibilitê, I. ontoelaatbaarheid.
nonagênaire, a. (& m.) negentigjarig(e).
nonagêsime, a. degre ,--,, negentigste graad
v. d. ecliptica.
nonain, in. 3t raadsheer (duif).
nonante, (oud & in Belgie) negentig.
non-avenu, a. (als) niet geschied; zie ook nul.
nonce, m. nuntius, pauselijk gezant.
nonchalamment, adv. nonchalant, slordig,
achteloos.
nonchalance, f. onachtzaamheid, slordigheid, onverschilligheid.
nonchalant, a. achteloos, slordig, onverschillig, nonchalant. [heid.
nonchaloir, in. achteloosheid, onverschillignonciature, f. nunciatuur (paleis & waardigheid v. een nuntius).
non-combattant, m. non combattant, nietstrijder.
non-conformiste, m. dissenter (in Engeland),
niet-Anglicaans; niet met zijn partij meegaande; r-i, a. van de dissenters.
non-comparution, f. jur. niet verschijning
(voor rechtbank).

1 moerasmees.

nonobstant, prep. niettegenstaande; r–i, adv.
desondanks.

non-pair, a. onpaar, oneven.
nonpareil, a. onvergelijkelijk, weergaloos;
,..., le, f. 't kleinste in zijn soort; smal lint
(voor pakjes); muisjes (v. suiker); kleine
drukletter (6 punten).
non-payement, m. wanbetaling.
non-recevabilitê, I. niet-ontvankelijkheid.
non-recevoir, in. in: fin de ,--,, grond v. nietontvankelijkheid.
non-Sens L-sas], m. onzin, nonsens.
non-succis, m. fiasco.
nonuple, a. negenvoudig.
nonupler, v.tr. vernegenvoudigen.
non-usage, m. 't niet-gebruiken.
non-valeurf, f. waardeloosheid; waardeloospapier; nul (v. personen); soldaat die niet
meevechten kan.
nopage, in. 't noppen.
nopal, m. (pl. des ,--s), $ vijgdistel, cactus.
nopce, I. (oud) zie note.
nope, f. hop.
noper, v.tr. noppen (v. 't laken).
noquet, in. gootlood, voeg tussen daken,
loden strook.
norberte, I. $ soort kleine pruim. i
nord, m. het noorden, nord; noordenwind;
faire le ,./, .6 noordwaarts aanhouden;
perdre le '', de kluts kwijt raken; le N,--,,
de Franse noorderspoorweg; du ,,, van
't
Noorden,
Noorder..., Noords...,
Noord...; tiler du Nom, Noordzee.
nord-est [nOrdest], m. 't noordoosten; r.-i, a.
noordoostelijk.
nord-est-quart-est [nOrdest-kar est], N.O.
ten 0.
nordique, a. Noors, Skandinavisch.
nordir, v.intr. 6 noordelijk worden (v.
wind).
nordiste, in. aanhanger van de Noordelijke
staten (in China en vroeger in Amerika).
nord-nord-est [-nOr(d)est], N.N.O.
nord-ouest [nor(d)west], m. 't noordwesten;
,, a. noordwestelijk.
noria, f. paternosterwerk; jacobsladder,
emmerketting, riem zonder eind.
normal, a. regelmatig, gewoon; standaard...;
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eenheids...; e'cole
kweekschool voor
onderwijzers; e'cole
superieure, school
voor 't vormen v. leraren,,,,e, f. loodlijn.
Normale f. v. ecole normale.
normalem ent adv. normaal.
normalien,
leerling der e'cole normale
(supirieure).
normalisation, f. 't normaal maken, normalisering.
normalitê, f. normale toestand.
Normand, m. Normandier; Noorman; repondre en', ja noch neen zeggen; nom ,a.
Normandisch; slim; opiner a la ',de, donner
une reponse
een dubbelzinnig antwoord geven.
Normandie, I. Normandie.
norme, /. norm, maatstaf, regel.
Nornes, f.pl. Nornen, schikgodinnen (Noorse mythologie).
nor(r)o is, in. Oud-Noors.
noroit [nOrwa],
N.W. wind.
Norvige, I. Noorwegen.
Norvegien, m. Noor; ''ne, f. Noorse; (tam.)
hooikist; nom ,a. Noors.
nos, pt. v. noire.
nosocomial, a. gasthuis-, hospitaal-.
nosographie, f. beschrijving der ziekten.
nosographique, a. van de ziektebeschrijving.
nosologie, f. ziektenleer.
nosologique, a. van de ziektenleer.
nosseigneurs, pl. v. monseigneur.
nostalgie, I. heimwee;
de, (fig.) verlangen
naar.
nostalgique, a. aan heimwee lijdend;
m. & f. lijder(es) aan heimwee.
nostoc, m. koekoeksspog;
alge-soort.
nota,
noot, aantekening op de rand.
nota(-bene) [-bone]), let wel.
notabilite, f. aanzienlijkheid, opmerkelijkheid; aanzienlijk persoon.
notable, a. aanzienlijk, opmerkelijk; m.
aanzienlijk persoon, notabele; les r-s,
ook: leden der assemble'e des Ns (1787).
notablement , adv. aanzienlijk, aan-, opmerkelijk, als notabele.
notaire, notaris; le ti (du coin), (pop.)
de kroeg(baas); le y a passé, we hebben
't zwart op wit.
notairesse, f. notarisvrouw.
notamment, adv. met name, bijzonder, inzonderheid. [notaris...
notarial, a. notarieel, van een notaris,
notariat, in. notariaat, notarisambt.
notarii, a. notarieel, door een notaris opgemaakt.
notateur, m. optekenaar.
notation, f. aanduiding door tekens;
musicale, ar‘ notenschrift;
alge'brique,
algebraisch tekenschrift;
chimique,
scheikundige formules.
note, f. noot, aantekening; teken, opmerking, aanmerking, notitie; muziek-

notre

noot; nota, rekening; officieel bericht;
conduitestaat;
accidentefe,
noot
met een kruis of bemol ervoor;
marginale, kanttekening;
tonique, tonica, grondtoon; bonne
(mauvaise)
goed-, afkeuring;
d'ensemble, overzichtsnota; N d'expedition, kennisgeving
van afzending;
de frais, onkostenrekening;
de poids, wichtnota;
de
voyage, reisaantekeningen; bien attaquer la
J` de toon flink inzetten; changer la
een andere toon aanslaan, uit een ander
vaatje tappen; cela change la
dat's
wat anders, dat verandert de zaak; chanter
J` zuiver zingen; de toonladder
zingen; chanter toujours la meme
altijd hetzelfde liedje zingen; demander
de rekening vragen; donner la
la (sa)
a qn., J• iemand de toon aangeven;
donner sa ti a qn., hem op zijn nummer
zetten; forcer la de toon forceren;
(fig.) ietwat overdrijven; garden '' , toon
houden; jeter une N gaie, er wat vroolijkheid in brengen; prendre
de, nota
nemen van, boeken; ne savoir qu'une
altijd hetzelfde vertellen; tenir , toon
houden; are dans la
niet detoneren,
passen bij de gelegenheid; (arg.) up to
date zijn; rester dans la
niet uit zijn
rol vallen; de
notoir, aanzienlijk;
chanter sur la
van de muziek zingen.
goed
note, a. genoteerd &; etre bien
aangeschreven staan; itre mal
slecht
aangeschreven staan;
d'infamie, gebrandmerkt, geschandvlekt.
noter, v.tr. aan-, dptekenen, opschrijven,
noteren; opmerken; in noten opschrijven;
d'infamie, schandvlekken; notez bien
que..., let hier wel op, dat...; se opgemerkt worden; J' op muziek gezet (kunnen) worden; se N d'infamie, zich zelf
schandvlekken.
noteur, m. kopieerder van muziek.
notice, f. kort bericht, uittreksel; ti biographique, korte levensbeschrij ving;
bibliographique, lijst van verschenen boeken, boekaankondiging.
notification, f. kennisgeving, aankondiging,
faire de, bekend maken, afkondigen.
notifier, v.tr. kennis geven, aankondigen.
notion, f. begrip, denkbeeld, notie, kennis;
de...; eerste beginselen, hoofdbegrippen van...
notoire, a. -ment, adv. (algemeen) bekend,
vermaard; klaarblijkelijk.
notoriêtê, 1. algemene bekendheid, roem;
arriver a la bekend worden, naam
maken; de ti publique, algemeen bekend;
les "-is du monde thidtral, de bekende
persoonlijkheden uit de theaterwereld.
notre, pron. (pl. nos) ons, onze; r•., maitre,
(pop.) (mijn) meester.
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Ware, pron. de onze; het onze; les ,-,s, de
onzen (familie, land-, partijgenoten &);
devenir ",, ons eigendom worden; faire
P-, , tot de (het) onze maken; regarder
comme ,--,, als de (het) onze beschouwen;
le rendre ei, het tot ons eigendom maken;
serez-vous des ,-, s?, zult ge van de partij
zijn?; nous avons (bien) fait des ,-,,s, wij
hebben ook heel wat streken uitgehaald;
nous y avons mis du'', we hebben er ook
wat van ons zelf bijgedaan; we hebben
flink de handen nit de mouw gestoken,
we hebben niet stil gezeten.
Notre-Dame, I. Onze Lieve Vrouwe; OnzeLieve-Vrouwenkerk; Mariabeeld.
Notre-Seigneur, m. Onze (Lieve) Heer.
notule, f. korte aantekening (b. e. tekst).
notus [nOtiis], m. zuidenwind (dichtkunst).
nouba, f. (pop.) fuif; muziek.
noue, I. vette vochtige weide, drasland;
houten dakstoel; kiel(goot).
noue, a. geknoopt; met Engelse ziekte
behept; vol knobbels; une chienne e•de,
een drachtige teef; ', m. knoop.
nouement, In. 't knopen.
nouer, v.tr. binden, knopen, strikken; vastknopen, inwikkelen; aanknopen; r•-,,
v.intr. $ zich tot vruchten zetten; se r•-,,
gebonden (kunnen) worden ; in de knoop
raken; de Engelse ziekte krijgen; knobbelig worden; $ zich tot vrucht zetten.
nouet, m. zakje om kruiden of te trekken.
nouette, f. dakspan met richel.
noueux, a. knoestig, kwastig; knobbelig;
knokkelachtig, geleed.
nougat [-ga], m. noga, lijnkoek, harde kluit;
(arg.) X spuit: geweer.
nouilles, f. pl. noedels (soort macaroni).
nouillettes, f. p1. vermicelli.
noulet, m. kielgoot.
noumene, in. (wijsb.) ding op zichzelf; „ding
an sich".
noumenal, a. van het ding zoals 't is.
nounou, 1. min (in de kindertaal).
nourrain, in. pootvis.
nourri, a. gevoed, gevuld; dik, vol; krachtig;
fusillade bien r•de, goed onderhouden geweer.
vuur.
nourrice, f. voedster, min, (fig.) melkkoe(tje); (arg.) X keukenwagen; dpingle a ,•,,
veiligheidsspeld; envoyer (mettre) un enfant
en ,-/, een kind bij een min doen (uitbesteden).
nourricier, -Jere, a. voedend; Pere "-d, voedstervader.
nourriciire, f. kinderkamer.
nourrin, m. biggetje.
nourrir, v.tr. voeden; zogen; voederen,
de kost geven; fokken (vee); opvoeden;
(fig.) voortbrengen, onderhouden, koesteren; on y est mal nourri, het eten is er
slecht; ,-, une action, $ geld bijpassen

nouvelle

op een aandeel; la lecture nourrit l'esprit,
't lezen vormt het verstand; r%d I' espoir,
de hoop koesteren; son jardin le nourrit,
zijn tuin levert hem de nodige groenten
op; son metier le nourrit, zijn ambacht
geeft hem zijn brood; ,---,, v.intr. zogen;
voedzaam zijn; ?..,, v. pr. se e-i, zich voeden,
voedsel gebruiken; se '' avec, gevoerd
worden met; se ,./ de, zich voeden met.
nourrissage, in. veefokkerij.
nourrissant, a. voedend, voedzaam.
nourrisseur, m. veefokker; (arg.) dief die
een kraakje beraamt of op touw zet.
nourrisson, m. zuigeling, voedsterling; faire
le ,. i, als min uit dienen gaan.
nourriture, f. voedsel; voeder, voer; voeding, eten, kost; faire des Ns, kinderen
zogen (als min).
nous, pron. wij, ons; ,,, autres Francais,
wij, Fransen; Ah, te voila, nous ne
sommes done plus rnalade?, je bent (u is)
dus niet ziek meer?; chez ,,,, bij ons
(thuis, te lande, in onze stad &); ce que
c'est que de ,-, I, zo gaat het met ons,
mensen ! wat zijn we toch nietig.
nouure [nuiir], f. knobbelziekte, Engelse
ziekte; $ vruchtzetting.
nouveau (voor klinker of stomme h nouvel),
nouvelle, a. nieuw; ander; pas verschenen;
vreemd; onervaren tout beau tout '',
nieuwe bezems vegen schoon; nouvel avis,
nader bericht; un e--, deluge, een tweede
zondvloed; un nouvel habit, een ander
kleed; un habit "-,, een nieuwmodisch
kleed; un homme "-, , een nieuw (ander)
mens, een herborene; iem. van de jongere
generatie; un nouvel homme, een nieuw
(geboren) mens; les e..-ix manes, de jonggehuwden; le ,•-, monde, de Nieuwe
Wereld: Amerika; ,-, venu (nouvelle venue
&) laatst gekomene; de ' of 4 ,---i, adv.
opnieuw; ,-,d, m. 't nieuwe; nieuweling;
du id, (iets) nieuws.
nouveau-net, a. & m. pasgeboren(e); (arg.)
X niet ontplofte granaat.
nouveaute, f. nieuwigheid, nieuwheid; mss,
mode-artikelen, manufacturen.
nouvelle, f. nieuws, tijding, nieuwtje; verhaal, novelle; la 1■7",, (fam.) Nieuw Caledonie (deportatiekolonie); ,,, cl la main,
uiige anecdote; ,---, a sensation, sensatienieuwtje; quand j'aurai de vos ,,,s, als
ik bericht van u heb, als ik wat van u hoor;
titre sans r. is de, niets gehoord hebben van;
donne-nous vite de tes ,,,s, schrijf gauw;
vous aurez de mes ,---is, ge zult van mij
horen; ik zal je wel krijgen !; it a demandd
de vos nouvelles, hij heeft naar u geinformeerd; en voici la premiere "-i, dat is
't eerste wat ik er van hoor; vous m'en
direz des —s, dat zal u wel bevallen;
proef dat cells ! it t'envoie de ses mss, je
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hebt de groeten (de complimenten) van
hem; je n'ai pas eu (recu) de ses ids, ik
heb geen bericht van hem gehad; je puis
en dire des ''s, daar weet ik van mee te
praten; donnez-(envoyez-)moi de vos ,--,s,
laat ems wat van je horen; prendre dess
de qtr., naar iemand informeren; aller aux
mss, op bericht uitgaan; point de Pis!,
(verder) geen nieuws; niks er van ! morgen
brengen !; point de ,-•,(s), bonne(s) ",(s),
geen nieuws, goed nieuws.
Nouvelle-Calêdonie, f. Nieuw-Caledonia
(strafkolonie).
Nouvelle-Galles (du Sud), f. Nieuw Zuid
Wales, New South Wales.
Nouvelle-Guitge, f. Nieuw-Guinea.
nouvellement, adv. onlangs, pas.
Nouvelle-Orleans [-v6lOrled], f. NieuwOrleans.
Nouvelle-Mande, f. Nieuw-Zeeland.
Nouvelle-Zemble [-velzâbl], f. Nova-Zembla.
nouvelliste, m. schrijver v. novellen, novellist; nieuwtjesjager.
nouvellistique, f. novellen-schrijfkunst.
novale, f. (tienden op) nieuw ontgonnen
land.
novateur, m. -trice, f. invoerder, -ster v.
nieuwigheden; baanbreker; "d, a. baanbrekend; esprit ,---d, zucht naar nieuwigheid.
novation, f. vernieuwing v. e. contract.
novelles [ -y ell, f.pl. wetten v. Justinianus.
novembre, tn. November.
novice, m. &f. nieuweling (inz. i. e. klooster);
lichtmatroos; groen; ,,,, a. nieuw, groen,
I -c7 groentijd.
ongeoefend, onervaren.
noviciat, m. noviciaat, proeftijd; leertijd;
novissime, a. absoluut nieuw.
noxal, a. schadelijk.
noyade, I. verdrinking; (pop.) het baden.
noyau, in. pit, steen (v. vruchten); soort
likeur; spil v. e. wenteltrap; (fig.) kern,
middelpunt, ziel; (pop.) baar, groen;
mon vieux ,.,! , (arg.) ouwe jongen !; avoir
des ,•-,x, (arg.) pitten (duiten) hebben.
noyautage,'m. kernvorming; (fig.) cellenbouw.
*noyauteur, m. kernvormer (voor communistische propaganda).
noye, a. verdronken; ,---, de dettes, tot over
de oren in de schuld; ' de lartnes, in
tranen badend; ,,,, m. drenkeling.
noyer, m. noteboom, -hout.
noyer, v.tr. verdrinken; onder water zetten,
overstromen; uitwissen (herinnering);
,--, son chagrin, en verdriet door drinken
vergeten; qui veut ,---, son chien l'accuse de
la rage, wie een hond wil slaan, kan altijd
wel een stok vinden; ,.., son yin, (te) veel
water in zijn wijn doen; noye de brume, in
nevel gehuld; etre noye de dettes, tot over
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de oren in de schuld zitten; se ,--, verdrinken; se i. , dans un verre d'eau, door
een onmogelijke kleinigheid mislukken;
aller se ".d, zich verdrinken.
nu, a. naakt, bloot, onbedekt; kaal; ,--,
comtne la main (un ver), poedelnaakt; -'e
proPrieti, blote eigendom, waarvan een
ander het vruchtgebruik heeft; ,---tete of
tete -'e, blootshoofds; inettre a i - - , , blootleggen; opgraven; monter un cheval 4 ",,
een paard zonder zadel berijden; i-d, m.
't naakte, iets naakts.
nuage, m. wolk; (fig.) verwijdering (tussen
twee personen); ,,, de laic, druppeltje
melk (b.v. in de thee); etre dans les ,,,,s,
in hoger sferen zijn; se padre dans les Ns,
in hoogdravende onbegrijpelijkheid vervallen.
nuage, a. gewolkt.
nuageux, a. bewolkt°; duister; wolkig, gevlekt (v. edelstenen).
Nuageville [ntia3vil], f. Utopia, WolkenKoekoeksheim.
nuaison, f. staande wind.
nuance, f. overgang, kleurschakering; klein
verschil; tintje; c'est une ,---,, dat heeft
niets te betekenen.
nuancement, m. nuancering.
nuancer, v.tr. schakeren; doen uitkomen;
se ,--d, kleurschakeringen vertonen.
nubêcule, f. wolkje; vlokje, vlekje.
Nubien, m. Nubier; n",, a. Nubisch.
nubile, a. huwbaar, manbaar.
nubilité, f. huwbaarheid, manbaarheid;
huwbare leeftijd.
nucelle, f. $ zaadkern.
nucifire, a. nootdragend.
nuciforme, a. nootvormig.
nucifrage, m. notenkraker.
nucHal, a., nuclêaire, a. van de kern, kern-.
nuclik a. een- of veelkernig.
nucleole, in. kernlichaampje.
nucleoplasme, m. kiemplasma.
nudisme, tn. naaktloperij.
nudiste, m. naaktloper.
nuditê, f. naaktheid; naakte figuur; kaalheid.
nue, f. wolk; etre dans les ,■,s, in hoger
sferen zijn; porter dans les ,-, s, hemelhoog
prijzen, ophemelen; se perdre dans les Ns,
in onbegrijpelijke vaagheid vervallen;
tomber des Ns, verbaasd staan kijken;
uit de lucht komen vallen; elever jusqu'aux
e,,s, hemelhoog prijzen.
nuee, f. dikke wolk; menigte; zwerm.
truer, v.tr. (oud) schakeren.
nuictee, I. (oud) zie nuitee.
nuire, v.intr. (a) schade doen (aan), schaden,
benadelen, afbreuk doen (aan); ,.,, v.pr.
se e-d, zich (elkaar) benadelen.
nuisible, a. schadelijk, nadelig (voor, a).
nuit, f. nacht; duisternis; it fait ,-,,, het
is donker; cette d, vannacht; /a '', ook:
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obconique

N

nummeraar;
a. in: timblanche, slapeloze nacht ; nunferoteur,
's nachts;
nummerstempel.
bre
complete
bonne
goede nacht !;
(noire), pikdonkere (volslagen) nacht; Numide, m. & f. Numidier, Numidische;
a. Numidisch.
c'est
noire, zonder dat is 't
onbegrijpelijk;
et jour, dag en nacht; numismate, m. penningkundige, muntenkenner.
et la N tombante, tegen 't vallen v. d.
(tot) zeer numismatique, f. kennis v. munten, penavond; biers avant dans la
ningkunde.
pendant
la
•
,
diep in de nacht; de e■,,
des nachts; l'astre des mss, de maan; les nummulaire, I. $ penningkruid.
nummuliti, f. $ duiveispenning.
feux de la
de sterren; (de) toute la
torte conseil, de nuncupatif fnakii-], a. in: testament ‘• monde hele nacht; la
deling en voor getuigen gemaakt testanacht schaft raad.
ment.
nuitamment, adv. 's nachts, bij nacht.
nuphar, m. $ gele plomp.
nuitie, f. nacht(tijd).
m. nu-pieds, a. blootsvoets.
Nuits, f. Nuits (in Bourgondie);
nu-propriitaire, m. jur. blote eigenaar.
Bourgogne van Nuits.
nuptial [-psj-], a. bruids..., huwelijks...;
nu-jambes, m. met blote benen.
benediction'-e, huwelijksinzegening.
nul, a. (met ne) geen; krachteloos, nietig,
et non avenu, van nul en nuptialitê, f. cijfer der (gesloten) huwelijken.
onwettig;
onbeduidend nuque, f. nek.
gener waarde; homme
m. niemand. Nuremberg, f. Neurenberg.
mens; P•dle part, nergens;
helemaal nutation, f. beweging v. d. aardas.
nullement, adv. geenszins;
[niet. nutrescibilité [-tresibilite], f. voedingsnullification, f. nietigverklaring.
[zaam.
waarde.
nullifier, v.tr. nietig verklaren; intrekken
nutrescible, a. voor voeding geschikt, voed(een wet).
nullite, f. nietigheid, onwettigheid; onbe- nutriliti, f. vermogen om zich to voeden.
nutriment, m. dadelijk opneembare voeduidendheid; nul, onbeduidend mens.
dingsstof.
Numance, f. Numantia (oud-Spanje).
nfiment of nuement, adv. vrij-, ronduit, nutritif, a. voedzaam, voedend.
nutrition, f. voeding.
onbewimpeld.
numêraire, m. (gereed) geld, gemunt geld; nutritivit6, f. voedzaamheid.
geldswaarde; nyctage, m. $ nachtschone.
a. geld...; valeur
bij nacht ziend(e), bij
nyctalope, a. (&
mijlpaal.
Pierre
dag blind(e).
numeral, a. een getal aanduidend; adjectif
getalletter.
nyctalople, f. 't Lien bij nacht en blindheid
telwoord; lettre
bij dag.
numérateur, m. teller (v. e. breuk).
nachtbloem; treurboom.
nyctanthe, m.
nunthatif, a. tel-.
Nijmeegse kapel.
numeration, I. 't tellen; 't uitspreken v. e. nymphale, m. & f.
nymphe, f. nimf; schoon meisje; pop (v. e.
talstelsel.
getal; systeme de
(arg.) nachtvlinder;
potagke,
naar
't
aantal;
insect);
numêrique, a. -ment, adv.
verte, (arg.) glaasje
getalsterkte;
keukenprinses;
calcul N, 't cijferen; force
grotere getalsterkte, overabsinth; cuisse de N dmue, lilakleurig.
supérioritd
nymphea, m. waterlelie, witte plomp.
macht.
numêro, m. nommer, nummer; (pop.) merk, nymphee, f. nimfentempel.
nymphonianie, f. nymphomanie, dolle
vent; specimen, proefnummer; ce
hysterie, mansdolheid.
(pop.) daar
die vent !; ce n'est pas mon
un!, prach- nymphose, f. verpopping.
moet ik niks van hebben;
tig !; le ", zoo, nommer honderd, W.C.;
grand (gros) (arg.) bordeel; d'ordre,
volgnummer; connaltre le N de qn., iem.
van haver tot gort kennen, weten welk
vlees men in de kuip heeft; entendre le
de knepen kennen, van wanten weten; 0, m. o (de letter).
se tromper de 'n verkeerd nummer a ! interj. o ! och
aanvragen (telef.); aan 'n verkeerd num- oaristys, m. teder onderhoud.
m. oasemer aanbellen; tirer un bon zich vrij- oasien, a. van de oase, oase-;
bewoner.
loten; demeurer au ti 8, op nommer 8
naar
nommer
[Odzis],
oase,
begroeide
plek
i.e.
N
cent,
I.
oasis
wonen; aller au
woestijn.
honderd (de W.C.) gaan; c'est d'un bon
dat is een goed merk, dat is voortreffelijk. ob-, tegenover; $ omgekeerd.
obclavi, a. omgekeerd knotsvormig.
numêrotage, m. 't nummeren.
obconique, a. omgekeerd kegelvormig.
numëroter, v.tr. nummeren.

N

N
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obliteration

obedience, I. gehoorzaamheid (i. d. kloos- objurgatoire, a. verwijtend.
ters); geleibrief (v. e. kloostergeestelijke); oblat [Obla], m. oblaat: iemand die leeft in
(pauselijk) gezag; les pays de leur ',
de landen onder hun gezag; etre rem d
l',---,, door den Paus in audientie ontvangen worden.
obediencier, m. kloostergeestelijke die een
pastoorsplaats vervult.
obedientiel [-sjel], a. tot de kloostergehoorzaamheid behorend, van de gehoorzaamheid.
obeir, v.intr. gehoorzamen, gehoorzaam zijn;
volgen (bij 't kaarten); se faire ,---i, zich
doen gehoorzamen; etre obei, gehoorzaamd
worden; ,--, d, gehoorzamen aan, luisteren
naar.
obeissance, f. gehoorzaamheid, onderdanigheid; gezag; devoir i■-, 4, gehoorzaamheid
schuldig zijn aan; ?entrer dans l'.', zich
onderwerpen.
obéissant, a. gehoorzaam; gedwee; klA naar
't roer luisterend; votre ,.., serviteur, uw
dienstwillige dienaar.
obese, m. obelus.
obeliscal, a. obeliskachtig; (arg.) kolossaal,
pyramidaal, reuzen-.
obelisque, m. obelisk.
obeli, a. met schuld(en) belast; fortement,
die p in de schuld, zwaar verhypothekeerd.
obêrer, v.tr. bezwaren (met de); s',-., , zich
in schulden steken.
obese, a. zwaarlijvig; ', m. zwaarlijvig
[mens.
obesite, I. zwaarlijvigheid.
obier, in. $ sneeuwbal, watervlier.
obit [-bit], m. RK jaarlijkse zielmis, jaargetijde.
obituaire, a. & m. (registre—), RK zielmissenboek.
objecter, v.tr. tegenwerpen, bezwaren inbrengen (tegen, 4).
objecteur, m. tegenwerper; ,•., de conscience,
dienstweigeraar (uit gemoedsbezwaren).
objectif, a. objectief; voorwerpelijk, buiten
ons eigen ik; zakelijk; (gram.) voorwerps-; ,,,, m. objectief (v. e, kijker)
lens (phototoestel); voorwerpglas; doel(wit).
objection, f. tegenwerping, bedenking; &ever
des Ns, bezwaren opwerpen; sans ,.-,,
ongehinderd.
objectionnable, a. niet onbedenkelijk.
objectivement, adv. objectief.
objectiver, v.tr. objectief voorstellen.
objectivite, I. objectiviteit; zakelijkheid.
objet, m. voorwerp, ding; doel, oogmerk;
rëclatne, reclameartikel; re--, de ses soupirs,
het voorwerp van zijn liefde: zijn vlam;
quel est l',-,, de notre partie?, waar spelen
wij om?
objurgateur, -trice, a. (scherp) afkeurend.
objurgation, I. (scherp) verwijt.

een klooster, waaraan hij zijn vermogen
geschonken heeft.
oblate, f. van oblat; ook 21 ongewijde hostie.
oblation, f. 't offeren; offer; RK oblatie
('t opdragen v. 't brood en de wijn aan
God, bij de mis).
obligataire, m. obligatiehouder.
obligation, f. verplichting; schuldbekentenis,
obligatie; l'i-•, au vote, de stemplicht; it
vous en a , - .,, hij is 't u verschuldigd, heeft
het aan u te danken; titre (se voir) dans l'"-,
de..., zich verplicht zien em...; d',-•,, verplicht...
obligatoire, a. verplichtend; enseignement ,•-,,
leerplicht; un renders-vous ,,,, een afspraak
waaraan ik mij niet onttrekken kan;
service militaire e%, et personnel, persoonlijke dienstplicht; vote t. ,, stemplicht;
arrét ,-•,, vaste halte (tram, bus).
obligatoirement, adv." verplicht, als een
moetje; noodzakelijk.
oblige, a. verplicht; bien ! , zeer verplicht !,
e•i, m. schuldenaar; ,,, au service militaire
dienstplichtige; je suis votre ,--i, ik ben
u zeer verplicht.
obligeamment [-3ana], adv. gedienstig,
vriendelijk, voorkomend.
obligeance, f. gedienstigheid, beleefdheid,
voorkomendheid; ayez l'e-, de..., heb de
goedheid, wees zo vriendelijk...; it est,
d'une extreme f•d, hij is uiterst dienst-,
hulpvaardig; par ,%-,, uit vriendelijkheid.
obligeant, a. gedienstig, voorkomend, vriendelijk (by . v. ontvangst).
obliger, v.tr. verplichten; noodzaken; een
dienst bewijzen; verbinden; ' qn. a (de)
faire qc., iemand dwingen iets te doen;
vous m'obligeriez (beaucoup) en m'envoyant..., u zoudt mij zeer verplichten
door...; r ., qn. par un contrat, iemand
contractueel binden; ti, v.intr. verplichtingen opleggen; r-d, v.pr. s'e-s, zich verplichten, zich verbinden; s'e----, hypothecairement, zich hypothecair aansprakelijk
stellen.
obliquangle [-kagl], a. scheefhoekig.
oblique, a. schuins, schuin; slinks; les
cas i-is, de verbogen naamvallen; e,,, I.
schuine lijn.
obliquement, adv. scheef, schuins; op slinkse wijze.
obliquer, v.intr. in schuine richting gaan,
of-, uitwijken (d droite, 4 gauche), schuins
afmarcheren.
obliquite [-ki-], f. schuinte, schuinheid,
scheefheid; slinksheid.
obliterateur, m. stempel; -', a. in: timbre r•,,
vernietigingsstempel.
obliteration, f. uitwissing; 't (af)stempelen
verstopping (v, ader),
(v. postzegels);

r
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obliterer, v.tr. uitwissen; (postzegels &)
(af)stempelen.

oblivieux, a. vergeetachtig.
oblong, oblongue, a. langwerpig.
obnubilation, I. beneveling, verduistering;
verb ij s tering.

obnubile, a. beneveld, verduisterd.
obnubiler, v.tr. benevelen, verduisteren.
oboiste [Oboist ], m. hoboist.
obole, f. penning, duit; apporter son r•i, een
duit in het zakje doen, een steentje bijdragen; pas une ,---,, geen rooie cent.
obombrer, v.tr. over-, beschaduwen.
obreptice, a. -ment, adv. door list verkregen.
obreption, I. verkrijging door list.
obscene, a. onzedelijk, ontuchtig, onkuis.
obsceniti, f. onzedelijkheid, ontuchtigheid,
vuile praat; des ,..is, gemene plaatjes
(praatjes), schuine moppen.
obscur, a. donker; duister 2; (fig.) obscuur.
obscurant, a. die 't yolk niet wijs wil
maken.
obscurantisme, m. domperpolitiek.
obscurantiste, in. aanhanger der domperpolitiek: duisterling.
obscuration, f. verduistering.
obscurcir, v.tr. verduisteren, donker maken;
s',•,, donker-, duister worden; versomberen.
obscurcissement, m. verduistering; ,,, de la
raison, beneveling van het verstand; /-,./ de
la vue, verzwakking van het gezicht.
obscurement, adv. duister2; onbekend, obscuur.
obscurite, f. duisternis; duisterheid; onbekendheid; dans l',---,, in de duisternis, in
het donker; (fig.) in het duister.
obsecration, f. bezwering, aanroeping.
obsêdant, a. obsederend, niet loslatend,
kwellend.
obsêder, v.tr. hinderen, lastig vallen; kwellen; une pensere qui neobsede, een gedachte
die ik niet van mij af kan zetten (die mij
altijd vervolgt).
obsiques, f. pl. (plechtige) begrafenis, uitvaart, lijkstaatsie.
obsiquieusement [ -kj eh-], adv. v. obsêquieux,
a. overgedienstig, overbeleefd, kruiperig.
obsequiosite [-kj.5-], f. overbeleefdheid,
kruiperigheid.
observable, a. waarneembaar, bemerkbaar.
observance, I. inachtneming (der regelen);
't waarnemen (v. godsdienstplichten).
observantin, m. Franciskanermonnik van
de strenge regel.
observasse, f. (pop.) zie observation.
observateur, m. waarnemer, opmerker; inachtnemer; it est fidele ,--•0 de sa parole,
hij houdt zich streng aan zijn woord;
,-,,, a. (anes) opmerkend, scherp waarnemend.
observation, f. observatie°, waarneming;

obtemp6rer

naleving; inachtneming (by . der wetten);
opmerking; faire des ,---, s, aanmerkingen
maken; avoir quelque ,--, a faire, ecn opmerking te maken hebben; en faire PP-,
er opmerkzaam op maken; je n'ai pas
d'is ci recevoir de vous, ik hoef van u
geen aanmerkingen af te wachten; 'etre en
"...I, in observatie zijn; op de loer staan.
observatoire, m. observatorium, sterrenwacht; waarnemingspost.
observatrice, f. waarneemster; opmerkster;
inachtneemster; "..i, a. zie observateur.
observer, v.tr. waarnemen; naleven, inachtnemen; opmerken, letten op; gadeslaan;
faire r•., quelque chose a qn., iemand attent
of opmerkzaam maken op iets; s',--0 , zich
observeren, zichzelf in observatie houden,
zich in acht nemen, voorzichtig zijn;
waargenomen (kunnen) worden; elkaar
observeren, op elkaar letten.
obsesseur, m. lastig, zich opdringend mens.
obsession, f. het bezeten zijn (door een
boze geest), obsessie, voortdurende
kwelling; (je niet loslatende) kwellende
gedachte; sous l',-, de cette idee, door die
gedachte (onophoudelijk) vervolgd.
obsidiane, f. —dienne, /. lavaglas.
obsidional, a. in: couronne —
' e, krans voor
hem, die een beleg had doen opbreken;
monnaiee, belegeringsmunt, noodmunt.
obsolete, a. verouderd.
of stacle, m. beletsel, hinderpaal, hindernis;
faire '', hinderen, in de weg staan;
faire ,-•-, et, mettre ,---, a, mettre des p--is et,
...hinderpalen in de weg leggen, be[lemmeren.
obstetrical, a. verloskundig.
obstêtrique, a. verloskundig; ,-,0, f. verloskunde.
obstination, f. hardnekkigheid, koppigheid,
stijfhoofdigheid.
obstine, a. halsstarrig, koppig, hardnekkig,
stijfhoofdig; etre ,-..0 a..., strak en stijf
obstinement, adv. v. obstine. [willen...
obstiner (s'), v. pr. koppig worden; son rhume
s'obstine, zijn verkoudheid wil maar niet
beter worden; s',-, a faire qc., in iets volharden, het hardnekkig volhouden; er
niet af te houden zijn;s'e,-, clans une opinion,
stijfhoofdig vasthouden aan een mening.
obstructif, a. r stoppend.
obstruction, I. verstopping; obstructie: opzettelijke belemmering van de gang van
zaken in een parlement door het geregeld
debat onmogelijk te maken.
obstructionnisme, rn. stelsel van obstructievoeren.
obstructionniste, m. die dit stelsel in praktijk brengt.
obstruer, v.tr. verstoppen; versperren.
obtempêration, I. gehoorzaamheid.
obtempêrer, v.intr. gehoorzamen (aan, a),
nakomen, gevolg geven (aan, ci).

obteneur
ocellation
532
obteneur, m. in:'- de places, baantjesjager. occidentalisation [6ksi-], I. 't Westers waken.
obvenir, v.tr. verkrijgen, krijgen, gedaan
krijgen; faire ", qc. a qn., iemand aan occidentaliser [Oksi-], v.tr. Westers make'',
lets helpen.

Westerse zeden en gebruiken invoeren in.

obtenteur, m. verkrijger.
occipital [Oksi-], a. achterhoofds-.
obtention, f. verkrijging; en ,---,` i - de, ter ver- occiput [Oksipilt], m. achterhoofd.
occire [ask], v.tr. (oud) doden; (pop.) verkrijging van.
bluffen.
obturateur, m. middel tot afsluiting, afsluiter; t-., de plaque, (phot.) spleetsluiter; occiseur [Oksi-], m. doder.
N,
- - , , a. afsluitend; muscles ,--,s, sluitspieren. occasion [Oksizji5], f. 't doden.
obturation, I. sluiting; vulling (v. hone occlusif, a. afsluitend.
kiezen); X gasafsluiting (artillerie).
occlusive, I. (phonetiek) ploffings-medeklinobturer, v.tr. (af)sluiten, vullen, dichtstopker (.------ explosive).
[pen. occlusion, f. sluiting.
obtus [Optii], a. stomp, bat.
occultation, f. NI sterbedekking, verduisteobtusangle, a. stomphoekig.
ring.
obus [Obii], m. X houwitserbom, granaat;
,---, a e'clairer (e'clairant), lichtkogel; ,---, el occulte, a. -ment, adv. verborgen, geheim;
pouvoir e----, , stille kracht; sciences —s, gegaz, ,■-, toxique, granaat met giftig gas,
gasgranaat; ,-, lacrymogene, traanverwekkende granaat; traanbom.
obuser, v.tr. X met granaten beschieten.
obusier, m. X houwitser, mortier; (top.)
[sloep.
derriere.
obusiire, f. 4 met houwitsers bewapende
obvenir, v.intr. (a. d. staat) vervallen, toeobvers, m. vOOrzijde. [vallen.
obviable, a. te voorkomen, te ondervangen.
obvier, v.intr. voorkomen, verhinderen,
ondervangen, tegemoetkomen (aan, et).
oc, (oudt. in Z. Frankrijk:) ja; langue d',..,,
taal v. Z. Fr. in de Middeleeuwen.
ocarina, m. J‘ ocarina.
I occase, f. (pop.) gelegenheid; d',•,,, zie
d'occasion.
2 occase, a. in: amplitude ,,d, avondwijdte.
occasion, f. gelegenheid; aanleiding; $ spotkoopje; (arg.) luchter; avoir (l')—', (de)
gelegenheid hebben, in de gelegenheid
zijn; donner ,%., of fournir l',■, de, de gelegenheid verschaffen om..., in de gelegenheid stellen orn, prendre of saisir
l',-•, aux cheveux, de gelegenheid aangrijpen; 4 l'r%, (de), bij gelegenheid
(van); a cette r•-i, bij deze gelegenheid;
et leur ,,,, om hunnentwil; a la premiere ', bij de eerste gelegenheid,
dans l',•,, bij gelegenheid; d'.i, tweedehands, tegen verminderde prijs; > van
de koude grond, van niks; en toute,■,,
bij iedere gelegenheid; par ,-,, bij toeval;
par la mime ' , met dezelfde gelegenheid;
l'e, fait le larron, de gelegenheid maakt
den dief.
occasionnel, a. -lenient, adv. aanleidend;
toevallig, gelegenheids-; los (werkman).
occasionner, v.tr. aanleiding geven tot, veroorzaken.
occident [Oksi-], m. westen; e'glise d',•,,
Rooms-Katholieke Kerk; empire d'0,,,
West-Romeinse rijk.
occidental [Oksi-], a. Westers; westelijk; les
occidentaux, de Westerlingen.

heime wetenschappen (alchimie, toverij
[&).
occulter, v. ig verduisteren.
occultisme, m. geheimleer.
occupant, a. bezitnemend; "-,, m. bezitnemer, bezitter.

occupation, I. 't in bezit nemen; bezetting;

bezigheid, werk; troupes d'—
' , bezettingstroepen.
occupe, a. bezet (van gebied, W.C.); 9 in
gesprek; ^.• d lire, aan het lezen; zie ook
occuper.
occuper, Or. bezighouden; werk geven;
bezetten; in bezit nemen; bewonen; innemen, beslaan; bekleden, vervullen;
Mr. X. est occupe, Mijnheer X heeft belet,
er is iemand bij hem; (ne) t'occupe pas!,
laat maar lopen !, trek er je niks van
aan !; (arg.) dat is jou zaak niet !; s'.,
a qc., met lets bezig zijn; s'", de, zich
bezighouden met, zich bemoeien met;
denken aan; occupez-vous de vous, bemoei
je met je eigen bemoeisels; s',,, pour, als
zaakwaarnemer optreden voor; s'—',
(arg.) geld verdienen op ongeoorloofde
wijze.
occurrence, f. voor-, toeval, omstandigheid;
dans l'—, en cette ,-,, in het onderhavige
geval.
occurrent, a. vOorkomend, voorvallend, wat
net treft.
ocean, m. wereldzee, oceaan; ,-.., de sable,
zandzee; ,--, arctique, Poolzee; ,---, glacial,
I Jszee; ,---, Pacifique, Stille Zuidzee.
odanide, f. zeenimf.
odanie, f. kwal.
Odanie, f. Polynesie, Australia.
oceanien, a. oceaan-.
odanique, a. van de oceaan, oceanisch.
oceanographe [-and-], m. beschrijver der
oceanen.
odanographie [-ânb-], /. oceaanbeschrijving.
odanographique[-and-],a. oceanographisch.
ocellation, f. oogfiguur.

ocelle

ccii
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ocelle, f. oogvormige plek; oogje; enk. oog
van insect.

ocelle, a. met oogvormige plekken of oogjes.
ocelot, m. S tijgerkat, ocelot.
oche, 1. (pop.) oor.
ochlocratie [Oklarasi], 1. regering van het
gepeupel.

ochlocratique [Ok1O-], a. v. e. regering v.
gepeupel.

ochrosie [OkrOzi], I. $ plantengeelzucht.
ocre, f. oker.
ocreux, a. okerachtig.
octacorde, a. f achtsnarig.
octaidre, m. achtvlakkig lichaam, achtvlak.
octant, m. octant (astron. werktuig).
octante, (oud) tachtig.
octantiime, a. (oud) tachtigste.
octave, 1. octaaf; RK feest van 8 dagen;
de 8ste dag daarvan; 8 -regelig vers;

.1% een octaaf hoger.
octavin,
octaaffluit, piccolo.
Octave, m. Octave; tJ Octavianus.
octidi,
achtste dag v. e. decade (Fr.
republ. kalender).
de oogst.
octobre, m. October;
octogênaire, a., m. & f. tachtigjarig(e).
octogonal, a. achthoekig, -zijdig.
m. achthoek.
octogone, a. achthoekig;
octopode [-OpOd], a. achtpotig.
inktvis (8-armig).
octopus [-tOpii(s)],
octostyle, a. met acht zuilen.
octosyllabe, a. achtlettergrepig.
octroi,
vergunning, octrooi; gemeentebelasting, stedelijke accijns.

octroyer, v.tr. vergunnen, toestaan, toekennen; een voorrecht verlenen; (fam.) toedienen (een klap &).
octuple, a. achtvoudig.
octupler, v.tr. verachtvoudigen.
oculaire, a. van de ogen, oog...; nerf
m.
oogzenuw; te'moin
ooggetuige;
oogglas (v. e. kijker).
oculairement, adv. met de (eigen) ogen.
goede ogen hebbend.
oculë, a. in: bien
a. oogheelkundig.
oculiste, m. oogarts;
f. oogoculistique, a. oogheelkundig;
heelkunde.
oculo-nasal, a. van de ogen en de neus.
odalisque, f. odaliske, haremvrouw; kamenier; sigaret (v. bekend merk).
ode [6c1], I. ode, lierdicht, lofdicht.
odelette [Odlet], f. kleine ode.
muziekzaal; naam v. e. schouwodêon,
burg (inz. te Parijs).
odeonien, a. van het Odeon.
odeur, 1. geur, reuk, lucht; mss,parfumerien, reukwerk; it n'est pas en "a de
saintete aupres de moi, hij staat niet hoog
bij mij aangeschreven.
odieusement, adv. odieux, a. hatelijk, verfoeilijk, afschuwelijk, schandelijk; etre
d, een voorwerp van afschuw zijn voor,

gehaat zijn bij; ne sovez pas
wees non
niet zo vervelend;
afschuwelijkheid; verafschuwde.
Ottolie(n).
Odile,
odometre [OdO-], m. wegmeter, afstandsodontalgie [Odi5-], f. tandpijn. [wijzer.
odontalgique [Odat-], a. de tandpijn betreffend, tandpijnstillend;
m. middel
tegen kiespijn.
odontoglosse [-tOglOs], m. tandzaad.
odontologie [OdOtO-], f. leer v. d. tanden;
tandheelkunde.
odontologique [OdOtO16-], a. tandheelkunodorabilite, f. ruikbaarheid. [dig.
odorable, a. te ruiken, ruikbaar.
odorant, a. riekend, welriekend, geurig.
odorat, tn. reuk, reukzin.
odoration, f. 't ruiken.
odorer, v.tr. ruiken 2;
v.intr. rieken; kunnen ruiken.
odorilêrant a. welriekend, geurig.
odorifique, a. geurig.
Odyssea: Grieks heldendicht
Odyss6e,
over de zwerftochten v. Odysseus; of-,
zwerftocht.
cecumënicitê
algemeenheid (v. e.
concilie).
cecumênique [ekii-], a. oecumenisch; concile
algemene kerkvergadering.
cecumeniquement [ekii- ], adv. cecumenisch.
cedêmateux [ecle-], a. waterzuchtig.
(Blame [edem], m. oedeem, zweer.
cedicnime,
m.
criard) griel.
CEdipe [6-], m. Gldipus2.
cell [dej], (p1. yeux), oog; zienersoog; gat
(in kaas, brood); oog (op de soep); oogvormige vlek (op vlinders, vogels &);
oog (aan aardappel &); dans la
main, altijd op zijn post; mon " (pop.)
op je ogen !; ti aline (nu, simple), het
gewapend (blote) oog; les yeux ferme's,
blindelings; le mauvais "3, het boze oog
(in 't bijgeloof); petit —, klein schrift;
ti au beurre noir, pocht, blauw oog;
des yeux d' Argus, Argusogen; des yeux
de bceuf, koeienogen, klotsogen; des
yeux de cochon, varkensoogjes, spleetoogjes; des yeux de lynx, arendsogen; des
yeux en coulisse, half dichtgeknepen
geheel oog zijn; avoir
ogen; etre tout
de
goede ogen hebben, oog hebben;
er goed uitzien; (arg.) krediet hebben;
avoir
américain, een practische kijk
op de dingen hebben;zich geen knollen voor
citroenen laten verkopen; avoir
quelque part, ergens een oogje in 't zeil houden;
avoir
sur, een oogje houden op; avoir
ouvert sur, een wakend oog houden
op; avoir
a tout, zijn ogen overal
au guet, op de loer
hebben; avoir
a Paris,
liggen, uitkijken; avoir un
l'autre a Pontoise, naar de Klundert

r

veil-de-b(euf

ceuvrer
millet, in. veter-, nestelgat; $ anjelier;
(pop.) oog; "a du poete, $ duizeiidschoon.
milleton, m. $ wortelloot; X kijkgaatje
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kijken of de V illemstad in brand staat;
it a les yeux plus grands que le ventre
(l'estomac), zijn ogen zijn groter dan
zijn buik; je m'en bats l',.•,, (pop.) daar
geef ik geen haar om, dat lap ik aan mijn
laars; caster les yeux de la tete, handenvol
kosten, schreeuwend duur zijn; fa crave
les yeux, het ligt vlak voor je neus; dat
ziet toch iedereen; ne pas en croire ses
yeux, zijn ogen niet (kunnen) geloven;
dessiller les yeux a qn., iemand de schellen
van de ogen doen vallen, de ogen
openen; faire (de) l',,,, oogjes (lonkjes)
geven, NI main mata; faire les yeux doux
a qn., iemand lief (verliefd) aankijken;
termer l',■,, het oog sluiten; (arg.) geen
krediet meer geven; ne pas termer l',---,,
geen oog toedoen; termer les yeux, de
ogen sluiten (ook sterven); fermer les
yeux a (sur), de ogen sluiten voor, oogluikend toelaten; jeter l',--, (les yeux) sur,
het oog werpen op; ouvrir l',,, zijn ogen
de kost geven; ouvrir de grands yeux,
grote ogen opzetten; tirer l',, , de
aandacht trekken; tourner (de) l't---, , zie
tourner; ci l',,, (arg.) op de pof, voor
tjomme; a mes yeux, in mijn ogen
(opinie); aux yeux de..., in 't oog (de
ogen) van...; donner dans l'", (les yeux),
vlak in de ogen schijnen; (arg.) het oog
bekoren; pas plus que dans mon ,..,, (fam.)
niet zOveel, niet dat, niets !; voir de bon
"a, graag (mogen) zien, met een gunstig
oog aanzien; 6te-toi de (devant) mes yeux,
(ga) uit mijn ogen !; voir d'un autre P.--i,
met een ander oog-, anders zien; voir du
name t-s, met hetzelfde oog zien; voir d'un
mauvais ,--,, met lede ogen zien; le voir
d'un'' favorable, 't graag zien, met welgevallen zien; entre deux yeux, vlak (strak)
in het gezicht; voir tout par ses yeux, alles
met eigen ogen (willen) zien; fen ai
par-dessus les yeux, ik heb er meer dan
genoeg van, hot hangt me de keel uit;
pour les beaux yeux de..., uit liefde voor...,
ter wille van...; ten pleziere van..., ", pour
,■,, dent pour dent, oog om oog, tand om
tand; sous les yeux de..., onder de ogen
van...; etre sur l'id, oppassen, zich in acht
nemen; achterdochtig zijn; r", du maitre
engraisse le cheval, het oog des meesters
maakt het paard vet.
ceilt-de-bceuf, m. rond (dak)venster.
ceilt-de-chat, m. soort kwarts, katoog.
ceilt-de-perdrix, m. likdoorn, eksteroog;
oogjesgoed, oogje (merksteek).
cellt-du-jour, m. .. dagpauwoog.
ceillade, I. (knip)oogje, lonk(je).
milli, a. met ogen, gevlekt.
ceiller, v.tr. aankijken, oogjes geven.
ceillire; f. & a. (dent ,•,) oogtand; oogbad;
oogklep (v. e. paard).

(aan telescoop); X mikgaatje; oogdop.

ceillette, 1. $ tuinpapaver.
cenanthe [6-], I. $ druivenbloem, torkruid.
mnologie [en6-], I. kunst om wijn te maken.
mnologique [en6-], a. v. d. kunst om wijn
te maken.

cenologiste [enO-], m. die wijn maakt.
cenomitre [enO-j, m. wijnmeter.
xenophile [en6-], m. liefhebber van wijn.
02 nothire [eno-], in. $ teunisbloem.
cesophage [6z6-], m. slokdarm.
cesophagien [ez6-], a. v. d. slokdarm; sonde
,---ine, I maagsonde.

cesophagisme [ez6-], m. slokdarmvernauwing.

cesophagite [ezO-], f. slokdarmontsteking.
cestre [estr], m. horzel (insect); (fig.) dolheid, razemij.

ceui [ea, pl. cb], m. ei; —s brouillis, roereieren; "a couvi, broedei, vuil ei; "., dur,
hard (gekookt) ei; 'J hardd, windei; "a
mollet, zacht (gekookt) ei; "a pochd, gepocheerd ei; "a rouge, Paasei; "a 4 la
coque (a la mouillette), zie '' mollet; ,,, el
la neige, schuim van geklopt eiwit; "., au
miroir, spiegelei; "a d'autruche, struisvogelei; (tam.) kale knikker; "a de Nuremberg, knol (van horloge); ", de Pdques,
Paasei; Paasverrassing (in ei van
chocola &); ,---ds de poisson, viseitjes,
knit; ,--, sur le plat, spiegelei; couver ses
,--as, er warm in zitten; donner un t---, pour
avoir un bceut, een spiering uitgooien om
een kabeljauw te vangen; mettre tous ses
"-, s dans un seul panier, alles op een kaart
zetten; marcher sur des mss, op eieren
lopen; tondre (sur) un ,--,, schrapen wat
men kan.
muffler, m. eierstel; eiemetje.
ceuvê, a. in: poisson e.,, vis met kuit.
oeuvre, f. werk; arbeid; liefdewerk (als soepkokerij, missie &);,%.is basses, het zich ontlasten; les basses mss, 't uithalen van de
beerput of de beerputten; bonnes mss,
goede werken; ,--,s choisies, uitgezochte
werken (v. een schrijver); exe'cuteur des
hautes , , s, scherprechter; —s mortes,
4 gedeelte v. e. schip boven de waterlijn;
"a pie, vrome stichting; ,-., .s vives, kt, gedeelte v. e. schip beneden de waterlijn;
l'e-, de chair, vleselijke gemeenschap;
,, m. gezamenlijke werken v. e. kunstenaar; bouwwerk; le grand '', de steen
der wijzen; dans l',---, , .e:. binnenwerks;
a pied d'—', op 't bouwterrein; un escalier
hors d'ii, buitentrap; sous ,./, .c, in het
fondament.
ceuvr6e, I. dagwerk.
ceuvrer, v.intr. (pop.) werken.

ceuvrette

oil
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ceuvrette,
werkje, toneelstukje.
off, m. (arg.) officier.
offensant, a. beledigend.
offense, f. belediging; zonde; faire une
a qn., iemand een belediging aandoen,
hem beledigen; pardonnez-nous nos
vergeef ons onze schulden (in het Onze
Vader).
offense, a. (& m.) beledigd(e).
offenser,
v.tr. beledigen; kwetsen (een
orgaan);
zich beledigd achten;
elkaar beledigen;
de, aanstoot
nemen aan, boos worden om (over).
offenseur, m. belediger.
offensif, a. offensief, aanvallenderwijs,
aanvallend.
offensive, f. aanval; prendre
, het offensief nemen, aanvallen.
offensivement, adv. zie offensif.
offerte, f. of offertoire, m. RK misoffer; offertorium (van de mis).
office, m. dienst°; officie; bediening, ambt;
bureau; advokatenkantoor; 't aanrechten
der tafel; dienstpersoneel; vertrek voor
het dienstpersoneel; bons
bemiddeling; divin, kerkdienst; mis; un nombreux, een groot dienstpersoneel; le Saint
Office, de inquisitie; les Offices de Florence,
het museum der Uffizi; N des morts,
de publicite, advertentiezielmis;
bureau; dire of faire
de mis lezen;
faire
de, dienen als of voor (iets); Mire
de, de dienst waarnemen van, dienst
doen voor (iemand); rendre un bon
een dienst bewijzen;
ambtshalve;
, 1. aanrechtkamer, -keuken.
officemar, m. (pop.) officier.
official, in. geestelijk rechter.
officialiser, v.tr. onder een geestelijken
rechter brengen.
officiate, f. gebied, ambt v. e. geestelijk
rechter.
officiant, a. dienstdoend; (de mis) opdragend;
m. misopdragend priester.
officiel, a. -lement, adv. van ambtswege,
officieel; van de regering uitgaande; ambtelijk; journal
staatscourant.
officier, v.intr. de mis bedienen;
bien
table, behoorlijk eten.
officier, m. officier; ambtenaar; schotelwasser; ti aviateur, officier vlieger;
comptable, kwartiermeester; r•-, civil, burgerlijk ambtenaar; de l'Eglise, beambte
bij de kerk;
ge'ne'raux, opper- en vlagofficieren;
public, openbaar ambtenaar ressorterend onder justitie;
subalternes, subalterne officieren;
supe'rieurs, hoofdofficieren; N de
l'e'tat civil, ambtenaar van de burgerlijke
stand;
de gue'rite, (arg.) X soldaat;
de marine, 4„ zee-officier;
de sante,
plattelandsheelmeester; ,---, de tango, (arg.)

vals speler;
officier.

en second, eerstaanwezend

officieusement, adv. v. officieux, a. gedienstig, hoffelij k; half -ambtelijk; defenseure,,,
advocaat voor een krijgsraad; mensonge
leugentje om bestwil.
officinal, a. dat (die) in de apotheken gereed
of voorhanden moet zijn; geneeskrachtig.
officine, f. laboratorium (inz. v. e. apotheek);
ti du diable, heksenkeuken; une d'intrigues, een broeinest van intrigues.
officiosite, 1. half-ambtelijk karakter; gedienstigheid.
offrande, f. offerande, offer.
offrant, m. bieder; le plus • - , de meest
biedende.
et la demande,
offre, f. aanbod; bod;
vraag en aanbod; faire
de, aanbieden.
offrir, v.tr. aanbieden; bieden;
en vente,
te koop bieden;
, zich aanbieden; zich
vertonen;
qc., zich trakteren op.
offuscation, f. verduistering, verdonkering.
offusquer, v.tr. hinderen, ergeren, mishagen;
verduisteren, omsluieren, benevelen;
de, zich ergeren over.
ogival, a. spitsboogvormig; style
spitsboogstijl, gothische stijl.
ogive, f. o spitsboog, ogief.
ogn on, m. ui, zie oignon.
ogre, m. ogresse [Ogr, Ogres], f. menseneter,
-eetster; wildeman (in sprookjes); (arg.)
drukker op vast loon; opkoper, woekeraar; kroeg-, slaapbaas; manger comme un
eten als een wolf.
la 14,
oh !, interj. o ! och !; au ! nou !;
au ! jongen nog aan toe ! he, he!
°he ! interj. hei ! heidaar !
oho ! interj. oho !
oldium [OidjOm], m. $ paddestoel, die de
druivenziekte veroorzaakt.
oie, f. gans; petite ,--,, dom gansje; afval van
de gans; kwaak (bij 't zingen); la petite, •
kleine, den minnaar toegestane gunsten;
contes de ma mere
sprookjes v. Moeder de Gans; jeu de
ganzebord; tirer
, gans knuppelen.
oignon [61,0], m. ui, ajuin; bloembol; likdoom., eeltgezwel; knol, raap (horloge);
(arg.) X lint van 't oorlogskruis; it y a de
er is wat aan de knikker; ce ne
sont pas mes ms s, dat zijn mijn zaken niet,
daar heb ik niks mee te makers; aux petits
Ns, (pop.) in de puntjes verzorgd; de 1'-',
(arg.) duiten; en rang op een rij;
regretter les i■ds d'Fgypte, terug verlangen
naar de vleespotten van Egypte; pour mes
(pop.) voor mij.
oignette, f. uitje.
oignonade [ODO-], f. uienspijs.
oignonet [61345-], tn. uivormige zomerpeer.
oignoniire, f. uienbed.
oil, (oud.) in N. Frankrijk: ja; laque

oindre
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de taal van N. Fr. in de Middeleeuwen. oldenbourgeols, cr. Oldenburgs; 0, ./, m.
Oldenburger.
oindre [w&lr], v.tr. olit.',n, zalven; oignez
vilain it vous poindra, poignez vilain it oliades, f. pl. $ olijfachtigen.
vous oindra, behandel een dorper goed, olêagineux, a. olieachtig, -houdend.
dan krijg je stank voor dank, pak hem olfiandre, m. $ oleander.
hardhandig aan en hij zal voor je buigen. olêate [Meat], ni. oliezuur zout.
oing [we], m. smeersel; vieux ,,i, (wagen)- olèfiant [Ole-], a. olievormend.
()int [we], m. gezalfde. [smeer. oreifire [Ole-], a. oliehoudend.
oiseau, m. vogel; (fig.) sijs, vent; .A. (draag)- olêlne, f. oleine.
kalkbak; (arg.) valse sleutel; X granaat; oliique, a. in: acidee, oliezuur.
un bel ,■,, (fam.) een fijn heer, een rare olèomitre, m. oliedichtheidmeter.
kwibus, -sijs; e., aquatique, watervogel; olfactif, a. in: nerf ,■,, reukzenuw; e.,,, m.
l',...., bleu, wondervogel der sprookjes;
reukzenuw; reukorgaan, neus.
bleu, (yolk.) lA sultana, sultanshoen; olfaction, f. 't ruiken.
ijsvogel; e■., emigrant (migrateur), trekvo- oliban, m. Arabische wierook, menjan.
gel; ,---, erratique, zwerfvogel; ,---, rare, zeld- olibrius [-tis], m. kwast, pochhans, praatjes maker.
zame vogel2; e., sedentaire, standvogel;
un vilain '', een smerig type; een ge- olifant, m. horen v. Roeland; autotoeter.
vaarlijk heer; ‘-., de mauvais augure, oligarchie, f. regering v. enkele aristocraongeluksvogel; ,--ax de basse-cour, pluimtische familien, oligarchie.
vee; ,-%, de guerre, (militaire) vliegmachine; oligarchique, a. oligarchisch.
fd de malheur, ,-■,, fatal, ongeluksvogel; oligarque, m. oligarch, lid v. e. elite.
raaf, uil; ,-., de Minerve, uil;'' de passage, oligiste, m. ijzersuperoxyd (Fe203).
trekvogel; ,-, de proie, roofvogel; i-%-, de olim [Ohm], m. (lat.) vroeger; (oud) register
v. 't Parlement v. Parijs; (pl.: olim).
Saint Luc, os; connaitre l',•, , (fam.) weten
welk ' vlees men in de kuip heeft, zijn olivale, f. olijventuin.
Pappenheimers kennen; faire l',,, zich olivaire, a. olijfvormig.
van de domme houden; tirer l'e % -, , vogels olivaison, f. olijvenoogst.
schieten; tirer ci l',%-, , vogel schieten; a olivAtre, a. olijfkleurig.
chaque,•, son nid est beau, iedereen vindt olive, f. olijf; des e•-s, (ook:) olijfvormige
zijn eigen thuis het mooist; 4 vue d',-%,,
knopen; ,-%., de savetier, (pop.) witte knol;
' , in een rechte
in vogelvlucht; a vol d',---,, a. olijfkleurig.
lijn; aux max, (tam.) fijn, heerlijk, zalig, Oliver, v.tr. olijfkleurig verven; met olijven
reuzen...; comme rt.,' sur la branche, onkruiden; ,--/, v.intr. de olijven oogsten.
vast als 'n zwervende vogel; dlevee aux oliverale, f. olijvenbosje.
0 ' x, in het pensionnaat des Oiseaux oliverie, I. olijfoliefabriek.
(te Parijs).
olivette, f. olijfplantsoen; soort parel; ,,,s,
oiseaut-abeillet, m. kolibri.
soort dans in Provence.
oiseaut-moqueurt, m. .. spotvogel.
oliveur, m. olijvenplukker.
oiseaut-mouchet, m. vliegenvogeltje, soort oliveuse, f. olijvenplukster.
kolibri.
olivier, m. olijfboom; Mont des 0,. ,s, Olijfoiseler, v.intr. vogels vangen; ,--,, v.tr. vanberg.
gen', (fig.) in zijn net krijgen.
Olivier, m. Olivier; Olivarius.
ollaire, a. in: Pierre e%-, , potsteen.
oiselet, m. vogeltje.
oiseleur, m. vogelaar; Henri l'0"-d, Hendrik olla-podrida, I. Spaans gerecht van velerde Vogelaar.
lei vlees en wortelen; poespas, mengeloiselier, m. vogelkoopman, -fokker.
moes, (lam.) ratjetoe.
oiselle, f. wijfje, pop, v. e. vogel; (pop.) olographe, a. eigenhandig (geschreven).
meisje.
Olympe, in. Olympus.
oisellerie, f. vogelhandel, -fokkerij.
olympiade, f. olympiade: tijdperk v. 4 jaar
oiseux, a. geen zin hebbend; tot niets die(bij de oude Grieken).
nend, ijdel, onnut, zinledig.
olympien, a. olympisch, majestueus.
°Nil, a. werkeloos, ledig; dood, renteloos; olympique, a. olympisch (v. d. spelen).
,---,, in. leegloper, nietsdoener.
ombelle, f. $ bloemscherm.
oisillon, in. 3t vogeltje.
ombellifire, a. $ schermdragend; ,- , s, 1.
pl. umbelliferen, schermbloemigen.
oisivement, adv. werkeloos, zonder iets uit
te voeren, in ledigheid.
ombilic, m. navel.
oisivet6, f. ledigheid, lediggang, werkeloos- ombilical, a. navel-; zie cordon &.
heid; l',--, est la mire de toes les vices, ombiliquê, a. met een navel, genaveld.
ledigheid is des duivels oorkussen.
ombrage, in. lommer, schaduw; achteroison, m. 3e jonge gans; (fig.) gansje, dorndocht, argwaan; faire ,.....,, hinderen; faire
of porter r,-, a qn., iemands achterdocht
[oor.
Oldenbourg, m. Oldenburg.
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ongle

, acht(idocht opopweliken; prerdre
ombragê, a. schaduwrijk. [vatten.

/in
een praatje, een gerucht; le
qu'en dira-t-cn?, 't oordeel v. d. mensen,
ombrager,v.ir.beschaduwen,overschaduwen. onagre, m.
wilde ezel. [ v. d. wereld.
ombrageuscment, adv. v. embrageux, a. onanisme, m. zelfbevlekking, onanie.
schuw, schichtig; achterdochtig.
onc, adv. (oud) ooit.
ombre, I. schaduw; nacht, duister(nis); once, f. ons (gewicht in Frankr. 1/16 pond).
schim; schf,n, spoor, zweem;
sneeuwpanter.
once, m. & t.
hcofdletter (in
slagschaduw; l'^} au tableau, gebrek of oncial, a. in: lettre
oude hds.).
fout, die de verdiensten nog beter doet
Chinese
uitkomen;
chinoises,
Ns
oncle, m. oom; mon "a , vadertje (als aanspreking); mon du pret, (arg.) Ome Jan,
hij volgt hem als
schimmen; c'est scn
zijn schaduw; it n'est plus que
de lommerd; ti a la mode de Bretagne,
de luimime, hij is nog maar een schim van wat
voile neef van vader of moeder.
hij geweest is; it n'a pas
de bon sees, oncques, adv. (oud) nooit.
hij heeft geen greintje gezond verstand; onction, f. zalving; (fig.) stichting; l'extreme
RK 't laatste oliesel.
faire
qn., iemand in de schaduw
stellen; jeter uned, een schaduw werpen; onctueusement, adv. zalvend, met zalving.
pour le corps, de schijn voor onctueux, a. zalf-, olieachtig, vettig; (fig.)
prendre
stichtelijk, zalvend.
't wezen nemen; quitter la proie pour
wat men heeft prijsgegeven voor een onctuosite, f. vettigheid, olieachtigheid.
in de ondain, in. (dial.) zwad (hooi).
onzekere voorspiegeling; a
schaduw; (arg.) in de doos, achter de onde, f. golf; water;
mere, het zilte nat;
in 't donker, op de ache'the're'es, aethergolving;
tralies; dans
amorties
(entretenues),
tergrond; (terre
omber(aarde);,---,,m.
gedempte (ongedempte)
golven;
hertziennes, l electrische golombervis.
ven van Hertz; "-ilumineuses, lichtgolven;
ombrelle, I. parasol, zonnescherm.
noire, de Styx; Ns sonores, geluidsombrer, v.tr. schaduwen (schilderk.).
golven;
des e'pis, golvend graan.
ombrette, f. $t ombervogel.
onde, a. gegolfd; gewaterd; gevlamd.
ombreux, a. schaduwrijk.
ondee, f. stortbui, plasregen, bui.
Ombrie, f. Umbrie.
ondemitre,
golflengtemeter.
ombrien, a. van Umbrie, Umbrisch.
-e, f. watergeest, waternimf.
omega, in. omega (laatste letter v. h. Griek- ondin,
on-dit, m. praatje, gerucht.
se alfabet).

ondoiement, m. golving; nooddoop.
omelette, I. eierpannekoek, omelet;
aux confitures, ondoyant, a. golvend, wapperend; verandersoufflee, eierstruif;
lijk, wispelturig.
omelet met gelei; N aux fines herbes,
omelet met fijngehakte kruiden; on ne ondoyer, v.intr. golven;
v.tr. de noodsans casser des ceufs, waar
doop toedienen aan.
fait pas
ondulant, a. golvend.
gehakt wordt, vallen spaanders.
omettre, v.tr. weg-, uitlaten; nalaten, ver- ondulation, f. golving; golfsgewijze beweging; slingering; haargolf, -ving.
zuimen.
omission, f. weglating, nalating; verzuim. ondulatoire, a. golvend.
m.
omnibus [omnibus], in. omnibus; manusje ondule, a. gegolfd, geonduleerd;
golving (v. 't haar); tee, I. (arg.) cocotte.
van alles; (arg.) publieke vrouw; bateaue--,,
bootje dat overal aanlegt; train f■i, boe- onduler, v.intr. golven, zacht bewegen;
v.tr. onduleren;
les cheveux, 't haar
meltrein.
golven.
omnicolore, a. alle kleuren vertonend.
onduleur, m. kapper voor haargolf.
omnipotence, f. alvermogen, almacht.
onduleux, a. golvend, heuvelachtig.
omnipotent, a. almachtig.
onduline, a. in: epting/e
onduleerspeld.
omnipresence, f. alomtegenwoordigheid.
oneraire, a. werkelijk dienstdoend, -uitvoeomnipresent, a. alomtegenwoordig.
rend.
omniscience, f. alwetendheid.
onereusement, adv. onder bezwarende vooromniscient, a. alwetend.
waarden.
omnium [-Om], in. wedren voor paarden van
elke soort en elke leeftijd, wedloop voor onereux, a. lastig, moeielijk, drukkend;
titre
onder bezwarende voorwaarden.
honden van elke leeftijd.
m. allesetend onglade, I. in 't vlees gegroeide nagel.
omnivore, a. allesetend;
ongle,
nagel; hoef, klauw;
en deuil,
dier, omnivoor.
nagels met rouwrandjes; avoir les
omophage, a. rauw vlees etend.
crochus,
lange
vingers
hebben;
se
faire les
schouderblad.
omoplate, I.
zijn nagels knippen en verzorgen;
omphalocele, I. navelbreuk.
dit, men zegt;
rogner les
iemands macht fnuion, (ook I'on), pron. men;
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voor de bioscoop; ,--, de T.S.F., marcoken (hem kortwieken); ronger les ,---,,
nist.
nagelbijten; donner sur les mss, op de vingers tikken; savoir qc. sur l'e,,, iets op zijn operation, f. werking, verrichting; kunstbewerking, operatie; onderneming; $ speduimpje kennen.
culatie;> krijgsverrichting ; les quatre s,
onglie, f. tinteling van koude in de vingerde vier hoofdbewerkingen; faire une ,,,,
toppen, dode vingers.
een operatie doen.
onglet, m. papierstrook i. e. boek om platen
& aan te plakken; nagelkeepje (i. e. mes); operatoire, a. operatie...; mideriner•-, , operatieve geneeskunde, chirurgie.
graveerstift; nagel (bloemblad).
onglette, f. graveerijzer; keep op een knip- operatrice, I. operateursvrouw; opererende
doktores.
mes om het te openen.
operculaire, a. tot sluiting dienend.
onglier, tn. nageletui; mss, nagelschaar.
opercule, fn. .ft & $ deksel.
ongline, f. middel tegen nagelvlekken.
°Ore, tn. geopereerde (patient).
onglon, tn. hoef (v. veelhoevigen).
onguent [oO], m. zalf; (arg.) smeer: geld; operer, v.tr. opereren; uitwerken, teweegbrengen, verrichten; aanbrengen; (arg.)
e--, pour la brillure, brandzalf.
ontlasten van zijn geld; guillotineren;
onguicule [ogikii-], a. van nagels voorzien,
t-i, v.intr. werken (v. geneesmiddelen);
met nagels.
s',--, , plaats grijpen (hebben), gebeuren.
onguiforme [ogi-], a. nagelvormig.
ongule, a. van hoeven voorzien; /-•,, nr. dier operette, I. kleine komische opera, operette.
ophicleide, m. J` soort blaasinstrument met
met hoeven.
kleppen; basbazuin.
onirocritie [-si], I. droomuitlegging.
ophidien, a. (& m.) slangachtig (dier),
oniromancie, f. droomwichelarij.
-v ormig.
oniromancien, in. waarzegger uit dromen.
ophioglosse [OfieglOs], f. $ addertong.
onocrotale, m. 3t pelikaan.
onomastique [ono-], a. & tn. van eigen- ophiolittre [OfiOlAtr], a. slangenaanbidder.
ophiolAtrie [OfiOlâtri], I. slangenaanbidding.
namen; studie daarvan.
onomatologie [ono-], f. leer-, kennis der ophiologie [OfiblO3i], 1. slangenleer.
ophiophage [OfiMa3], a. slangenetend.
eigennamen.
ophique [Ofik], a. van de slangen.
onomatopee, I. klanknabootsend woord.
ophite, tn. slangensteen.
onomatopeique, a. klanknabootsend.
ophtalmie, f. oogontsteking.
onques, zie oncques.
ontogenese, f., ontogênie, f. ontstaan en ophtalmique, a. de ogen betreffend, oog-.
ophtalmographie, f. beschrijving van 't oog.
ontwikkeling der wezens.
ophtalmologle, f. oogheelkunde.
ontologie, I. leer van het zijn.
ontologique, a. (wijsb.) uit 't wezen afgeleid. ophtalmologique, a. v. d. oogheelkunde.
ophtalmologiste, tn. oogarts.
onyx, tn. onyx; ,--,, a. onyx-.
onze, elf; elfde; le ,•,, m. de elf; de elfde ophtalmoscope [-kOp], m. oogspiegel.
°place, a. opium bevattend; ,--,, m. opium(v. d. maand); zie ook bouillon, train.
preparaat.
onziime, a. (& m.) elfde (deel).
opiat [-at), m. slaapmiddel; tandpasta.
onziemement, adv. ten elfde.
verstoppend.
opliatit, a.
oolithe, m. kuitsteen.
verstopping.
opilation, f.
oolithique, a. otilitisch.
verstoppen.
't
ondoorschijnend
maken.
v.tr.
opiler,
°pacification, f.
opimes, a. & I. pl. in: dtpouilles '', veldopacifier, v.tr. ondoorschijnend maken.
heersbuit (bij de Rom.).
opacite, I. ondoorschijnendheid.
opale, I. opaal(steen); ,■,, a. opaalkleurig. opinant, m. die zijn mening zegt.
opiner, v.intr. zijn mening zeggen, van
opalescence, f. opaalachtigheid.
mening zijn; e--, du bonnet, een jabroer
opalescent, a. opaalachtig gekleurd.
zijn; ,.-, en faveur de..., voor... stemmen.
opalin, -Ise, a. opaalachtig.
opaque, a. ondoorschijnend; (fig.) (te) dik. opiniätre, a. koppig, halsstarrig, stijfhoofdig,
hardnekkig (ook van hoest &).
ope [Op], in. (f.) muurgat, balkgat.
opinifitrement, adv. koppig &.
opera, m. opera; operagebouw.
opinifitrer, v.pr. s',-,, stijfhoofdig staan op,
operabilite, I. 't opereerbaar zijn.
hardnekkig volhouden; s',•-, a, koppig
operable, a. te opereren.
doorgaan met, volharden in.
operat-bouffet, m. komische opera.
operat-comiquet, m. komische opera, waar- opiniAtrete, I. koppig-, stijfhoofdig-, halsstarrigheid;
voiharding.
in gesproken wordt.
opinion, f. gevoelen, mening, opine; ,--,
operant, a. werkend, -zaam.
(publique), de openbare mening, avoir
operateur, m. -trice, f. die operaties verricht,
bonne (mauvaise) ,-■, de, een goede (slechoperateur; (pop.) wonderdokter; (arg.)
te) dunk hebben van.
scherprechter; ,-,, du cinema, opnemer
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opter,v.intr. kiezen; t--, entre, kiezen tuss_en,
opiomane, m. aan opium verslaafde.
,--, pour, kiezen.
opiomanie, f. 't verslaafd zijn aan opium.
opticien, m. opticien, brillenmaker; (oud)
opiophage, m. opiumeter, -schuiver.
opium [-Om], m. opium, heulsap, amfioen.
gezichtkundige.
opodeldoch [-dOk], m. opodeldoc, kamfer- opt icitê, f. geschiktheid v. h. gezicht.
optime [-me], adv. zeer goed, best, uithoudend wrijfmiddel.
stekend.
opoponax, in. $ opoponax.
optimisme, in. optimisme, neiging om alles
opossum [-sOm], m. & Am. buideldier.
v. d. goede kant te beschouwen; blijopothêrapie, f. therapie der sappen.
moedige levensbeschouwing; (wijsb.) leer
opportun, a. -èment, adv. gelegen, van pas.
dat
deze wereld zo goed is a7s ze kan
opportunisme, m. opportunisme; politiek,
die rekening houdt met de omstandigheden van 't ogenblik.
opportuniste, in. aanhanger v. h. opportunisme; ti, a. opportunistisch.
.opportunitê, f. gimstige gelegenheid, geschikt moment; geschiktheid.
opposabilite [opoza-], I. tegenoverstelbaarheid.
opposable, a. tegenover elkaar te stellm.
opposant, a. opponerend, verwerend, tegenstrevend; '', m. opponent, tegenstrever,
tegenpartij; verweerder.
oppose, a. tegen(over)gesteld; overstaand
(v. hoek); le parti,--a, de tegenpartij; nous
sommes ,%-,s d'inte'rets, wij hebben geheel
tegenstrijdige belangen; ,..,, in. 't tegenovergestelde, tegendeel.
opposer, v.tr. tegenoverctellen; s'—', zich
verzetten; s',., a, zich kanten, zich verzetten tegen, in verzet komen tegen.
opposite m. 't tegengestelde, tegendeel; a
rt...., (de gc.), tegenover (iets).
opposition, I. tegenstelling; tegenkanting;
tegenstrijdigheid; partij v. verzet, oppositie(partij); verzet (bij betaling); beslaglegging; on n'y apportera aucune ,---,, men
zal er zich hoegenaamd niet tegen verzetten; faire de l',./, oppositie voeren;
faire (former, mettre) r---, a, verzet aan
tekenen tegen; /rapper d',--i, verzet
betekenen tegen; lever l', ./, het verzet
opheffen; mettre ,-., sur.. , beslag leggen
op (salarin); sans rencontrer la moindye e-,,,
zonder de geringste tegenstand te ontmoeten; titre en ,--,, elkaar tegenovergesteld zijn; par ,-,, el, in tegenstelling met.
oppresse, a. beklemd, benauwd.
oppresses, v.tr. drukken, benauwen.
oppresseur, m. onderdrukker; ,-.,, a. onderdrukkend, onderdrukkings...
oppress'', -lye, a. (onder)drukkend.
oppression, I. benauwing, benauwdheid;
verdrukking, onderdrukking.
opprimè, m. onderdrukte.
opprimer, v.tr. onder-, verdrukken, benauwen.
opprobre, m. schande; schandvlek.
opsigone, a. ouderdoms-; dents ,-,s, ver[standskiezen.
opsonine, I. opsonine.
optatif, a. wensend; e--s, m. wensende
wijs, optatief (in de spraakk.).

(o.a. v. Leibnitz).

optimiste, m. optimist; ,--,, a. optimistisch.
option, I. keus; faire son e--i, een keus doen.
optique, f. gezichtkunde, leer v. h. licht;
' , gezichtsbedrog;
kijkkast; illusion d'—
,-,, a. optisch, gezichts...; nerfs —s, gezichtszenuwen.
opulemment [-lamzi], adv. overvloedig,
rijkelijk, ruim.
opulence, f. overvloed, weelde, grote rijkdom.
opulent, a. zeer rijk, weelderig; overvloedig.
opuntia, in. $ opuntia; cactussoort.
opuscule, m. klein geschrift, werkje, boekje.
or, conj. nu; ,., ca, welaan.
or, m. goud (ook = goudgeld); goudgele
kleur; gouden vaatwerk; bas e. -, , goud
van te laag gehalte; ' fin, fijn goud (v.
24 karaat); ,.-, mat, mat of dof goud; ,•.,
natif of '
vierge, gedegen goud; ,---,
potable, goudchloride, de couleur, goudvernis; e',, de coupelle, gecupelleerd goud;
,---, en barre(s), staafgoud; ,.-, en feuilles,
bladgoud; "-, en poudre, goudbrons; d'—',
van goud, gouden, goud...; en '', van
goud &; I000 francs en e -,, I000 fres.
aan goud.
oracle, m. godsspraak, orakel; uitspraak.
oraculeux, a. orakelachtig.
orage, m. onweer, storm'; le temps est a l',---i,
er komt een onweer opzetten, er dreigt
onweer; we krijgen onweer; conjurer l',--,,
het onweer bezweren; laisser passer l',•-,,
het onweer (de bui) laten overdrijven;
resister a l',- , , de storm het hoofd bieden,
orageusement, adv. v. orageux, a. stormachtig; onstuimig; ciel i., , onweerslucht.
oraison, I. rede, redevoering; gebed; P•i
dominicale, 't Onze Vader; ,, funebre,
lijkrede; ,-•.i mentale, stil gebed.
oral, a. mond...; mondeling; r(examen) N,
't mondeling (examen).
oralement, adv. mondeling.
orange, 1. oranjeappel; ,--, (douce), sinaasappel; (couleur d') f-•, , oranjekleur; ,---,, m.
oranjekleur; P.-a, a. invar. oranje(kleurig).
Orange, f. Oranje.
orange, a. oranje(kleurig);'', m. oranjegeel.
orangeade, I. sinaasappellimonade.
orangeat, m. ingemaakte (gekonfijte-) oranjeschil, oranjesnippers.
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ordination, I. ordening, priesterwijding.
,-,., de savetier,$koningskind; reseda; fleur ordo, m. jaarboekje voor de kerkdienst.
d',-,, oranjebloesem; ,--,, m. ,---iere, f. ordonnance, f. regeling, schikking; ver-

oranger, m. oranjeboom; sinaasappelboom;

sinaasappelkoopman, -koopvrouw; e-,,
v.tr. oranje verven.
orangerie, I. oranjerie; sinaasappelplantage.
orangiste, m. Oranjeman, -klant; sinaasappelenkweker.
orangt-outangt [Oräutl], m..tt orang-oetan.
orateur, m. redenaar.
oratoire, a. redenaars..., oratorisch; ,-■,, m.
huiskapel; 0,--,, geestelijke vereniging
(orde, kerk) v. h. Oratorium; protestantse
kerk te Parijs.
oratoirement, adv. oratorisch.
oratorien, m. lid van de orde van het Oratorium.
oratorio, in. oratorium: godsdienstig muziekdrama.
orbe, m. ril baan (ener planeet); hemellichaam; ,,V kogelvis; t., , a. in: coup —,
kneuzing; mur ,-,,, blinde muur.
orbiculaire, a. -ment, adv. kringvormig,
rond.
orbitaire, a. de oogholte betreffend.
orbital, a. M baan-.
orbite, I. N loopbaan (v. e. planeet); oogholte, oogkas; (arg.) oog.
Orcades, I. pl. Orkadische eilanden.
orcanête, -ette, I. $ ossetong.
orchestique, a. dans-.
orchestral, a. van-, voor het orkest.
orchestration [-ke-], f. „tt 't bewerken voor
orkest, orkestrering.
orchestre [-ke-], tn. orkest; chef d't,,, dirigent; fauteuils d',--, , stalles (i. d. schouwburg).
orchestrer [-ke-], v.tr. ,i' voor orkest bewerken, orkestreren.
orchidee [-kide], f. $ orchidee.
orchis [-kis ], tn. $ standelkruid; ,--, bouffon
ordalie, f. godsgericht. [ $ harlekijn.
ord(e), a. veil.
ordinaire, a. gewoon, alledaags; midecin
,./, huisarts; vin ,■,, tafelwijn; ,---,, tn.
't gewone; gewoonte; dagelijkse kost,
gewone burgerpot; X menage; rantsoen; portie eten, dagelijkse portie;
post; bisschop van 't diocees; l',■., de la
messe, RK het gewone van de Mis; d l',,,,
als gewoonlijk; comme a son e---, , zoals
gewoonlijk; d',-•., of pour l',--,, gewoonlijk;
selon son ,-.,,, naar (zijn) gewoonte.
ordinairement, adv. gewoonlijk.
ordinal, a. in: timbre ', rangtelwOord.
ordinand [-na], tn. iemand die tot priester
gewijd moet worden.
ordinant, m. wijbisschop.
ordinariat, m. gebied v. d. ordinarius, -v. d.
diocesaan bisschop.
ordinateur, a. regelend; ,-..,, tn, regelaar;
wijbisschop.

ordening, bevel; voorschrift, recept;
mandaat, order tot uitbetaling; X ordonnans; oppasser; uniforme d',---, , voorgeschreven uniform, modeluniform; etre
d',,,, ordonnans zijn.
[betaling.
ordonnancement, m. mandatering tot uitordonnancer, v.tr. mandateren, order tot
uitbetaling geven van; voorschrijven (v.
geneesmiddel).
ordonnateur, in. ordonnateur, bestuurder,
regelaar; leider v. e. begrafenis.
ordonnê, a. geordend, geregeld &; ook:
ordelievend.
ordonnie, f. ordinaat (wick.); loodlijn u. e.
punt v. e. kromme lijn om de as.
ordonner, v.tr. regelen, schikken; gelasten,
bevelen, order geven; voorschrijven; wijden; e , :fin. prétre, iemand tot priester
wijden; ,•,, v.intr. commanderen; ,.•., de,
beschikken. over;'', v.pr.bevolen worden.
ordre, m. orde; schikking, rangorde, volgorde; order, bevel; rang, stand, klasse;
ridderorde; geestelijke orde; "-, dorique
(gothique &), Dorische (Gotische &) stijl;
l't, e'tabli, de bestaande orde (toestand);
l',-, hierarchique, de hierarchische rangorde; t--, religieux, geestelijke orde; l',-,
social, de maatschappelijke orde; les ,--,,s
sociaux, de maatschappelijke standen;
les trois ,---, s, de drie standen (oudtijds);
les neuf i•is des anges, de negen engelenkoren; ,-, de bataille, X slagorde; indelingsstaat ener legerafdeling;
e%-,
d'essai, $ proefbestelling; ,-, d'ecrou, bevel
tot inhechtenisneming; ,-%, d'ide'es, gedachtengang; ,,, de mouvement of de route
X marsorder; l',•., de partir &, het bevel
om te vertrekken; id de succession des
cre:anciers, $ ranglijst der crediteuren; l'e,
des choses, de staat van zaken; de bestaande toestanden; l',.., du depart &, het bevel
tot vertrek &; l',-, du jour, de orde van
de dag; l'id du jour pur et simple (avec
signification de la confiance dans le gouvernement), de eenvoudige orde van de dag;
l',■., du jour appelle..., aan de orde is...;
l'e, du jour Porte..., op de agenda staat...;
l'i--, du jour Rant dpuise..., niets meer aan
de orde zijnde...; l',.., du poireau, (arg.)
ridderorde van de merite agricole (voor
verdiensten op landbouwgebied); avoir
de l',- -,, ordelijk (netjes) zijn; ne pas avoir
d'' , slordig zijn; confirer (donner) les
ordres, RK de wijding(en) toedienen;
copier l',■-, , (arg.) X voor straf moeten
bezemen; donner l',-, de..., orde (bevel)
geven om...; donner des-'s, bevelen geven;
mettre ,-,-, a..., orde stellen op...; er voor
zorgen dat; mettez. un peg{ d',,,, ga een
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beetje ordelijk te werk; mettle de l',.-, dans
sa toilette, zijn toilet in orde brengen;
recevoir les "is, de wijdin g ontvangen;
a "-,, $ aan order; billet a "d, $ orderbriefje, prom esse; a l',.-, de..., $ aan... of
order; d'", de, par ,...i de, $ voor order
van; a mon ,--i, a 1' ,---, de moi-méme, $ aan
eigen order; a l'i. i du jour, aan de orde van
de dag 2 ; inscrire a l',--id u jour, op de agenda plaatsen; passer a l'", du jour, tot de
orde van de dag overgaan; porter d l'",
du jour, X bij dagorder of eervol vermelden; fappeler a l'", , tot de orde
roepen; je suis a vos mss, ik ben tot uw
dienst (te uwer beschikking); je ne suis
aux "-is de personne, ik heb van niemand
bevelen af te wachten, niemand heeft
over me te commanderen; avec , - • , , ordelijk; dans l'",, in de haak; c' e.st dans l'",
des choses, dat ligt zo in de aard der
zaak; (r)entrer dans l'i---i, (weer) tot rust
komen, tot de orde terugkeren; dans cet
d'idies, in dit verband: en ".i, in orde;
en bon ', in goede orde; mettre en —, in
orde brengen; par'', met orde, ordelijk;
in volgorde; op (hoog) bevel; par P ., de
matihes, in de volgorde van de inhoud;
sans r■, , zonder orde, onordelijk, ordeloos.
ordure, f. vuil, vuilnis, vuiligheid; (pop.)
vuilpoes.
ordurier, a. vuil, smerig; ,--J, m, vuilnisblik,
-bak.
ore, zie ores.
orêade, I. bergnimf, bosnimf.
orie, f. rand, zoom (v. bos).
oreillard, a. langorig; ,-,, in. langoor (vleermuis & (arg. ezel, haas).
oreille, f. oor; gehoor; hengsel, oor, lus &;
l'", bas se, met hangende oren (pootjes);
titre tout , -, s, geheel oor zijn; "-, d'dne,
$ groot schurftkruid, knautia; ,--, de
ge'ant, $ grote klis; P., d'homme, $ mansoor; r---, d'ours, $ aurikel; ".., de souris,
$ muizenoor; vergeet-mij-niet; avoir l'"-i
de, iemands oor hebben, een graag gehoord spreker zijn in (Kamer &); avoir
de l'"- i, avoir l',---, juste, J' een goed (zuiver)
gehoor hebben; avoir les —'s chastes,
kuise oren hebben; avoir les "a s delicates, gauw geraakt zijn; avoir l'", dure,
hardhorend zijn; avoir les "-is rebattues
d'une chose, moe zijn van het zaniken
van... over iets; voortdurend het gezanik
moeten aanhoren over lets; baisser les
,--,s, de oren laten hangen 2 ; dresser rt.-, (les
". s), de oren spitsen 2 ; echauffer les —'s
a qn., iemand de oren warm maken;
ecorcher l',---, (les ,---is), het oor verscheuren,
oorverscheurend zijn; faire la sourde "- i,
zich Oost-indisch doof houden, niet
luisteren; fendre l' ,---ia un officier &, hem
voordragen voor een boterbriefje; 1 ermer

l',---, a, het oor sluiten voor; frapPer i',-, ,
het oor treffen; trotter les "-is a qn., iemand
de oren wassen; se gratter l',■,, zich
achter de oren krabben; y laisser ses mss,
er niet zonder kleerscheuren of niet heelhuids af komen; ouvrir l'—', (ses ,-.is), zijn
oren (goed) openzetten; preter l'ii , het oor
lenen; preter une ", attentive d, een aandachtig gehoor schenken; rompre les "-is
a qn., aan iemands oren liggen zaniken;
secouer les ,----is, er zich nets van aantrekken; tirer l'", a qn., iemand aan zijn oren
trekken; se faire tirer 1'—, aan zijn oren
getrokken (= gemaand) of geprest moeten worden, zich lang laten noden;
lui dire qc. a l'",, hem iets in 't oor fluisteren; se parley a —, met elkaar fluisteren
(muiskoppen); venir aux r•is de qn.,iemand
ter ore komen; it n'entend pas de cette
,--la, hij is doof aan dat oor; e'couter de
toutes ses "-is, geheel oor zijn; n' &outer
que d'une ,•,,, e'couter d'une '' distraite,
maar met een half oor luisteren; jusqu'aux
"is, tot over de oren; en avoir par dessus
les ,--is, er meer dan genoeg van hebben;
sur l'",, op een oor; dormir sur les deux
"-is, slapen als een roos; (fig.) er volkomen
gerust op zijn.
oreiller, m. oorkussen, hoofdkussen.
oreillire, f. oorworm.
oreillette, f. boezem (v. h. hart); oorkompresje; oorklep; $ hazelwortel.
oreillon, m. ontsteking v. d. oorklieren; mss,
bof.
orêmus [-mils], in. gebed; (pop.) priester.
Orenoque, m. Orinoco (Z. Am.).
oreographie, f. bergbeschrijving.
ores, adv. in: d',..-i et de'ia, nu reeds.
Oreste, in. Orestes.
orfivre, m. goud-, zilversmid; vows etes "-i,
Mr. Josse, je spreekt in je eigen belang,
man.
orfivrerie, f. goud- of zilversmederij, goudsmidswinkel; goudsmidswerk.
orfêvri, a. bewerkt (door den goudsmid).
or fraie, f, 3! visarend.
orfroi, m. gouden boordsel, goudgalon; met
goud bestikte stof.
organdi, m. organdie; neteldoek.
organe, m. werktuig; stem; middel, tolk;
dagblad; orgaan; (arg.) honger; par l'",
de..., bij monde van..., door bemiddeling
van...
organeau, in. kt, ankerring, kabelring, meerring.
mening dat alle ziekten
organicisme, m.
't gevolg zijn van organische storing;
(wijsb.) mening dat 't leven uit de organen
voortkomt.
organiciste, m. aanhanger v. d. leer dat de
maatschappij 'n organisme is .
organier, m. it orgelbouwer.
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organique, a. de organen betreffend; be- orientaliste, tn. kenner v. d. Oosterse
werktuigd, organisch; loi P.,,, organieke
wet (voortvloeiend uit de grondwet).
organiquement, adv. organisch.
organisable, a. to organiseren.
organisateur, tn. organisator, samensteller,
regelaar; '', a. organiserend.
organisation, f. organisatie, regeling, vorming; inrichting, samenstelling; bewerktuiging.
organise, a. georganiseerd°; bewerktuigd;
—, m. pi. les ,-., s, de georganiseerden.
organisatrice,
f. organiserende vrouw;
vrouw met organisatorisch talent.
organiser, v.tr. organiseren, in 't leven roepen, oprichten; bewerktuigen; in orde
brengen, regelen, inrichten; , ■,, v. pt'.
s',--,, zich organiseren (laten); georganiseerd worden.
organisme, tn. organisme, bewerktuigd
lichaam, samenhangend geheel.
organiste, m. & f. organist, orgelspeler,
-speelster.
organotherapie, I. geneeswijze door toediening van orgaanaftreksels. [zijde.
organsin, m. kettingzijde, dubbel getwijnde
organsiner, v t,. dubbel twijnen.
orgasme, m. uiterste prikkelingstoestand.
orge, f. gerst; r%-i, m., ,.., monde, gepelde gerst;
— perld, geparelde gerst; faire ses ,...,s,
de oogst binnenhalen, zijn schaapjes
op 't droge brengen.
orgeat, m. amandelmelk.
orgelet, m. strontje (op 't oog).
orgiaque, a. brassend, zwelgend.
orgie, I. zwelgerij; ,.., s, Bacchusfeesten,
bacchanalian.
orgue, m. (p1. f.) orgel; ,..., expressif, I, armonium; mon ,--, , (arg.) ik, mij;,■, de Barbarie,
draaiorgel; ,■., de met', orgelkoraal; jeu d'"..,,
register; jouer de l',---, , (pop.) snurken.
orguell I: -geej], m. hoogmoed, trots; X stut
(v. hefboom); faire l', ., de, de trots zijn
van; ' marche devant dcrasement, ,---,
precede la chute, hoogmoed komt voor
de val.
orgueilleusement, adv. trots, hoogmoedig.
orgueilleux, a. trots, hoogmoedig; ,■.,
avec, trots tegen; ti de, trots op; ,■,,
m. -euse, I. trotsaard, hoogmoedige.
orient, m. oosten; (arg.) goud; 0-', Oosterse landen; Extrime 0,--, , 't verre Oosten
(China en Japan); le Grand 0,,,, (de loge)
het Groot-Oosten; empire d'0,--,, OostRomeinse rijk; Proche 0,,, 't nabije
Oosten; question d'0,,,, oosterse kwestie;
,.., d'une perle, water, gloed van een parel.
oriental, a. oostelijk; Oosters; ,■-,, m.
Oosterling; tee, f. Oosterse; les Orientaux, de Oosterlingen.
orientalisme, m. kennis v. d. Oosterse
volken, talen &.

talen; (arg.) kenner van 't Bargoens.

orientation, f. orVntering, richting, koers.
Orientaux, in. pl. Oosterlingen.
orienter, v.tr. naar 't Oosten richten; (de
zeilen) goed naar de wind zetten; s'ed,
zich orienteren; zich op de hoogte stellen
van, zich inwerken in, thuis raken in
iets; s'%, vet's, aansturen op.
*orienteur, m. die de richting aangeeft bij
't kamperen.
orifice, m. gat, opening
oriflamme, f. roodzijden banier der oude
Franse koningen; petroleum.
oriforme, a. mondvormig.
origan, m. $ orego, marjolein.
originaire, a. oorspronkelijk; inheems;
de, afkomstig van.
originairement, adv. oorspronkelijk.
original, a. oorspronkelijk, origineel; zonderling; wonderlijk; faire t.--,, iets origineels maken (doen); ,-,, m. 't origineel;
't originele, 't oorspronkelijke, 't eigenaardige; 't echte; oorspronkelijk kunstwerk; originele kerel, zonderling persoon.
originalement, adv. origineel, oorspronkelijk.
originalite, f. originaliteit, oorspronkelijkheld, eigenaardigheid; zonderlingheid.
origine, I. oorsprong, begin; afkomst; avon'
(tiger) son ,-, dans (de), afkomstig zijn van;
ti l',%-, , dans l',---, , oorspronkelijk, aanvankelijk, in zijn oorsprong; de basse ,•,,
van laag komaf; des l',,,, van 't begin
of aan, al dadelijk bij 't begin; par son
,,,, door zijn afkomst (geboorte).
original, a. oorspronkelijk, aangeboren;
aanvankelijk; pe'che ".,, erfzonde.
originellement, adv. door de werking der
erfzonde; oorspronkelijk, aanvankelijk.
orignac, gal, tn. .az eland van Canada.
orillard, a. langorig.
orillon, m. oortje; klein handvatsel.
orin, m. 4,, boeireep, -lijn.
Orion, m. Kg Orion.
oripeau, m. klatergoud; valse tooi; lovertje.
orle, m. zoom v. e. zuil; rand.
ode, a. ge(om-)zoomd.
Orleanais, m. inwoner van Orleans; o'', a.
van Orleans.
orleanisme, m. (politieke richting v. d.) aanhangers v. h. huis v. Orleans in Frankr.
Orleaniste, m Orleanist; e%-, , a. Orleanistisch.
Orleans [-la], m. Orleans; o,•,, m. dunne
halfwollen stof; (arg.) azijn.
ormaie, I. iepenbos, -laan.
orme, m olm, iepeboom; attendez-moi sous
l',- , , daar kunt ge lang op wachten; morormeau, tn. jonge olm, iep. [gen brengen.
ormier, m. .ft zeeoor.
ormille, I. olmpje; mss, olmaanplanting.
ormin, m. t edele scharlei.
ormoie, I. iepenbos.
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orne, m. grenslijn; in een bos gekapte weg;

orthochromatique [-krO-], a. kleurgevoclig.
$ grootbloemige esch.
orthodoxe, a. & in. rechtzinnig(e).
ornemaniste, m. ornamentschilder, -beeld- orthodoxie, f. rechtzinnigheid.
houwer.
orthodromie [-drOmi], f. rechte koers v. e.
ornement, m. ornament, versiersel, sieraad;
schip.
revetu de ses ,,s, in vol ornaat; orthoêpie, I. leer der zuivere uitspraak.
sans ,--ds, ook: onopgesmukt.
orthoipique, a. v. d. leer der zuivere uitornemental, a. versierend, sier...
spraak.
ornementation, f. ornamentatie, 't aanbren- orthogonal [-gOnal], a. rechthoekig.
gen van versieringen; versieringskunst. orthographe, f. spelling.
ornementer, v tr. versieren.
orthographie, f. opstand v. e. gebouw.
orner, v.tr. versieren, verfraaien, tooien; orthographier, v.tr. volgens de spelregels
,,, v. pr. s',,-, , zich sieren, zich tooien
(met, de).
ornichon, m. (arg.) kippetje.
ornie, I. (arg.) kip.
orniire, I. (wagen)spoor; (fig.) sleur; it
boirait dans une '', hij kan wel met de
konijnen door de tralies eten.
ornion, m. (arg.) haan.
ornithogale, f. $ vogelmelk.
ornithologie, f. la vogelleer, -kunde.
ornithologiste, of ornithologue m. vogelkenner.
ornithomanc (i)e, f. waarzeggerij uit de
zang en de vlucht der vogels.
ornithoptere, m. ,"-z ornithoptere; ,t vliegtuig met stuw- en stijgkracht door
vleugels.
ornithorynque, m. 121, vogelbekdier.
orobanche, f. $ bremraap, meerkruid.
orobe, f. $ wouderwt, knollathyrus.
orognosie [-OgnO-], I. bergkunde.
orographie, f. bergbeschrijving.
orographique, a. v. d. bergbeschrijving.
orolog le, I. bergkunde.
oronge, I. $ rode eetbare paddenstoel;
fausse r,d, vliegenzwam; ' vraie, keizerzwam.
orpailleur, m. goudwasser.
Orphie, m. Orpheus; (fig.) zanger.
orphelin, m. -e, f. wees, weeskind; (arg.)
goudsmid, horlogemaker; eindje sigaar;
les 0,-,s, het Weeshuis; ei, a. ouderloos.
orphelinat, m. weeshuis.
orphêon, m. zangvereniging, liedertafel;
harmoniegezelschap; klein orgel.
orpheonique, a. in: concours es , zangconcours;
union ,-■,, zangvereniging.
orphioniste, m. lid van een liedertafel of
dorpsharmonie.
orphie, f. Z3 geep.
orphique, a. orphisch, van Orpheus; ,-,,
m. aanhanger van het orphisme.
orphisme, m. aan het pantheisme verwante
leer der orphische mysterien.
orpiment, m. operment (gele verfstof).
orpin, m. $ smeerwortel, vetkruid.
orque, I. .11:1, botskop, stormvis (soort dolorseille, f. $ verfmos. [fijn).
ort [or], a. bruto.
orteil [-têj], m. teen.

schrijven, spellen.

orthographique, a. tot de spelling behorend,
spel-.

orthopêdie, I. kunst om de misvorming

v. e. lichaam te voorkomen of te genezen;
heilgymnastiek.
orthopêdique, a. orthopaedisch.
orthopêdiste, m. orthopaedist.
orthopn6e, f. moeielijke ademhaling.
orthoptires, ni. pl. rechtvleugelige insecten.
ortie, f. * netel, brandnetel (ook e., grieche),
,-., morte, dove netel; ,---, de mer, zeenetel;
modderbrandnetel, moeras-andoorn.
– e, netelkoorts.
ortie, a. in: fievre'
ortier, v.tr. met brandnetels branden,
prikkelen.
ortive, a. in: amplitude td, boog v. d. horizon
tussen de opgang v. e. hemellichaam
en 't ware Oosten.
ortolan, m. $t ortolaan, tuingors.
orvale, 1. $ scharlei, Roomse salie.
orvet, m. hazelworm, blindslang.
orviêtan, m. middel tegen alle kwalen;
' , kwakzalver.
marchand d'–
orycte, I. verstening, fossiel; neushoornkever.
orycterope [-terOp], m. aardvarken.
oryctographie, f. beschrijving v. d. versteningen.
oryctologle, I. leer der versteningen.
oryza [-ri-], m. rijst.
oryzivore [-zivOr], ,--zophage [zOfa3], a.
rijstetend.
os [Os, pl. 61, in. been, bot; un ,-,, dur a
ronger, een harde noot om te kraken; ,--,
pulverises, beendermeel; ,---, du canon,
pijpbeen; ,--, a (la) moelle, mergpijp;
"-, sacre, heiligbeen; les f- -,, 't gebeente;
(arg.) de moppen, de centen; donner un
,---, et ronger a qn., iemand wat te kluiven geven; it ne fera pas de vieux i- .,,
hij zal niet oud worden; hij zal er geen
zak zout eten; jeter un r•., ci qn., iem. een
kluifje toewerpen (om hem zoet te houden); it y laissera ses '', hij zal er zijn
hackje bij inschieten; rompre les ,-., a qn.,
iemand de botten in zijn lijf stukbreken;
les'-., lui percent la peau, hij is niet meer
dan vel over been; mouille jusqu'aux , - %,,
tot op 't hemd toe flat; en ,-,,, van boen,
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benen; en chair et en,---, , in levende lijve;
to me cavales sur l',-,i, (pop.) je verveelt
me.
oscillateur [Osild-], in. (radio) zelfgolfopwekker.
oscillation [-ila.-], I. slingering.
oscillatoire [-Ra], a. slingerend, trillings-.
osciller [416], v.intr. slingeren, schommelen;
trillen, heen en weer gaan; faire ,-•,, ook:
schudden.
oscitant [Osi-], a. geeuw-, gaap-.
osculateur, a. (meetk.) in meer dan twee
samenvallende punten rakend.
osculation, I. aanraking v. lijnen of vlakken.
osê, a. stoutmoedig, driest; gewaagd°, ge[durfd.
0s6e, m. B Hosea (profeet).
oseille, f. $ zuring; (arg.) figurante bij de
scene de l',,,, waarbij het ensemble voor
het voetlicht komt; (arg.) geld; ci l'i■i,
met zuring klaargemaakt; la faire 4 l',■.,
a qn. (arg.) iemand wat wijsmaken,
iemand een poets bakken, een loer
draaien, in de luren leggen.
oser, v.tr. durven, wagen, zich verstouten,
de moed hebben; si j'ose le dire, als ik
het zeggen mag.
oseraie, I. rijsbos, griend, teenveld.
oseur, In. durver, waaghals; ,,,, a. gedurfd,
vermetel.
osier, m. teenwilg; teen, bindrijs; i. , Blanc
(vent), schietwilg; ,--.., jaune, bindwilg; ",
rouge, bittere wilg.
Osiris [-ris], m. Osiris.
Osmanlis [-li], in. pl. Turken.
Osmans, tn. pl. Osmanen, Turken.
osmazeme, I. vleesextract.
osmium [-miOm], m. osmium (element).
osmonde, I. $ koningsvaren.
osmose, f. osmose; vermenging van twee
vloeistoffen door 'n dun vlies heen.
osmotique [-Otik], a. osmotisch.
ossature, I. beendergestel, gebeente, geraamte; ribwerk (v. e. gewelf &).
ossec, m. 6 hoosgat.
osselet, m. beentje, botje; bikkel; kootgezwel (v. e. paard); (arg.) tand, vinger;
jouer aux e--,s, bikkelen.
ossements, m. pi. gebeente, beenderen, kneukels, knoken.
osselet, m. beendermes.
osseux, a. benig, schonkig; been-, beender-.
ossianique, a. (als) van Ossian.
ossification, I. beenvorming; verbening.
ossifier, v.tr. doen verbenen; e•i, v.pr. s'—,
ossifique, a. beenvormend.
[ verbenen.
ossivore [-vOr], a. beenderen etend.
ossu, a. knokig, schonkig, benig.
ossuaire, m. knekelhuis; hoop beenderen.
ost [ost j, m. (oud) Leger.
ostac, m. Oostenwind.
ostóine [-tein], f. beenderstof.
ostêite, f. beenontsteking.

ostende, f. oester van Ostende.
ostensible, a. -ment,adv. zichtbaar, openlijk.
ostension, I. 't vertonen v. reliquieEn.
ostensoir(e), in. RK monstrans.
ostentateur, a. pralend, pronkend.
ostentation, I. vertoonmaking, vertoon,
pralerij; faire ,.., de, pralen met.

ostêocolle, f. beenderlijm.
ostèogënise, ostkogênie, I. beendervorming.
ostêographie, f. beenderbeschrijving.
osteolithe, m. versteend been.
ostêologie, f. beenderenleer.
ostêotomie [-tOmi], I. ontleding der been[deren .
Ost-Frise, 1. Oost-Friesland.
Ostie, f. Ostia (in Italic).
ostracê, a. schelpvormig, oesterachtig.
ostracisme, m. schervengericht (te Athene);
uitsluiting, verbanning, doodverklaring.

ostracite, f. versteende (oester)schelp.
ostracode [-akOd], a. tweeschalig.
ostreicole [-eikOlj, a. oesterkwekend.
ostraculteur, m. oesterkweker.
ostaiculture, f. oesterteelt.
ostrêophage, m. oestereter.
Ostrogot(h) [-go], m. Oostgoth; oi, lomperd, barbaar,

otage, in. gijzelaar; onderpand
otalgie, I. oorpijn.
otalgique, a. oorpijn-; ei, m. middel tegen
otarie, I. 2a zeeleeuw.
[ °s°)r.Pii n e
80, a. weggenomen &; ook: min(u
otenchyte, f. oorspuitje.
Oter, v.tr. wegnemen; afnemen°; ontnemen,
benemen; afdoen, uitdoen, uittrekken
(kleren); ,--, son chapeau a qn., voor iem.
zijn hoed afnemen; e' les chevaux de la
voiture, de paarden uitspannen; ".., qc. a
qn., iemand lets of-, ontnemen (benemen),
hem van lets beroven; s',•-, , weggaan;
zich wegpakken; Ote-toi de a que je m'y
melte, sta op, ik wil je plaats hebben;
6tez-vous de mes yeux, ga uit mijn ogen !;
s't, qc. de l'esprit, zich lets uit 't hoofd
Othon, m. Otto.
[zetten.
otite, f. oorontsteking.
otolithe [-tOlit], m. gehoorsteentje.
otologie, f. oorheelkunde.
otologue [dtOlOg], m. oorarts.
otoscope [-tOskOp], m. oorspiegel.
Ottoman, m. Turk; o—', a. Turks, Ottomaans.
ottomane, I. ottomane, divan.
ou, conj. of; ^.., (bien)... r., (bien), of... Of—
oft, adv. waar, waarheen, waarnaar; waaraan, waarin, waaruit &; d'e.--,, van waar;
vandaar; par e-,, waarlangs, waardoor;
waarmee; ,-,, qu'il soit, waar hij ook zijn
moge; le jour oft..., de dag waarop (dat)...
ouailles [udj j, i.pi. gemeente, (geestelijke)
kudde.
ouais ! interj. ei ! waarlijk ! nee maar !
[wablief?
ouatage, m. het watteren.

ouate
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ouralien, a. Oeral(isch).
ouate, 1. watten, boomwol (de la
ouater, v.rt. voeren met watten, watteren; ourdir, v.tr. scheren (bij wevers); (fig.) op
doezelachtig schilderen.

touw zetten, beramen, smeden.

ourdissage, m. 't scheren (bij wevers).
ourdisseur, m. scheerder (wever).
ourdissoir, m. weversboom, scheerraam.
achtigheid; un
een verzuim, nalatig- ourler, v.tr. zomen.
bof.
heid;
de soil-méme), zelfverloochening; ourles [url], rn.pl.
sur, maar vergeven en vergeten; ourlet, m. zoom; richel, rand; faux t■i, valse
faire

ouateur, m. watteerder.
ouateux, a. watachtig, zacht ass watten.
oubli, m. 't vergeten; vergetelheid; vergeet-

r

tires de
aan de vergetelheid ontrukken; tomber dans
in vergetelheid geraken; le tleuve
de stroom der
vergetelheid, de Lethe.
oublie, f. oblie (opgerolde dunne wafel).
oublier, v.tr. vergeten; j'oubliais!, da's waar
ook !; it oublie vite, hij is erg vergeetachtig; hij is alles weer gauw vergeten;
l'heure, aan geen tijd denken;
danser, 't dansen verleren;
d' eclairer
sa lanterne, vergeten te zeggen, waar
't over gaat; j'oublie de vous
ik
vergat nog u te zeggen...; vergeten
worden; in vergetelheid raken; zichzelf
vergeten; zich te buiten gaan; zijn tijd
vergeten; it ne s'oublie pas, hij vergeet
zijn belangen niet; dans ses tangs,
zich bedoen; je m'oublie en causant, al
pratende vergeet ik mijn tijd.
oubliettes, f. pl. onderaardse kerker.
oublieur, m. oblieverkoper.
oublieux, a. vergeetachtig; ,---, de lui-meme,
zichzelf vergetend of wegcijferend.
oued [ued], m. (afr.) rivier.
ouest [west], m. westen.
ouf !, interj.
dat lucht op).
!
oui, adv. ja; N'oubliez pas que je suis votre
protecteur &, vergeet niet dat ik uw beschermer ben.
mon Pere, Neen, vader;
mais ', welzeker; ah! bien
dat mocht
wat; dat kun je denken; vraiment
heus, werkelijk; je crois que
ik
geloof van ja;
m. 't ja(woord); dire
le grand
trouwen; savoir le ti et le
non de qc., er alles van weten; pour un
014 pour un non, om de minste kleinigheid.
ouiche !, interj. ah ! och wat ! dat kun je
oui-da, adv. jawel, zeker. [ begrijpen !
oui-dire, m. horen zeggen, gerucht; je le
sais par
ik heb 't van horen zeggen;
les /.■,, de praatjes v. d. mensen.
oule, I. gehoor;
kieuwen; galmgat.
ouillage [uja3],
't aanvullen.
outlier ruj 6], v.tr. (een wijnvat) aanvullen.
ouir, v.tr. horen; j'ai oui dire, ik heb horen
zeggen.
ouistiti, m. .11 wistiti: zijdeaapje.
oukase, m. ukase, keizerlijk besluit (Rust.);
(fig.) oppermachtig bevel.
ouie, f. metaalgietersvat; pot met twee oren.
oulêma, m. oelema.
ouragan, m. orkaan, storm.
Oural, -m. Oeral.
FRANS WOORDENBOEK.

zoom; point'

zoomsteek.

ourleur, rn. zomer.
ourleuse, f. zoomster; zoommachine.
ours [urs], m. beer; (fig.) bok, lomperd;
(arg.) gap s; krak van een paard; manuscript van toneelstuk & dat men niet
aangenomen kan krijgen; vervelend geblanc, ijsbeer;
klets; arrestantenhok;
ti mal
ongelikte beer; attacker
(pop.)'zich te grazen laten nemenT jOuer
' (lam.) ijsberen; placer son ,---,, ook
een duit in 't zakje doen; poser un een
lang en vervelend verhaal opdissen;
sonar
(pop.) stinken; alter aux
(arg.) naar de dierentuin gaan.
ourse, 1. berm; la grande,0,,,, WO de grote
Beer.
ourserie, /. (pop.) hofmakerij; eenzelvigheid.
oursin, m. zeeegel; berenmuts; (arg.) X zeeegel van prikkeldraad.
oursine, 1.
beervlinder; $ arctopus.
ourson, m. ionge beer; berenmuts.
ousque, adv. (pop.) waar? (at est-ce que?).
ousseau, m. 4), hoosgat.
ouste, inters. (pop.) vlug wat ! vooruit ! vort !
oustot, rn. (arg.) huis; hospitaal; petoet:
out [u(t)] = aoilt.
[gevangenis.
outarde, f.
trapgans.
outardeau, m. 3t ionge trapgans.
outil [-ti], m. gereedschap, vtrerktuig; (pop.)
onhandig stuk vices.
outillage [-ja3], m. uitrusting met de nodige gereedschappen; materieel.
outiller [-je], v.tr. outilleren, inrichten, van
werktuigen voorzien; bien goed
ingespannen, van alles goed voorzien.
outillerie [-ijri], f. gereedschappenhandel,
-fabriek.
outilleur [-ijeerj,
gereedschapmaker,
-handelaar.
outrage, m. smaad, hoon, zware belediging;
les —s of
du temps, de tand des tijds;
a qc., vergrijp tegen lets;
a la
pudeur, schennis der eerbaarheid; faire
a, schenden, kwetsen, zich vergrijpen
aan, zondigen tegen; faire subir les derniers de ergste smaad aandoen;
onteren, verkrachten.
outrageant, a. smadelijk, beledigend.
outrager, v.tr. smaden, beledigen; schenden,
kwetsen.
outrageusement, adv. van outrageux, a.
smadelijk, beledigend, schandelijk.
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outrance, f. in: a —, buitensporig, over- ouvrage, a. opengewerkt, fijn bewerkt.
dreven, tot 't uiterste; combat et strijd ouvrager, v.tr. bewerken.
ouvraison [-ez,5], I. bewerking.
op leven en dood.
outrancier, a. die in uitersten vervalt.
ouvrant, a. openend; et audience tee, bij
outre, f. leren zak; leren fles; outer.
't begin v. d. (rechts)zitting; a jour -',
met 't aanbreken v. d. dag; et tortes "-des,
2 outre, prep. aan gene zijde, over; behalve,

buiten; ti cela, behalve dat, bovendien;
bij 't openen v. d. deuren, v. d. poorten;
e,d-mer, aan gene zijde v. d. oceaan;
zodra de deuren opengaan; zonder tegenm. deurvleugel.
stand;
mesure, uitermate, bovenmatig;
que, conj. niet alleen dat;
adv. ver- ouvre, a. bewerkt, gebloemd.
der; en
daarenboven;
en , door ouvreau, m. ovenmond.
en door; passer doorgaan; heenstap- ouvre-boite, m. blikopener.
mondopener.
pen over; overslaan, laten 'open; zich ouvre-bouche, m.
niets aantrekken van.
ouvre-gants, m. handschoenrckker.
outré, a. overdreven, overspannen;
de ouvre-huitres [uvriiitr], m. oestermes.
douleur, buiten zichzelven van smart.
ouvreier m. (pop.) zie ouvrier.
outrecuidance
I. verwaandheid, ouvre-lettret, m. briefopener.
aanmatiging.
ouvrer, v.tr. vervaardigen, bewerken;
de la monnaie, geld aanv.intr. werken;
outrecuidant [-kwi-], a. verwaand.
schepkuip.
munten; cuve
, van aan de overzijde
outre-Manche,
van het Kanaal.
ouvreur, m. schepper (i. e. papierfabriek);
opensluiter; -euse, /. juffrouw die in een
outrément, adv. overdreven, buitensporig.
schouwburg de plaatsen aanwijst, prooutremer, m. ultramarijn, hemelsblauw.
gramma's verkoopt en de kleren in beoutre-mer, in: d'-., overzees.
waring neemt.
outre-Meuse, in:
van (uit) het Overmase, van gene zijde van de Maas.
ouvrier, m. -lire, I. arbeider, -ster; werkman;
aux pieces, stukwerker; schepper,
aan gene zijde der
outre-monts, adv.
maker;
de la premiere heure, (fig.)
bergen.
baanbreker; a. arbeidend, werkend;
outrepasse [-pas], f. overschrijding der grencheville Mere, X sluitnagel, slotbout,
zen bij het houtvellen.
drijfrad; classe tee,arbeidersklasse; cite
outre-passer [-pase], v.tr. te buitengaan,
werkdag;
jour
arbeiderswijk;
overschrijden.
logements mss ,werkmanswoningen.
outrer, v.tr. overdrijven, te ver drijven; tot
ouvrir, v.tr. openen, ontsluiten, opendoen,
't uiterste brengen; grieven.
outre-Rhin, adv. in:
pays
de
-duwen, -breken &; openstellen, openlanden aan gene zijde van de Rijn.
leggen; oprekken (handschoenen);
un
rappetit, de eetlust opwekken;
van gene zijde van
outre-tombe, in:
un
avis, een nieuwe mening opperen;
outu, a. zie foutu.
[het graf.
circuit, g 'n electrische stroom afbreken,
ouverrier, m. (pop.) zie ouvrier.
les oreilles, scherp toeluiste-openen;
ouvert, -ement, adv. open s; X zonder
l'oreille et, wel oren hebben naar;
ren;
vestingwerken; (fig.) openlijk, ronduit;
goed toezien, -oples
yeux,
met open vizier; waar nog niets van te
un parapluie, 'n paraplu opletten;
openhartig;
zeggen is, onzeker; a cceur
de grands yeux, grote ogen
zetten;
livre "-d, van 't blad, voor de vuist.
opzetten; son robinet, (pop.) de sluizen
ouverture, I. 't openmaken, 't openen, opeder welsprekendheid openzetten; it ne
ning; .1% ouverture (v. e. opera); (pig.) voorl'ouvre pas, (pop.) hij doet , geen mond
slag, voorstel; aanleiding; middel, geopen;
v.intr. open zijn; aangaan; la
legenheid;
de cceur, openhartigheid;
torte ouvre sur le jardin, de deur komt
d'esprit, ontvankelijkheid, verstand;
, opengaan, ontluiken;
uit op de tuin;
faire des -'s de paix, beginnen te onderqn., zijn gedachten blootbeginnen;
handelen over de vrede.
leggen voor iemand.
ouvrable, a. bewerkbaar; waarop gewerkt
ouvroir, m. werkplaats; werkinrichting
werkdag.
mag worden; jour
(voor armen).
ouvrage, m. (soms: f.) werk; handwerkje;
(arg.) diefstal; ,--, a ciel ouvert, dagbouw ovaire [Over], m. eierstok; $ vruchtbegin[sel.
l'aiguille, borduurwerk; ovalaire [Ovaler], a. eivormig.
(bij mijn);
m. ovaal.
au crochet, haakwerk; ,--ds d'art, kunst- ovale [Oval], a. ovaal, eirond;
werken (bij spoorwegbouw &); s de ovarien [ova-], a. van de eierstok.
femme, vrouwelijke handwerken; des ovariotomie, f. uitsnijding v. d. eierstok.
de ville, karweitjes in de stad; se ovarique, a. van de eierstok.
ovation, I. ovatie: openlijk huldebetoon;
aan 't werk gaan; sac a
mettre
een ovatie brengen.
faire une
han.dwerktas.
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ovationner, v.tr, een ovatie brengen.
ove [Ov], m. o eivormig versiersel.
ovicule [ovi-], m. klein eivormig sieraad.
Ovide, m. Ovidius.
schaapachtigen.
ovidês, m. pi.
oviducte, m. eierleider (bij vogels).
taliereep.
ovin, m.
het schapengeslacht.
ovine,'a. in: la race
ovipare, a. eierleggend.
oviscapte, m. legboor.
ovoide, a. eivormig.
ovovivipare [OvOvi-], a. waarvan de eieren
in 't moederdier uitkomen.
ovule, m. eitje; capsule.
oxalate, m. oxalaat, tout v. zuringzuur.
[zuur.
oxalide, I. $ zuring.
zuringzuur; oxaaloxalique, a. in: acide
oseille, $ klaverzuring.
f.
oxydable, a. oxydeerbaar.
oxydation, f. oxydatie.
oxyde, m. oxyde, verbinding v. e. element
[met zuurstof.
oxyder, v.tr. oxyderen.
steekvlam;
oxydrique, a. in: chalumeau
Drummonds kalklicht.
lumiere
oxygenation [-3enasjO], f. verbinding met
zuurstof.
oxygene, m. zuurstof.
oxygini, a. zuurstofhoudend.
oxygêner, v.tr. met zuurstof verbinden.
oxymel, m. mengsel v. honig met azijn.
oxyrrhinque [-rek], a. spitsbekkig.
oxyton, m. oxytonon, woord met klemtoon
op de la atste lettergreep.
oyat, m. strandpaardebloem.
oyant, m. in: ,--icompte, aanhoorder v. rekening.
ozone, m. stinkende adem (uit de neus).
ozone, in. ozon (zuurstof v. drie atomen per
molecuul).
toestel voor ozonbereiding.
ozoneur,
ozonisation, f. verandering in ozon.
in
ozon veranderd; met ozon
a.
ozonise,
verzadigd.

P.
P. m. p (de letter).
weiland; 't weiden; ook = droit
pacage,
weiderecht.
de
-pacager, v.tr. weiden, laten grazen; afgrazen,
afweiden.
pacan, m. (arg.) boer, heikneuter, kinkel.
pacha, 1páfá], tn. pasja (Turks stadhouder, hoog ambtenaar); (arg.) stier.
pachalesque, a. (f am.) als eeu pasja,
pachalik, m. gebied v. e. pasja.
pachyderme [pAkiderm; pafiderm], a. (&
dikhuidig (dier).
a. vredevredestichter;
pacificateur,
brengend.

page

pacification f, pacificatie, bevrediging,
vredestichting.
a. vredepacificatrice, vredestichtster;
brengend.
pacifier, v.tr. bevredigen; de rust herstellen
in; v.pr. se tot rust komen, in
vredestoestand geraken.
pacifique, a. -ment, adv. vredelievend;
m. de Stille
vreedzaam, stil; le
[vrede.
Oceaan.
pacifisme, m. beweging voor de wereldvredebonder, voorstander v. d.
pacifiste,
wereldvrede;
a. pacifistisch; congres
vredescongres.
pack [pak], m. pakijs.
pacotille, f. partijtje goederen; boeltje;
slechte waar; (fig.) bocht, rommel; ...de
rommel...
pacquage [paka3], 't (vis)pakken.
pacquelin, m. (pop.) geboorteplaats.
pacqueliner, v.intr. (pop.) reizen.
pacquer, v.tr. (vis) pakken in vaten.
pacson, m. (pop.) pakje.
overeenkomst, verdrag.
paCte,
paction, I. 't aangaan van een verdrag.
pactisation, f. het afsluiten v. een verdrag.
pactiser, v.intr. een verdrag sluiten; een
accoord aangaan; het op een accoordje
gooien, het schikken; avec, ook: verdelen
standhouding hebben met, onderhan
met (den vij and &).
Pactole, m. rivier (met gouderts) in Lydie;
(fig.) (bron van) rijkdom.
padda [pada], in. rijstvogeltje.
paddock [pAclOk], m. (eng.) omheining in een
weide voor merries en veulens; (sport)
omheinde ruimte waar paarden aan de
hand geleid worden.
padou, nt. tloretlint.
a.
Padouan, m. bewoner van Padua;
van Padua.
padouane, f. nagemaakte antieke medaille.
Padoue, I. Padua; p—, rood koord voor
bonbondoos.
pal !, interj. paf ! pif ! poef ! pof ! e•-i, a. (pop.)
vet: dronken.
paffe, m. (pop.) jandoedel; schoen; (ook:)
lababbel.
paffer (se), v.pr. zich bedrinken.
pagaai; (pop.) rommelzooi; janpagaie,
al pagaaiende.
boel; a la
overhoop laten
pagaille, I. laisser en
liggen.
paganisation [paganizasjO], f. 't geven v. e.
heidens karakter.
paganiser, v.tr. heidens maken.
paganisme, m. heidendom; heidens karakter,
pagayer, v.intr. pagaaien.
,pagaaier.
pagayeur,
page, edelknaap, page; hors de niet
meer, onder voogdij, niet meer onder de
plak; (aqi) bed..
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blanche,
een ander Lien; Wier ci X eten gaan
page, f. bladzijde, pagina;
halen; envoyer les soldats a la ,, X de solonbeschreven blad; double dubbeldaten een poosje laten uittreden; etre a la
pagina plaat; (fig.) duifje zonder erg;
etre a la r%,, (arg.) up to date zijn; mettre
iusqu'au venire, van alles overvloed
hebben; coucher (etre) sur la
en r-s, opmaken (v. zetsel).
doodarm,
zeebrasem.
zijn (op zwart zaad zitten); mettle qn,
pagel [pagel], m.
sur la
iemand straatarm maken;
pagination, f. 't nummeren der bladzijden,
mourir sur la ti, in armoe sterven;
a,
't pagineren.
strogeel; des gants
lichtzel4 handpaginer, v.tr: pagineren, de bladzijden
schoenen; (arg.) veel.
nurnmeren.
phaeton-, keerkringpagne, m. & schaamteschort, -gordel; zie pailie- en- cul, m.
vogel,
'ook pagnot.
pallier, v.tr. met stro dekken, -omwikkelen;
pagnon; m. fijn laken.
m. mestvaalt, strohoop; (fig.) z'n
pagnot, m. (pop.) mandje: bed,
eigen erf.
pagnote, m. (oud) held van de koude
grond, lafaard; mont
veilige plaats.
bleekrode wijn.
paillet, a. in: yin
(pop.) in zijn mandje pailleter, v.tr. met lovertjes bedekken.
pagnoter, v.pr. se
pagnoterie [Ari], f. lafheid.
kruipen paillette m. lovertje, schilfertje; goudkorrel; (hig.) peulschilletje.
pagode, f. pagode: indische-, chinese ternknikken pailleur, m. -ease,
pel; afgod(sbeeld); faire la
stroverkoper, -ster.
zonder ophouden;
a. wijd (v, mouwen), pailleux, a. van stro; splinterig, broos.
speksteen.
paillis, m. strooisel.pagodite,
paillon, in. plat stukje dun metaal, plaatje;
pagodon, m. grote pagode.
stukje soldeersel; schakel (v, ketting);
pagotin, m. kleine pagode:
mat; flessenhuls; faire un (zijn vrouw)
pagure, m. herrnietkreeft.
ontrouw zijn,
pale, f. soldij; zie patine.
paillonner, v.tr. vertinnen met bladtin.
paiement, m. betaling.
m. -ne,
heiden, heidin; paillot, m. kleine strozak; (arg.) galeislaaf.
paien [paj
paillotte, f. strohut (v. wilden).
,---,, a. heidens.
pain, m. brood; klomp, stuk; (pop.) watjepaierie, f. kantoor van den ontvanger.
kou; mon (ton, son) ,•,!, (pop.) niks
paillage, , m. 't dekken met ,stro.
niemendal !;
azyme,
sans levain,
paillard, a. & m. -e, f. ontuchtig (wens),
ongezuurd brood; c'est
benit, het is
wellusteling.
zijn verdiende loon, net goed, mooi
paillardise, f. ontucht.
zo; ti blanc, wittebrood;
complet,
paillasse, f. paljas, strobed; strozak, strozacht broodje;
kropbrood;
m. paljas, hansworst; (pop.)
matras,
perdu, wentelteefnoir, roggebrood;
maag, buik; crever la a qn., iem. een
jes;
polka, brood (v. i of 2 pond)
por geven, -doodschieten; zie ook paillasmet harde, bultige korst;
quotidien,
son.
dagelijks brood; r,./ rassis, oudbakken
paillasson, vloermat, stromat; dekstro;
riche, zacht brood;
brood;
viennois,
strohoed; , (pop.) lichtmis; doorgefourmelkbrood;
d'epice, peperkoek;
neerd lommerdbriefje; (arg.) vOOrstukie
cacheter; ouwel; (arg,) hostie; X granaat;
(in schouwburg).
d'autel of ' a chanter, misbrood;
pailiassonner, v.tr. met 'n strodek bedekken,
de luxe, luxebrood; ti de menage, huisstro;
strohalm;
schilfer;
vlek
I.
bakken brood; P%-, de munition, X kompeul(in diamanten, in metaal);
miesbrood, kuch; ,-%.; de pourceau, $ varstuwhout;
schilletje; N d'arrimage,
kensbrood; les de proposition, B de
de couchage,
de bois, houtwol;
toonbroden; N de rive, brood met. korst
de fer, hamerslag; (arg.)
ligstro;
er rond om; ti de savon, langwerpig
bajonet, floret, degen, sabel; hackie,
stuk zeep; ti de sucre, suikerbrood;
haksel; (en)lever la ,---,, de kroon spandu soir et du matin, 't dagelijks brood;
nen, van de bovenste plank zijn; de
avoirsoni cuit, zijn schaapjes op 't droge
doorslag .geven; it n'a plus de sur
hebben, binnen zijn; avoir du (cuit)
le tabouret, (pop.) hij is door zijn haar gesur la planche, er warmpjes in zitten; een
groeid; hasher de la r•-•,, hakkelen; koeteflinke voorraad hebben; nog heel wat
zich
ren, I)uits spreken; prendre
voor, de boeg hebben; (jam) een weleen stuk in zijn kraag drinken; rompre la
voorzien melkstandje hebben; donner un
de overeenkomst, de vriendschap vereen stomp geven; faire des petits
breken;s tirer la-courte strootje trek(arg.) vleien, flikflooien; lcicher un
ken (loten); trouver des ,--ds a qn., aanmereen oorvijg geven; manger le r•-, des
kingen maken op iem.; voir la ", dans
autres, het brood van vreemden eten,
I' ail d'autrui, de splinter in 't oog van
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mama son ,---, blanc le of en premier, het
lekkerste 't eerst opeten, het prettigste
of gemakkelijkste het eerst doen; je ne
mange pas de ce e-, -let, daar moet ik niets
van hebben; lui mettre le ,,, a la main,
hem aan zijn broodje helpen; lui titer le
de la bouche, hem het brood uit de
mond stoten, hem zijn broodwinning
ontnemen; prendre un ,-, sur la fournde,
alvast voorschot nemen; au ,./ et a l'eau,
op water en brood; mettre qn. au ,-, de
douleur, iemand op droog brood zetten;
cela se vend comme du ,-.,, ze gaan weg
als koek; pour un morceau de -', voor
een appel en een ei.
paing, m, vuistslag.
pair, a. even; ,-, ou non, ,--, ou impair, even
of oneven; nombre ,,,, even getal; ,-,, m.
gelijke; lid V. h. Eng. Hogerhuis, -der
Eerste Kamer in Frankr.; $k gaaike,
doffer; $ pari; les douze ,-ds de Charlemagne, de paladijnen van Karel den
Groten; au ,,,, A pari; net aan (met werk);
toter le e■., , pari staan; le ,-, du change,
wisselpari; tegen kost en inwoning; audessus du ,-,, boven pari; de ,---,, op gelijke
voet; alley de ,-,, avec qn., op een lijn staan
met; de ".-, a compagnon (a e'gal), op voet
van gelijkheid; hors de '', uitstekend,
boven 't gewone, ongemeen; sans "-i, hors
de ,---,, zonder weerga,
paire, I. paar (bijeenhorende dingen); une
de ciseaux, een schaar; c'est une autre
,-, de tnanches, (tam.) dat's andere tabak;
,---, de pincettes, tang; se faire la ,,,, (arg.)
uitknijpen, ervandoor gaan; les deux font
la t-i, ze komen goed bij elkaar.
pairement , adv. ,---, pair, waarvan de helft
ook even is, door 4 deelbaar,
pairer, v.intr. of se ",, gelijktijdig wegblijven
bij stemming (v. 2 personen van verschillende partijen).
pairesse, I. vrouw van een pair.
pairie, f. pairschap.
paisible, a. -meet, adv. vreedzaam, zachtzinnig; stil, rustig.
paissance, /. 't laten grazen,
paissant, a, grazend.
paisseau, m. wijngaardstaak.
paisson, /. al wat het vee te grazen vindt;
most (v. eikels &).
paitre, v.tr. afgrazen; (een kudde) weiden;
,,, v.intr. weiden, grazen; zich voeden;
envoyer ,---, qn., iemand naar den duivei
laten lopen; mener ,-,, hoeden; se e,, (de),
zich voeden (met).
paix, f. vrede°, kalmte, rust; stilte; RK
peisbord; ,-%-, four,* (pldtree), schijnvrede;
en e-, , rustig; ,--, religieuse, godsdienstvrede; la ,,.., des bois, de vredige rust van
't woud; ' de Dieu, Godsvrede;. ,%-, du
Roi, wapenstilstand van 24 uur in burger-

palographe

oorlogen; pour avoir la ,---,, ter wille van
de lieve vrede; faire la ,---i, vrede sluiten;
faire sa ,---,, zich onderwerpen; laisser en
,--,, met rust laten; fiche-moi la ,--,, laat
me met rust, donder op !; mettre la e.,,,
entre eux, de vrede tussen hen herstellen;
,---, .1 , interj. stil !
pajot, nt. (pop.) zie pagnot.
pal, m, spits toelopende paal; 0 pal (verticale streep); zie ook: supplice.
palabre, f. over en weer geredeneer; lange
vervelende speech.
palabrer, v.intr. (met elkaar) redeneren,
redekavelen,
palace, m. palace hotel, luxe-hotel,
palade, I. riemslag.
paladin; m. paladijn, ridder.
palafitte, f. paalwoning,
palais, m, paleis; paleis v, justitie, gerechtshof; gehemelte (v, d, mond); avoir le ,-.,
tin, een fijne smaak hebben; ...de (.,,
rechterlijk, rechts-; voile du ,--,, 't zachte
verhemelte,
palan, m. takel; sous ,,,, langsboord.
palanche, /, draagjuk.
palancons, m. pi. stukken hout om de
pleisterleem vast te houden,
palancre, palangre, f. lijn met vishaken.
palanguer, zie palanquer,
palanque, f. paalwerk (versperring).
palanquer, v.tr. takelen.
palanquin [-kê], m. palankijn, draagstoel,
palard, m. (arg.) waarde van vijf frs.
palarin, m. (arg.) vijffrancsstuk.
palas [-as], m. (pop.) lange vervelende
speech.
palasser, v.intr. (pop.) lange redenaties
palasseur, m. (pop.) ophakker. [houden,
palastre, m. slotkas, -plaat.
palatal, a. van het gehemelte; lettre ,-,e,
gehemelteletter; ,..., e, f. gehemelteletter.
palatalisation, I. palatalisatie.
palatial, a. paleisachtig; (oud) rechts-.
palatin, a. tot 't gehemelte behorend;
paleis-; paltsgrafelijk; comte ,.-,, paltsgraaf; vollte ,--, e, verhemelteboog.
palatinat, m. paltsgrafelijke waardigheid;
le Pte, de Palts.
palatine, f. dames-pelskraag.
pale, f. roeispaan, -blad; schoepbord; valdeurtje, schutklep; ,I schroefblad; RK
palla: deksel v. d. miskelk.
pale. a. bleek; mat, flauw, dof; (arg.) ziek;
se faire porter r■-i, zich ziek melden;
les -'s cou'eurs, de bleekzucht; une
contrefacon (imitation), een er flauw op
lijkende nabootsing.
palee, /. paalwerk, juk (v. e, brug),
palefrenier, m. stalknecht, palfrenier,
palefroi, tn. (oud) paradepaard.
palêographe, in, die zich toelegt op het ontcijferen van handschriften.
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paleographie, f. kennis der oude handschrif ten.

palissag e, f. paalwerk, staketsel; omheining;
schutting; dichte haag.

paliographique, a. v. h. ontcijferen v. oude palissader, v.tr. met paalwerk omgeven;
handschriften.

v.pr.

zich achter palissaden

verschansen.
paliolithique, a. uit 't steentijdperk.
kennis der fossiele dieren palissage, rn. 't opbinden v. e. leiboom tegen
palêontologie
en planten, palxontoloie.
navorser v. d. fossiele
dieren en planten.
Palerme, f. Palermo.
Palermitain, m. inwoner van Palermo; p,---,,
a. van Palermo.
paleron, m. boeg: schouderstuk (v. dieren).
palestin, a. van Palestina.
palestine, I. drukletter van 22 punten;
Palestina.
palestre, I. worstelschool (der Ouden),
palestra.
f.
palestrique, a. van de worstelschool;
worstelkunst, 't worstelen.
palet [pale], m. werpschijf; (arg.) riks,
rij kspop .
paleter, v.intr. met de werpschijf werpen.
paletoque, f. Spaans buis zonder mouwen.
paletot, m. overjas, mantel; (pop.) colbert;
de satin, — sans manches, (arg.) doodkist.
palette, I. palet, verfbord; kaatsplankje;
schepbord (v. e. waterrad); laatbekken;
plak (v. e. schoolmeester); (arg.) hand.
palêtuvier, m. $ wortelboom. [land,
pâleur, t. bleekheid.
m. blank (bij domino).
palichon, a. bleek;
palicot, m. paalfuik, visweer.
palier, m. trapportaal, overloop; vlak gedeelte v. e. spoorweg; X lager; demeurer
op dezelfde verdieping woau mem,e
boulet,
. nen; en
horizontaal;
kogellager.
paliere, a. in: torte '', op 't portaal nitf. bovenste tree.
. komende deur;
palification, I. 't inheien (v. palen).
pacifier, v.tr. beheien met palen.
'palimpseste, in. palimpsest, afgekrabd en
weer beschreven perkament.
palingênesie, f. wedergeboorte, herschep: ping.
palingênesique, a. van de wedergeboorte.
palinod, m. oud-fr. gedichtje met gelijke
eerste en laatste regel in een couplet, ter
ere v. d. H. Maagd.
palinodie, I. herroeping v. e. gezegde; chanter
zijrt woorden intrekken.
palinodique, a. waarbij men herroept.
palinure, f. zie langouste.
v.intr. bleek
pfilir, v.tr. bleek maken;
doen. verworden; verbleken; faire
bleken, (fig.) doen tanen, in de schaduw
stellen;
pres de, in de schaduw gesteld
worden door;
sur les livres, aanhoudend blokken, zich suf studeren.
palls [-li], m. paal; paalwerk; omheining.

palêontologiste,

muur of latwerk.

palissandre, m. palissanderhout.
pAlissant, a. verblekend, verflauwend.
Palisse, in: une veriti de monsieur de La
een waarheid als een koe.

pAlissement, m. 't verbleken of bleek
worden.
palisser, v.tr. tegen een muur of latwerk
binden.
Palladium [-Om], m. beeld v. Pallas Athene;
waarborg, (beschermend) heiligdom,
pletanker,
toevlucht; palladium (meA
taal), schild.
Pallas [-as], f. Pallas (Athene).
pallas, in: 'care "a , (pop.) den groten heer
pallasseur, m. (pop.) ophakker. [spelen.
palle, I. RK palla: 0 kelkdeksel van met
linnen overtrokken karton.
palliateur, m. bemantelaar, verbloemer, bewimpelaar.
palliatif, a. (& m.) verzachtend (middel),
lapmiddel.
palliation, f. bemanteling, vergoelijking;
verzachting.
pallier, v.tr. vergoelijken; verzachten, in
schijn genezen.
pallium [-Om], tn. Griekse mantel; bisschopskraag.
pallot, m. (pop.) boer.
palma-christi, m. $ wonderboom, ricinus.
m.
palmaire, a. van de handpalm;
spier van de binnenhani.
palmaris [-rest, m. lijst van leerlingen, die
een prijs hebben gekregen.
palmenkas, winterpalmarium [-Om],
tuin.
' s acaamiques,
palme, f. ,palmtak, les —
Franse ridderorde, voor de ,officiers
d'acaddmie (lint) en de officiers de l'instruction publique (rozet); du martlre,
martelaarskroon; dimanche des 1=',--ss,
palmolie; remPalmzondag; huile de
porter la ter, de overwinning behalen;
m. palm (maat = 1/4 m).
pain* a. handvormig; pieds mss, zwemvoeten; m. (lam.) gelauwerde, geridderde (met de palmes acadimiques),
(pop.) uilskuiken.
palmer, v.tr. (naalden) platslaan (voor de
ogen); (pop.) de palmes academiques
verlenen.
palmerale, palmirier, m. & f. palmbos; NI
klappertuin.
palmette, f. palmet: palmbladvormig sieraad.
dattier, dadelpalmier, m. palmboom;
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nain,
palm; ti dventail, waaie rpalm;
dwergpalm.
palminerve, a. handnervig
palmipide, a. & (vogel) met zwempoten;
(oiseaux) mss ,zwemvog els.
palmiste, m. $ koolpalm.
palmite, m. palmmerg.
palmitine, f. palmitine (vet o.a. in palmolie).
palmure, f. zwemvlies.
Palmyre, f. Palmyra.
ringduif.
palombe, f.
palon, m. schepper, spate 1.
palonnier, m. zwengel v. rijtuigen);
voetenstuur.
palot, m. hak der turfgravers; zie ook pallet.
pilot, -te [pa16, -k], a. (fam.) een weinig
bleek, bleekjes.
palourde, f. eetbare steenmossel.
palpabillti, f. tastbaarheid.
palpable, a. -ment, adv. tastbaar.
palpation,
ppeatiot.n f.
:aall
t(adsetrinign.s ec ten).
palpe,
palpêbral, a. de oogleden betreffend, ooglid-.
de
palper, v.tr. betasten, bevoelen;
l'argent, (pap.) geld beuren.
palpeur, m. dier met lange tasters; (avg.)
rechter van instructie.
palpilêre, a. voelsprieten dragend.
palpitant, a. trillend, lillend; kloppend;
m. (arg.)
belangwekkend, boeiend;
hart.
palpitation, I. trilling; (hart)klopping.
palpiter, v.intr. trillen, popelen; kloppen
(v. h. hart); lillen.
palplanche, f. damplank.
palsambleu interj. drommels ! sakkerloot !
malloot.
paltoquet, m.
paludêen, a. moeras-: fihre one, malaria.
paludicole, a. de moerassen bewonend.
paludier, m. werkman in de zoutmoerassen.
paludique, a. malariapaludisme, m. malaria.
palus
m. moeras.
palustre, a. moeras-, in moerassen levend.
Omer, v.intr. of se v.pr. flauw vallen,
in onmacht (zwijm) vallen; (fig.) bijna
flauw vallen, wegzwijmelen in zinsverrukking; ,-,., de joie, buiten zichzelf raken
de rire, rire d se
van vreugde; se
niet meer kunnen van 't lachen.
pAmeur, m. (arg.) vis.
pfimeuse, f. (arg.) cocotte.
pAmoison, f. onmacht, bezwijming; wegzwijrnelende zinsverrukking; tomber en
zie se pdmer.
[ Z. Amerika.
pampa(s), f. pampa: grote grasvlakte in
pampe, f. blad aan graanhalmen.
Pampeluche, m. (pop.) Parijs.
Pampelune, f. Pampelona.
pamphlet, m. schotschrift, pam.flet.
pamphletalre, m. schrijver v. pamfletten,
schotschriftschrijver, pamflettist.

panclastite
(arg.) liefdezuster.
parnpine,
pamplemousse, 1. & m.
pompelmoes,
grote sinaasappel, grape-fruit.

pampre, m. $ wijngaardrank, -tak.
pAmure, 1. (pop.) oplazer.
pan, in. pand, baan (v. e. kledingstuk);
stuk, zijde, yak (v. e. muur); ti coupe,
stompe hoek;
interj. bons ! krak ! paf !
vuurpijlstok.
patiaceau,
panacee, f. algemeen geneesmiddel.
panache, m. vederbos, pluim; bovendeel
v. e. kerklamp; (fig.) brio, bravouregeest,
kranige zwier; avoir son
de hoogte
hebben; faite,--i, over de kop v. h. paard,
over 't stuur v. d. fiets slaan, voorover
omkantelen (v. auto); f. 3t pauwin.
panache, a. met een vederbos versierd;
bont (gestreept), gekleurd; (fig.) bont;
fleur tee ,bonte bloem; glace tee,gemengd
ijs van verschillende kleuren; liste —e,
bonte candidatenlijst waarop allerlei
politieke kleuren vertegenwoordigd zijn;
m. snijbonen met witte boontjes
door elkaar.
panacher, v.tr. met een pluim versieren,
bontgestreept maken;
v.intr. of se'',
bonte strepen krijgen.
panachure, /. bonte vlekken, spikkels, mengeling van kleuren.
panade, f. broodsoep, -pap; (fig.) Jan Salie;
slappe vent; (arg.) miserie; laisser dans la
in de miserie laten zitten, met de
gebakken peren laten zitten.
panader (se), v.pr. als een pauw stappen,
paraderen.
panage,
't weiden v. varkens; weigeld.
panair, a. brood-.
panals, m.
pastinak, witte peen; des ti !
morgen brengen !
Panam, m. (pop.) Parijs.
panama, m. panamahoed, -stro; je la trouve
dat is een beetje al te.
panamêricain, a. geheel Amerika omvattend; van Groot-Amerika.
panamkicanisme, m. streven naar een
Groot-Amerika (Amerika voor de Amerikanen); Monroe-leer.
panard,
(pop.) poot: voet; ook: teen;
cheval
paard met Franse benen,
„dansmeester".
panaris [-ri], m. fijt (aan de vinger); (arg.)
huiskruis, schoonmoeder.
panathilque, a. van de Pallas Athene-volksfeesten.
panathënies, f.pi. volksfeesten ter ere van
Pallas Athene.
panca, m. panka(waaier), zolderwaaier.
pancaliers, f. pl. savoyekool.
pancarte, f. plakkaat; bordje met opschrift;
omsiag (veer platen &); (arg.) X lijst
van de gestraften.
panclastite, m. springstof.
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Pancrace, m. Pancratius.
pancrace, m. worsteling en vuistgevecht.
athleet daarbij.
pancratiaste [-krasjast],
pancreas [-as], m. alvleesklier.
pancriatique, a. van de alvleesklier.
pandect es, 1. pl. pandecten; Romeinse
wetten (verzameling v. Justinianus).

pandêmie, f. overal optredende ziekte.
pandemonium [-Om], m. hoofdzetel v. h.
rijk der duivelen; broeine't van allerlei
kwaad, poel van ongerechtigheden; leven
als een oordeel.
't uitrekken der ledepandiculation, f.
maten bij 't gapen.
doos van
Pandore, t. Pandora; boite de
Pandora; per,
(arg.) gendarme.
m.
pandoer,
Hongaars
soldaat;
pandoer,
plunderaar, bullebak, vandaal, rover.
pane, a. met paneermeel bestrooid, gepaneerd; (arg.) blut; eau e
t e,water waarin
brood gekookt is.
panegyrique, m. lofrede, -spraak; faire le e■,
de qn., een lofrede op iemand houden, hem
hemelhoog prijzen, zijn lof verkondigen.
panegyriste, m. lofredenaar.
paner, v.tr. paneren, met broodkruim bepaner6e, f. mandvol. [strooien.
paneterie [-tri], f. broodkamer, broodkast;
hofbakkerij.
panetier, m. broodmeester, scheepsbakker,
-kok.
panetiire, f. broodzak; herderstas; aanrechttafel, buffet (in eetkamer).
paneton, m. kneedtrog; korf (voor deegklomp, die i. d. oven moet).
pangermanique, a. alduits.
pangermanisme; in. pangermanisme.
a.
pangermaniste, m. Al-Duitser;
pangermanistisch.
schubdier.
pangolin, m.
panhellenisme, m. al-Griekse beweging.
millet, pluimpanic, m. $ vingergras;
[gierst.
$ kruisdistel.
panicaut,
$ rist, tros (bloemen), pluim.
panicule,
panicule, a. $ pluimdragend.
panier, m. mand, ben; mandewagentje,
panier; bouwen (soort overrokje);
roulant, loopwagenPerce; verkwister;
en osier,
tje (voor kind);
4 papier(s),
papiermand; au
, de papiermand in !;
aux ordures,
4 ouvrage, werkmand;
vuilnisben;
a salade, (pop.) chocolade' wagen, dievenwagen; (arg.) X stalen
helm; le dessus du
't beste, 't neusje
v. d. zalm; le fond du
't uitschot; adieu,
vendanges sort faites, we kunnen nou
onze matten wel oprollen; dat komt
te laat.
pinification, f. broodbereiding; omzetting
tot brood.
panifier, v.tr. tot brood -maken of omzetten,
br oodbakken.

r

panique, a. in: terreur

panslaviste

plotselinge, panische (algemene) schrik;
f. paniek.
panis, m. $ vingergras.
panislamisme, m. panislamisme, streven
naar vereniging v. alle Mohamedanen.
panlexique, m. algemeen woordenboek.
panmuflisme, m. de burgerlijke ploertigheid.
panne, f. trijp; reuzel; dakstoel,- dwarsbalk;
(arg.) beroerde rol;
d' dlectricite, mankement (storing) aan de electriciteit;
de moteur, defect aan de motor; etre dans
in de miserie zitten; etre en ,- •
la
bijgedraaid liggen; mettre en
bijdraaien;
rester en blijven steken (v. e. auto &);
it y a une ", de metro, de Metro rijdt
niet meer.
panne, a. (pop.) gedallest, in de penarie;
m. armoedzaaier.
luik;
panneau, m. vak, paneel; wand;
net voor hazen &; valstrik; /■., a persienne,
scheurbaan;
de dechirure,
X sluiter;
de jalonnement, grondlap;
d'identification, ,1 herkenningsletters; de verre,
glasruit; donner dans le e■-, , in de val lopen,
erin lopen.
panneau-reclame, m. reclamebord.
panneautage, m. 't strikken zetten.
panneauter, v.intr. strikken zetten;
v.tr.
strikken zetten voor, met strikken vangen.
a la Richelieu,
pannequet, m. flensje;
-met jam er tussen.
bijbrassen; uithollen met de
panner, v.tr.
achterkant v. d. hamer; wrijven.
panneresse, f. streksteen, strekse steen.
panneterie [-tri], f. broodinrichting.
baard v. e. sleutel.
panneton,
pannicule, m. spier- of vetlaag onder de
huid.
pannoteur,
(arg.) stroper.
panonceau, wapenschild; bord aan deur
van een notaris &.
panoplie, f. wapenrek; wapenrusting.
panoptique, a. gelegenheid gevende alles te
[zien.
panorama, m. panorama.
panoramique, a. panorama-achtig.
panoufle, f. stuk schapenvacht in een klomp.
panouille, f. $ maiskolf, (pop.) uilskuiken.
pansage, m. 't borstelen, 't roskammen.
pansard, m. vetzak, dikbuik.
panse, f. buik, pens; neerhaal v. e. letter;
it n'a pas fait une d'a, hij heeft geen
steek uitgevoerd.
pansement, in. 't verbinden, verband (v.
wonden); apres , na verbonden te zijn.
panser v.tr. verbinden (een wond); borstelen, roskammen (dieren).
panslavisme, m. panslavisme; streven tot
vereniging van alle Slavische volken.
panslaviste, m. panslavist;-, a. panslavistisch.

pansu
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pansu, a. dikbuikig;
m. dikzak.
pantagruilique, a. reuzen-; van een vrolijk
leventje; als van Pantagruel (reus bij
Rabelais).
pantagrueliser, v.intr. leven als een vrolijke
Frans.
pantagruelisme, m. 't leven als een vrolijke
Frans.
pantalon, m. lange broek; vrouwenbroek;
hansworst; figuur in de quadrille;
de fatigue,
re'cuyere, korte rijbroek;
werkbroek;
pied(s), tricotbroek;
a pont, klepbroek; (arg.) 't onderste van de bladzij wit laten; donner clans
le N de garance, huzarenkoorts hebben.
Pantalone: hansworst der
Pantalon,
Italiaanse kluchten.
pantalonnade, f. hansworstendans; potsenmakerij; veinzerij; belachelijke uitvlucht.
pantalonner, v.tr. zie culotter.
pantalzar, m. (pop.) pantelaris: pantalon.
pante, m. (pop.) kerel°, vent, klant, kwant.
pantelant, a. hijgend; trillend; chair "se,
Mend vlees.
panteler, v.intr. hijgen; kloppen.
pantellement, m. gehijg; geklop.
ontredderd, onttakeld;
pantenne, I. in: en
overkruis getopt.
panthee, a. & f. statue (beeld) dat de
attributen v. verschillende goden verenigt.
pantheisme, m. pantheisme, leer volgens
welke 't heelal de Godheid zelve is.
pantheiste, tn. pantheist.
Pantheon, tempel aan alle goden gewijd;
alle goden bijeen; kerk to Parijs, waar de
grote mannen van Frankrijk begraven
worden.
panthêre, I.
panter; faire sa
ijsberen:
steeds op en neer lopen.
[weitas.
snippennet,
vlouw;
gebreide
pantiire,
pantin, m. hansworst; draadpop, ledepop.
(pop.) Parijs.
Pantin,
bundel strengen.
pantine,
Pantinois, m. inwoner van Pantin; Parijzenaar;
a. van Pantin; van Parijs.
pantographe,
tekenaap (voor 't vergroten
van tekeningen).
pantographie, I. 't vergroten v. tekeningen
met de tekenaap.
pantographique, a. van 't vergroten van
tekeningen.
pantoiement [-twamal, m. aamborstigheid
(v. vogels).
pantois, a. verbluft, verstomd; (oud) hijgend.
pantonthre, m. hoekmeter, almeter.
pantomime, f. gebarenspel, pantomime;
, m. gebarenspeler.
pantomimer, v.tr. mimeren.
pantouflard, m. (pop.) pantoffelheld.
pantoulle, f. pantoffel, mull; et ccetera
de rest schenk ik je !, enz. enz,; chausser

les s du defunt, de plaats van den overledene innemen; en mss, met pantoffels
aan; (fig.) op zijn gemak, op zijn slofjes;
zie ook raisonner.
pantoufler, v.intr. (arg.) ontslag nemen uit
's lands dienst.
pantoullerie, f. pantoffelmakerij.
hamerpantoffelmaker;
pantouflier,
PantruchaAl, m. (pop.) Parijzenaar. [haai.
Pantruche, f. (pop.) Parijs.
panufe, I. (pop.) sok (van een vent).
panure, f. paneermeel.
Panurge, m. Panurge.
(dag)pauwoog;
pauw;
paon [pa], m.
de jour, dagpauwoog; ti de nuit, nacht[pauwoog.
pauwin.
paonne [pan], f.
paonneau [pan6], m. $t jonge pauw.
paonner [pane], v.intr. als een pauw trots
rondstappen.
opa; un gros
papa, m. vader, papa; bon
de Poisson, een kanjer van een prachtvis; a la goedhartig, gemoedelijk;
zie ook fils.
papable, a. papabile: tot paus verkiesbaar.
papal, a. pauselijk.
m. pauselijk
papalin, a. pausgezind;
soldaat; pausgezinde.
papas [papas], m. priester v. d. Griekse
kerk, , pope.
papaute, I. pausdom.
papaverachtigen.
papavêracies, f. pl.
papaye, I.
papaja.
papajaboom, kalebasboom.
papayer, m..
pape, m. paus; 3t Am. huismus; (arg.)
we
stommeli ng; nous aurions fait un
hebben precies dezelfde gedachte gehad;
(pop.) van je welste, fijn.
comme un
m. gaai: vogel van karton of
papegai
hout (als schietschijf).
papelard, a. huichelachtig, vals,schijnvroom,
kwezelachtig; m. (pop.) papier; pampieren brief.
papelardise, I. huichelarij.
paperasse, I. onnut papier, scheurpapier.
paperasser, v.intr. oude papieren doorsnuffelen; in oude papieren rommelen;
papier bekladden.
paperasserie, I. rompslomp (administratieve-).
paperassier, m. snuffelaar in oude papieren;
papierbekladder.
papesse, f. pauzin.
papeterie [paptri], 1. papierfabriek, -handel;
schrijfnecessaire.
papierfabrikant, -verkoper;
papetier,
a. van het papier.
papier, m. papier; (arg.) artikel (in krant);
couchd, gebuvard, vloeipapier;
court (long), $ wissel op
koetst papier;
kort (lang) zicht; ti goudron, pakpapier;
hygienique, closet-papier; ti fibre,
mdche, papier
ongezegeld papier;

ti
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mache; ,-,., re'aclif, lakmoespapier; ,---,
peint of "-i-tenture, behangselpapier; les
,---is publics, de kranten; ,,, re'gle, gelinieerd papier; ,■., timbre gezegeld papier,
zegel; ,---, tue-mouches, vliegenpapier;
"-i verre (de verre), schuurpapier; ,--,
volant, los blad; "-, a calquer, calqueerpapier; ,--., a cigarettes, sigarettenpapier; ‘-%., a dessin, tekenpapier; ,-, A
lettre(s), postpapier; "-, au platine, platinapapier; ,---, d'affaires, papier d'affaires: drukproeven, gecorrigeerde opstellen &; les mss' de bord, de scheepspapieren; ,-,., de cove, geschept papier;
d'imeri of A l'e'ineri, schuurpapier; "-is
de famille, familiepapieren;,---, d' emballage
pakpapier; ,•., de paille, stroopapier;
de soie, zijdepapier; ^-, sur Londres,
$ wissel op Londen; turner du '' , sigaretten roken; parler "-i ci qn., iemand een
pampieren brief schrijven; titre dans les
petits #-•is de qn., intiem met iemand zijn;
de '', en '', papieren, van papier; lire
biers (mal) sur les "-is de qn., bij iemand
goed (slecht) aangeschreven staan; le
souffre tout, het papier is geduldig.
papier-monnaie, m. muntbilietten.
papier-pelure, m. dun papier, . mailpapier.
papier-tenture, in. behangselpapier.
papifiant, a. die meehelpt den paus te kiezen.
papilionacê, a. t vlinderbloemig; ,--, e, f.
vlin derbloem.
papillaire, a. tepelvormig; ,-.,, f. tongpapil.
papille, t. tepelvormig kliertje, wrat.
papillon, in. kapel, vlinder; vleermuis' brander; vlinderstrik; sleutel (aan kachel. pijp), flap ( aan vrouwenmuts); los blaadje,
reclameblaadje, klein aanplakbiljet, inzetkaart; 4,.. klapmuts; .a luxe-hondje;
vieux '', (arg.) ouwe flirtgek; ,■., d'auberge, (arg.) bord; was; "-is d'hiver, sneeuwvlokken; avoir des "-is dans la téte, zich
met beuzelarijen amuseren of ophouden.
papillonner, v.intr. fladderen2.
papillonniste, in. vlinderkenner.
papillotage, m. 't ronddwalen (v. d. ogen);
flikkering, glinstering; het inzetten v.
papillotten.
papillote, f. papillot, krulpapiertje; pistache
{met bonbon); (arg.) flepje: bankbiljet.
papilloter, v.tr. (haar) in papillotten zetten;
".i, v.intr. flikkeren, glinsteren.
papion, in. lz, baviaan.
papisme, m. pausdom, papisme.
papiste, m. pausgezinde, paap; ,./, a.
papistisch.
papotage, in. gebabbel, gekwebbel, gekonkel. [kelen.
papoter, v.intr. babbelen, kwebbelen, konpapoteux, a. babbelkousig, kwebbelend.
papotier, m. babbelkous.
Papou(a), in. Papoea; p—, a. Papoeaas.

par

papouille, f. (pop.) aai.
pappe, f. $ zaadpluis.
pappeux, a. met zaadpluis.
paprika, m. lombok.
papule, I. puistje; $ waterblaasje.
papyraci, a. papierachtig, vliezig.
papyrus [-riffs), in. $ papierplant; papier
van papyrus; papyrusrol.
pAque, f. Paasfeest der Joden, Pascha,
manger la '', het Paaslam eten; Pis;
m. Pasen der Christenen; 13',, s, f. pl.
Pasen; P"-is closes, beloken Pasen (Zondag na Pasen); P—s fleuries, Palmpasen,
Palmzondag; faire ses "-is, zijn Pasen
houden; zijn Paasplicht vervullen; A ",
ou ci la Trinite, (fain.) met St. Juttemis.
paquebot, m. 4,. paketboot, mailboot.
paquebott-poste, m. 4 mailboot.
paquer, v.tr. (vis) pakken.
pAquerette, f.1 madeliefie, ,. ds de cimetiêre, (pop.) wratten met grijze haren.
paquet, m. pak, paket, bundel, bos, hoop;
poeier (in de apotheek); (pop.) lomperd;
de mer, stortzee; un "-, de mitraille, een bezending schroot; un ,---, de phenacitine, een
phenacitinepoeier; un ,---, de pluie, een
plas regen, een stortbui; un ,---, de sang,
een gulp bloed; avoir son #-%-i, (tam.) zijn
bekomst hebben; het nodige op hebben,
een stuk in zijn kraag hebben; donner à
qn. son', iem. de bons geven; iem. een
standje maken; faire son ,--i, zijn boeltje
pakken; zijn testament maken, inpakken
(ook voor de eeuwigheid); faire ses petits
,--as sur qn., iemand bekletsen; hasarder
(risquer) le '' het erop wagen; ldcher le,
,---,, de boel verklappen, door de mand
vallen; eens uitpakken; passer le'' A qn.,
iemand de schuld in de schoenen schuiven; porter son "-i, met een kast op zijn
rug (een bochel) lopen; recevoir son '',
.gedaan krijgen, zijn conge krijgen; servir
d qn. son '', iemand ervan langs of zijn
vet geven; par petits mss, in kleine beetjes.
pa quetage, in. 't pakken; verpakking, inpakking; X bepakking.
paqueter, v.tr. pakken, inpakken.
paqueteur, paquetier, m. pakkenopmaker
(bij drukkers).
paqueur, m. haringpakker.
pliquis, m. weide.
par, prep. door, uit, met, bij, in, van, over,
om &; ,--., crainte, uit vrees; ,---i hacard,
bij Coeval; ,.-, une belle iourne'e, op een
mooie dag; i---, milkers, bij duizenden;
"i inois, per maand; ,--, ordre, op last;
,, cinq lois, tot vijf keer toe; ,---, 40° de,
froid, bij 40° kou; commencer'' rire et finir
"--, pleurer, eerst lachen en ten slotte huilen; ,---, terre, te land; over land; ^-, consequent, bijgevolg, dus; de "-i, van wege;
-ci, —'-la, hier en daar; ,--, ici, hierheen,
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deze kant uit;
daar ergens; daarlangs; daardoor;
oft? waarheen? waarvandaan?
trop tort, al te kras.
para, m. para (turkse munt).
X
paraballe, m. kogelpantser.
parabase [parabâz], f. toespraak tot 't publiek (Grieks blijspel).

parabole, I. parabel, gelijkenis; parabool.
parabolique, a. -ment, adv. parabolisch; in
gelijkenissen.
Paracelse , m. Paracelsus.
parachevê, a, geheel af.
parachivement,
voltooiing.
parachever, v.tr. geheel voltooien.
parachronisme Hkr6-], m. 't te laat stellen
V. e. gebeurtenis.
parachute, m. valscherm.
paraclet, m. in: le
de H. Geest.
paracrotte, m. spatborcl.
parade, I. pronk, uiterlijk vertoon; parade
(v. d. troepen); 't afweren (bij 't schermen); vertoning (voor een kermistent);
paardenmarkt; ...de
staatsie...; lit de
praalbed; defiler la ,--,, (pop.) de
kraaienmars blazen; faire N 4e, pronvoor de geur.
ken met; pour la
parader, v.intr. parade maken, paraderen;
pronken; faire'-', X parade laten maken;
laten yOOrdraven (een paard).
paradigme, m, voorbeeld, model (van verbuiging of vervoeging).

parangon

paraguayen [-gwajè], a. & in. uit-, bewoner
van Paraguay.
't rollen v. d. glasmassa voor
't blazen.
paraisonner, v.tr. de glasmassa rollen voor
het blazen. [rolt.
paraisonnier, m, werkman die de glasmassa
paraitre, v.intr. (ver)schijnen; opdagen; zich
vertonen; verschijnen (v. boeken); op de
voorgrond treden; faire
laten verschijnen, uitgeven; laisser e , 'laten blijken
(doorschemeren); vient de
pas verschenen; it ne veut pas dans cette
attaire, hij wit liever op de achtergrond blijven; it ne parait pas son dge,
hij lijkt jonger dan hij is; v. imp.
schijnen, blijken; a ce gu'il parait, naar
't schijnt; it y parait, het is wel te zien;
het is er (ook) naar; it n'y parait pas, dat
blijkt niet; it n'y parait guere, dat zou je
niet zeggen; it n'y parait plus, er is niets
meer van te zien; sans qu'il y paraisse,

paraison,

zonder dat men er iets van,merkt,
m
uiterlijke schijn.
parajour,
lichtscherm.
paralalie, f. storing v. d. spraak ('t juiste

r

woord niet vinden).
paralance, m. (arg.) paraplu.
paralipomenes, m.pl. paralipomena; B Kronieken.
paralipse, f. 't schijnbaar voorbijgaan (redekunstige figuur).
parallactique, a. parallactisch.

paradis, m. paradijs; (tam.) engelenbak (in
schouwburg); (wig.) ziekenzaal; it ne le
portera pas en
hij zal 7ijn trekken wel parallaxe, I.
verschilzicht.
thuis krijgen, boontie komt wel om zijn parallele, a. evenwijdig, parallel;
f.
[loontje.
paradisiaque, a. paradijsachtig.
evenwijdige lijn, parallel; m. paralparadijsvogel.
paradisier, m.
lelcirkel, breedtecirkel; vergelijking; etablir un ti entre... et..., een parallel trekparadiste, m. clown voor de parade.
parados, m. X rugweer.
ken tussen... en...; mettre en '', vergelijken.
paradoxal, a. wonderspreukig, schijnbaar
ongerijmd; van paradoxen houdend.
parallelement, adv. parallel, evenwijdig.
paradoxalement, adv. paradoxaal, wonder- parallelipipede of parallelipipede, m. paralspreukig.
lelopipedum.
paradoxe, m. paradox; wonderspreuk, schijn- parallelisme, m. evenwijdige stand; het
bare tegenstrijdigheid.
parallel lopen2.
parafe, m. paraaf; (pop.) oorvijg.
parallêlogramme, m. parallelogram.
parafer, v.tr. paraferen, v. e. paraaf voor- parallelographe, m. werktuig om evenwijdige
[zien.
paraffine, f. paraffine.
lijnen te trekken.
paraffiner, v.tr. met paraffine bestrijken of paralogisme,
valse redenering.
laten doortrekken.
paralysant, a. verlammend.
parafoudre, m. bliksemafleider.
paralyse, a. verlamd; r•-d, m. verlamde, met
parage, m. afkomst; streek (v. de zee); ,---,s,
lamheid geslagene.
oord; dans ces hier (in de buurt), in paralyses,
verlamrn.en,
v. pr. se
deze streek; de haut ,--,, van hoge gelam worden.
boorte (lam. komaf).
paralysie, f. verlamming.
paraglace, m. ijsbreker (aan een schip).
paralytique, a. verlamd; m. lamme.
paragoge, f. toevoegsel aan 't eind van parametre, m. constante v. e. kromme.
een woord.
paramnesie [-mnezib f. verlies v. geheugen.
paragogique, a. paragogisch, aangehecht.
sneeuwscherm.
paraneige,
paragraphe, paragraaf;paragraafteken (§) parangon, m. toonbeeld, type; vlekkeloze
m. hagelparagrele, a. hagelafleidend;
diamant; petit zekere drukletter (18
afleider.
punten).

parangonnage
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parangonnage, m. 't opvullen.
parangonner, v.tr. opvullen (bij druk);
vergelij ken.
paranoia [paranOja], f. zwakzinnigheid.
parant, a. (oud) versierend.
paranymphe, m. bruidsjonker; paranimf,
geleider v. e. candidaat.
parapet, m. borstwering; leuning; muurtje.
paraphe, m. zie parafe.
parapher, v.tr. zie parafer.
paraphernal,,a. & m. (biens),•saux, goederen
der vrouw, waarover zij bij haar huwelijk
de vrije beschikking behoudt.
paraphrase, I . paraphrase: weergeving in
eigen woorden; kwaadwillige uitlegging;
omhaal van woorden.
paraphraser, v.tr. paraphraseren, met zijn
eigen woorden weergeven, omschrijven.
paraphraseur, m. omschrijver, uitweider;
vervelende wauwelaar.
paraphraste, m. paraphrase-maker.
paraphrastique, paraphraserend.
paraplégie, f. verlamming der onderste
ledematen.
parapluie, m. regenscherm, paraplu; (arg.)
aiguille, naaldparaplu; envoyer
alibi;
chercher le de l'escouade, iemand om
een dakschaar (de vierkantegatenboor &)
sturen.
bijmaan.
parasêlêne, f.
parasitaire, a. door parasieten veroorzaakt,
parasietachtig.
parasite, m. parasiet: tafelschuimer, klaploper, doodeter; woekerplant, -dier; storing (radio); a. Plante '' , woekerplant.
parasitique, a. parasitisch; woekerend.
paraSitisme, m. parasitisme; tafelschuimerij,
panlikkerij, klaploperij.
parasol [-soil, in. parasol, zonnescherm;
schermbloemig.
en
parasolerie, /. paraplumakerij, -winkel.
parasynthese [-setez], f. samenstelling door
afleiding.
parasynthitique f-se-], a. gevormd door
voor- en achtervoegsel.
paratitlaire, m. schrijver v. titelverklaringen.
paratitles, m.p/. 141 titelverklaringen.
paratonnerre, m. bliksemafleider.
paravalanche, m. muur (tunnel) tegen
lawines.
paravent, tochtscherm, kamerschut;
kraamschut; windscherm (aan auto &);
chinois de ,--,, rare Chinees; zie ook
come'die.
parbleu ! interi. drommels ! verduiveld !
pare, m. park°; afgeperkte ruimte; parkeerterrein (auto's); schapenperk; door netten
ingesloten plaats om te vissen; zoutpan;
a (of aux)
charbon, kolenpark;
d moutons, (arg.)
huitres, oesterput;
kali)? voor Duitse krijgsgevangenen

pardonner

(1914-1918); r•-, aux cells, hertenkamp;
garde, bewaakt parkeerterrein;
aux Cerfs, kasteel voor de maitressen
van Lodewijk XV, die zijn kamerdienaar
hem te Versailles bezorgen moest;
d'artillerie, X artilleriepark.
parcage, m. 't brengen v. schapen e. perk;
't zetten v. oesters
e. oesterput.
deelparcellaire, a. perceelsgewijs; tdche
taak.
parcelle, f. deeltje, stukie; perceel.
parceller, v.tr. in stukken, in percelen verdelen.
parce que, conj. omdat; Pourquoi...?, Eh
Bien,
Waarom? Daarom !
parchasser, v.tr. na laten jagen, vangen.
parche, f. dop (v. koffieboon).
parchemin, m. perkament: adelbrief; (lam.)
pampier, diploma.
parcheminê, a. perkamentachtig.
parcheminer (se (,), v.pr. perkamentachtig
worden.
parcheminerie, f. perkamentfabriek.
parcheminier. m. perkamentmaker, -verkoper.
parcimonie, f. karigheid, schrielheid.
parcimonieusement, adv. v. 'parcimonleux,
a. karig, schriel.
parcourir, v.tr. doorlopen, -gaan, -rijden,
-varen, -reizen; doorbladeren, vluchtig
na- of overzien, doorlezen.
parcours, m. doorlopen weg, traject; libre
vrij medegebruik van een spoorlijn;
droit de
gemeenschappelijk weiderecht
(in 1889 afgeschaft);
de garantie,
[proefrit.
tijgerkat.
pard, m.
in mijn
par-dedans, binnen; en mon
binnenste.
par-dessous, prep. onder...door; f•d, adv.
er onder door.
par-dessus, prep, over...heen; zie ook epaule
&;
adv. er overheen.
de demi-saison,
pardessus, m. overjas,
demi;
d'hiver, winterjas.
par-devant, in tegenwoordigheid van, ten
overstaan van.
par-devers, bij, voor.
pardi ! pardieu ! pardienne ! inter?. (fam.)
jandorie ! waarlijk ! waarachtig !
pardon, m. vergiffenis, vergeving; bedevaart
waaraan aflaat verbonden is (in Bretagne); aflaat; I neem me niet kwalijk;
de cette question, excuseer de vraag;
de ce que je..., houd mij ten goede dat ik...;
la fete du Grand Pte, Grote Verzoendag;
demander #, vergiffenis vragen; excuus
pardonnable, a. vergeeflijk. [vragen.
pardonner, v.tr. vergeven, verschonen;
vows etes tout pardonne, u heeft Been excuses (meer) te maken; on ne lui pardonne
pas , son succ?..s, men ziet het met lede
v.intr. vergeven; un mat qui
ogen;
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weer op 't onderwerp terugkomen;
ne pardonne pas, een dodelijke kwaal;
par (of en) entre tussen twee
ti a qn. vergiffenis schenken (aan);
haakjes.
vergeven worden.
v. pr. se
pare-poussiire, sto fjas, -masker, -kleed.
pare, a. versierd, opgeschikt, opgetuigd;
parer, v.tr. opschikken, optooien, versieren;
a lancer, klaar om af te schieten;
opmaken, bereiden; klaar zetten, dekken
comme une chdsse,
bal in groot toilet;
(voor 't ontbijt &); afwenden, afweren
poesmooi opgedirkt.
(bv. een stoot); ti ,v.intr. voorkomen,
pare-balles, m. kogelvanger; kogelvrij pantvoorzien (in, d),
au plus presse, eerst
ser.
het nodigste doen, in de meest dringende
voorruit, windbreker.
pare-bise,
behoefte voorzien; on ne saurait
ci tout
m. zie paracrotte.
voorruit;
men kan niet aan alles denken, in alles
pare-brise, m. windscherm;
voorzien; se zich opschikken; zich
(arg.) bril, lorgnet.
beschermen, zich behoeden (tegen contre,
pare-clous, m. binnenbandbeschermer.
de).
pare-crotte, zie paracrotte.
parire,
(schriftelijk) advies (handelspare-eciats, in. X scherfweer.
zaken) .
pare-itincelles, m. vuurscherm.
.pare-ieu, m. inrichting of toestel om brand paresie, I. halve verlamming.
paresse, I. traagheid, luiheid; j'ai la de
af te weren of te stuiten.
sortir, ik voel er niets voor om uit te gaan.
paregorique, a. pijnstillend, verzachtend.
adv. paresser, v.intr. (tam.) luieren, lanterfanten.
pareil, a. gelijk, -vormig; dergelijk;
evenals; m. gelijke, weerga; n'avoir paresseuse, f. v. paresseux, (ook:) soort
[kamerjapon.
pas son'', zijns gelijke niet hebben; zijn paresseusement, adv. lui.
al); faire le
weerga niet hebben; du ,---, au méme, van paresseux, m. luiaard (ook
luilakken;
,a. lui, traag; balance
't zelfde laken een pak, precies Bender;
niet gevoelige balans;
a dcrire, lui in
sans, zijns gelijke niet hebbend, weergahet schrijven.
loos;
I. in: la /--a, hetzelfde; et vous la
op gelijke pare-torpilles, m. torpedo-afweer.
(Ns, insgelijks; rendre la
wijze behandelen, met gelijke munt be-. pareur, m. opmaker, opwerker.
dan
tot
weder- parevent, m. windbreker.
talen; si vous..., et la
dienst bereid; attender vous a la reken parfaire, v.tr. volmaken, voltooien; vol
maken, aanvullen.
er op dat je van 't zelfde laken een pak
parfait, a. volmaakt, volkomen, volleerd;
krijgt:
uitstekend; un (ook:) op en top
pareillement, adv. eveneens, insgelijks, van
een...; (c' est) ,--, ! , perfect, best, uitsteinsgelijks ! van hetzelfde !
's gelijke;
kend !; it a e'te
hij was uitstekend;
bijzon.
parelle, f.
't volmaakte; verleden tijd =
zuring.
parelle, f.
passe (in)de'fini; ti au cafe, ijscrerne met
parement, m. versiersel; opslag (aan moukoffiesmaak; ci la tramboise, frambowen &), belegsel, garnituur; buiteniijde
zenijscreme.
(v. e. muur); randsteen (v. plaveisel);
parfait-amour, in. parfait-amour (likeur).
't opmaken, 't bereiden.
parfaitement,
adv. volkomen; zeker, best,
bekleden.
parementer, v.tr.
heel goed; precies, juist; prachtig !, uitparenchymateux [-Afim-], a. behorend bij-,
parfilage, uitrafoling. [stekend,!
gelijkend op sponsachtig- of celweefsel.
parenchyme t-Afim], tn. sponsachtig weetsel parfiler, v.tr. (goud- en zilverdraden) uitrafelen.
(v. lever, long &); celweefsel (v. planteW.
parfileur,
uitrafelaar; goud- of zilverparenese, I. opwekking tot deugd.
draadtrekker.
de
parent, m. -e, f. bloedverwant; les
hij parfilure, f. uitgetrokken draden.
familie; de ouders; a est de mes
(oud) ten 'angen leste.
eloigná, verre bloed- parfin, in: a la
is familie van mij;
verwant; proche na verwant, nabe- parfois, adv. somtijds, soms.
staande; les , -/s spiriluels, peter en meter; parfondre, v.tr. gelijkmatig samensmelten.
nos premiers mss, onze voorouders in het parfournir, v.tr. geheel (af)leveren, naleveren.
Paradijs.
parfum [-foe], m. geur; reukwerk, odeur.
parentage, m. bloedverwantschap.
parfume, a. geurig.
parentaille, f. farnilierommeltje.
parfumer, v.tr. parfumeren;
v. pr. se
parente, I. (bloed)verwantschap, familie.
zich - parfumeren, odeur gebruiken.
parentele, I. (tam.) bloedverwantschap,
parfumerie,
1.
reukwerkbereiding;
hanciel
„parmetasie", alle bloedverwanten.
in reukwerk; reukwerk, odeur.
parenthise, f. tussenzin, wat tussen haakeven parfumeur,
-euse, f. fabrikant(e) van-,
jes staat; haakjes; faire une
handelaar(ster) in reukwerken.
afstappen van 't onderwerp; termer la
pare

ti

parhelie
bijzon.
parhille,
pars m. weddenschap; inzet;
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mutuel,
totalisator; les
sont ouverts, men kan
beginnen te wedden; de zaak heeft haar
een weddenbeslag nog niet; faire un
schap aangaan.
paria, m. paria, verworpeling, verstoteling,
uitgestotene.
pariade, f. paartijd (v. d. patrijzen); koppel
patrijzen.
parser, v.tr. verwedden; wedden (om); it y
a gros a
que, 't is zo goed als zeker,
v.intr. wedden
dat; tien tegen een dat;
(om, voor, pour); je parse pour la vingtaine, ik wed dat het er zo zijn.
pariêtaire, f. $ muurkruid.
kruin-,
parietal, a. wand-, muur-; os
[wandbeen.
parieur, m. wedder.
Parigot, m. (pop.) Parijzenaar.
(pop.) Parisienne.
Parigotte,
paripennê, a. evengevind.
hoofdParis ■-is], m. Paris; un premier
artikel in een der Parijse bladen; zie
ook tout; ne s'est pas fait en un jour,
Keulen en Aken zijn niet op een dag
gebouwd.
parisette, f. $ Pariskruid, eenbes.
parisianiser, v.tr. verparijsen.
parisianisme, m. eigenaardige Parijse uitdrukking.
parisien, a-. Parijs; Pte,m. Parijzenaar;
(arg.) slimmerik.
parisienne, 5 puntsletter; werkbroek van
blauw linnen.
parisine, I. denkbeeldig opwekkend element
in de Parijse lucht.
parisis [-zi(s)], a. invar. te Parijs geslagen
(bv. sou
parisyllabique, a. gelijklettergrepig.
paritaire, a. op gelijke voet (verdeeld).
pariti, f. pariteit, gelijkheid; vergelijking;
$ (op) pars; a la
des voix, bij
en
staking der stemmen.
a.
parjure, m. meineed; meinedige;
meinedig.
parjurer (se), v.Pr. een valse eed doen,
meinedig worden.
parlage, m. gesnap, gebabbel, gewauwel.
parlant, a. sprekend; spraakzaam; sprekend
gelijkend; it est peu
hij zegt niet veel;
dramatisch gedramatiquement &
sproken; machine tee ,spreekmachine;
film
spreekfilm; carte e.-de, niet blinde
kaart; alines wapen, dat een toespeling op de geslachtsnaam bevat.
pule, a. gesproken; la langue tee, de spreek. taal.
parlement, m. 't hoger- en lagerhuis in
Engeland; de kamers, parlement; (vroeger:) gerechtshof.
parlementage, m. 't aanknopen van onderhandelingen.

parler

parlementaire, a. tot het parlement behorend; parlements...; hoffelijk; ce n' est
pas
(tam.) dat is niet parlementair
(niet netjes); m. parlementair, onderhandelaar; parlementarier; lid van het
parlement of van de Kamer.
parlementarisme, m. het stelsel der parlementaire regering.
parlementer, v.intr. onderhandelen.
parler, v.intr. spreken; f aanspreken, aanslaan (v. een toets); to parles! , (lam.) natuurlijk !, zoals u zegt !, dat zal wel waar
zijn !,nou of !,asjeblieft !,kan je begrijpen !,
dat zou ik menen!; bas, zacht(jes) spreken;
bien, goed spreken; gunstig
spreken (over, de);
bref, kortaf spreken; ti cru, rauw spreken;
doucement, langzaam spreken;
fertne, beslist
haut,
spreken;
fort, luid spreken;
luid spreken; op hoge toon spreken;
, bekladden,
mal, slecht spreken;
belasteren; pour ,---, net, ronduit gezegd;
voila qui dat beet ik nog eens
(dat is nou nog eens) spreken; savoir ce
que N veut dire, maar een half woord
nodig hebben om jets te begrijpen;
ik Lal je mores
je vous apprendrai a
leren; N a qn., tot iemand spreken;
vous avez a lui
moet u hem spreken?
vous trouverez cl qui u zult daar bekenden aantreffen; (fig.) men zal u wel
van repliek dienen, gij zult uw man yinden; parlez au concierge, zich te wedden
grd de qn.,
tot den concierge;
iemand naar de mond praten; avec
qn., met iemand spreken of in gesprek
zijn; N de, spreken van (over); je parte
de dix ans, ik bedoel zoals het tien jaar
geleden was;de qui voulez-vous e■, ?,over wie
hebt u het, wie bedoelt u?; je ,veux
de X, ik bedoel X; parlez-moi de cela!
dat laat zich horen ! daar wou ik het
net over hebben !; parlez-moi de votre
ami X !, ja, uw vriend X dat is nog eens
een kerel !; cela parle de soi, dat spreekt
vanzelf; le fait parle de soi, het feit (alleen)
d'or, gulden woorden
zegt genoeg;
spreken; du nez, door de (zijn) neus
spreken; on en parle, er wordt over gesproken, men heeft het erover; on en
parlera!, daar zullen wat tongen over
loskomen !; ne m'en parlez pas!, praat er
me niet van !, begin daar niet over !,
qu'on ne mi en parle plus!, ik wil er niet
meer van horen !; je ne parle pas pour
vous, ik zeg dat niet voor u, dat slaat
sur qn., kwaadspreken van
niet op u;
sur qc.,
iemand; iemand afbreken;
over sets praten, spreken over een of
nuit, trop
ander onderwerp; trop
gratter cuit, alles met mate; e•,,
affaires, chasse
spreken; spreken over;

parlerie
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&, over zaken (de jacht &) praten, het
over (zijn) zaken hebben; /.-, chnitien,
verstaanbare taal spreken; r■., francais,
Frans spreken; (fig.) precies zeggen waar
het op staat; ,-., francais comme une vache
espagnole, Frans spreken als een koe
Spaans; P. -, le francais, Frans (kunnen)
spreken; ,---, raison, verstandig spreken;
"-,, v. pr. se '', tot of in zichzelf spreken;
(met) elkaar spreken; ,-d, in. gesproken
taal; gouwspraak, idioom, streektaal;
avoir son franc ,..,, vrij spreken hebben,
vrijuit zijn mening zeggen.
parlerie, I. (fam.) gesnap, gepraat, gesnoef.
parleur, in. prater, praatvaar, babbelaar;
beau ', aangenaam causeur; grand /-%.,,
iemand die veel praat; haut ,,s, luidspreker; le premier'', die het eerst aan
't woord geweest was; les oiseaux r-ss, de
pratende vogels.
parleuse, j. praatster.
parleux, m. > zie parleur.
parlier, a. praterig, woordenrijk.
parloir, m. spreekkamer.
parlomanle, I. spreekrnanie.
parlot(t)e, /. disputeergezelschap (v. jonge
advocaten); (avg.) preekkamer; kletscollege; > gewauwel.
parlotter, v.intr. keuvelen, wauwelen.
parmain, m. appelpeer.
Parme, f. Parma.
parmesan, a. (& tn.) Parmezaans(e kaas).
parmi, prep, onder, to midden van.
Parnasse, m. Parnassus, Muzenberg; dichtkunst.
parnassie, /. $ parnaskruid.
parnassien, a. v. d. Parnassus; e'cole ,---dne,
dichterschool (tweede helft XIXe eeuw),
zich vooral toeleggend op schone, strenge
dichtvorm.
parodie, f. parodie, paskwil; bespottelijke
nabootsing; cela est (tout) de'', dat is als
een parodie bedoeld.
parolier, v.tr. parodieren, bespottelijk maken.
parodique, a. tot' de parodie behorend, v. d.
parodie.
parodiste, m. parodieenschrijver,
parol, f. wand.
paroir, m. veegmes, schraapijzer.
paroisse, I. kerspel, parochie; parochiekerk;
kerkgemeente; (pop.) kring, kliek; de deux
ms s, ongelijk (v. handschoenen &).
paroissial, a. parochiaal, parochie-; bulletin
,---,, kerkbode, -blaadje.
paroissien, m. -ne, f. parochiaan, lid v. d.
gemeente; kerkganger; '', m. RK kerkboek; (pop.) vent, kerel; drOale de r-d, rare
snaak.
parole, f. woord (ook: erewoord), parool;
spraak; gezegde; (ma) ,-., !, op mijn (ere)woord !; les sept ,- .,s, de Kruiswoorden;

de bonnes ,-%,s, vriendelijke woorden; de
grosses ,--,s, grove (scheld)woorden; la
de Dieu (divine), Gods Woord; tout cela
n'est pas r., d'Evangile, dat is allemaal
geen Evangelie; ,-%., d'honneur! , op mijn
erewoord !; adresser la t. -, d, het woord
richten tot; avoir'' que, de belofte hebben dat...; avoir de la N, zijn woord
houden; avoir la ' haute, een hoge
toon voeren; je n'ai jamais eu avec lui une
e--, plus haute que l'autre,we hebben nooit de
minste onaangenaamheid met elk. gehad;
je n'ai qu'une ,--,, on n'a pas deux mss, een
man een man, een woord een woord;couper
la P.--, a qn,, iemand in de rede vallen;
demander la ,■,, het woord vragen; donner
(sa) P., , zijn woord geven; fausser ,■., d qn.,
zijn woord niet houden; manquer a sa/■., ,
zijn woord niet gestand doen; Oter la ,-., et
qn., iemand het woord ontnemen; porter',
verzekeren, beloven; porter la ,--,, het
woord voeren; perdre la '', de spraak
- - i, het woord nem.en;
verliezen; prendre la'',
retirer la ,-., ci qn., iemand het woord ontnemen; re prendre sa , • - ,, zijn woord terugnemen; tenir (sa) ,-■, ci. qn., (tegenover
iemand) zijn woord houden; asses de '-s
(comme ca) ! , er zijn nu woorden genoeg
gewisseld; etre de , .i, zijn woord houden;
homme de ,--,, een man van zijn woord;
les organes de la r%d, de spraakwerktuigen;
sans r•ds, zonder woorden; sprakeloos;
sur (sa) r-d, op zijn erewoord; la ,---, est
d'argent et le silence est d'or, spreken is
zilver en zwijgen is goud.
paroll, m. 't verdubbelen v. d. inzet (bij
't spel); faire le ' 4 qn., iemand iets met
woekerrente betaald zetten.
parolier, m. schrijver v. d. tekst (v. e. opera),
v. onderschrift bij tekening; librettist.
paronomase, I. gebruik van woorden, die
overeenkomen in klank maar niet in betekenis.
paronomasie, f. overeenkomst v, woorden
uit verschillende talen.
paronyme, a. & m. in stam en vorm verwant
(woord), by. ennoblir, anoblir.
paronymique, a. klankverwant.
*paroplique, I. het zien zonder de ogen,
ontsteking der oorparotide, I. oorklier;
klieren.
Parouart, tn. (pop.) Parijzenaar,
paroutle, f. (arg.) geld voor den pastoor.
paroxysme, m. hoogste graad, toppunt;
hevige aanval.
paroxyton, a. (m.), (woord) met klemtoon
op de voorlaatste lettergreep.
parpaigne [-perk], a. pierre r ..i, strekse steen.
parpaillot [-paj6], m. letter; ongelovige.
parpaing, m. .e. dOOrsteen, (arg.) X granaataanv al.
Parque, I. schikgodin; (fig.) dood.
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Parquement, m. 't opsluiten in een ruimte.
parquet, v.tr. parkeren, in een ruimte op-,
v. pr. se t■i, zich opsluiten;
afsluiten;
,• v.intr. in een perk opgesloten zijn.
parquet, m. parketvloer, ingelegde vloer,
parket°; deel v. d. beurs voor makelaars
in effecten.
ingelegd werk; 't inleggen
parquetage,
v. e. vloer.
parqueter, v.tr. een parketvloer leggen in.
f. kunst om parketvloeren
parqueterie,
te maken.
parqueteur, m. leggen van parketvloeren.
parrain, m. peet, peter; voorsteller van een
parr Mil age; m. peetschap. [nieuw lid.
parricide, in. vader-, moedermoord(enaar);
a. vader-, moedermoordend.
parse of parsi, m-. Pars, aanhanger van de
leer van Zoroaster, vuuraanbidder.
parsemer,v.tr. bezaaien2, bestrooien (met de);
-groeien op.
bier en daar
part, m. pasgeboren kind.
part, 1. gedeelte, (aan)deel; kant, zijde;
d'enfant,_ een kindsgedeelte; la
une
N du lion, 't leeuwendeel; 4 deux,
samen delen; ieder de helft ! elk zijn deel;
autrer-s, ergens anders, elders; nulle
, ergens; avoir
nergens; quelque
deel hebben aan,....deelachtig zijn; j'en
aural ma ik moet ook mijn deel hebben; avoir'' au gdteau, (zijn) deel hebben
in de buit, meedelen.; avoir "-, en, meegedaan ,hebben, aan; mee debet- zijn- aan;
donner (bonne) ti, goed meedoen; faire
de, mededelen; faire la,---, -des accidents,
rekenin& houden met onvobrziene gevallen of ongelukken; faire la ti de la
critique, niet onvoorwaardelijk prijzen;
de critiek ook een woordje mee laten
spreken; faire la de la fatalite, zich in
zijn lot ,schikken; .faire la "-, du feu, een
1pepaald gedeelte (aan de vlammen) prijsgeven om het andere te redden; faire la
' du hasard, wat op rekening schrijven
van het toeval; laire la de la jeunesse,
rekening houden met de onbezonnenheid
d, veel plaats
der jeugd; faire une large
4, deelnemen
inruimen aan; prendre
dans une affaire, (finanaan; prendre
ter
cieel) deelnemen aan een zaak; . 4
zijde, apart; op zich zelf; a- fa, afgezien
de, afgezonderd
daarvan, overigens;
van;
moi (lui, soi, vous), bij mij (zich,
u) zelf; - la fin &, afgezien van het
slot &; zie ook plaisanterie, d'autre
aan (van) de andere kant, anderzijds; de
de..., van, afgezonden door; bien des
la
choses de la ti de..., vele groeten van...;
groet hem van mij,
saluez-le de ma
doe hem de groeten van mij; c'est mal
et
de sa
dat is lelijk van hem; de
d'autre, van (aan) -weerskanten, Nan beis-
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kanten, zowel aan de ene als aan de
andere kant, van (aan) beide zijden; de
ti en r.-}, door en door, van 't ene eind
naar 't andere; prendre qc. en (de) bonne
iets goed opnemen; het in de juiste
betekenis nemen; prendre qc. en (de)
mauvaise het verkeerd opnemen;
het in de ongunstige betekenis nemen;
savoir qc. de bonne
iets uit goede bron
(van welingelichte zijde) weten; de toutes
van alle kanten, overal, allerwegen;
des deux "-, s, van beiskanten; hors
boven en behalve het aandeel in de erfenis; pour ma
voor mijn part, mijnentwege, wat mij betreft; pour une "-,, gedeeltelijk; pour une bonne
grotendeels.
partage, m. verdeling; gedeelte; aandeel;
des voix (of des votes), staking v. stemmen; ily a de stemmen staken; de la
masse, boedelverdeling; etre le ti de,
het deel zijn van; ne pas aimer le en...,
...liever alleen willen hebben, zijn...
liever niet met een ander willen delen;
faire le /•., de, verdelen: ligne du
des
eaux, waterscheiding, avoir... en
gezamenlijk bezitten met; possider sans
alleen bezitten, in 't onverdeeld
bezit zijn Van.
partage, a. ge-, verdeeld; zie ook partager.
partageable, a. verdeelbaar,
partageant, m. deelhebber.
partager, v.tr. delen°, - verdelen; bedelen;
deelnemen in; un amour partage, beant. woorde un.plaisir partavd, een genoegen waarin een ander deelt; les voix
sont partazies, er is staking van stemmen;
les avis sont partage's, men is 't daarover
niet eens; v.intr. deel hebben, recht op
een gedeelte hebben; se'-,
onder elk. verdelen; verdeeld worden.
partageur, m. boedelredderaar, verdeler;
(arg.) communist.
partance, t. ogenblik v. vertrek; en -,
op 't punt v. te vertrekken;
zeilklaar.
partant, adv. bijgevolg, derhalve;
m.
vertrekkende.
partenaire,
& f. (sp.) partner, maat (bij
't spel). .
parterre, m. tuinbed, bloemperk; parterre
(i.d. schouwburgl; publiek (v. 't parterre).
Parthe, m. Parth.
parthenoginese, 1. voortplanting zonder
voorafgaande bevruchting.
parthinoginitique, a. zich zonder bevruchting ontwikkelend.
Parthenope, f. Parthenope: Napels.
parthênopken, a. in: republiquene, Napels.
I parti, a. vertrokken; (lam.) weg, onder
zeil, ingedut; zalig: dronken; ,---, de rien,
van niets opgekomen, zonder een cent
begonnen; le voila ! , daar gaat ie weer !,
daar begint hij weer (uit te pakken &).
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2 parti, m. partij, aanhang; partij (huwelijk);

besluit; voordeel, profijt; troep, bende;
chef de ,--,, partijleider; c'est le plus siir ,---,,
dat is (nog) het zekerste; faire un mauvais
,, a qn., iemand wel krijgen, 't iemand
inpeperen; quel"-, prendre?, wat te doen? ;
prendre le bon ,-•,, het goede deel kiezen;
prendre un "-,, een besluit nemen; prendre
son ,.., de qc., zich neerleggen bij, berusten
(zich schikken) in; prendre le "-, de qn.
of prendre "-, pour qn., het voor iemand
opnemen, iemands partij kiezen; prendre
t, contre, stelling nemen tegen; tirer ,---,
de, partij trekken van; e.., oppose, tegenpartij; ,-., pris, vooringenomenheid; de ,---,
pris, naar een te voren genomen besluit.
partiaire, a. colon '', hoevenaar die 'n dee]
v. d. opbrengst moet afstaan.
partial [-sj-], a. -ement, adv. partijdig.
partialitê [-sj-], I. partijdigheid.
partibilite, 1. verdeelbaarheid.
partibus [-bus], in: eveque in '', bisschop
in 't land der ongelovigen.
participant, a. deelhebbend, -nemend; assure
e--,,,, verzekerde met aandeel in de winst;
,,,, m, deelhebber; deelnemer.
participation, I. deelhebbing; deelneming;
medeweten; sans sa "-,, zonder zijn medewerking.
participe, m. (gram.) deelwoord, participidm.
participer, v.intr. (a) delen (in), deel hebben
(in); ,---, dans, deelnemen aan; ,--, de, sets
hebben van, gelijken op.
participial, a. deelwoordelijk.
particulaire, a. v, e. verbindingswoord,
particularisation, f. 't afdalen in bijzonderheden, 't omstandig verhalen.
particularises, v.tr. omstandig verhalen, tot
bijzondere gevallen of tot een persoon
beperken; "..i, v, pr. se "-,, zich speciaal
toeleggen op een bepaald vak.
particularisme, m. particularisme; streven
naar zelfstandigheid van delen v. e. staat.
particulariste, m. aanhanger van 't partiparticularitê, f. bijzonderheid. [ cularisme.
particule, f. deeltje; voor-, achtervoegsel; i--,
nobilaire, (ook:) la ,--.,, 't woordje de voor
een naam; avoir la "-,, een predicaat
hebben, van adel zijn.
particulier, a. particulier°, eigenaardig; bijzonder, privaat, afzonderlijk; lecons
,- , ieres, privaatlessen; ,-•,, m. 't bijzondere;
privaat persoon, particulier, iemand;
(tam.) heerschap, vent, individu; eigen
huffs, eigen pot; etre dans son e---,, op zijn
kamer zijn; en '', onder vier ogen; in
't bijzonder; en mon '', wat mij betreft;
en simple ,--,, als gewoon burger.
particuliire, I. (pop.) vrouwmens; mokkel,
particulierement, adv. bijzonder, in 't bijzonder; afzonderlijk, onder vier ogen.
partie, t. gedeelte, deel; partij (pretje); partij
FRANS WOORDENBOEK.

partie
(koopwaren.); tegenpartij (in rechten);
partij (spel); J' partij; Yak, beroep;
"-, adverse, tegenpartij; les , -,s belligerantes, de oorlogvoerende partijen; e--,
carre'e, partijtje met z'n vieren (2 heren,
2 dames); ,.-, civile, civiele partij; la ,---,
n'est pas egale, de partijen staan niet
gelijk, het is een ongelijke strijd; ,-,-, fine,
avondje uit in „fijn" gezelschap, diner
of souper met dames; les ,--is interesse'es,
de belanghebbende (betrokken) partijen;
,-.-, le'see, (jur.) de beledigde p artij; ,---, lice,
gelieerde partij (bij 't schermen); avoir ,---,
lice avec qn., met iem. onder een deken
slapen; les -'s naturelles, de geslachtsdelen; ,..., nulle, remise (bij 't schaken);
c'est ,---, perdue, het is een verloren spel;
les -'s prenantes, de deelhebbers bij een
boedelscheiding, de uitbetaling krijgende
schuldeisers; la ,.-, re'citante, de hoofd(zang)partij; '
remise, remise (bij het
schaken); c'est'-, remise, we moeten maar
weer van voren of aan beginnen; une
de billard &, een partij biljart; une ,---,
au cadre, 0°0 een partijtje carambole;
une P---, de café, & een partij(tje) koffie;
une ,--i de campagne, een uitstapje naar
buiten; une'- de chasse, een jachtpartij;
les -,---, s du discours, de rededelen; la
d'honneur, (sp) de beslissende partij; une
,--, de plaisir, een pretje, een fuifje; les ,---is
du monde, de werelddelen; la "-, du piano
&, J` de pianopartij; abandonn,er la "-, , het
opgeven; avoir la belle ,--.,, er goed vOOr
staan; donner la ,---, ci qn., iem. gewonnen spel geven; faire,--, de, deel uitmaken
van; faites-vous la --?, speelt u kaart?;
faire les ,--, s, ontleden (een zin); faire la
,-•-, trop belle, het te gemakkelijk maken;
faire une '', repetitie houden; faire une
en bateau, een roeitochtje maken;
faire une "-, de plaisir, het er eens van
nemen; faire (tenir) biers sa -', zijn rol
goed spelen; hasarder une ,---, scabreuse,
gewaagd spel spelen; jouer une,---, supreme,
alles op het spel zetten; se p9rter ,---, civile,
een eis tot schadevergoeding instellen;
quitter la ,---,, het opgeven; qui quitte la f • , ,
la perd, wie het halverwege opgeeft, verliest alles; remettre la "a, de zaak (het)
uitstellen; se rendre ,---, dans un proces,
zich partij stellen; tenir e. -, avec qn., het
tegen iemand houden; fille a ,- ,s, (arg.)
scharreltje; prendre qn. a —, iemand eens
onder handen nemen; travailler dans la
meme r---, , in hetzelfde vak werkzaam zijn;
etre de la ,---,, van de partij zijn, (ook) meedoen; se mettre de la -, meewerken (van
't weer &); en "-,, gedeeltelijk; en bonne
(grande) ,-■,, grotendeels; en ,-.,s, J` meerstemmig; double (simple) ,--,, $ dubbel,
enkel (v. boekhouden).
36
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partiel [-sj-], a. -lement, adv. gedeeltelijk.
parti-pris, m. zie parti.
partir, v.intr. vertrekken; weggaan, -rijden,
-varen &; op-, uitvliegen; voortvloeien,
ontstaan; afgaan (v. vuurwapenen);
ingaan (v. abonnement); J' beginnen te
spelen, inzetten; ,--, d'un principe, van een
beginsel uitgaan; ,., d'un éclat de rite,
in lachen uitbarsten; ,-., du pied gauche,
met de linkervoet afmarcheren; ,-%, en
vacances, met vacantie gaan; etre pour ,..,,
op 't punt staan te vertrekken; •-•-, par
le chemin de fer &, met de trein & vertrekken; ,-, pour Paris, naar Parijs vertrekken; d r•-, d'aujourd'hui, van heden af;
".-,, v.tr. (oud) delen; avoir maille 4 P.,
avec qn., een appeltje met iemand te
schillen hebben; ,.../, m. vertrek.
partisan, m. partijganger; voorstander, aanhanger; vrijbuiter.
partitii, a. (gram.) partitief, delend.
partition, f. jk partituur; ,.■, de piano, pianouittreksel.
partout, adv. overal, allerwegen; ,-, ailleurs,
overal elders; un peu "s, zowat overal;
de "-,, overal vandaan; overal.
parturition, f. 't baren; 't werpen.
paru, a. verschenen.
parure, I. sieraad, versiersel, opschik; tooi;
"d de diamants, garnituur, stel diamanten;
de meme ,-%-,, van hetzelfde slag.
parution, f. verschijning (v. boek).
parvenir, v.intr. (a) komen, geraken (tot),
bereiken (v. brief &); slagen (in); geworden (v. e. brief).
parvenu, m. parvenu.
parvis [-vi], m. voorplein, kerkplein; voorhof (v. e. tempel); les celestes'', 's hemels
dreven, 't paradijs.
pas, m. stap, pas, schrede; engte; zeeengte;
bergpas; drempel; voetspoor; ' acceldre,
X versnelde pas; faux ,,,, misstap; mauvais "-d, moeielijke of gevaarlijke plaats;
hachelijke positie; ,., redouble, X versnelde pas; ,-%-, seul, pas seul (bij 't dansen); ,---, d'eine, $ paardeklauw; klein
hoefblad; /-•., ordinaire, X gewone pas;
le Pi--, de Calais, het Nauw van Calais;
' de charge, X stormpas; un ,-%-, de conduite, een klein loopje om iemand uitgeleide te doen; ,•-, de course, X looppas;
".., de deux, pas de deux (dans);'---, d' ecole,
X gewone pas; ' de gdant, zweefmolen;
,, de l'oie, X paradepas; ,-%., de porte, $
recht op naam en uithangbord, /.,-, de
quatre, pas de quatre (dans); ,--,de route,
X marspas; ,---, de souris, muizengangetie; ,---, de tir, X schietbaan; "-, de vis, spoed
(ener schroef); alter (un) bon ,-...,, flink
dOOrlopen; alley le '' , stappen; allonget le
,■d, aanstappen; avoir le ,-,d devanl (of sur)
qn., de voorrang hebben boven iemand;
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ceder (of donner) le "--, a qn., iemand laten
vOOrgaan, (fig.) iemand de voorrang laten;
changer le ,-%,, X de pas veranderen;
conduire ses'-%., vers, zijn schreden richten
naar; il ne craint pas ses ,--,, hij ziet tegen
geen moeite op; disputer le'' a qn., iem.
de voorrang betwisten; doubler le ,--",
de pas verdubbelen; faire le(s) premier(s)
,--,, de eerste stap doen 2; faire un '–,
een stap Ooen, een schrede zetten; faire
un,-., de dere, een flater begaan; vous avez
fait quelques ,-,i, ge hebt maar weinig
vorderingen gemaakt; faire faire un ",,
een stap(je) verder brengen; hdter le ,,,,
zijn schreden verhaasten, wat aanstappen; marquer le ,-,, de pas aangeven;
observer les /., de qn., iemand in de gaten
houden; ouvrir le '', groter stappen
nemen; passer (of sauter, franchir) le e.,,
door de zure appel heênbijten, perdre
le'', uit de pas raken; porter ses "-, vers,
zijn schreden richten naar; prendre le ',
voorop lopen; prendre le ,■., sur qn.,
iemand v6Orgaan; iemand inhalen; ne pas
le quitter d'un "s, hem op de hielen voigen;
sauter le ",-,, de sprong wagen; (arg.) het
hoekje omgaan; a ,.., comptds, met afgemeten schreden; a deux ,----, (d'ici), vlakbij;
a grands "-,, met grote passen (stappen);
(fig.) met rasse schreden; et "-, lents, langzaam (vooruitgaan); a,, pre'cipite's (presses), met overhaaste tred; ,---, a ,---i, stap
voor stap; voetje voor voetje; a e.--, de
ge'ant, met reuzenschreden; a ,--, de loop,
op de tenen (sluipend), stilletjes; au ,---,,
stapvoets; X in de pas; mettre Fa au –,,
er wat voort mee makers; mettre qn. au
,,,, iemand op zijn nummer zetten, de
pen op de neus zetten; avec le ,-,-, furtif
d'un chat, sluipend als een kat; cela ne
se trouve pas dans le ,-,-# d'un dne (d'un
cheval), dat heb je zo maar niet voor
't oprapen; dat schudt je zo maar niet
uit je mouw; de ce ,---", op staande voet;
des le premier ,•-i, al dadelijk; d'un bon
–,, flink aanstappend; en deux '–, in
twee stappen; par petits ,-.,, met kleine
passen (pasjes); sur le'' de sa porte, op
de drempel, v6Or zijn huis; marcher sur
les'' de qn., iemand volgen; in iemands
voetstappen treden; revenir sur ses ,.,,
op zijn schreden terugkeren; il n'y a que
le premier "-, qui coftte, alleên de eerste
schrede is moeielijk; alle begin is moeilijk.
2 pas, adv. ne... ,..,, niet; ,---, non plus, ook
niet; ,---, mat de, heel wat.
pascal, a. Paas...; agneau ,,,, paaslam.
[ vogel.
pas-dine, m. $ hoefblad.
pas-de-chance, m. (lam.) wanboffer, Pe chpas-grand' chose, f. (lam.) niet veel zaaks.
pasigraphie, I. voor alle volken verstaanbaar-, algemeen schrift.
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pasquille, f. schotschrift.
pasquiller [-kije], v.tr. spotverzen maken op.
pasquin [-kê], m. schotschrift.
pasquinade [-kinad], f. schimpschrift; paskwil.

passable, a. -ment, adv. tamelijk, zo zo.
passacaille, 1. passacaglia (dans).
passade, I. kort verblijf; doortocht; plaatsverandering op het toneel; passade; bevlieging van verliefdheid, voorbijgaande
gril.
passage, m. doortocht, -reis, -vaart; overtocht; 't voorbijgaan, -rijden, -varen &;
doorgang; overdekte straat, passage;
overvaart; bruggeld, tolgeld, veergeld;
overgang; passus, passage (in een boek,
in de muz.); ,%, et assurance, vracht en
assurantie; ,---, 4 la bande, .4, het kielhalen;
,■-, a niveau, overweg ; ",-, d'eau, duiker;
e--, de l'eau &, het d6Orlaten van 't .water
&; ,,, de servitude, 't recht van overweg
als servituut op een erf rustend; donner"-,
a, dexirlaten; de vrije loop laten; se faire
(se frayer, s'ouvrir) un ,---i, zich een doortocht banen; livrer ,%-, 4, ruim baan maken
voor, clOOrlaten, payer son ,---,, zijn overtocht (passage) betalen; aborder au ,-%i, in
't voorbijgaan aanspreken; attendre au ,-,,,
opwachten; de ,-%., , doortrekkend, op zijn
doorreis zijnd; bateau de" - i , overzetschuit;
examen de ', overgangsexamen; oiseau
de'', trekvogel; sur son', op zijn doortocht (doorreis, weg); it me trouvera sur
son ,----,, ik zal hem wel vinden; ,---, en dessous, tunnel (onder spoorweg); ,•-, en dessus, loopbrug (over spoorweg).
passager, m. -ere, f. passagier (v. e. boot);
luchtschip); ,--,, a. doortrekkend, trek...;
niet lang durend, van korte duur, voorbijgaand; kortstondig, vluchtig; voor de
passage.
passagirement, adv. doortrekkend.
passant, a. bezocht; druk, met veel gerij
(v. e. straat); (Z) gaand, stappend; ,---,, m.
voorbijganger; (pop.) schoen.
passation, 't opmaken, verlijden, passeren
(v. e. akte).
passavant, m. pas, geleibiljet (v. d. tolkantoren); 4,, loopgang.
passe, f. vaarwater, vaargcul (tussen de uiteinden van twee pieren); doorvaart;
uitval bij 't schermen; bestrijking der
magnetiseurs; pasgeld; inleg (bij 't spel);
nummer boven 18 (bij de roulette);
(arg.) guillotine; schoen; zie ook passade;
etre dans une mauvaise '', er naar aan
toe zijn; mot de ,---,, wachtwoord; titre en
,----, de, op weg zijn om; etre hors des ,-,s,
4,, buitengaats zijn.
passé, m. 't verleden; verleden tij d; ,-%., anterieur, voltooid verleden tijd; ,---, defini,
onvoltooid verleden tijd; ,%., indefini,
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voltooid verleden tijd;'---, prochain, zoals
in: it vient de partin par le r%, , in 't verleden, vroeger; ,-%.,, a. voorbij(gegaan);
verleden; dix heures yes, /---, dix heures,
na (over) tienen; ,%-, les montagnes, over
(aan gene zijde van) de bergen; ,----, maitre
en..., volleerd in...; ,.., de couleur, verschoten; e--, au feu, in 't vuur gehard;
,%., au soleil, verschoten; ,■,, prep. na.
passe-balle [pAsbai], m. X kogelmal.
passe-boule(s), m. werpspel.
passe-carreaut, m. perspiank.
passe-cheval, m. overzetschuit voor paarden.
passe-corde, m. schuif (aan muts).
passe-debout, m. briefje v. doorvoer.
passe-dix, m. passediesje, dobbelspel waarbij
men met drie dobbelstenen minstens
tien moet gooien.
passe-droitt, m. onrechtvaardige gunst,
bevoorrechting; (lam.) een streepje voor.
pass6e, f. 't trekken (v. d. snippen); spoor
(v. wild); 't heen- en weerschieten (v. d.
passe-fleurt, f. t anemoon. [weversspoel).
passeisme, m. kunst v. 't verleden (tegenst.
met futurismc).
passe-lacett, m. rijgpen, -naald; rijgmalie;
(arg.) gendarme.
passement, m. passement, boordsel.
passementer, v.tr. met passement bezetten.
passementerie, I. passementwerk, -handel.
passementier, m. -are, /. passementwerker,
-verkoper, -ster.
passe-mêteilt, m. mengkoren ( 2 /, tarwe en
1 / 3 rogge).
passe-montagnet, tn. soort bivakmuts.
passe-parole, m. commando, dat van mond
tot mond gaat, -dat wordt doorgegeven.
passe-partout, m. loper (sleutel); passepartout (voor tekeningen).
passe-passe, m. in: tour de ,..,, goocheltoer.
passe-perlet, m. fijn ijzerdraad.
passe-piedt, m. vlugge dans (3/8 of 3/4 maat).
passe-pierret , m. $ zeevenkel.
passe-poll j', m. smal boordsel, biesje.
passeport, m. pas, paspoort; recevoir ses ^,S,
zijn pas poort krijgen (van een gezant &).
passer, v.intr. gaan; door of langs gaan,
rijden &; overgaan; voorbijgaan; door een
examen komen; aangenomen worden (v.
wetten &); gangbaar zijn (v. geld); verlopen, voorbijgaan (v. d. tijd); heengaan,
overlijden, sterven; verwelken (van bloem
of vrouw); verschieten (v. kleuren); verschalen (v. wijn); (boven iets) uitsteken;
doen (van bestellingen); passen, niet
spelen; cela peat ,-%-,, passe pour cela,
dat kan ermee door; ton jupon passe,
je rok komt eronder uit; quand cette
atfaire passera-t-elle?, wanneer komt
die zaak voor?; quand cette piece passerat-elle?, wanneer zal dit (toneel)stuk
„gaan"?; it passe un ange, daar gaat een
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dominee voorbij; il passe beaucoup de
monde, er is bier veel passage; on ne passe
pas!, verboden toegang !; ils ne passeront
pas, zij (de Duitsers) zullen er niet
dOOrkomen, io francs passe encore, mais
Ioo I, 1 0 frank dat kan er nog mee door,
maar zoo !, pa suffit, passons ! , laten we
verder gaan !; passez Monsieur ! , gaat u
voor !, il a passe, hij is er door (door zijn
examen); l'envie lui avait passé, de lust
was hem vergaan; le lait ne lui passe pas,
hij kan geen melk verteren; il est passe
capitaine, hij is kapitein geworden;
laisser ,--,, doorlaten (licht); ,-,-, a la
caisse, zich aan de kas vervoegen; ,---,
a l'ennemi, X overlopen (naar den vijand);
,■, a l' etat de..., overgaan in (tot); ,-, a
l' examen, (voor zijn examen) opgaan; ,--,
a l'ordre du jour, overgaan tot de orde
van de dag (zie ook v.tr.; ,-, a table,
aan tafel gaan; l'argent passe apres, het
geld is bijzaak; ,-,-, au conseil de guerre,
voor de krijgsraad komen, passez au
large!, weg I; ' chez qn., bij iem. aangaan,
-lopen; ,,, dans le ten pour..., voor... door
't vuur, lopen; ,---, dans l'autre monde,
overlijden, het tijdelijke met het eeuwige
verwisselen; ‘..-# de mode, uit de mode
raker; '' decant, vOOrgaan; ,---, devant
les assises, terecht (moeten) staan; e---,
devant le nez d qn., iemands neus voorbij,gaan; ' en Angleterre &, naar Engeland
gaan (oversteken, vluchten); ,■., en correctionnelle, voor den correctionnelen
politierechter komen; ' en habitude,
(een) gewoonte worden; ,-, en proverbe,
spreekwoordelijk worden; ,,-, outre, er
overhhen stappen; toch maar clOOrgaan
met jets; overslaan; laten lopen; zich niets
aantrekken van; passez par ici! , hierheen !
komt u hier langs !; deze kant uit !; vous
avez beau..., il faut ' par a ou par la
fenetre (il faut en e--, par /d), je moet er
toch aan geloven; ge zult de dans toch
niet ontspringen; daar zit niets anders op;
il faut avoir passé par a pour..., men
moet dat hebben d66rgemaakt om...;
— par' tous les grades, alle rangen door,lopen; ,--., par beaucoup de mains, door
veler handen gaan; t. , par Paris &, over
Parijs gaan (reizen &); cela m'est passé
par la tete, dat is zo bij me opgekomen;
par dessus qc., over jets he enstappen,
het door de vingers zien; ,.., pour avare &,
voor een gierigaard doorgaan; se faire
"--, pour, zich uitgeven voor; "-, sous
silence, stilzwijgend voorbijgaan; i. -, sur
les banes de colllge,nog op de schoolbanken
zitten; ,-%-, sur le corps (le centre) a qn.
iemand onder de voet lopend zijn doel
bereiken; ,-, stir une etourderie, een onbezonnenheid over het hoofd zien, niet

aanrekenen; tout le monde y passe, dat
is een ieders lot, iedereen moet er op zijn
beurt aan geloven, niemand ontsnapt
eraan; comme si l'ennemi y avait passe,
alsof de vijand daar geweest was (daar
huisgehouden had); ses iconomies y ont
passé, zijn spaarduiten zijn erbij ingeschoten; ,•,, v.tr. overtrekken, -gaan, -steken,
-zetten &; aangeven, aanreiken; zeven,
laten doorzijgen; passeren, voorbijgaan;
verder gaan dan, te boven gaan, overtreffen; voorbijstreven; vOOrkomen; doorsteken, doorstoten; aantrekken, aandoen,
aanschieten; over lets keen laten gaan,
-strijken; doorbrengen, besteden (tijd);
aangaan (een koop); opmaken (een akte);
boeken (een post); laten passeren, laten
doorgaan, vergeven; weg-, uitlaten, overslaan;,--, l' armed gauche, (arg.) de kraaienmars blazen, opkrassen (= sterven);
,-, son brevet, zijn akte halen; ,•-, condamnation, zijn ongelijk erkennen; ,.., ses
condisciples, zijn medeleerlingen over
't hoofd springen; ‘-., un examen, examen
doen; ,----, la main a qn., iemand de hand
reiken; i---, la main dans..., de (zijn)
hand steken in...; ‘-., la main sur son
front, met de hand over zijn voorhoofd
strijken; ,.-, qn. maitre, iemand tot meester
bevorderen; passez-moi le mot, vergeef
mij dat ik het zeg; ,-, la nuit, de nacht
dOOrbren.gen.; de nacht d66rkomen ,(v.
een zieke); ,---, de bonnes vacances, 'n goede
vacantie hebben; ,--, un vétement, 'n kledingstuk aanschieten; cela passe la plaisanterie, dat gaat te ver; zie ook borne,
e'ponge&;,,,... a votre credit, ...op uw credit
boeken; ,---, qn. a tabac (d la plume, a la
daube &), (arg.) iem. mishandelen (door de
politie); ,---, au fit de l' epee, over de kling
jagen; f--, une doffe en couleur, een
stof verven; ,---, en revue, X parade laten
maken; (fig.) de revue laten passeren;
etre Passe en revue,X paraderen; f en passe
et des meilleurs, die ik weglaat (oversla)
zijn de minste niet; ,.., par les armes,
X fusilleren; ^-i, v. pr. se '', verstrijken,
voorbijgaan (v. tijd); verwelken, verschieten; gebeuren, geschieden, voorvallen; que
s'est-il passé?, wat is er gebeurd?; se — de
qc., zich van jets onthouden, 't buiten lets
stellen; a ne saurait se ,-%, de lui, hij kan
hem niet missen; alors je m' en passerai,
dan doe ik het er maar zonder.
passe-rage, f. kruidkers, peperkruid.
passereau, m, mus; p1. zangvogels.
passerelle, f. bruggetje, yonder; loopbrug, -plank; f, brug van een schip.
passe-roset, I. $ stokroos.
passe-temps, m. tijdverdrijf.
passe-the, in. theezeefje.
passette, I. zeefje; haaknaald.

t

passeur

565

Patavin

pasteurisation, f. pasteurisering.
passeur, m. -euse, f. veerman, -vrouw.
passe-velours, in. $ fluweelbloem, hanekam. pasteuriser, v.tr. de bacterien doden, pasteuriseren (v. melk &).
passe-volantt, m. ingeschoven persoon; verstekeling, blinde passagier, plaatsver- pastiche, m. kopie (v. e. schilderij &); napasticher, v.tr. nabootsen. [bootsing.
vanger, lorrendraaier; indringer.
passibilitè, f. gevoeligheid, vatbaarheid voor pasticheur, m. nabootser.
nabootsing, figuur van suiker
pastillage,
gewaarwordingen.
of pottebakkersklei.
passible, a. gevoelig; strafbaar; ti de, beboetbaar met; it est N d'une amende, hij pastille, f. flikje; reukballetje; (arg.) X
,valt in de termen voor een boete, hij moet
boete betalen.
passiere, f. gat om door te kruipen.
passif, a. lijdend; lijdelijk; Bette wive, schuld
m. $ gezamendie men betalen moet;
lijk bedrag van schulden (vgl. actif),
(gram.) lijdende vorm (v. werkw.); ce qu'il
a 4 son ,%s , wat hij nog op zijn kerfstok
heeft.
passiflore, I. $ passiebloem.
passim, adv. hier en daar.
passion, f. passie°; hartstocht; 't lijden v.
Jezus; de lijdensgeschiedenis; lijdenspreek;
passiespel; semaine de la r■ lijdensweek;
confre'rie de la gezelschap handwerkslieden die passiespelen opvoerden in
Parijs in de M.E., dimanche de la P,
Zortdag vOOr Palmzondag; la iliaque, de
darmjicht; la
du jeu, de speelzucht;
des voyages, reiswoede; avoir la f•-, de...,
hartstochtelijk veel houden van, dol zijn
op; faire une een hartstochtelijke liefde
wekken (inboezemen); précher la P., de
de
passie preken; a la
hartstochtepassionnaire, m. passieboek. [lijk.
passionnant, a. hartstochtelijk opwindend.
passionni, a. vurig, hartstochtelijk; titre
pour, een hartstochtelijk liefhebber zijn
m. hartstochtelijk liefhebber; un
van;
de musique, iemand die dolveel van
muziek houdt.
passionnel, a. uit liefde, iiefdes-; drame
misdaad uit liefde.
liefdesdrama; crime
passionnêment, adv. hartstochtelijk.
passionner, v.tr. hartstochtelijk maken,
opwinden, in vuur brengen; se (pour),
verliefd worden (op); hartstocht opvatten
(voor), zich bijzonder interesseren voor.
passionnette, f. bevlieging van verliefdheid.
Passion(n)iste, m. Passionist.
passivement, adv. lijdelijk,
passivete, of passivite f. lijdelijkheid.
passoire, f. vergietk test); zeefje.
pastel, m. verfstift, kleurkrijt; pastel;
pasteltekening; $ wede.
pasteltekenaar.
pastelliste,
pastenade, f. pinksternakel.
pastenague, f. $ pastinak, witte peen, pinksoort pijlstaartrog.
sternakel;
pastique, f. $ watermeloen.
Pasteur, m. herder; dominee, predikant; le
de
bon P., de Goede Herder: Jezus; le
a. herders-.
Mantoue, Vergilius;

de
de chocolat, flikje;
blauwe boon;
incendiaire,
menthe, pepermuntje;
brandp as tille.
pastilles, v.tr. tot pastilles vormen.
pastilleur, m. werktuig om pastilles te maken; werkman die flikjes (of pastillages)
[maakt.
pastilleuse, f. flikjesmachine.
pastiquer, v.tr. (pop.) doorgeven.
paston, m. kluit pottebakkersaarde.
pastoral, a. herderlijk'; herders-; landelijk;
P•de, f. herderszang; herdersspel; RK herderlijk schrijven.
pastoralement, adv. herderlijk.
pastorat, m. herderlijk ambt.
pastorien, a. van Pasteur.
pastoureau, m. herdersjongen.
pastourelle, f. herderin; soort herdersliedje;
figuur v. d. quadrille.
pat [pat], tn. pat (in 't schaakspel)
pat, m. deeg als hondenvoer.
patache, f. wachtschip, uitlegger; postschuit; oude postwagen; rammelkast.
patachon, m. koetsier van een bolderwagen;
zie ook vie.
patafioler, v.tr. zegenen; (iron.:) halen, opzouten; que le bon Dieu (le diable) te
patafiole!, (pop.) de duvel haal je !, God
zal je kraken !
patakon:
Patagon, m. Patagonier;
daaldef, p—, a. Patagonisch.
Patagonie,
Patagoni6.
patapouf, m. dikzak, pattepoef, patjepoe;
plof !
fout bestaande in de
pataquis [-kês],
verwisseling van s en t bij 't verbinden
patarafe, f. krabbelschrift. [der woorden.
patard, m. oortje, oud muntstukje; (arg.)
geen
stuiver; dubbele zes; pas un
rooie duit.
patate, f. $ oebi; (fam., Belgisch & Canadees) patatter, aardappel; (pop.) kop;
oorvijg; aux
der uit !
patati, patata, en een gekakel ! en een
drukte !; et et !, en zo ratelt ze maar
door !
patatras ! [Ara] interj. plof ! pats ! krak !
pataud, m. jonge hond met dikke paten;
dikzak; boerenpummel; ,--,, a. plomp.
patauger, v.intr. door de modder baggeren,
ploeteren; in de war raken, zich er inwerken, zich vastpraten.
[ van Padua.
pataugeur, m. ploeteraar.
a.
Patavin, m. bewoner van'EPadua,
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patchouli, m. patchoeli $ en reukwerk). Piteux, a. deegacbtig, pappig, klef (v.
patchoulisê, a. met patchoeli geparfumeerd.
brood); melig (v. peer); slijmerig; style
f. deeg; pap (voor papier); beslag;
pastei;
alimentaires zie
d'Italie;
dentifrice, tandpasta;
d'abricot,
borstsuiker; ti d'amandes, amandelpast;
amandelzeep;
de bois, houtpap;
de
guimauve, witte drop;
pectorales,
hoestbonbons;
d'Italie, vermicelli,
macaroni &; une bonne
d'homme,
een goeie kerel; mettre la main a la
de
handen uit de mouw steken; mettre en
dooreêngooien in pastei; tomber en
in pastei vallen.
pâté, m. pastei; inktvlek; blok (huizen);
un gros
een mollig kind, een dikkerd;
petit
d'ermite,
(vlees)pasteitje;
droge vijg met een noot erin; de foie
gas, ganzeleverpastei; faire des mss, ook:
allerlei figuren maken van natte klei
(kinderspel).
pitie, f. vogelvoer; voeder voor huisdieren;
(fam.) eten; zie ook niche.
patelette, I. ranselklep.
patelin,
vleier, mooiprater; (arg.) negerij,
gat
stad, dorp, als geboorteplaats);
a. vleiend.
patelinage,
vleierij, flemerij.
pateliner, v.tr. & intr. flikflooien, naar de
-. mond praten; flemen.
patelineur, m. -euse, f. flemer, flikflooier;
mooiprater;
a. flikflooiend, flemend.
patelle, f. patella, (offer)schaal; napslak.
pat ernm ent [-tama. j, adv. duidelijk, blijkbaar.
paténe, RK pateen: hostieschaaltje.
patenOtre, I. 't Onze-Vader; gebed;
rozenkrans, paternoster; kralen; X paternosterwerk, werk zonder eind; dire la
du singe, binnensmonds brOmmen.
patenatrier, m. rozenkransmaker, -verpimpernoteboom.
koper;
patent, a. blijkbaar, duidelijk, klaarblijkelijk; lettres yes, open brieven, patentbrieven.
patentable, a. aan patent onderhevig.
patente, I. vrijbrief; gezondheidspas; bedrijfs-, patentbelasting; belastingbiljet;
brute, kt, vuile gezondheidspasy,, nette,
suspecte,
schone gezondheidspas;
k verdachte gezondheidspas.
patente, a. die patentbelasting betaalt;
gepatenteerd.
m. (I,!. des ,%,) 't Onze Vader;
pater [
dikke kraal van rozenkrans.
patire, I. offerschaal; knop (v. gordijnen);
haak (van kapstok).
paterne, a. vaderlijk (bv. un ton
paternel, a. vaderlijk, van vaderszijde;
maison ouderlijk huis; m. (arg.)
pipa, ouwe heer.
paternellement, adv. vaderlijk.
paternite, I. vaderschap.

zware stijl: voix pdteuse, lijmerige stem.

pathetique, a -ment, adv, pathetisch, hartroerend, aandoenlijk, treffend.

pathogêne, a. ziekteverwekkend.
pathogenie, I. leer v. h. ontstaan v. ziekten.
pathogenique, a. betreffende 't ontstaan v.
ziekten.

pathognomonique, a. ziekte aanduidend.
patho.ogie, f. ziektenkunde, -leer.
pathologique, a. pathologisch, ziektenkundig.

pathologiste, m. patholoog: specialist in de
ziektenkunde.

pathos [-tOs], m. pathos: hoogdravendheid,
hoogdravende toon.

patibulaire, a. tot de galg behorend; bois
(f ourch es) mss, galg; mine , galgentronie.

patiemment [-sjama], adv. geduldig.
patience, I. geduld, geduldigheid; knopen-

schaar (am te poetsen); $ rumex;
d'un ange (d'un
patience (k aartspel);
de Job, Jobsgesaint), enge lengeduld;
duld; jeu de
geduldspel, legkaart;
geduldwerkje; avoir
ouvrage de
geen
geduld hebben; ne pas avoir de
, heb
geduld hebben; donnez-vous
het geduld vermaar geduld !; perdre
geduld oefenen (hebliezen; prendre
zijn leed geben); prendre son mal en
vient a bout de tout,
duldig dragen; la
geduld overwint alles.
m. lijder (bij een
patient, a. geduldig;
operatie); ter dood veroordeelde.
geduld
hebben,
-oefenen;
patienter, v.intr.
patien,tons! geduld !
patin, m. schaats; schoen met dikke zool;
soort overschoen; grondsteen, -balk; X
afstoter;'s
- a roulettes, rolschaatsen;
slede;
de queue,
d'atterrissement,
staartslede; (arg.) tong.
patinage, m. 't schaatsenrijden.
patine, I. groenachtig waas op oud brans;
laagje vuil op schilderijen; la temps;
de bronsachtige tempering van ouderdom.
patiner, v.intr. schaatsenrijden; slippen (v. e.
auto op ijzel); v.tr. betasten, aanvatten, bevoelen.
patinerie, f. schaatsenfabriek, -winkel.
patinette, I. vliegende hollander (speelgoed) ,
autoped..
patineur, m. schaatsenrijder.
patinier, m. schaatsenfabrikant.
patinoire, f. ijsbaan.
patio, m. binnenplaats (in Moorse trant).
Oar, v.intr. lijden, te lijden hebben (van de),
pour, boeten voor.
schade lijden;
m. (tam.) zondebok.
path [-ti], m. weidegrond, weiland.
pfitisser, v.intr. banketbakken.
patisserie, f. banketbakkerswinkel; banket-
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bakkerij; gebak; ,--, fraiche, gebakjes;
grosse ,----, , taarten, pasteien; ,.., seche,
koekjes.
pAtissier, m. -lire, f. banketbakker, -ster;
sale ', (pop.) smeerlap2.
pAtissoire, I. banketbakkerswerktafel.
patisson, m. pompoensoort.
patoche, f. (pop.) biefstukhand; tik met de
plak.
patois, m volkstaal, dialect; le ti de Chanacin, de tale Kanaans.
patoiser, v.intr. een dialect spreken.
pkon, m. klomp deeg, mestvoer voor vogels.
patouillard, m. 4 „modderschuit", log schip.
patouille, f. (pop.) aai; (arg.) slijk.
patouiller, vi (pop.) zie patauger; ook: bevingeren , bevoelen.
patraque, f. ouwe kast, kavalje, ouwe krakepit; wrak, zwak, ziekelijk persoon; r,a, a.
zwak, caduc; it est tout ,-..-d, hij steekt in
een slecht vel.
*re, m. veehoeder, herder.
patriarcal, a. -ement, adv. aartsvaderlijk.
patriarcat, tn. patriarchaat: aartsvaderschap; gebied, waardigheid van bisschop.
patriarche [-ern, m. aartsvader; (opper)bisschop of patriarch (i. d. Griekse kerk).
Patrice, m. patricius: waardigheid, ingesteld
door Constantijn den Groten.
Patrice, m. Patrick; Patricius.
patriciat, m. patriciaat: waardigheid van
patricier.
patricien, a. tot de patriciers behorend,
aanzienlijk; ,--,, m. patricier, aanzienlijke.
patrie, f. vaderland; mere -', moederland.
patrimoine, m. ouderlijk erfdeel; familiegoed.
patrimonial, a. van de ouders geerfd.
patriot ,rd, m. > chauvinist, hoerapatriot.
patriote, m. patriot; vaderlander; e--, , a.
patriotisch.
patriotique, a. -meat, adv. vaderlandslievend.
patriotisme, in. vaderlandsliefde; ,.., de
clocher, enghartige vaderlandsliefde die
niet verder reikt dan de eigen woonplaats.
patristique, I. kennis van de Kerkvaders.
patrociner, v.intr. zeuren, langdradig redeneren.
Patrocle, m. Patrocles.
patrologie, 1. kennis van of verhandeling
over de kerkvaders.
patron, in. (naaisters)patroon, voorbeeld,
model; beschermheer; patroon'; beschermheilige; eigenaar, werkgever, meester,
baas, waard; le "-i de la barque (de la case),
de baas van 't spul.
patronage, m. beschermheerschap, patronaat, bescherming.
patronal, a. van de(n) beschermheilige; patroons-, werkgevers-; fete "-de, feest ter
ere van den schutspatroon, naamfeest .
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patronat, in. beschermheerschap; positie v.
werkgever.
patron-minette, zie potron-minette.
patronne, t. beschermheilige; meesteres,
bazin, waardin; patrones; zie patron.
patronner, v.tr. beschermen; volgens e en
patroon maken.
patronnesse, f. beschermvrouwe (ins. die
voor een liefdadig doel werkt, ook dame",),
patronnet, m. banketbakkersjongen.
patronymique, a. in: nom r -d, geslachtsnaam,
familienaam.
patrouillage,m. geploeter, geflodder, gemors.
patrouille, f. X patrouille, ronde; ' rampante, sluippatrouille; faire la '', alley en
,-%,, patrouilleren; Nye en '', op patrouille zijn.
patrouiller, v.intr. morsen, ploeteren; de
ronde doen, patrouilleren; ', v.tr. met
vuile handen aanpakken, bevoelen, bepoetelen.
patrouilleur, m. 4 patrouilleschip.
patrouillis, m. modderpoel.
patte, f. poot; pat(je), klep, lip, knoop of
knoopsgat; vleeshaak; ankerhand; voet
(v. e. glas &); (pop.) poot (= voet &
hand); les ,-..is d'acier, X de wielrijderscompagnie; ' d'araigne'e, $ juffertje
in 't groen; ,-, d' epaule, schouderklep;
"-is de lapin, tochtlatjes: favoris; ,---ds de
mouche, hanepoten, kriebel-, krabbelschrift; avoir de la "-,, veel handhabiliteit
hebben ; se casser la'', een been breken;
ne pas avoir coupe la "-d a Coco, het buskruit niet uitgevonden hebben; donner la
,, een pootje (pootjes) geven; faire "a
de velours, zich o zo lief voordoen;
graisser la ' a qn., iemand omkopen
(door een fool); meltre la i•-i sur qn.,
iemand zijn hand laten voelen; montrer
"-i blanche, bewijzen dat men tot de
partij behoort; se tirer les "-is, zich uit de
voe ten maken; 4 bas les ,---is I handles
thuis ! et ,,,s, op zijn kakkies; et quatref-ss,
op handen en voeten; tomber sous la "-i
de, in de handen vallen van.
pattet-d'oie, f. $ ganzevoet; kruispunt v.
wegen; rimpeis in de ooghoeken.
pattet-fiche]', I. klauw (ijzer), houvast.
pattet-mAchoiret, /. grijppoot.
patte-pelu, m. patte-pelue, f. stiekemerd,
geniepigerd.
patter, v.tr. linieren (met notebalken).
pattu, a. met dikke poten; met bevederde
poten.
pAturable, a. geschikt voor weiland.
paturage, m. weide, weiland.
pAture, t. voeder, voedsel; vaine e■d, cemeen
teweide; jeter en i-,, our chiens, voor de
honden werpen; mis en "-d, in de wei
gedaan.
piitureau, my wei,
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paturer, v.intr. gra/en, weiden.
patureur, m. voederknecht bij 't leger.
paturin, vi. $ beemdgras.
paturon, m. koot (v. e. paard); (pop.) voet.
pauciflore [pOsiflOril, a. met weinig bloemen.
paucifollê [pOsi-], a. met weinig bladeren.
paucinatalitê [pOsi-], I. (te) weinig geboorten; tekort aan geboorten.

paucitê, I. kleine hoeveelheid.
Paul [01], m. Pauw, Paul(us).
paulette, I. jaarlijks recht dat ambtenaren

bij rechtbank en financkn a. d. Koning
betaalden, om hun ambt te mogen over. doen ,aan hun erfgenamen.
Pauline, I. Paula, Paulina.
paulinien, a. van den H. Paulus, Paulinisch.
paumard, m. (arg.) verliezer.
paume, I. palm (v. d. hand); kaatsspel;
kaatsbaan; (arg.) fiasco, verlies; faire une
i•-, , een klap krijgen.
paumelle, I. zomergerst; deurhengsel; handleder.
paumer, v.tr. met de vlakke hand slaan;
(arg.) inpalmen, inrekenen; (ook:)uitgeven,
verliezen; ,--, marron, op heterdaad be- trappen.
paumier, m. kaatsbaanhouder; kaatsbalpaumillon, in. ploegstaart.
[maker.
paumoyer, v.tr. met de hand meten; inpalmen.
paumure, f. kruin v. e. hertekop.
pauperisme, m. algemene armoede onder
de volksklasse, pauperisme.
pauplire, I. ooglid; termer la "-,, de ogen
dichtdoen; s'en battre la ,--,, (fam.) 't aan
zijn laars lappen; termer la ",, de ogen
toedoen (= inslapen & sterven); fermer
les 's a qn., iemand de ogen toedrukken.
paupiettes, I. pl. blinde vinken (v. d. slager).
pause, f. rust (ook ,t); compter des "-,s, (arg.)
zitten dutten; faire une e■,, even pauseren.
pauser, v.intr. j' een rust hebben.
pauvre, a. arm, behoeftig; ongelukkig; erbarmelijk, slecht; c'est si "-,, 't is toch
zo'n bagatel; mon "a ami, mijn beste
. vriend; un homme "-,, een arm (behoeftig)
maw,. le ' homme, ! die arme (ongelukkige) man !; ,-,-, papa, (pop.) vader zaliger;
un ,-, peintre, een slecht schilder; un
peintre N, een arme schilder; ,-, (de) moil,
ik ongelukkige !; ,---,, m. arme; les -'s
d'esprit, de armen van geest; les eis honteux, de stille armen.
pauvrement, adv. arm(oedig), armzalig,
erb arm elij k.
[ ster.
pauvresse I. (pop.) arme vrouw, bedelaarpauvret, m. -te, I. (fam.) arme kerel, arme
ziel, arme kleine, stumperdje.
pauvretê, I. armoede; armzaligheid; r•-, n'est
pas vice, armoede is geen schande; ,..is,
onbeduidende gezegden, gemeenplaatsen.
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pavage, m. bevloering, bestrating; plaveisel.
pavane, I. oude statige dans.
pavaner (se), v.pr. stappen als een pauw;
een trotse houding aannemen.

pave, m. straatsteen; bestrating, plaveisel;
vierkante koek; (arg.) schuld; ,,, de bois,
houtblok (voor bestrating); ‘-•., de Pours,
welgemeende maar onhandige vriendendienst; battre le "-,, straatslijpen, rondslenteren; bretler le ,-%,, zeer snel rijden,
lopen; compter les "-is, staan wachten;
tenir le haut du ,,,, de voorrang hebben;
etre sur le e---,, op de keien staan.
pavement, in. 't plaveien; plaveisel.
paver, v.tr. bevloeren, bestraten, plaveien;
on pave!, (arg.) in die straat moeten ze
me niet zien.
Pavesan, m. Pavezaan; p—, a. uit Pavia,
Pavezaans.
paveur, m. straatmaker.
Pavie, f. Pavia; p—, soort perzik.
pavilion, nt. vlag; tent; paviljoen, tuinhuis,
koepel; (vierkant) gebouw of deel v. e.
gebouw; oorschelp; wijde opening (v e.
blaasinstrument); spreektrechter; hoorn
(phonograaf); hemel (v. e. ledikant);
/.-, chinois, j` schellenboom; ,---, d'angle,
hoekpaviljoen; i.%-, de chasse, klei:i jachthuis; ,--, d'isolement, isolatieburak, ,---,
d'oreille, oorschelp; amener le "-,, de vlag
strijken; arborer (hisser son) e,,, de vlag
hijsen; battre e j , de vlag strijken;
battre ", anglais, onder Engelse vlag
varen; faire ,..,, de .vlag laten waaien;
mettre ,-,., bas, de vlag strijken 2; mettre la
main en e--,, de hand aan 't oor houden;
le ,-•, couvre la marchandise, de vlag dekt
de lading.
pavois, m. groot schild (v. d. Franken);
vlaggenversiering (v. c. schip); (arg.)
dronken vent; clever of mettre sur le "a,
op het schild verheffen.
pavoisement, m. 't vlaggen.
pavoiser,- v.tr. met vlaggen versieren; ,-,,,
v.pr. se "..,, zich met vlaggen tooien; (fam.)
zich opdirken; (pop.) zich bedrinken.
pavot, m. t maankop, slaapbol, papaver;
, rouge, klaproos.
payable [pej-], a. betaalbaar.
payant [p6j-], a. betalend; entree ,., e, ingang voor betalenden; ,-,, m. betalende;
cochon de "-i, de voile prijs betalende
bona fide schouwburgbezoeker.
paye [ej], f. soldij, loon; 't uitbetalen (v. h.
loon); bonne'', iemand die goed betaalt;
mauvaise ,-,, slecht betaler; ',torte ,---,,
„mortepaai", blind matroos; faire la ,--,,
(uit)betalen.
payelle, f. zoutziedersketel; etre dans la ‘-%,
de qn., in iemands schoenen staan.
payement [pej-], m. betaling; mise en e--,,
betaalbaarstelling.
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payer [p ej ell, v.tr. betalen; belonen; ,,, a paysannerie, I. boerenstand; toneelstukje
boire, trakteren; lui ,---i un bock &, hem
op een biertje trakteren; ,•-, son crime,
voor zijn misdaad boeten; fai paye ca
mille francs, ik heb er i000 frank voor
betaald; it me le payera, dat zal ik hem
betaald zetten; ,,, et boire ci qn., iem.
tracteren; ,-,-, les tots cassds, het gelag
betalen; ,.,-, qn. qc., iemand iets betalen; ,•., tribut, schatting betalen; to
voila pave ! , dat heb je er nu van !,
•-•-, d'audace, stout optreden; it ne paye pas
de mine, hij heeft zijn uiterlijk niet mee;
,., qn. de retour, iemands vriendschap,
liefde beantwoorden; ,-,./ qn. de belles paroles, iem. met een kluitje in 't riet sturen;
e.--, de sa personne, zelf handelend optreden;
voor iets in de byes springen; se -', zich
betalen; betaald worden; se ,-,.., une bosse,
zich krom lachen; je vais me ,, ca,
dat zullen we (eens) hebben; voici so
francs, payez-vous, hier hebt ge 5o fr.,
houd daar uw geld af; se ,--, la fiole of la
tete de qn., iem. voor de gek houden (zo
dat hij nijdig wordt); eens zien hoe iem.
't vindt; se ,---, de qc., zich met iets tevreden stellen; se r,-, de mots, wat kletsen;
se ,,, qc., geld uitgeven voor iets; zich de
weelde veroorloven van. •
payeur, m. -euse, f. betaler, betaalmeester;
garcon ,--a, rekeningloper; officier -',
officier van de intendance.
pays, m. land; gewest; streek; vaderland,
geboorteplaats; (pop.) stad-, landgenoot;
,--, perdu, land waar Been land meer
achter is, verloren hoek; ,--, plat, laagland,
vlak land; le plat —, het platte land; ,--,
de cocagne, luilekkerland; le ,---, des taupes, het pierenland; battre le ,---,, het
land aflopen; ,,, du pays, over alles en
nog wat zitten zwammen; courir le ,---,,
(overal) rondzwerven; overal bekend
raken, de ronde doen; gagner ,,,, veld
winnen; your du '', veel reizen; faire
voir du'', 't iemand lastig maken; ecrire
au ', naar huis schrijven; revenir au e•i,
in zijn dorp terugkomen; it est bien de son
r•-a, hij is wel groen !; hij verandert nooit !,
etre en ,., de connaissance, ergens thuis
zijn, onder bekenden zijn; ,--a, m. landsman, . dorpsgenoot, iem. uit dezelfde
streek.
paysage, m. landschap; cela fait bien dans le
f•d, dat staat „gekleed"; dat doet het
(hem) heel aardig; ,---, montagnard, berglandschap; faire le (du) ,,s, het landschapschilderen beoefenen; pa me gdte le
,--,, zo gaat er de aardigheid af.
paysagiste, m. landschapschilder.
paysan, m. -ne, f. boer, -in; ', a. landelijk,
boers; a la one, naar boerentrant; et la
mode one, op z'n boers.

uit 't boerenleven.

Pays-Bas, m. pi. Nederland(en).
pays-chaud, m. inwoner van de warme
landen, warmbloedige.

[(= liefje).

payse, f. (pop.) stad-, landgenote; meisje
pêage m. tol; tolhuis.
pêager, m. tolgaarder, tollenaar; ,--,, a. tol...
pean [pea], m. lofzang op Apollo.
peau, f. huid, vel; vlies; schil; vieille,•,, (pop.,
oud lel; la ,---, !, ,,, de belle &, (pop.) een
viege !, niks, geen snars !; /.-, d'dne, ezelsvel; kalfsvel (= trom); (pop.) buik; e--,
de bouc, bokkenvel; (arg.) X veldfles
(Afrika); ,--.., de chagrin, „kippevel"; "..,
de chamois, zeemlap; ,--, de Chine, soort
zijde; "., de citron, citroenschil; ,---, de
lapin, konijnenvel; (arg.) professor; ,-...,
de soie, soort Jap. zijde; ,--, de Suide,
SuMe; ‘..,} de taupe, Engels leer (stof);
j'aurai sa ,---,, eran zal-ie !; j'aurai to , ■,,
onthou je dag, vrind ! faire t•-, neuve, vervellen; geheel veranderen; y laisser sa',
er 't leven bij inschieten; en rapporter la
,•,, er heelhuids afkomen; risque/ sa ,-,,
zijn huid wagen; trainer sa ,,,, rondlopen,
-boemelen; elle l'a dans la ,,,, zij is dol op
hem; entrer dans la ,---, du bonhomme, zich
als 't ware met hem vereenzelvigen; it
mourra dans sa '', zie mourir, ...de ,-,,,
(van) glace..; les fours de grande ,--,, gelegenheden waarbij groot decollete voorgeschreven is; en ,-,,, (arg.) gedecolleteerd;
pour la ,•,, (arg.) voor niks; avoir pear
pour sa ,-,,, bang zijn voor zijn hachje; sur
la ,--,, op zijn blote lijf.
[reiding.
peausserie, f. huidenhandel; leerhandel, -bepeaussier, m. leerkoper; leerbereider.
Peaux-Rouges, m. pi. Roodhuiden.
pebrine, f. ziekte v. d. zijderupsen (zwarte
spikkels).
e , pekelharing.
pee [p6k], a. in: hareng'
picaire ! interj. och he, och arm.e !
pecari, m. .ft muskuszwijn:
peccabilite, I. zondigheid.
peccable, a. zondig.
peccadille, f. zondetje, klein vergrijp, pekelzonde. [tenis.
peccavi, m. zondenbelijdenis; schuldbekenp eche, f. perzik; visserij, (vis)vangst;
(pop.) kop, facie; (arg.) X luchtbom; P.-i
fluviale, riviervisserij; '' maritime, zeevisserij; ,-•., miraculeuse, wonderdadige
visvangst (v. Jezus); r.,, a l'hamepon,
,-,, a la ligne, het hengelen; ,--, aux e'crevisses, kreeftenvangst; ,--, au(x) filet(s),
/-..,
netvisserij;
du hareng, haringvisserij; ,---, des perles, parelvisserij;
avoir (faire) une bonne ,-,, een goede
vangst hebben; aller ci la ",, gaan vissen; (pop.) gaan wandelen (v. werkloze).
pêchè, in. zonde; ".., capital, hoofdzonde;
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-e, I. waanwijs mens, wijsneus;
mortel, dood- pedant,
"a mignon, troetelzonde;
a. schoolschoolvos, schoolmeester;
originel,
d' Adam, erfzonde;
zonde;
meesterachtig.
veniel, RK dagelijkse zonde (geen
de jeunesse, jeugdzonde; pedantaille, f. keutelig schoolvossendom,
doodzonde);
troep schoolfrikken. [gen.
mise'ricorde,
zonde van de jeugd; ci tout
pidanter, v.intr. den schoolmeester uithanelke zonde kan vergeven worden.
Ocher, v.intr. zondigen; ce n'est pas par lei péclanterie, I. waanwijsheid; schoolmeesterachtigheid, betweterij, neuswijzigheid.
par
qu'il peche, dat is zijn gebrek niet;
la base, van een verkeerd beginsel uit- peclantesque, a. -ment, adv. waanwijs,
schoolmeesterachtig.
par l'elegance, niet elegant gegaan;
par l'exces, overdrijven, te pêdantiser, v.intr. den schoolmeester, den
noeg zijn;
waanwijze uithangen.
[ver gaan.
pecher, m. perzikboom.
pecher, v.tr. & v.abs. vissen; ophalen; kopen pêdantisme, m schoolmeesterachtigheid.
m. woest fietser.
Ward,
op
duikelen;
(bij 't dominospel); (fam.)
a la ligne, hengelen; toujours peche qui en Ode, m. (pop.) zie pederaste.
Arend un, een klein 4isje, een zoet visje. pederaste, m. hintemer.
pederastie, /. pederastie.
pécheresse, f. zondares.
pidestre, a. te voet; statue "a, standbeeld
pecherie, I. visserij; visplaats.
v. iemand te voet; voyage "a, voetreis.
pêcheur, m. zondaar.
pecheur, m. -ease, f. visser; vissersvrouw; pedestrement, adv. te voet.
et la ligne, hengelaar; (arg.) journalist p edezouille, m. zie pedzouille.
die er op uit is om zijn artikelen zo lang pediAtre, m. kinderarts.
kinciergeneeskunde.
d'Islande, Franse pediatrie,
mogelijk te maken;
a. in: pedicelle, m. $ steeltje.
visser die op I Jsland vaart;
pedicelle, a. $ gesteeld.
vissersschuit.
bateau
luisziekte;
pediculaire, a. in: maladie
pêcole, f. (arg.) lommerd.
$ luiskruid, kartelblad.
Wore, beest, dier; dom schepsel.
pedicule, m. $ steel, stengel.
(oud) malloot, mal wicht, nuf.
pecque,
pedicule, a. $,rnet een steel, gesteeld.
pecqueneau, m. (pop.) boer.
m. likdoornsnijder, pedicure.
pedicure,
m.
kamspier.
kamvormig;
pectine, a.
pectoral, a. van of voor de borst, borst-; la pediforme, a. vatvormig.
Croix tee,bisschopskruis; m. borst- pedigree Lpecligrib m. stamboom (v. hond
of paard).
middel; borstspier; borstlap; (arg.) keel.
pëculat, m. diefstal van 's lands penningen. pediluve,, m. voetenbad.
pecule, in. spaarpenningen, centjes, over- pedimane, a. met handvormige voet.
pedologie, f. pedologie, kennis van het kind,
gelegd sommetje.
kinderstudie.
peculier, a. X met hetgeldelijk beheer belast.
pedométre, m. = podomitre.
pecune, f (pop.) geld.
pecuniaire, a. -ment, adv. geld, geldelijk; pêdonculaire, a. $ bloemsteelstandig.
bloemsteel.
pêdoncule, m.
la question "a, de geldkwestie.
pêcunieux, a. rijk, bemiddeld, die er warm- pedoncule, a. v. e. steel voorzien, gesteeld,
m.
&
f.
(pop.) boerenknul; slappedzouille,
pjes bijzit.
zwans; achterste.
pedagogie, f. opvoedkunde, pedagogie(k).
pedagogique, a. -ment, adv. pedagogisch, Pegase, m. Pegasus (gevleugeld paard v. d.
dichters).
opvoedkundig.
pedagogue, me opvoedkundige, pedagoog; pegoce, m. (pop.) zie pou.
opvoeder, onderwijzer; schoolvos, bedilal. pegomancie, I. bronnenwaarzeggerij.
Ogre, I. dievenwereld; la basse "a, 't winWaffle, f. > infanterie.
de grandige
der dieventuig; la haute
pedalage, m. 't fietsen, 't peddelen.
marwiegers: de chique dieven.
pedalard, m. (verwoed) fietser.
Wale, f. voetklavier, pedaal; trapper (v. e. pegrenne, f. (pop.) miserie, honger.
billes, kogelpedaal; '' et pegriot, m. (arg.) dievenhandlanger; klasfiets);
siaan.
de decaoutchouc, rubberpedaal;
brayage, (ont-)koppelingspedaal; '' de peignage, m. 't wol-, 't vlaskammen.
fin, fijne
scie, tandpedaal; peigne, m. kam; (arg.) sleutel;
frein, rempedaal;
de'méler, grove kam;
kam, stofkam;
sourde,
frein d mss ,voetrem; mettre la
se
de
vijf
geboden;
du
pere
Adam,
een toontje lager zingen.
donner un coup de'-, zijn haar even oppédaler, v.intr. trappen, fietsen, peddelen.
(arg.) ontsnappen.
kammen; faire le
pedaleur, m. fietser.
slordig;
peigne, a. gekamd; netjes; mal
pedaleuse, f. fietsrijdster.
het gelikt ' afwerken"
m. kamwol; le
Waller, m. voetklavier; trapasstuk; axe ,■a,
een vieze kerel.
un mal
trapas.
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peignie, f. kam vol wol; (lam.) kloppartij,
angst verlost; en etre pour sa
pak slaag.

peigner, v.tr. kammen; (fig.) te gelikt afmaken; hekelen; se '', zich kam.men,
plukharen met elkaar, bakkeleien.
peigneur, m. -euse, f. wolkammer, -ster;
reuse, I. hekelmachine.
peignier,
kammenmaker, -verkoper.
peignoir, m. kapmantel; badmantel; peignoir, ochtendjapon.
peignures, f. pl. haar, dat bij 't kammen loslaat; kamsel.
peinard, as. slover, zwoeger; faire qc. en pore
jets op z'n elf en dertigst doen.
peindre, v.tr. schilderen; beschilderen; kleuren, verven; afschilderen, weergeven, beschrijven; kenschetsen, tekenen (de
toestand &);
l'huile, met olieverf
schilderen; ti en beau, alles mooi voorstellen; alles in een gunstig daglicht
plaatsen; en blest, blauw verven; ,--, en,
jaune, geel verven; (arg.) de horens opzetten; ci ti ,om te stelen; se faire
poseren voor zijn portret;
v. pr. se'',
zich aftekenen; zich schminken, zich
verven; geschilderd (kunnen) worden.
peine, moeite; pijn, smart; zorg, verdriet;
nood; straf;
capitale, doodstraf; "ss
de cceur, hartzeer;
corporelle, lichaamsstraf; les "ss e'ternelles, de eeuwige
straf (verdoemenis);
perdue, verloren (vergeefse) moeite;
de mort,
doodstraf; avoir (de la)
met (heel
veel) moeite..., moeielijk kunnen...; j'ai
toutes les e-ss du monde
het kost me
de grootste moeite om...; ne pas avoir de
Been moeite hebben om..., gemakkelijk kunnen..., conter ses mss ,zijn
nood klagen; dicerner "s de mort contre...,
de doodstraf uitspreken over...; se donner
de la e zich moeite geven, moeite doen;
donnez-vous la e-s de vous asseoir, gaat u
zitten, als het u belieft; faire de la "s, leed
doen; it me fait de la it fait "s, ik heb
deernis met hem, ik heb met hem te doen;
cela fait de la e-sa von, het is pijnlijk
om aan te zien; perdre sa vergeefse
moeite doen; it ne plaint pas sa (ses —s),
geen moeite is hem te veel; en porter la "s,
ervoor moeten boeten; prendre la ' de...,
de moeite nemen om...; (en) valoir la • , de
moeite waard zijn; a
nauwelijks, ternauwernood; d
clue..., nauwelijks...,
of...; c'est a
s'il me salue, hij groet me
ternauwernood; a grand'
met veel
moeite; avec
met moeite, moeizaam;
in de zorg zitten; homme de
etre dans la
, hotelknecht, dienstman, „witkiel",
sjouwer, huisknecht; se mettre en e-s, zich
bezorgd maken; en
de..., bezorgd over,
ongerust over; en
de sa personne, met
zijn figuur verlegen; hors de
van ,z,ijn

pele

vergeefse moeite doen; sans "s, zonder moeite;
je le crois sans
ja, dat wil ik wel geloven; sous N de..., op straffe van...;
sous de passer pour un imbecile, al zou
men mij ook voor een stommeling houden;
toute N moeite salaire, moeite moet beloond worden; it est mort d la
hij heeft
zich doodgewerkt.
peine, a. verdrietig.
peiner, v.tr. leed doen, moeite-, zorg-, verdriet
veroorzaken;
v.intr. zich afsloven; se
zich bekommeren (om); zich moeite
geven, zich afsloven.
peineux, a. moeitevol, bestudeerd.
peint, a. ge-, beschilderd; zie ook papier &

peindre.
peintre, m. schilder; kunstschilder;

and,malier, dierenschilder; ti d'histoire, historieschilder;
en bdtiments, huisschilder;
en decors,
decorateur, decoratiepeintresse, f. schilderes.
[ schilder.
peinturage, m. 't verven.
peinture, f. schilderkunst; schilderij; schildering; verf; schets, beschrijving;
hydrofuge, waterdichte verf; N a l'huile,
't schilderen met olieverf; je ne peux pas
le voir en
ik kan hem niet luchten.
peinturer, v.tr. met verf bestrijken, verven;
v.intr. kladden.
peintureur, m. kladschilder.
peinturlurer, v.tr. met bonte kleuren beschilderen; met verf bekladden; v. pr.
se e,d. zich verven, zich schminken.
pêjoratif, a. een ongunstige betekenis aan
een woord gevend; in ongunstige betekenis op te vatten; m. woord met ongunstige betekenis.
pêkin, m. Chinese zijde; (arg.) postieker;
burger (niet-militair).
pikinols, m. paleishondje; soort mopshondje; Pte, inwoner v. Peking.
pelag e,
haarziekte, kaalhoofdigheid (bij
plekken).
pelage, m. beharing, haar(kleed) v. dieren;
het schillen.
pêlagianisme, m. leer van Pelagius (de
erfzonde en de noodzakelijkheid der genade loochenend).
pelagien, a. volgens Pelagius;
m. volgeling van P.
pêlagique, a. van , de zee, zee-.
Klago, f. (pop.) St. Pelagiegeyangenis.
pêlagoscope, m. diepzee-kijker.
tonijn, boniet.
pêlamide,
pelan [p(a)la], m. brede repen boomschors
afgescheurd.
pelard, a. in: bois
geschild hout.
pêlasgi en, a. Pelasgisch.
pe16, m. kaalkop; le e-s, (pop ) de grote weg;
deux (quatre) e-ss et un tondu, anderhalve
man en een paardenkop;
a. kaal.

Pelee

pencher
peloter, v.tr. op een kluwen winden; mishandelen; (pop.) befoemelen; flikflooien,
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Pelee, m. Peleus (vader v. Achilles).
pele-fruits, m. vruchtenmes(je).
pale-male, adv. door elkaar, dooreen, overm. warboel.
hoop;
peler, v.tr. ontharen; (af)schillen, pellen,
& se e•-, , kaal worden; vervellen.
bedevaartganger, pelgrim; (fam.)
pilerin,
kerel, heer;
ijshaai; les -'s d'Emdus,
de Emmausgangers.
pilerinage, m. bedevaart, pelgrimstocht,
ter bedevaart gaan.
bidweg; alter en
pelerine, I. bedevaartgangster; pelerine:
schoudermantel.
peleriner, v.intr. ter beevaart gaan.
kleine spade.
pelette,
tang om
pelikaan (ook
pelican, m.
kiezen te trekken).
pelisse, I. pels(jas); jekker.
pellagre, f pellagra, vlekkige huidziekte.
pellagreux, -euse, m. & f..lijder(es) aan pellagra;
a. lijdend aan pellagra.
pellard, m. geschilde boom; (pop.) grasveld.
mislukking; (pop.) lepel;
pelle, f. schop;
a four, ovena feu, vuurschop;
gdteaux, taartenschep;
schop;
gazon, zodenlichter;,,, a vapeur, X stoomgraver; remuer l'argent a la 't geld
maar voor 't opscheppen hebben; ramasser une ,--,, over de kop gaan; la ,---, se
moque du fourgan, de pot verwijt de ketel
dat hij zwart is.
pellee, pellerêe pelletee, f. schopvol.
pelleterie [-tril, handel in pelterijen; pelterij, bontwerk.
pelleteur, m. korenschieter.
pelletier,
-are, f. bontwerker, -ster;
handelaar in pelterijen.
pelleversage, m. 't omwerken v. geploegd
land met een schop.
pelleverser, v.tr. geploegd land met een
schop omwerken.
pelleverseur, m. schop om ploegvoor om te
werken. [blad-.
pelliculaire, a. vliesvormig; schilferachtig,
pellicule, f. huidje, velletje, vlies; film; des
photographique, film;
ook: roos;
en bobine, rolfilm.
pelliculeux, a. vliezig, schilferig.
pellucide, a. doorzichtig.
pelon, m. kastanjebolster.
Peloponnese, m. Peloponnesus.
pelo(t), m. (arg.) zie sou.
spelen
pelotage, m. 't kluwenwinden;
met de bal; 't befoemelen.
pelote, f. kluwen; (spelden)kussen; bal (ook
(basque), kaatsv. voet), kluit, klomp;
dpingles, speldenkussen; e.•., de
spel;
zoetjes aan
faire
neige, sneeuwbal;
aangroeien; faire sa een kous maken,
een spaarpotje maken; (ook:) zijn slag
slaan; envoyer aux mss, de brui geven van;
opgekropte zenuwen.
des n,erfs :en

r

vleien; v.intr. met sneeuwballen
gooien; met de bal spelen; ce n'est que
avant (of en attendant) partie, dat is maar
om te beginnen.
peloteur, m. kluwenwinder; balspeler; (arg.)
lekkermaker; foemelaar; vrouwenjager.
peloton, m. kluwentje; balletje; X peloton;
de chasse, X strafpeloton;
d'exe'cution, X executiepeloton;
de punition,
strafpeloton, strafexercitie; feu de
salvo's;
de graisse, vetkwabbel.
pelotonner, v. tr. op een kluwen winden; se
in elkaar kruipen, zich oprollen; X zich
in pelotons opstellen.
pelouse , I. grasperk, grasveld; middenter-,
rein (v. renbaan).
daat.
peltaste, m. W peltast: schilddragende solpelte, f. halvemaanvormig schild.
pelte, a. $ schildvormig.
peltiforme, a. schildvormig.
$ schildmos.
peltigere,
pelu, a. harig, ruig.
peluche, f. pluis, wolfluweel, pluche.
peluche, a. donzig, fluweelachtig, ruig.
pelucher, v.intr. pluizen.
pelucheux, a. pluizig, wollig.
pelure, f. schil (v. e. vrucht); (pop.) pakean,
mantel, overjas;
d'oignon, uieschil;
(pop.)versleten hemd&; papier
zeer dun
d' orange, zijn nek
papier; tomber sur
breken over een kleinigheid (v.minister &).
pelurer, v.tr. schillen, jassen.
pelvien, a. tot 't bekken behorend.
pelviforme, a. schaalvormig.
pelvis,- m. bekken.
pemmican m. gedroogd vlees, dengdeng.
penaille, I., penaillon, m. (oud) vod, lomp,
flard; (fig.) bedelmonnik.
wetboek van
penal, a. lijfstraffelijk; code
strafrecht.
strafpenalisation, /. (sp.) strafschop;
geving.
penalité, I. strafbaarheid; straf;
pe'cuniaire, geldboete.
ouwe snoeper,
penard, m. in: vieux
-losbol.
(dieux
penaten: huispênates, m.
goden; (fig.) woonplaats; transporter ses
, naar elders vertrekken; dans mes
in mijn home, thuis.
penaud, a. (fam.) verlegen, beteuterd, met
hangende pootjes; als 'n arme zondaar.
penchant, a. hellend; le soleil, de ter
m. helling; (fig.)
kimme neigende zon;
'(pour, vers), zijn
neiging, lust; son
neiging voor; etre sur son ter kimme
neigen, (fig.) aan 't tanen zijn, aftakelen.
penchement, m. overhelling, scheve stand.
pencher, v.tr. buigen, neigen, doen Kellen;
schuin houden, voorover-, neerbuigen,
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laten hangen; ,--,, v.intr. (over)hellen; neiging hebben (tot, a, vers, pour); tour ,---,e,
scheve toren; e.,, vers son de'clin (sa ruine),
ten val neigen; ,---, vers la negative, overhellen naar een weigering; faire ,---, la
balance, de doorslag geven; se ,--,, zich
buigen, zich bukken (naar, a, du ate
de, vers).
pendable, a. in: cas,,,, geval, waar de galg op
staat; le cas n'est pas ,■ , zo erg is 't niet;
tour ,-,i, schurkenstreek.
pendaison, f. 't ophangen (aan de galg);
opknopen.
pendant, a. hangend; onbeslist; joues
(oreilles) yes, hangwangen, hangoren;
/-•,, m. hangstuk; oorhanger, oorb el;
tegenhanger, pendant; faire t.,-, a, een
tegenhanger vormen van; des –'s d'oreilles
oorhangers, oorbellen; e,,, prep. gedurende; ,-,, que, conj. terwijl.
pendard, m. -e, f. galgenaas; galgebrok.
pendeloque, f. oorhanger; kristallen hanger
(v. e. kroon); (tam.) afhangende lap.
pendentif, m. hangboog (van gewelf); hanger
(aan halsketting).
.penderie, f. 't ophangen, ophangpartij;
droogzolder; hangkast ( voor vrouwenklependeur, m. ophanger; .1, hanger. [ ren).
pendiller, v.intr. bengelen, wapperen.
pendillon, in. hangertje; onrust (in uurwerk).
pendoir, in. speklijn; vleeshaak.
pendre, v.tr. ophangen, hangen; ,---, haut et
court, zonder veel complimenten ophangen; je veux etre pendu si..., ik laat me
hangen, als...; it ne vaut pas le ,----,, hij is
't ophangen niet waard; "...,, v.intr. hangen, neerhangen, uithangen; autant of
cela lui.pend au nez (a l'ceil, ci l'oreille), dat
staat hem ook to wachten,.dire pis que
de qn. alle mogelijk kwaad van iemand
vertellen; se ,---,, zich ophangen; opgehangen worden; gaan hangen; it y a de quoi
se ,---, het is om je op te hangen (te verdoen); se r%-, a la sonnette, aan de bel gaan
hangen; se e., au cou ,de qn., iemand om
de _hals vallen.
,
pendu, m. gehangene; de in de uitstalling
opgehangen kleren &.
pendule, in. slinger (v. e. uurwerk); ,-,-,, f.
slingeruurwerk, klok, pendule; .-/ a sujet,
pendule met beeldwerk.
pendulet-reveille, m. wekker(klok).
pendulette, t. penduletje.
pine, f. teerkwast.
pane, m., X schieter, schoot, tong (v. e.
slot); ,--, dormant, nachtschoot.
pênêplaine, f. halfvlakte.
pênêtrabilitê. f. doordringbaarheid.
penetrable., a. doordringbaar; te doorgronden.
.
penetrant, a. doordringend, scherp; scherp. zinnig. ,

pensee

pênêtratif, a. gemakkelijk doordringend.
penetration, I. 't doordringen, 't binnen-

dringen; 't geheel in elkaar opgaan (v.
twee wezens); scherpzinnigheid; '' pacifique, het vredelievend binnendringen;
,-, strate'gique, strategische doorbreking.
penêtrê, a. doordrongen (van, de); e•-, de
froid, door en door koud; ‘-, de joie, inblij.
pénêtrer, v.tr. doordringen; indringen in;
doorgronden, begrijpen; aandoen, treffen;
e---,,v.intr. indringen, binnendringen, doordringen in; i--, dans, ook: binnengaan (in
huis of kamer); ,-,-, par effraction dans, inbreken in;'' plus avant, verder doordringen; se ,---, de qc., zich van iets doordringen,
zich iets goed inprenten, doordrongen
worden van.
pinible, a. -ment, adv. moeilijk, bezwaarlijk,
met moeite; pijnlijk, smartelijk.
pêniche, f. aak, schuit; (arg.) X Nieuport
vliegmachine; (pop.) ses ,-%-ds, zijn sigarenkisties: schoenen.
pinicilli, a. penseelvormig.
01111 [-il], m. schaamstreek.
painsulaire, a. een schiereiland betreffend;
,--,, in. schiereilandbewoner.
painsule, I. (grout) schiereiland; la 13,-,
Spanje en Portugal; Italia.
penitence, f. boete; boetvaardigheid, berouw; straf; faire f-,,, boete doen; voulezvous faire ' avec nous?, wil U aan
ons pover maal deelnemen? titre en
,--,, straf hebben, (moeten) nablijven; en
,---, de, als een straf voor, tot boete van;
mettre un enfant en ,---,, een kind straffen;
pour votre f.--,, voor straf.
penitencerie, f. ambt van boetpriester.
pênitencier, m. boetpriester; (militaire)
strafgevangenis; ,---, agricole, landbouwstrafkolonie.
[ling; biechteling.
penitent, a. boetvaardig; e.–i, in. -e, I. boetepaitentiaire, a. in: colonie ,....,, strafkolonie;
etablissement e--/, verbeterhuis.
paitentiaux, a. p1. psaumes, boetpsalmen.
paitentiel, a. boete-; t■i, m. biechtrituaal.
pennage, m. gevederte van roofvogel.

pennati- = pinnati-.
penne, f. pen, slagpen; veer (van pijl);
rectrice, stuurpen; ,•-, re'rnige, slagpen.

penne, penniforme, a. met slagpennen; veer- vormig; $ gevind.
pennon, in. (ruiter-)vaantje.
pênombre, I. halfschaduw; ha' lfdonker,
schemerdonker.
penon, m ..1. Spaanse vk aker (wimpel).
pendant, a. denkend; bien i. -, , weldenkend.
pense-bête, m. knoop in je zakdoek &.
pens6e, f. gedachte; mening, denkwijze;
denkbeeld; denkvermogen; voornemen,
plan; $ driekleurig viooltje; ' de derriere la tete, geheime gedachte of bedoe- ling; la ,..., de la mart, de gedachte aan de
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dood; la ,-, est bonne, 't idee is goed; ce pentadecagone [pe-], m. & a. vijftienhoek(ig).
West pas a ma'', zo bedoel ik het niet, pentaidre [p6-], m. vijfvlak; ,•,, a. vijfdat was mijn bedoeling niet; dire toute sa pentagonal [p"6-], a. vijfhoekig. [ vlakkig.
, niets verzwijgen van wat men denkt; pentagon e [pe-], m. & a. vijfhoek(ig).
't maar ronduit zeggen ; a la "a que, bij pentametre [pe-], m. vers van vijf voeten.
de gedachte dat..., als men bedenkt dat...; pentandre [pe-], a. $ met vijf meeldraden,
vijfmannig.
avec (dans) la "a de..., met de gedachte;
om...; contre sa "a, anders dan men denkt, pentandrie [pê-], f. $ klasse v. planten
dat
valt
me
zo
in;
met vijf meeldraden.
it me vient en ,,,,
par la ,--,, in gedachten; ,-,, a. violetbruin, pentapole [pe-], I. vijfstedengebied.
pentarchie
[-fi], f. vijfmannige regering.
penseekleurig.
pentasyllabe [pe-], a. & m. vijflettergrepig
pensee-mere, I. grondgedachte.
(vers).
penser, v.tr. & v.intr. denken, nadenken;
van zins zijn, van plan zijn; op 't punt Pentateuque jp g-], m. Pentateuch.
zijn; geloven, menen; pensez-donc I, denk pentathle [pètãtl], m. vijfkamp; athleet v. d.
vijfkamp (worstelen, rennen, springen,
eens aan !, stel u voor !; tu tenses si cela
discus-, speerwerpen).
fait un vide, ge kunt u voorstellen welk
een leegte dat achterlaat &; commie biers pente, I. helling; valletje (aan gordijn); trek,
neiging, verval (v. e. rivier); (arg.) peer;
tu tenses, zoals je wel begrijpen kunt;
la "a fatale, het hellend vlak; en , -i,
vous pensez sa joie, gij kunt u voorstellen
hellend, glooiend; en ", douce, zacht
hoe blij hij was; a quoi pensez-vous de...?
glooiend.
hoe kom je erbij om...? it n'en tense pas
moins, hij denkt er niet minder om (al Pentedte, f. Pinksteren.
zegt hij weinig); tu m'y fais e.,,, j'y tense, penture, I. hengsel (van scharnier).
a .propos, da's waar ook !; y pensez-vous?, penultiime [-tjem], a. (& f.) voorlaatste
[ slagen gebrek.
(lettergreep).
hoe heb ik het nou? vous n'y pensez pas!,
dat meent u toch niet !; mal ,---d, kwaad penurie, I. (geld)schaarste, armoede; volgrote
gondel.
pêotte,
I.
niet
zuiver
denken;
verdenken; '- mal,
keerd oordelen; ", a mai, iets kwaads in pêpe, m. (pop.) pa.
de zin hebben; sans '' a mal, ook: pepee, f. (pop.) pop.
zonder erg; a ce que je tense, naar mijn pepere, m. (pop.) vadertje, ouwe heer, opa;
X oudgediende; e--, , a. goed, groot, fijn,
meening; ' par soi-meme, zelf(standig)
puik.
denken; it a pen se mourir, hij was bijna
gestorven; une Pierre Pena me tuer, ik pêperin, m. vulkanische tufsteen.
was bijna door een steen gedood; '', m. pipite, pepette, f. (pop.) heitje: kwartje;
des ,--is, moppen, duiten, schijven.
le e,, de gedachte.
penseur, m. denker, peinzer; fibre ', vrij- pêpie, f. pip (vogelziekte); avoir la "a, dorst
hebben,
een droge keel hebben.
denker.
peplement, m. getjilp.
pensif, a. nadenkend, peinzend.
pension, I. jaargeld; kostschool; kosthuis, pêpier, v.intr. tjilpen (v. mussen).
-geld; '' alimentaire, onderstandsgeld; pepin, m. pit; (arg.) spuit (paraplu); avoir un
/., pour, verkikkerd zijn op; avoir avale
".., bourgeoise, burgerkosthuis; "a comun rude "a het hard to verantwoorden
plete, kost en inwoning; ", viagêre, lijf'
gehad hebben.
rente; "a de famine, familiepension, "a de
re forme, pensioen wegens in en door de Pepin (le Bref), m. Pepijn de Korte.
dienst ontstane gebreken; ,-,-, de retraite, pepiniere, I. boomkwekerij; kweekschool,
oeiensenout.
pensioen; etre et "., pour sa toilette, een
vast maandgeld hebben voor toilet- pepinieriste, m. boomkweker.
uitgaven; etre en '', in de kost zijn, op pêpite, I. klomp gedegen goud.
peplum [-Om] of pepton, m. Grieks vroukostschool zijn.
wengewaad.
pensionnaire, m. & f. gepensionneerde; kostganger: kostleerling(e); kostschoolmeisje; pepsine, 1. pepsine.
verpleegde; pensionaris; grand "a, raad- peptone, I. pepton.
pensionaris; e■., de la Comedie-Francaise, peptoniser, v.tr. in pepton omzetten.
pêquet, m. (arg.) jajem: jenever.
acteur met jaarwedde van de C. F.
percage, m. 't doorboren.
pensionnat, m. pensionaat, kostschool.
pensionner, v.tr. een jaargeld geven, -toe- percale of percaline, I. zeer fijn katoen.
percant, a. doordringend; scherp, schel;
kennen.
snerpend (v. wind en koude).
pensivement, adv. nadenkend.
pensum [pesOm], m. strafwerk; (arg.) klabak. perce, I. boor; gat, opening; mettre un tonneau
en r,i, een vat aan-, opensteken.
pentacorde [0-], m. irk vijfsnarige Tier.
perce, a. doorboord; etre bas „^-,, pen .geld
pentadactyle [0-1 i a. vijivin.gerig,. -tenig.

pensee-mere

perce-bois

perdre
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hebben; pays Bien "-- i , van goede wegen
voorzien land; r -i, m. doorsteek.
perce-bois, m. houtworm.
perce-cranet, m. trepaneerzaag.
percée, f. opening; open plaats (i. e. bos);
ouvrir une "--,, een doorweg maken, baan
breken.
perce-feuille, f. doorwas.
perce-forett, m. woudloper, moedig jager.
perce-maille, in. dagge-, ponjaard om malien te doorboren.
percement, m. doorboring; 't graven (v. e.
tunnel); 't maken (v. e. weg); 't boren
(v. e. put).
perce-nelge, f. t sneeuwklokje.
perce-oreillet, m. oorworm.
perce-pierret, f. $ steenbreek, zeevenkel.
percepteur, m. ontvanger (v. belastingen),
directeur van een postkantoor; (pop.)
ook = pacepteur.
perceptibilitê, f. waarneembaarheid, merkbaarheid; inbaarheid.
perceptible, a. waarneembaar, merkbaar;
inbaar.
perceptif, a. waarnemings-, waarnemend.
perception, I. waarneming, gewaarwording;
inning (v. d. belastingen); ontvangerspost, -kantoor.
perceptivitê, f. waarnemingsvermogen.
percer, v.tr. doorboren, -breken, -graven,
-slaan; aanboren, opensteken; doordringen; klinken door; doorzien; ,-- l'air de
ses cris, doordringende kreten slaken; ,-,,
l'avenir, doordringen (vooruitzien) in de
toekomst; cela me perce le cceur, dat is
mij een steek door het hart;'-., une fenétre,
een raam aanbrengen; ,--, le fond de
l'affaire, een zaak door en door tot klaarheid brengen; ,-., la foule, door de menigte
heendringen; les os lui percent la peau,
niet meer dan vel over been; ' une rue,
een doorbraak maken (door een blok huizen); "-, un secret, achter een geheim komen; en,-, d'un autre, uit een ander vaatje
tappen; ,--i, v.intr. doorbreken; dOOrkomen
(v. tanden); aanbreken (v. d. dag); aan de
dag komen, doorschemeren,, bekend worden; naam maken; zich een weg banen;
cette e'toffe ne perce point, laat geen water
door; la maison perce dans deux rues,
komt op twee straten uit.
percerette, f. zwikboortje.
perceur, m. , doorboorder (v. brandkasten,
-muren).
percevable, a. waarneembaar; inbaar.
percevoir, v.tr. waarnemen, bemerken; innen.
rivierbaars; stok, lat; (fig.)
perche, I.
bonenstaak; vierkante roede (ongev.
34 m 2); ^, d'arpenteur, meetstok; ,--,
oscillante, klimstok; ,-%., ci sauter, springstok, polsstok; tendre la ,.., a qn., iem. een
reddingsplank toesteken, hem de red-

t

dende hand toesteken; conduire ci la t- , ,
voortbomen; tine gran,de ,--i, een lange
slungel, 'n bonenstaak.
perche, m. in: au ,---,, zittend (v. vogels).
perchee, 1. rij zittende vogels.
percher, v.intr. & se i-i, v. pr. op een tak
zitten, roesten (v. vogels); hoog zitten,
hoog wonen, hoog gelegen zijn.
percheron, m. zwaar paard uit de Perche•
streek.
perchette, f. steunlat; soort net.
percheur, a. in: oiseaux ,--,s, roestvogels.
perchis, m. steurhengelroe; staketsel.
perchlorate [-k1O-], m. overchloorzuurzout.
perchlorure L-kie-i, m. perchloride.
perchoir, m. hoenderrek, roest(stok); (pop.)
kast, kamer.
perclus, a. lam, verlamd; crier comme un ,
schreeuwen als een bezetene.
perco, m. (arg.) X zie percolateur.
pervoir, m. handboor, fret; afstker.
percolateur, m. filtreerkan.
percussion, f. stoot, schok, botsing; onderzoek door kloppen. (in de geneesk.); fusil
a ,.i, slaghaangeweer, percussiegeweer;
instrument de '., slaginstrument.
percutant, a. afgaand door een slag of stoot.
door kloppen
percuter, v.tr. kloppen;
onderzoeken, percuteren, ausculteren.
percuteur, m. slagpin.
perdable, a. verliesbaar.
pendant, m. verliezer, verliezende partij;
,---, de l'eau, eb; ,--,, a. verliezend; nume'ro
, niet.
perd-fluide, ns. f aardleiding, -plaat.
perdition, I. verderf; ondergang; mener a /-•,,
ten verderve voeren; l'enfant de ,,i de
engel des verderfs: de satan; le fils de ,--,
Judas; lieu de '', plaats des verderfs;
terre de ,--,, vervloekt land; s'en aller en
,,, verloren gaan; navire en ,,-,, schip in
nood.
perdre, v.tr. verliezen, kwij traken; verloren
doen gaan, verspillen; doen verdwalen;
te gronde richten, ongelukkig maken, in
't verderf storten; 11 en perd le boire et le
manger, hij kan niets meer door de keel
krijgen (zo heeft het hem aangepakt);
la boussole (la carte, la tramontane),
de kluts kwijt raken; e,., carttenance, van
zijn stuk raken; ,-,, courage, de moed
verliezen; ,---, le fil, de draad kwijt raken;
,--, le gout du pain, (arg.) om zeep gaan;
lui faire ,---, cette habitude, hem die gewoonte afleren; le jeu le perdra, het spel
zal zijn ondergang zijn; ,-,.., patience, z'n
geduld verliezen; ,-., sa peine, vergeefse
moeite doen; ,-, le nord, beginnen te
malen; f•-, pied, geen grond meer voelen;
,, qn. dans l'esprit d'un autre, iemand
bij een ander zo zwart maken dat hij
geen goed meer kan doen; ,--, qn. de vue,
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iemand uit het oog verliezen; qn.
d'honneur, iemand zijn eer roven; it ne
perdra rien pour attendre, uitstel is geen afstel, hij zal er niets bij inschieten; ik zal
hem nog wel vinden; ti du terrain, terrein
verliezen; ti la tete, het hoofd verliezen2,
in de war raken; niet meer weten wat men
doet; jouer ti tout
alles op het spel z.etten;
v.intr. in waarde verminderen,
achteruitgaan; la mer perd, de eb begint;
se zich verliezen (in); zich verdiepen
(in); verloren gaan; wegsterven; verdwijnen; verdwalen; zich in 't verderf storten;
schipbreuk lijden, vergaan; cet usage se
perd, die gewoonte raakt uit de tijd;
je m'y perds, ik begrijp er niets van; se
dans la foule, in de menigte opgaan; se
en conjectures, zich in gissingen verdiepen.
perdreau, m. 3? jonge patrijs.
perdrigon, m. grote blauwe pruim.
perdrix, f. 3? patrijs;
blanche, sneeuwhoen;
ti guise, gewone patrijs;
hollandaise,
huisduif;
rouge, rosse patrijs; toujours
altijd hetzelfde.
perdu, a. verloren, weg; vergeefs; to gronde
gericht, gevallen; mat (v. kogel); verafgelegen; le regard dans le ne'ant, wezenloos
uithoek; du
voor zich uitstaren; coin
pain
wentelteefjes; et fonds
met
opoffering v. h. kapitaal;
de dettes, diep
in de schulden;
d'honneur, eerloos;
de reputation, berucht, in een kwaad gerucht staand; courir (crier) comme un
als een gek, als een bezetene; pour un de
dix de retrouves, wat men van de ene
kant verliest, wint men dubbel terug van
de andere; voor een die je kwijtraakt,
kun je wel tien andere krijgen; zie ook
,perdre en corps &.
Ore, m. vader; stamvader; pater, kloosterbroeder; le ,■/ X , de ouwe X; Pater X;
les 13,--is (de l'Eglise), de Kerkvaders; mon
, vader; eerwaarde (pater); nos mss, onze
(voor-)vaderen; adoptif, aangenomen
vader; les Pis blancs, de witte Paters,
conscrits, de
de Dominicanen; les
beschreven (de vroede) vaderen, de
douillet, een kleinzerig
senatoren; un
e'ternel, de Eeuwige God;
mannetje; le
le
gardien, de (pater) gardiaan; un
gateau, de kinderen met koekjes en lek kers bedervende vader; un gros e•,,' een
la Joie, een vrolijk heer;
dikzak; un
noble, vaderrol (op 't toneel);
paatje;
nourricier, voedstervader; petit
mon petit ,-- !, (fam.) vadertje, ouwe
jongen notre premier ons aller vader:
Adam; le saint,,,, de H. Vader: de Paus;
spirituel, zielzorger: biechtvader;
le
spirituel, ook: onze Heer Jezus; le
ti supérieur, de (pater) overste; /-%., de faet mere, mijn
mine, huisvader; mes

ti

pericarpi que

ouders; de ,---, de famine, solied (van
geldbelegging ); de ti en fils, van vader
op zoon; comme et mere, als grote
mensen; als vanzelf; un verre de ,--, et
mere, een bel van een glas.
piregrinant,
zwerveling, reiziger.
pêrigrinateur, m. zwerveling, reiziger.
peregrination, f. reis, 't reizen en trekken,
(zw erf)tocht.
perêgriner, v.intr. zwerven, reizen en trekken.
pêrtgrinitê, f. vreemdelingschap.
ptremption, [-dps 6], f. verj aring.
pèremptoire [-aptwar], a. -ment, adv. vernietigend; beslissend, afdoend.
pirennant [perend], a. $ die v. I- of 2-jarig
overblijvend wordt.
pêrenne [-ren], a. overblijvend.
pêrennitê, [-eni-], f. lange duur ; $ 't overblijvend zijn; voortduring.
perêquation [-kwa-], I. gelijkmatige verdeling (v. belasting &), nivellering (der
salarissen).
perfectibilit6,f. vatbaarheid voor volmaking.
perfectible, a. vatbaar voor volmaking.
perfection, f. volmaaktheid, voortreffelijkheid; a la (dans la)
en r%.,, voortreffelijk;
ci sa (of la)
tot de hoogste trap van
volmaaktheid. [betering.
perfectionnement, m. (ver)volmaking; verperfectionner, v.tr. (ver)volmaken, verbeteren;
v. pr. se
zich bekwamen; se
dans un art, zich verder bekwamen.
perfectionneur, m. verbeteraar (v. uitvinding).
perfide, a. -ment, adv. trouweloos, vals.
perfidie, f. trouweloosheid, valsheid.
perfolik, a. $ stengelomvattend; bladvormig verdeeld.
perforage, m. 't doorboren, 't perforeren;
doorboring.
perforant, a. doorborend.
perforateur, a. doorborend;
m. boor;
boortoestel, boormachine.
perforation, f. doorboring.
perforatrice, I. X boortoestel, -machine.
doorboren, perforeren.
perforer,
performance, I. afgelegde proef v. geschiktheid; prestatie; verrichting; re'aliser une
'n proef afleggen.
Pergame, Pergamum.
pergole, I. pergola, loofgang (bij villa).
pert, m. & I. peri: fee, engel.
om, om . . . heen.
pêrianthe, m. 4 bloembekleedsels.
pêribole, m. vrije- of beplante ruimte om
antieke tempel.
pêricarde , m. hartzakje, hartvlies.
pericardique, a. v. 't buitenste hartvlies.
pêricardite, f. T ontsteking van 't hartvlies.
piricarpe, m. 4 vrucht-, zaadvlies.
pêricarpique, a. v. 't vruchtvlies.
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pêriptere, (m. &) a. (gebouw) door een zuilenpêrichondre [-kOdr], m. kraakbeenvlies.
gang omgeven.
p6ricliter, v.intr. gevaar lopen, in gevaar
périr, v.intr. vergaan°, omkomen, te gronde
zijn; in verval geraken, vallen.
gaan; N corps et biens, met man en' muis
p'ericráne, m. pericranium, schedelkapsel.
vergaan; emPoisonne, door vergiftiging
goudsteen.
peridot [-do],
omkomen; N de misère, van ellende ompêridrome [-drOm], m. ronde buitengalerij.
komen; faire
doen vergaan; ombrenperigee, m. perignum: dichtste stand van
planeet bij de aarde.

gen; laisser

laten vergaan.

pêrigueux [-gob], m. zwartsteen (v. 't po- perisciens[-isjë], m. pl. rondomschaduwigen.
periscope, m. periscoop (op onderzeeboten
lijsten).
& in loopgraven); (fig.) lange lijs.
perihelium (waar een planeet
périhNie, I .
pêriscopique, a. hol-bol (v. e. lens).
't dichtst bij de zon is).
peril [-ril], gevaar; le f.%, jaune, het gele pêrisperme, in. kiemwit, -hulsel.
gevaar; it y a N en la demeure, uitstel pêrispermique, a. v. 't kiemwit.
is gevaarlijk; au N de sa vie, met levens- pê risprit, m. (spiritisme) fluidum tussen
gevaar; en

de mort, in doodsgevaar.

lichaam en geest.

perilleusement, adv. v. pErilleux Frijobl, a. pêrissable, a. vergankelijk.
pagaaibootje, kano.
hals- pêrissoire, f.
gevaarlijk; bedenkelijk; saut
pêristaltique, a. wormsgewijs, peristaltisch.
brekende sprong, salto mortale.
pêristaltisme, m. 't wormvormig zijn.
périme, a, uit de tijd.
pêrimer, v.intr. vervallen; verlopen, ver- pêristole [-stO1], f. wormvormige beweging.
peristyle; m. zuilenrij, zuilengaierij.
jaren (in rechten).
pêrisystole [-61], f. tussentijd; rust tussen
omtrek.
pêrimetre,
uitzetting en inkrimping v. h. hart.
période, I . omloopstijd (van hemellichaam);
tijd,Itijdperk, -vak; X opkomen v. her- pêritoine, m. buikvlies.
halingsoefeningen; volzin; stadium (van peritoneal, a. van 't buikvlies.
pêritonite, 1. T buikvliesontsteking.
toppunt, hoogtepunt.
ziekte);
perlaire, a. parelkleurig.
pêriodicitê, I. geregelde terugkeer.
fijne potas.
pêriodique, a. geregeld terugkerend, perio- perlasse,
r wisselkoorts; fraction perle, I. parel; kraal; parelletter; luchtbellediek; fiêvre
repeterende breuk; fraction N compose'e, gemengd repeterende breuk; style
de zich in statige perioden bewegende
periodiek, tijdrhetorische stijl;
geregeld verschrift; publication
schijnend blad.
pêriodiquement, adv. periodiek.
pêriceciens [periêsje] m. pl. omwoners.
pêrioste, m. beenvlies.
périostite, 1. T beenvliesontsteking.
periostose, t. T opzwelling v. h. beenvlies.
pêripatéticien, m. wijsgeer uit de school van
Aristoteles; (tam.) vriend van 't wandelen.
pêripatkienne, f. (arg.) straatmadelief.
piripathêtique, a. Aristoteliaansch; van A.
pêripêtle [-si], t. ontknoping; plotselinge
ommekeer; les ook: de verwikkelingen, lotswisselingen, het wisselend spel
der kansen, wederwaardigheden, avonturen, gebeurtenissen.
pêriphêrie, f. omtrek.
përiphérique, a. aan de buitenzijde (liggend).
pêriphrase, I. omschrijving.
përiphraser, v.intr. omschrijvingen gebruiken; r•, , v.tr. omschrijven.
a. ompêriphraseur, m. omschrijver;
schrijvend.
pêriphrastique, a. omschrijvend.
pèriple, m. omvaring; omzeiling; ontdekkingsreis; verhaal daarvan.
péripneumonie, f. r longontsteking; longziekte (v. vee).
FRANS WOORDENBOEK.

tje (op een vloeistof); pilletje; 't beste,
puikje;
fausse, glasparel;
fine, echte
parel;
d' Angleterre, $ Blenheim' pippin;
de verre, kraal; je ne suis pas venu
pour enfiler des
ik zit hier niet om
vliegen te vangen; faire la f%-i, parelen;
ldcher une
(pop.) een wind laten.
perle, a. parelachtig, -vormig; parelend;
bepareld, met parels bezet; zeer fijn bewerkt, geborduurd; f parelrein afgerond;
(arg.) fijn uitgevoerd, wasecht; orge
geparelde gerst.
perler, v.tr. parelvormig maken; zorgvuldig
bewerken;
v.intr. parelen (v. zweet &).
perlette, f. pareltje.
pareloester.
perlier, a. parel-; huitre
perliire, f. $ parelkruid.
perlimpinpin, m. in: poudre de (%.,, wonderpoeder, kwakzalversmiddel.
haai; knorhaan; grote poon.
per Ion, m.
perlot, m. soort kleine oester; (pop.) tabak.
perlure, I. parel: knobbeltjes op 't gewei.
permanence, I. duurzaamheid, voortduring;
een permanent bureau
dtablir une
voortdurend, blijvend;
vestigen; en
se declarer en zich permanent verklaren, verklaren dat men niet zal uiteengaan (v6Or bepaalde zaken zijn afgehandeld).
permanent, a. duurzaam, blijvend; vast;
vast
armee r■ie, staand leger; membre
lid;
m. 't blijvend gedeelte.
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persecutant

perme, I. (top. & X) permissie.
perpendiculaire, I. loodlijn; (arg.) slang:
permiabilitê, f. doordringbaarheid.
horlogeketting; a. -ment, adv. loodpermeable, a. doordringbaar.
recht, steil.
perm ettre, v.tr. veroorloven, vergunnen, perpendicularite, I. rechtstandigheid.

toestaan; het mogelijk maken; pertnettez!
excuseer me !; permis a vous de..., het
staat u vrij om...; se ', veroorloofd
worden; se de, de vrijheid nemen, zich
veroorloven.
permis, m. verlofbriefje;
de chasse, jachtakte;
de circulation, vrijbiljet op spoorwegen; de conduire (de chauffeur), rijbewijs; ti d'exportation, uitvoerconsent;
ti d'importation, vergunning tot invoer;
d'inhumer, vergunning tot begraven;
de sejour, verblijfkaart.
permission, verlof, vergunning; agricole,
landbouwverlof; de dix . heures (de
minuit), X avondpermissie; (arg.) degenstok, knuppel; donner (la)
de..., de
vrijheid geven om; prendre la de, de
vrijheid nemen om...; avec votre e■, , met
uw verlof, neem mij niet kwalijk; soldat
en
soldaat met verlof.
permissionnaire, tn. soldaatYdie avondpermissie heeft; verlofhebbende; verlofganger, soldaat met verlof; houder van
een vrijbiljet (op spoorwegen).
permissionner, v.tr. verlof-, vergunning
geven.
permutabilite,
verwisselbaarheid.
Permutable, a. verwisselbaar, omzetbaar.
permutant, tn. verwisselaar, omruiler.
permutateur, m.
omschakelaar.
permutation, I. verwisseling; verplaatsing,
omzetting, ambtsverwisseling; ruiling van
standplaats.
permuter, v.tr. verwisselen; omzetten, omwisselen; v.intr. ruilen (van ambt of
standplaats).
Pernambouc, m. Pernambuco.
Pernicieusement, adv. v. pernicieux, a. vet-derfelijk, schadelijk.
[heid.
perniciositê, f. verderfelijkheid, schadelijkpernod, tn. (pop.) soort bitter; glas absinth;
pernot,
beschuitje. [X zware granaat.
pêronè,
kuitbeen.
pêronier, a. knit-.
pêronnelle, I . babbelaarster, kletskous.
pkoraison, I. slot v. e. redevoering, slotrede.
pêrorer, v.intr. oreren, (lang en hoogdravend) redeneren;
v.tr. (oud) spreken
Over.
peroreur, tn. veelprater, praatjesverkoper.
perot,
overblijvende boom van 5o jaar;
papegaai; kalkoense haan.
perote, m. inwoner van Pera.
Perou, tn. Peru; ce n'est pas le
daaraan
is weinig to verdienen; c'est le
't is een
Pêrouse, 1. Perugia.
[goudmijn.
peroxyde, m. peroxyde (meer zuurstof bevattend dan oxyde).

perpendicule, m. loodlijn.
(pop.) voor eeuwig; levenslang. [misdaad).
perpetration, f. 't bedrijven, 't begaan (v. e.
perpetrer, v.tr. volvoeren, bedrijven, begaan.
perpetuation, I. vereeuwiging, 't doen voortbestaan, voortduring.
perpêtuel, a. -lement, adv. altijddurend,
voortdurend, eeuwig; levenslang.
perpetuer, v.tr. vereeuwigen, doen voortduren; eindeloos rekken (een proses &);
voortduren, blijven bestaan; se
se
dans une charge, blijven doordienen in 't
oneindige; se N de Pere en fils, van
vader op zoon overgaan.
perpétuitê, I. voortduring, duurzaamheid;
eeuwigheid;
voor eeuwig, levenslang.
geen
perplexe, a. verlegen, onthutst; etre
raad weten.
perplexitê, I. verlegenb.eid, verslagenheid.
perquisition [-Id-], f. n.asporing, (gerechtelijk) onderzoek; P.," a domicile, N domiciliaire, huiszoeking; ope'rer une
'n huiszoeking doen.
perquisitionner, [-ki-] v.intr. een gerechtelijk
onderzoek instellen, huiszoeking doen.
Perrault [pert], tn. Perrault.
m. stenen beschoeiing, -kant.
Perrette, f. Pietertje, Pietje; boite
heimelijk spaarpotje.
katapult (Midd. Eeuwen).
perriire,
stoep, bordes, terras.
perron,
papegaai; bramsteng;
m.
perroquet,
(fam.) kletsmeier, kamerlid; douanebeambte; (arg.) glaasje absinth; douffer
(strangler) un ', (arg.) een glaasje abladdersinth verschalken; bdton de
bramzeil; voix de
stok; voile de
kraakstem.
perroqueter, v. intr. de mensen nabauwen.
perrotine, f. X kleurenpers.
perruche, I. 3? wijfje v. d. papegaai; parMet; kt. bovenkruiszeil, grietje-van-dijk;
(arg.) glaasje absinth.
haar); vieille —,
perruque, I. pruik (ooh:
ouwe pruik, ouderwets mens; porter
een pruik dragen,,,,, a. ouderwets; comme
hoe ouderwets !
c'est
perruque, a. gepruikt, met een, pruik op.
'n pruik opzettea.
v.tr.
perruquer,
perruquier, m. pruikenmaker; minute de e%),
[blauw).
bo erenkwartiertje.
pers [per], a. blauwgroen, peacock (pauwPersan, m. Perzier, Pers; p', a. Perzisch.
m. & f. Pers (in de
Perse, I. Perzie;
Oudheid); p—, a. oud-Perzisch.
Persius (Rom. dichter, 34-62).
Perse,
persêcutant, a. vervolgend, lastig, kwellend.

perpite, in: a

persecuter
kwellen.

persecuteur, m. vervolger; kwelgeest;

pertuis
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persecuter, v.lr. vervolgen, lastig vallen,
a.
vervolgend, vervolgings-.
persecution, I. vervolging; kwelling; delire
de la
vervolgingswaanzin.
persècutrice, f. vervolgster.
Persee, m. Perseus.
perthiramment, adv. met volharding.
perseverance,
volharding.
persivirant, a. volhardend, standvastig.
persEvêrer, v.intr. volharden, volhouden
(met, 4); aanhouden.
persicaire,
$ vlooienkruid, perzikkruid.
persicot [-kO], m. persico (likeur).
persienne, f. zonneblind.
persiflage; m. spotternij, bespotting.
persifler, v.tr. bespotten, belachelijk maken.
persifleur, m. bespotter.
persigner, v.tr. (pop.) mishandelen.
persil
$ peterselie; (arg.) Naar; alley
au ', (arg.) erop uit gaan (v. prostituêes);
faire son
(arg.) op de baan lopen;
gréler sur le
zwakkeren zijn overmacht
doen gevoelen.
persiflage [-ijad], f. snede koud rundvlees
met peterselie.
persillê [-ije], a. in: fromage
groen gevlekte kaas.
persique, a. in: pile Perzische golf;
ordre ', perzische bouworde (slavenbeelden i.p.v. zuilen).
persistance, t. bestendigheid, 't voortduren;
avec
hardnekkig.
persistant, a. volhardend; blijvend, niet
gauw vervliegend, lang durend, aanhoudend; $ overblijvend.
persister, v.intr. aanhouden, blijven bestaan,
volharden, blijven (bij); vows persistez?,
blijft u bij uw besluit?
persone, a. $ gemaskerd.
personnage, tn. persoon, personage; rol
(v. e. acteur); figuur (op een schilderij);
un tres haut
'n hoge ome.
personnaliser, v.tr. personifieren;
v.int.
persoonlijk zijn (worden).
personnalitê, I. persoonlijkheid; personaliteit; persoonlijke belediging, zelfzucht.
personne, f. persoon; civile, rechtspersoon;
grande
volwassene, groot mens;
une jeune
een jong meisje, een jonge
dame; ti morale, zedelijk lichaam; ma
pre'cieuse mijne Wenigke it ; mijn
persoontje; aimer sa petite r•-, , op
zijn gemak gesteld zijn, met zich zelf
ingenomen zijn; titre content de sa petite
, over zich zelf tevreden zijn; it est
biers fail de sa
hij is een knap man;
dans la
de, in den persoon van;
aucun accident de er zijn geen mensenlevens te betreuren; mire qc. de sa
r•d, persoonlijk of zejf doen; en (propre)

in (eigen) persoon; it y a' et
men
moet niet alle mensen over een kam
scheren;
pron. (alleen in negat. zin)
iemand; i n'est venn, niemand is gepersonnê, a. $ gemaskerd.
[komen.
personnel, a. persoonlijk; avoir des iddes
les, er eigen denkbeelden op na houden;
zelfzuchtig;
m. bedienden, personeel;
f. personele belasting (= contribution
personnellement, adv. persoonlijk; wat mijzelf betreft.
personnette, f. (lam.) persoontje.
personnification, I. verpersoonlijking.
personnifier, v.tr. verpersoonlijken, personifieren.
perspectif, a. perspectivisch.
perspective, f. doorzichtkunde, perspectief;
vergezicht; verschiet; vooruitzicht; d la
de, met het vooruitzicht op; en
in perspectief; in 't vooruitzicht.
perspicace, a. scherpzinnig.
perspicacitê, f. scherpzinnigheid.
perspicuitê, f. duidelijkheid.
perspirable, a. vocht-, luchtdoorlatend.
perspiration, f.
uitwaseming.
perspirer, v.int. doorzweten.
persuader, v.tr. overtuigen, overreden, overhalen; doen geloven; N qc. a qn., qn.
de qc., iemand van iets overtuigen; se e•-,,
zich verbeelden, geloven; overtuigd zijn;
door overtuiging bij te brengen zijn;
elkaar wijsmaken dat...
persuasible, a. voor overtuiging vatbaar.
persuasif, a. overredend, overtuigend.
persuasion, f. overreding, overtuiging.
persulfure, m. persulfide (meer zwavel
bevattend dan 'n sulfide).
perte, verlies, nadeel; verderf, ondergang,
verval; verdwijning (v. rivieren);
seche,
zuiver verlies;
sensible, zwaar verlies;
les
(brand)schade; essuyer (faire) une
een verlies lijden; vendre d
met
verlies verkopen; a
d'haleine, zodat
men er buiten adem van raakt;
de
vue, onafzienbaar, zover 't oog reikt;
discuter a
de vue sur qc., eindeloos
met
over iets redetwisten; avec
nadeel of verlies; en pure
te vergeefs;
se retirer sur sa
ophouden met spelen
als men verloren heeft.
pertérebrant, a. F stekend (v. pijnen):
pertinace, a. hardnekkig.
pertinacite, f. hardnekkigheid.
pertinemment [-amd], adv. gepast, met
oordeel, met kennis van zaken, ad rem;
met zekerheid, zeker.
pertinence, f. gepastheid, juistheid, het
ad rem zijn, toepasselijkheid.
pertinent, a. gepast, oordeelkundig, ter
zake dienend, afdoend.
[vaart.
pertuis
m. gat, opening; nauwe door-
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pertuisane, I. W pertizaan (soort hellebaard).

perturbateur, m. -trice, f. (rust)verstoorder,
-ster; —, a. storend.

perturbation, f. storing, stoornis; ontstelteperturbE, a. ontsteld.
[nis.
Pirugin, m. iemand nit Perugia; p—, a.
van Perugia.
Piruvien, m. Peruaan; p—, a. Peruaans,
pêruvienne, t. soort stof. [nit Peru.
pervenche, f. $ maagdepalm (ook: odeur);
,---,, a. lichtblauw.
pervers [-ver], a. verkeerd, verdorven,slecht,
pervers; ‘--,, in. pervers mens, iemand
met perverse neigingen.
perversion, f. ontaarding, bederf, verdorvenheid, ondeugd.
perversite, f. verdorvenheid, slechtheid,
perversiteit, verkeerdheid.
perverti, a. ontaard, verdorven.
pervertir, v.tr. bederven, slecht maken, doen
ontaarden; ,-,., le sens, de zin verdraaien;
se ', slecht worden.
pervertissement, m. 't bederven, 't slecht
maken.
pervertisseur, in. bederver.
pervertisseuse, I. verleidster, bederfster.
pesade, f. 't optillen van do voorpoten.
pesage, m. 't wegen; plaats, waar de jockeys
gewogen worden (ook: enceinte du ,-,i).
pesamment, adv. zwaar, drukkend, log.
pesant, a. zwaar, log, plomp, onbeholpen;
drukkend; volwichtig (v. munten); bij
't gewicht verkocht wordend; /-•, a la
main, zwaar op de hand (v. een paard);
,---a, m. gewicht; valoir son ,-, d'or, niet
met goud te betalen zijn, z'n gewicht aan
goud waard zijn.
pesanteur, f. zwaarte, gewicht; logheid,
traagheid; zwaartekracht; ,,, d'estomac,
druk op de maag; ,,, spe'cifique, soortelijk
gewicht (S.G.).
pese, zie phe.
pese-acidet, m. zuurweger.
pese-bêbêt, m. babyschaal, kinderweegschaal.
pesse, I. 't wegen; hoeveelheid die men in
eens weegt; druk; en faire la '', het
pese-esprit(s), m. alcoholweger. [wegen.
pese-ether(s), in. etherweger.
pese-filtret, m. weegglaasje, -flesje.
pese-grain, m. graanweger.
pese-huile, m. olieweger.
pese-last, m. melkweger.
pese-lettre(s), m. brievenweger.
pese-liqueurt, m. vochtweger.
pese-monnaie, m. muntschaaltje.
peser, v.tr. wegen; uit-, afwegen, wikken en
wegen, overwegen; ne pas ,., une once,
geen ons wegen; (fig.) zich zo licht als een
veertje voelen; ".., ses paroles, zijn woorden op een goudschaaltje afwegen, zijn
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woorden wikken en wegen; .', v.intr.
gewicht hebben, wegen, zwaar zijn;
drukken; zwaar vallen; faire ,-,, son
autoritd sur qn., iemand zijn gezag laten
voelen; ,,, sur qc., drukken, steunen op
iets; druk uitoefenen op; invloed hebben
op; ,--,, sur le cceur, bedroeven; Bette viande
pese sur l'estomac, dit vlees ligt zwaar
in de maag; /.•, sur un mot, de nadruk
leggen op een woord; blijven stilstaan
bij een woord; /---d sur une note, een toon
lang aanhouden; l'argent ne lui pese
guere, hij is erg royaal met zijn geld;
le cdlibat ne lui pese pas, 't celibatair
zijn valt hem niet zwaar.
pese-sel(s), m. zoutweger, salinometer.
pese-sirop, in. (suiker)stroopweger.
peseta [peseta], f. peseta (Sp. munt).
pesette, f. goudschaaltje; peseta.
peseur, tn. weger; ‘--, public, waagmeester.
peseuse, I. weegster, weegtoestel.
pese-vin, m. wijnweger.
peson, m. unster, weeghaak;'e 4 ressort,
veerbalans.
pessaire, m. pessarium, moederkrans.
pesse, f. $ lidsteng; rode den.
pessimisme, m. neiging om alles van de
slechtste kant te bezien, zwaarmoedige-,
afkeurende levensbeschouwing, pessimisme.
pessimiste, m. iem., die alles van de slechtste kant beziet, pessimist; ,•-,, a. pessimistisch.
peste, f. pest; verderf; plaag; t•-, bovine,
runderpest; ,-,, noire, zwarte pest; i--,
pulmonaire, longenpest; une petite '',
satanskind, helleveeg; dire la ,-., of ,-., et
rage de qn., geen goed haar aan iem.
laten; ,•./.1 interj. drommels ! wel verduiveld ! ,•, de..., de duivel hale...
pester, v. intr. razen, schelden; ,■., contre,
razen, vloeken (op), uitvaren tegen, mopperen tegen.
pesteux, a. met de pest besmet, pestachtig.
pestifire, a. verpestend, besmettelijk.
pestifki, a. met de pest besmet; ‘--,, m.
pestlijder.
pestilence, f. pest2.
pestilent, a. pestachtig; besmettelijk. rlijk.
pestilentiel [-sj-], a. verpestend, besmettepet [p e], m. wind, veest; it y a (du) ,•,!, opgepast !; it n'y a pas de '', geen gevaar !;
,-, de chat, glaasje absinth; i.,./ de lout',
schoolfrik; ‘-,, de nonne, nonnefortje;
poffertje; faire du ,---,, (pop.) opspelen;
cela ne vaut pas un e--, de lapin, dat is geen
cent waard.
pelage, m. (pop.) herrie.
pêtale, m. t ibloemblad.
pêtalé, a. $ met bloembladen.
pêtalisme,11 tn. volksgericht (Syracuse) op
olijfbladeren geschreven.
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pëtarade, f. paardenwind; serie winden; geluid met de mond (om iem. te honen:
faire la ,-, a qn.); geknal (v. motoren);
knal (effect).
pêtaradeux, in. (arg.) zie motocycliste.
petard, m. voetzoeker; X petarde, springbus;
kever; (pop.) knalsignaal; kanon, knapper, revolver, klap; achterste; kabaal,
herrie, opschudding; faire du ,--,, herrie
schoppen; faire un ,--, du diable, een geweldige herrie maken; lancer of tirer un
,J, iets doen dat opzien baart, schandaal
verwekken.
pétarder, v.tr. met springbussen doen splijten, doen springen.
pitardier, m. springbusmaker; (pop.) herrieschopper.
pêtase, m. petasus: hoedje met brede
rand; ,-, aile, gevleugeld hoedje van
Mercurius.
pétasite, I . $ hoefblad.
pêtasse, I. (pop.) niese: vrouw; rats: vrees;
diarrhee.
!Masson, tn. (arg.) X kanon van 37 mm,
mitrailleuse.
Maud, la cour du roi e',,, huishouden van
Jan Steen, Poolse landdag.
pêtaudiire, f. wanordelijke vergadering,
huishouden van Jan Steen, warboel.
pet-de-loup, tn. t wolfsveest; zie ook: pet.
pêtêchies, f. p1. kleine rode vlekken.
pet-en-Pair, m. billentikkertje (kort jasje).
peter, v.intr. veesten, winden laten; knetteren, kraken; springen; (fig.) losbarsten,
uitkomen; la ,---,, (pop.) honger hebben;
ca va ,-•-,, het wordt ernstig (menens); it
vows peters dans la main, er is geen staat
op hem te maken; i.'-, de sante, van gezondheid barsten.
pite-sec, In. bullebak, kort aangebonden
heer.
pêteur, m. veester.
pêteuse, t. veestster (arg.) X mitrailleuse.
péteux, a. (pop.) bang; ,.,, m. bangerik.
petillant [-tij-], a. knetterend; fonkelend,
schitterend; vurig, levendig.
pêtillement, [-tij-], tn. 't knetteren, 't knappen; fonkeling, schittering; levendigheid.
Willer [-tije], v.intr. knetteren, knapperen;
bruisen; tintelen, fonkelen, schitteren;
op hete kolen staan; ,,, d'impatience,
branden v. ongeduld.
pêtiolaire [-sjO1-], a. $ van een bladsteel.
petiole [-sj011, tn. $ bladsteel.
petiole [-sjO-], a. $ gesteeld.
petiot [-tj6], a. klein°, kleingeestig, kleinzielig; ,-..i, in. kleintje, kleuter.
petit, a. klein; gering, onbeduidend; kleingeestig; le ,-, deuil, lichte rouw; mon ,-•.,
magi, lieve man; au ,-, pied, en ,•-,, in
't klein; aux ,,,s soins, lief en voorkomend;
e-, a ,•,, allengs, langzamerhand; ,-,, m.
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't kleine; kleintje; jong v. e. dier; faire
des ,..,s, jongen; (arg.) tee, f. meisje; les
belles ,,,s, (arg.) de meisjes van de vlakte.
petit-beurre, m. petit-beurre beschuitje.
petit-bleu, m. (lam.) 'telegram; lichte landwijn.
petit-dunkerque, m. kleine (ivoren) snuisterijen.
petitet-fillet, f. kleindochter; (OP.) half
flesje wijn.
petitet-maitresset, f. modepop, nufje.
petitement, adv. klein(tjes), in het klein;
bij kleine beetjes; bekrompen, povertjes;
etre j.-, loge, klein behuisd zijn.
petitet-niicet, t. achternicht.
petite-oie, f. soort plooikraag.
Petites-maisons, /.pl. gekkenhuis, krankzinnigengesticht.
petitesse, I. kleinheid, geringheid; kleingeestigheid; e, d'dme, kleinzieligheid; ,-,-,
d'esprit, bekrompen-, kleingeestigheid.
petite-vêrole, f. pokken.
petitt-fils, m. kleinzoon.
petitt-fourniert, in. bakker van kleingoed.
petitt-gris, m. (bont v.) grijs eekhoomtje.
petition, f. verzoekschrift, smeekschrift;
de Principe, 't aannemen van wat er
bewezen worden moest.
pêtitionnaire, m. indiener van verzoekschrift.
pêtitionnement, m. 't indienen v. e. verzoek-

schrift, volkspetitionnement.
pétitionner, v.intr. een verzoekschrift inpetit-lait, m. hui, wei.
[dienen.
petitt-maitret, m. saletjonker, fat.
petit-muguet, in. $ ruwkruid.
petit-nigre, tn. negerengels, -taaltje.
petitt-neveut, m. achterneef.

petitet-niicet, I. achternicht.
Who're, in. eis, verzoek om handhaving
in 't bezit.
petit-pont, tn. (pop.) dam: bilnaad.
Petit-Poucet, m. Kleinduimpje.
Petit-russe, m. iemand uit Klein-Rusland.
petit-russien, a. uit (van) Klein-Rusland;
Klein-Russisch.
petits-enfants, m. pi. kleinkinderen.
Wolfe, I. drukte om niets, gedoe, kouwe
drukte.
pétoire, f. (pop.) oud jachtgeweer.
peton, tn. voetje, pootje.
pitoncie, in. kamschelpdier, kammossel.
Pètrarque, m. Petrarca (Ital. dichter, 1304—
1374).
pêtra(s), in. (pop.) knul, knuppel, lomperd.
pêtrk a. steenachtig (bv. l' Arable ,--,e);
apophyse ,---,e, rotsbeen.
petrel, in. 3t stormvogel.
pitreux, a. van 't rotsbeen.
pitri, a. gekneed, behept; e■, de bonte, vol
goedheid, door en door goed, ingoed.
pêtricole, a. in de rotsen levend.
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petrifiant, a. verstenend, kalkafzettend.
nigheid; alsof 't maar niks is; i. -, ou point,
petrification, I. verstening. [stenen.
zo goed als niet(s); ni "-, ni point, in
pêtrifier, v.tr. doen verstenen; se ,-.,, ver't geheel niet(s), ", ou prou, veel of weinig.
pêtrin, m. bakkerstrog; tire clans le'', in de peucedan, m. $ varkenskervel.
pekel zitten; se mettre dans le N, zich peuh ! interj. och kom ! boeh ! 't mocht wat !
erin werken.
peuplade, f. volksplanting; volksstam.
petrir, v.tr. kneden; vormen.
peuple, in. yolk; menigte; (dialectisch) popel,
petrissable, a. kneedbaar2.
populier; (arg.) figurantenrol; ...n'est pas
pêtrissage, m. kneding.
ce qu'un vain '' pease, dat is niet wat men
zo oppervlakkig denkt; ne de ,-,,, uit het
petrisseur, tn. kneder; R kneedmachine.
yolk afkomstig; ‘..,,, a. ordinair, met de
pêtrisseuse, f. kneedster.
kennis
der
gesteenten.
eigenschappen
van de mensen uit het
pêtrographie, I.
yolk.
pétrole, m. (& pop. f.) petroleum; (pop.)
jenever.
peuplement, m. bevolking, 't bevolken.
pëtroler, v.tr. brandstichten door petroleum. peuple-poite, m. volksdichter.
pêtrolerie, I. petroleumraffinaderij.
peupler, v.tr. bevolken; e,,, v.intr. zich voortpitrolette, I. klein motorbootje; kleine auto
planten.
door stoom gedreven.
peupleraie, f. populierenbosje.
petroleur, m. brandstichter met petroleum; peuplier, rn. $ populier, peppel.
(arg.) X vlammenspuiter.
pear, f. vrees, angst; bezorgdheid; ,, bleue,
reuzenangst; avoir e■, de, bang zijn voor;
petroleuse, f. (0 petroleuse (tijdens de Commune); (arg.) auto; bestuurbare ballon;
X keukenwagen.
pêtrolier, a. petroleum-; r•i, tn. .t, petroleumschip.
pétrolifire, a. petroleumhoudend; petroleum-; valeurs ,--,s, petroleumwaarden.
pêtrologle, f. = petrographie.
pêtrosilex, m. rots- of bergkiezel.
pêtrousquin, ni. X postieker: burger; (pop.)
knul, individu,• achterste.
petulamment, adv. dartel, uitgelaten.
petulance, I. dartelheid, onstuimige-, opbruisende levendigheid.
petulant, a. dartel, uitgelaten, opbruisend,
opvliegend, wild.
petun [petee], m. (oud) tabak, toeback.
petuner, v.tr. & intr. (oud) roken, toeback
[suygen.
petunia, m. $ petunia.
pétunse, m. wit veldspaath (uit China).
peu, adv. weinig; weinigen; e., fait four...,
niet bepaald geschikt voor...; e.--, courageux, niet erg dapper; ,■, naturel, onnatuurlijk; le "--, d'argent & que j'ai,
het beetje geld dat ik heb; mon ,-, de
merite, het beetje verdienste dat ik heb;
un ,%,, een beetje; en of !; vous allez
vous marier? un'' monneveu,(fam.) als je
er niets op tegen hebt, ik denk zo van ja;
un ,, partout, zowat overal; ,---, 4 ,-•-,,
langzamerhand; ci ,,, pres, ongeveer, ten
naaste bij; depuis,•,, sinds kort; d'ici e•d,
binnenkort; pour e•-, que vous lui ecrivies,
..., als ge hem maar even schrijft, ...;
pour e•., aimable qu'il soft, ..., hoe onvriendelijk hij ook is, ...; pour un e■.,
(plus)..., het scheelde weinig of...; sous i..,
of dans e binnenkort; quelque ,%-,, wel
eenigszins, wel wat; tant soit "-,, een
weinigje; i•-, de chose, weinig; niet veel
zaaks; attendez un t. ,, wacht eens even;
excuses du i---,, (iron.) 't is me geen klei-

avoir ,•-, pour, bezorgd zijn over; j'ai ,•-,
qu'il ne vienne, ik ben bang dat hij komt;
j'ai ,--, qu'il ne vienne pas, ik ben bang
dat hij niet komt; quelle e■i avez-vous?,
waarvoor ben je bang? n'avoir que la ,---,,
er met de schrik afkomen; faire "-i, bang
maken; a faire i, om er. bang van to
worden; mis(e) a faire N, gekleed als een
vogelverschrikker; prendre ,-.-,, bang worden; de ' de, uit vrees van; de "-, que,
uit vrees dat; de ,-., qu'il ne se blessdt, uit
vrees dat hij zich zou bezeren; par'' de,
uit vrees voor; en titre quitte pour la ,-.,,
er met de schrik afkomen.
peureusement, adv. op vreesachtige wijze.
peureux, a. bang, schuw, vreesachtig; e.,,
m. bangerd, blodaard.
peut-titre, adv. misschien (ook); ook; e•, que
oui, ,-,-, que non, misschien wel, misschien
ook niet; je suis..., , -i? ik ben toch wel...,
ik ben toch..., zou ik menen; '-, tn.
twijfelachtig iets; le grand e• - i , le "-, de
Rabelais, het hiernamaals; it n'y a pas de
,./, het is niet twijfelachtig.
pize, In. (arg.) poen: geld, spie.
Phacie, m. Pekah (koning v. Israel).
Phaeton, tn. Phaeton.
phaeton, tn. licht, open rijtuig; voerman,
koetsier.
phagedenique, a. inbijtend, invretend.
phagedemisme, tn. invreting (v. e. zweer).
phagocyte, tn. microbenverdelgende eel (wit
bloedlichaampje e.d.).
phagocytose, I. werking v. e. phagocyte.
phalange, /. phalanx, legerkorps, vereniging v. too gezinnen (stelsel v. Fourier);
vingerlid, kootje; les ,---,s celestes, het
hemels heir.
phalanger, tn. .ft. buidelrat.
phalangire, f. $ graslelie.
phalangette, I. uiterst (teen-, vinger-)lid.
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phalangide, a. van de kootjes.
phalangine, /. middelste kootje.
phalangite, m. soldaat v. e. phalanx.
phalanstire, m. arbeiderskolonie (volgens

phenacetine, I. phenacetine.
phênakisticope, in. kindercinematograaf.
Phênicien, m. Phenicier; 't Phenicisch; ph—d,

het stelsel van Fourier); woning v. d.
phalanger.
phalaride, /;. phalaris, m. kanariezaad.
phalarope, m. It franjepoot.
phaline, I. % nachtvlinder, spanrupsvlinder.
phallique, a. van de phallusdienst.
phallus [-us], m. phallus.
phankrogame, a. (& m.) t zichtbaar bloeiende (plant).
pharamineux, a. (lam.) kolossaal.
Pharamond, m. Pharamond.
pharaoh, m. pharao; farospel.
phare, m. vuurtoren; vuurbaak; automobiellantaarn; les ,-,s, (arg.) ook: de
kijkers = open; e•-, flottant, klA lichtschip;
,,, Hertzien, mast voor draadloze instailatie; ei d eclairs, flikkerlicht; le r■,
de Messine, de straat van Messina.
pharisaisme, a., -ment, adv. farizees, schijnheilig, huichelachtig.
pharisaisme, m. farizese leer, huichelachtig gedoe, huichelarij.
pharisien, m. farizeeer, huichelaar; e,,, a.
farizees, huichelachtig.
pharmaceutique, a. pharmaceutisch; produits ,--is, chemicalien; ,--,, f. artsenijbereidkunde.
pharmacie, I. apotheek; artsenijkunde,
pharmacies,•, domestique of f•ifamiliale,
de famine, huisapotheek, medicijnkastje;
r•-, de poche, zak-apotheek.
pharmacien, m. apotheker; ttudiant ,•-,,
student in de pharmacie.
pharmaco, m. (pop.) zie pharmacien. [len.
ph armacologi e, f. kennis der geneesmiddepharmacologique, a. van de geneesmiddelleer.
pharmaconner, v.tr.klaarmaken (v. zalfj es &).
pharmacopie, f. pharmacopoea, apothekershandboek.
pharmacopole, m. (oud) kwakzalver.
pharos, m. (arg.) hoge ome.
pharyngê, pharyngien, a. v. h. strottenhoofd.
pharyngite, I.
ontsteking van 't slokdarmhoofd.
pharynx, tn. slokdarmhoofd, neuskeel(holt e) .
Pharsale(s), f. Pharsalus.
phase, I. schijngestalte (van de maan &),
phase; stadium, wisselende toestand;
K fase.
phasme, m. wandelende tak.
Phêbe, f. Phoebe, godin van de maan.
Phêbus [-bus], m. Phoebus (Apollo), zonnegod; p—, duistere stijl, bombast, wartaal.
Phidre, tn. Phaedrus; fi, /. Phaedra (vrouw
v. Theseus).

phênicoptire, tn. 3e flamingo.
phênique, a. in: acider•-,, karbolzuur, phenol.
phêniquê, a. met karbol doortrokken, in

f

a. Phenicisch.

karbol gedrenkt, karbol-.

phênix, m. phoenix', t soort dadelpaim;
(fig.) hoogvlieger.
phenol, tn. phenol, karbolzuur.
phenomenal, a. van de verschijnselen; buitengewoon, wonderbaarlijk.

phenomênalitê, f. (eijsbeg.) eigenschap van
verschijnsel to zijn.

phênomine, m. (lucht)verschijnsel; natuurwonder; wonderkind enz.; (pop.) zonderling, vent.
phênominisme, M. leer die alleen verschijnselen erkent, geen wezens daarachter.
phênoministe, m. aanhanger of verkondiger
(Hume) daarvan.
phenomênologie, I. leer der verschijnselen
of der zinnelijke waarneming;
philadelphe, m. lid van een geheim genootschap onder de regering v. Napoleon I.
Philadelphie, I. Philadelphia (in Amerika).
philante, in. bijenwolf.
philanthrope, m. mensenvriend; (pop.) zie
[filou.
philanthropie, f. menslievendheid.
phlianthropique, a. menslievend, liefdadig.
philatêlie, I. postzegelliefhebberij.
philatêlisme, in. postzegelkunde, -verzamelen.
philatéliste, m. postzegelverzamelaar; r,,, a.
philatelistisch.
philharmonique, a. muzieklievend; socald
,--,, vereniging v. toonkunst.
philhellene, m. bewonderaar der Grieken.
philhellênisme, m. licfde voor of belangstelling in alles wat Grieks is.
philibert, m. (pop.) zie filou; ook: (arg.) X
ransel.
Philippe, m. Philippus, Filips; ,-•, le Beau,
Philips de Schone (v. Bourgondie); ,---,
le Bel, Philips de Schone (van Spanje);
faire un r•-, , een philippine doen.
Philippin, m. Philippin; p—, a. Philip[pijns.
philippine, f. philippine.
Philippines, f. pt. (de) Philippijnen.
philippique, I. scherpe rede, philippica.
Philistin, m. Philistijn; p—, plat-burgertype, philister, poen, bourgeois.
philocome [-k6m], a. haargroei bevorderend.
philologie, f. taalwetenschap, taalstudie; e■.,
comparde, vergelijkende taalwetenschap.
philologique, a. taalwetenschappelijk.
philologue, m. taalgeleerde.
philomathique, a. de wetenschap minnend.
philomile, I. nachtegaal.
philosophaille, I. > philosophenbende.

philosophal
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philosophal, a. pierce r%ie, steen der wijzen.
philosophe, m. wijsgeer, filosoof; (pop.)
voddenraper; armoedzaaier; vals speler;
ouwe schoen; en r•-i, philosophisch; ei, a.
philosophisch.
philosopher, v.intr. wijsgerige beschouwingen houden, filosoferen.
philosophie, f. wijsbegeerte, filosofie; gelatenheid; faire sa ‘-%-i, 'are en r%,, in de
6de klasse van 't gymnasium zijn; it faut
se faire une r•d, men moet er zich maar in
leren schikken.
philosophique, a. -ment, adv. wijsgerig,
filosofisch.
philosophisme, m. schijnfilosofie, gefilosofeer.
philosophiste, In. filosoof van de kouwe
grond.
philotechnique [-telin-], a. kunstlievend.
philtre, tn. liefdedrank, toverdrank; ,--,
d'amour, liefdedrank.
phlibite, I.
aderontsteking.
phlebotome [-OtOm], in. y lancet voor
aderlatingen. laatmes.
phlébotomie, I.
aderlatingskunst.
phikbotomiste, In.
aderlater.
phlegmagogue, a. y slijmlosmakend, vochtafvoerend.
phlegmasie, f. ontsteking.
phlegmon, m. ontsteking v.h. bindweefsel.
phlegm oneux, a.
v. e. onderhuidse
ontsteking.
phlogistique, a. verbranding veroorzakend;
e%,, m. phlogiston: stof die naar men v66r
de ontdekking der zuurstof vermeende
de verbranding veroorzaakte.
phiogose, f.
ontsteking.
phlox [flOks ], m. $ vlambloem.
phlyctine, f. blaar.
phobie, I. vrees.
phobique, in. lijder aan een nerveuze vrees.
Phocee, f. Phocea. [van Phocea.
phoceen, a. van Phocea; Phe%,, tn. inwoner
phocine, m. Xi bruinvis.
phcenicure [-fenikiir], m. tuinroodstaartje.
pholade, f. boorschelp.
phon(o) = klank-, stem-.
phonalitê, I. klank(stelsel).
phonard, in. (arg.) p telephonist.
phonateur, a. klankvoortbrengend.
phonation, I. stemvorming.
phoneme, in. klank.
phonêticien, m. beoefenaar v. d. klankleer,
phoneticus.
phonitique, a. de klank uitdrukkend, phonetisch; dcriture e
' , klankschrift; ,%.,, t.
klankleer, phonetiek.
phonitisme, m. klankvoorstelling door
schrifttekens.
phonique, a. klank-; stem-; ,%.,, I . klankleer, akoustiek.
phoniste, m. (arg.) X telephoniste.

phono-cinimatographe, m. bioscoop gecombineerd met phonograaf.
phonogênique, a. geschikt om op gramofoonplaat to worden opgenomen.
phonogramme, tn. opname v. klanken v. d.
phonograaf.
phonographe, m. phonograaf.
phonographie, f. voorstellen v. klanken (in
schrift of door trilling v. e. naald).
phonographier, v.tr. phonographisch opnemen.
phonolithe, m. klanksteen.
phonologie, I. klankleer.
phonomitre, tn. geluidmeter.
phoque, m. zit rob, zeehond; (pop.) lomperd;
a capuchon, klapmuts (rob); /-%., d crin,
zeeleeuw; a la e%,, (arg.) lui.
phormion, m. $ Nieuw-Zeelands vlas.
phosphatage, m. bemesting met phosphaten.
phosphate, m. zout v. phosphorzuur; eis
Thomas, Thomasslakken.
phosphate, a. (met) phosphorzuur (verbonden).
phosphene, m. lichtbeeld op 't netvlies door
druk o. d. oogbal.
phosphite, m. phosphorigzuur zout.
phosphore, m. phosphor, phosphorus.
phosphore, a. phosphor bevattend.
phosphorescence, I. phosphorescentie; 't
lichten (v. d. zee).
phosphorescent, a. lichtend, lichtgevend.
phosphoreux, a. acide ', phosphorig zuur.
phosphorique, a. acide f-i, phosphorzuur.
phosphure, tn. phosphide.
photo, f. (fam.) kiek(je), foto.
photocalque, in. lichtdruk.
photochimie [-Ji-], f. photochemie.
photochimique, a. van de photochemie.
photochromle [-kr6-], f. kleurenfotografie.
photocopie, f. fotografische afdruk.
photogine, a. lichtgevend, -voortbrengend.
photoginique, a. voor filmopname geschikt.
photoglyptie, l. lichtgraveerkunst.
photogramme, m. fotografische afdruk.
photographe, m. fotograaf; (arg.) scherprechter.
photographie, f. fotografie; e., instantande,
momentopname; e-, en couleurs, kleurenphotographie; r•., par les rayons X.,
X-stralenopname.

photographier, v.tr. fotograferen.
photographique, a. -ment, adv. fotografisch.
photogravure, I. photogravure.
photolithographie, I. steendruk, waarbij
't cliché langs fotografische weg op
steen is gebracht.
photologie, I. leer van 't licht.
photomitre, m. lichtsterktemeter.
photomêtrie, /. lichtsterkte-meting.
photometrique, a. photometrisch.
photopeinture, f. 't kleuren v. fotografische
afdrukken.

photophobe
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photophobe, a. lichtschuw.
photophoble, f. lichtschuwheid.
photophone, m. photophoon (toestel om
geluid over to brengen door licht).
photophore, in. 4, lichtboei.
photosphere, 1. photosfeer (lichtende opper
vlakte v. d. zon).
phototelêgraphie, f. telegrafie door licht.
phototlgrapie, f. genezing door licht.
phototropisme, m. richtende invloed van
licht op planten, phototropie.
phototype, m. negatief, cliché.
phototypie, t. lichtdruk.
phrase, I. (vol)zin; zinledig, (hol) gezegde;
,•., faite, geijkte zegswijze, staande uitdrukking; ,-, musicale, maatmotief; faire
des mss, (holle) phrasen verkopen; sans
e,,, zonder verdere praatjes.
phragologie, I. leer van de volzin; wijze
van uitdrukking; zinledig gepraat, holle
klanken; verzameling van zegswijzen,
uitdrukkingen enz.

phraséologique, a. v. d. zin; accent "a, zinsaccent.
phraser, v.tr. de delen v. e. zin goed doen
uitkomen (bij 't lezen, zingen &); /-0, v.intr.
zinnen maken; J% phraseren.
phraseur of phrasier, tn. (mooi)prater,
phrasenmaker, praatjesmaker.
phrinique, a. van 't middenrif; middenrifs-.
phrênologie, f. schedelleer.
phrênologique, a. v. d. schedel, schedel-.
phanologiste of phrênologue, m. schedelkundige, aanhanger der schedelleer.
phrygane, f. kokerjuffer, -mot.
Phrynê, f. Phryne, hetaire.
phryglen, a. Phrygisch; bonnet ', Phrygische muts, symbool v. d. republiek,
-v. d. vrijheid; Pe-a, tn. Phrygier.
phtiriase, f. luizenziekte.
phtisie, f. tering; "-, dorsale, ruggemergstering; r%, galopante, vliegende tering;
,•., laryngie, keeltering; ,-•, pulmonatire,
longtering.
phtisique, a. teringachtig; e■,, tn. teringlijder.
phylactire, m. amulet, talisman.
phylarque, m. stamhoofd (b. d. Grieken).
phyllie, t. wandelend blad (insect).
phyllithe, m. versteendblad, steen met bladfindruk.
phyllode, a. bladachtig.
phyllotaxie, f. t leer v. d. bladstand.
phylloxera, tn. druifluis.
phylloxera, a. door druifluis aangetast.
phylloxêrique, a. v. d. druifluis.
phylogênise, f., phyloginie, /. 't onderzoek
v. d. afstamming v. organismen.
phylogëniste, m. onderzoeker n. d. afstamming v. organismen.
physale, I. zeepoliep; ,---,, m. vinwalvis.
physe, f. blaashorenslak.
physicien, tn. natuurkundige, physicus.
physico-chimie, f. physische chemie.

physico-matithnatique, a. wis- en natuurkundig.

physico-mEcanique, a. natuur- en werktuigkundig.

physico-medical, a. natuur- en geneeskundig.

physico-therapie, f. physische therapie,
natuurgeneeswijze.
physico-thêrapique, a. v. d. natuurgeneeswijze.

physiocrate, m. ceconoom, die het bestaan
van natuurwetten in de staathuishoudkunde erkent, -die de landbouw als enige
bron v. maatschappelijke rijkdom beschouwt.
physiocratie, f. leer der physiocraten.
physiognomie, f. gelaatkunde; gelaatsuitdrukking, typisch voorkomen.
[fend.
physiognomique, a. de gelaatkunde betrefphysiognomonle, f. gelaatkunde.
physlognomonique, a. gelaatkundig.
physiographe, m. die zich met de beschrijving der aarde en haar verschijnselen
bezighoudt.

physiographie, I. natuurkundige aardrijkskunde.
physiologic, f. physiologie: leer der levensverrichtingen (v. mensen, dieren, planten).
physiologique, a. -ment, adv. physiologisch.
physiologiste, m. physioloog.
physionomie, f. gelaat(suitdrukking); uiterlijk; karakter.
physionomique, a. van het gelaat, gelaats-.
physionomiste, in. gelaatkenner.
physio-therapie, I. natuurgeneeskunde, -geneeswijze.

physique, a. natuurlijk, lichamelijk; stoffelijk; natuurkundig; '', f. natuurkunde,
physica; problême de e•a, natuurkundig
vraagstuk; e•d, m. uiterlijk; lichaam;
't lichamelijke; it a le ,, de son emploi,
hij is voor zijn rol geknipt; au ,,a, physiek,
lichamelijk.
physiquement, adv. physiek; volgens de
natuur(wetten); ,,, impossible, lichamelijk
onmogelijk.

phyto- .---- plant-.
phytochimie, f. plantenscheikunde.
phytogine, a. van plantaardige oorsprong.
phytographie, f. plantenbeschrijving.
phytolithe, m. versteende plant.
phytolithologie, f. leer der versteende
planten.

phytothërapie, f. krurdengeneeskunst.
phytozoaire, m. plantdier.
piaculaire {pjakiller], a. zoen-; sacrifice "a,
zoenoffer.

plat in. (arg.) 'n trots man.
plaffe, f. praal, vertoon, drukte; faire de la
f. ), poehaai maken, swiet slaan.
piaffement, m, getrappel.
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piaffer

piece

piaffer, v.intr. draven of trappelen op de picolo, m. (pop.) licht wijntje.
plaats (v. paarden, ook: van ongeduld). piton, m. afvalwol; doom, stekel; soort bitter (naar Picon genoemd).
piaffeur, m. pronker, geurmaker; ~, a.
picor6e, I. strooptocht, 't stelen v. vruchten.
cheval ~, trappelend paard.
plaillard, m. huilebalk, schreeuwer; ~, a. picoter, v.intr. op buit uitgaan, voedsel
schreeuwerig.

zoeken; honig inzamelen.

plailler, v.intr. piepen (v. vogels); janken, picot, m. punt (v. e. hamer; v. kantwerk &).
picotage, M. 't (op)pikken; 't prikkelen &.
huilen, schreeuwen.
picotement, m. prikkeling.
piallierie, I. geschreeuw, gejank, gegrien.
plailleur, m. -euse, f. schreeuwer, -ster, picoter, v.tr. prikkelen, steken; pikken;
huilebalk, grienpot.

r

tergen, plagen;

picotd de la petite verole,

pokdalig.
framboesia, NI patek.
plan, m.
pianiste, tn. & f. pianospeler, -speelster, picoterie, f. stekelig woord; plagerij.
picotin, tn. (mast) haver; (fig.) eten, kost,
pianist(e); (arg.) beulsknecht.
[brood.
planistique, a. van de piano-, pianisten-. picotis [-ti], tn. gekriebel.
piano, adv. st% zacht; qui va ~ va sano, picrate, tn. picrinezuurzout; (fig.) scherpe
langzaam gaat zeker; ,-?, m. piano;
(arg.) 't opnemen der vingerafdrukken;
~ card, tafelpiano; ~ droit, pianino; ~
oblique, ~ 4 cordes croisdes, kruissnarige
piano; ~ 4 queue, vleugel(piano); fertner
son ~, zijn mond houden; jouer du ~,
pianospelen; le ~ est tenu par M. X., de
Heer X. aan de piano; alley jouer du ,--,,
naar de anthropometrische dienst gaan.
piano-forte, tn. piano.
pianotage, m. getrommel op de piano.
planotement, tn. getik (op de schrijfmachine).
pianoter, v.intr. op de piano trommelen; op
de schrijfmachine tikken.
piastre, f. piaster.
plat [pja], m. It jonge ekster.
piaulard, a. schreeuwend, grienend, huilend;
,-•,, tn. grienebalk.
plaule, I. (pop.) kast: kamer; huis.
plaulement, m. gepiep; gegrien.
plauler, v.intr. piepen (v. jonge vogels);
huilen, grienen.
plbrock, m. schotse doedelzak; deuntje
daarvoor.
plc, m. It specht; houweel; spitse berg; piek;
pook; ~ hoyau, pikhouweel; e,, d tranche,
scheurbeitel; faire qn. e•-,, repic et capot,
het van iemand glansrijk winnen; a ~,
adv. loodrecht, steil; net op tijd; tomber a
,,,, goed treffen; van pas komen.
vreemdsoortige eetlust voor
pica, m.
onverteerbare dingen. [vecht).
picador, m. lansvechter (bij 't stierenge*anion, m. (pop.) geld; avoir des ~s, duiten-, centen-, pie hebben,
Picard, m. Picardier; p—, a. Picardisch.
Picardie, j. Picardie.
picaresque, a. roman ,--,, schelmenroman.
picaro, m. schelm, intrigant.
pication, f. 't bepekken.
pichenette, f. knip voor de news; korte hoofdbeweging.
pichet, m. wijnkan; (pop.) zuur wijntje.
picholine, [-kb-, 46-] f. gezouten olijf.
pickpocket [pikpalat], tn. zakkenroller.
picoter, v.intr. (pop.) pimpelen. ,

r

kruiden; au ,,,, scherp gekruid.
picride, 1. bitterkruid.
picrique, a. in: acide ~, picrinezuur.
picter, v.intr. (pop.) hijsen: drinken.
Pictes, tn. pl. Picten.
pictural, a. beeldschoon, schilderachtig;
art e,,, schilderkunst.
picul, m. pikol (62 kg).
pic-vert, tn.: groene specht.
Pie, tn. Pius.
pie, f. It ekster (fig.) klappei; dormer a
manger a la ,■,, zich jets van de winst toeeigenen; trouver la ~ au nid, precies
vinden wien of wat men zoekt; ~, a.
bout; cheval ~ (pl. chevaux ,-",), cheval
a robe ,---,, bont paard.
pie, a. in: ceuvre~, goed (godvruchtig) werk,
liefdewerk.
pieta, adv. (oud) voor lang.
plecard, m. stukwerker.
'Ace, I. stuk (deel van geheel); stuk (als
geheel); stuk, lap (in kledingstuk &):
kamer, vertrek; vat; toneelstuk; geldstuk; document; processtuk; schaakstuk;
fietsband; ‘-,-, blanche, stuk zilvergeld; une
bonne ~ de..., een goeie lobbes van een...;
les ~s justificatives, de bewijsstukken;
une mauvaise '', een vals geldstuk; (fig.)
een minderwaardig sujet; la meilleure e•-,
de son sac, het beste dat hij in zijn mars
heeft; Pi monde, groot stuk (van banketbakker);~ s rapporties, zie ~ de rapport;
les ~s relatives (a...), de op de zaak betrekking hebbende stukken; '' suisse,
vals vijffrankstuk; vrouw van verdachte
zeden; ~ a conviction, overtuigingsstuk;
a l'appui, bijlage, bewijsstuk; ~ a
jambes, stuk waarbij de benen van de
balletdanseressen de hoofdzaak zijn; ,...,
a tiroirs, toneelstuk zonder samenhang;
N d'argent, zilverstukje; ~ d'architecture,
bouwstuk (bij de vrijmetselaars); ~ d'art,
kunstwerk; ~ d'artillerie, X stuk geschut,
vuurmond; ,., d'eau, waterpartij, vijver;
,-, d'Ichecs, schaakstuk; e•-, d'estomac,
borstlap; (arg.) hartelap, boezemvriend;

piecette

pied
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,---, de ble, korenveld; ,.., de cabinet, kabi- ' ,- ,,bon veil, (nog) flunk, kras zijn; avoir du

netstuk; e%.., de campagne, X veldstuk;
de canon, X stuk geschut, kanon; ,--, de
feu, X vuurmond; ,-, de milieu, piece de
milieu; ,., de monnaie, geldstuk; f-, de
position, X stuk belegeringsgeschut; ,■., de
rapport, stuk van een mozalek; ,%., de
rechange, reservestuk, vervangstuk; ,%., de
resistance, hoofdschotel2; e-, de theatre,
toneelstuk; ,-, de vers, gedicht; r•-, de yin,
vat wijn; ‘-%., du tape, zie ,-%-, suisse; donner
la i.,, een fooi(tje) geven; iemand iets
toestoppen; ernporter la ,.,, iemand dekselen (troeven); faire f•i 4 qn., iemand
een hak zetten; jouer une r ', een stuk
spelen (opvoeren); jouer une ,%-, a qn.,
iemand een poets bakken; faire jouer une
,-%,, een stuk laten spelen of op het programma hebben; mettre la P%-, 4 cote du
trou, onhandig iets goed willen maken;
mettre une ,■, 4 (dans, sur), een stuk of
een lap zetten aan (in, op); ,■, 4 ', stuk
voor stuk; travailler a la ,..-,, op stuk werken; de .,-is et de morceaux, uit stukken
en brokken; amid de toutes ,%-is, van top
tot teen gewapend; crier de toutes ,..•,s,
uit het niet te voorschijn roepen; tout d'une
,-%,, uit een stuk; in even door, in eens,
in een keer; it est tout d'une '', hij is
erg stijf (hoekig); des mouchoirs en i■i,
zakdoeken per stuk; mettre en ,,,s, stuk of
in stukken gooien, breken &; (fig.) in de
pan hakken; tallier en ,•,s, stuk snijden;
(fig.) in de pan hakken; tomber par ,%-is,
aan stukken uiteenvallen; etre prês de ses
,-%,s, court d'argent zijn; etre sur les ,..,s,
op de penning zijn; un franc i.%-, (la ,•,),
een frank per stuk.
[franc).
pikette, f. stukje; geldstukje; peseta (= 1
pied, m. voet*; poot; voetpunt; ‘-•, a terre!
(comm.) stijgt of !; .,■/ bleu, (arg.) big;
rekruut; ^-, bot, horrelvoet; "..., plat,
platvoet; woestijntrapper, jood; gemene kerel; ,.•., poudreux, iemand die
altijd reist en trekt; ,-%, rouge, t perzikkruid; ,%-, terreux, (arg.) boer; ,--, (de
banc), (arg.) X sergeant; ,-, de biche, reepoot; X klauwham.er, ,•-, de bout, bokspoot; t moerasspirxa; ongelwortel; ‘-•-, de
chat, kattepoot; t rozenkransje; p, de
cheval, soort grote nester; ,.■, de chèvre,
geitepoot; X koevoet; ,-%., de coq, hanepoot
(ook t );,--, de lievre, hazenpoot; $ hazepootje; ,%-, de lit, t borstelkrans, wilde
basilicum; ,,, de lion, leeuwenpoot; t
leeuwenklauw; ,-.is de pore, varkenspootjes; r•-, de salade, $ saladestruik; /.,
de veau, kalfspoot; "-, de veau a la tortue,
kalfspoot met schildpadsaus; ,.%, de
vigne, t wijnstok; ,%., d'une, klepoester;
le ' du lit, het voeteneinde; avoir ',
grond hebben, grond voelen; avoir bon

,--i, van beneden breder zijn dan van
boven (v. een muur); avoir le ,----, marin,
zeebenen hebben; zich dapper houden
onder moeielijke omstandigheden; avoir
les i-•,.9 chauds, er warmpjes in zitten;
avoir les'- s nickelis (nattis, en dentelle),
(arg.) niet willen, niet meedoen; avoir un
,%-, dans la fosse, met een been in 't graf
staan; avoir un'- de crotte, een voet dik
onder de modder Litten, avoir un ei de
rouge, sterk geblanket zijn; avoir toujours
un Pi en Pair, altijd in de weer zijn; n' avoir
ni ,.•,,s ni tete, geen kop of staart hebben;
couper ,.., 4 qc., ergens een eind aan
maken; avoir un (of le) r•-, quelque part,
ergens ontvangen worden; ergens invloed
hebben; donner du ,---, ci, une ichelle, een
ladder schuiner zetten; donner du ' d
un mut', van onder met een bredere
voet metselen; si vous lui donnez un ,,,,
it en prendra quatre, Beef je hem een
vinger, dan neemt hij de hele hand; faire
du ' a qn., iem. met de voet aanstoten;
faire des ,-ss et des mains pour..., hemel en
aarde bewegen om...; ,-%, de poule, witte
dovenetel; faire le ,.■, de biche, (arg,) een
collecte houden; faire le ,., de grue, staan
wachten (op klanten &); faire le'' de veau,
de mensen lekker maken op kruiperige
manier; faire un i--, de nez ci qn., een lange
neus tegen iemand maken; ldcher (le) ,%,,
wijken, toegeven; lever le ,■,,, de hielen
lichten, zich uit de voeten maken, er
vandoor gaan; mettre ", a terre, voet aan
wal zetten, uitstappen (auto); afstappen
(paard); mcttre les ,---,s dans le plat, zich
ongegeneerd gedragen; oft mets-tu tes
pieds?, (pop.) gaat het jou wat aan?; ne
plus y mettre les r.--,s, er geen voet meer
zetten; ne pas mettre les Ns dehors, geen
voet buiten de deur zetten; ne pas mettre
un ,, devant l'autre, geen voet verzetten;
Ote ton ,■,, maak dat je wegkomt, eruit !,
passer cent ,%-is par dessus la téte 4 qn.,
torenhoog boven iemand uitsteken; perdre ,•,, grond verliezen; poser le ,-, 4 plat,
de voet plat op de grond neerzetten; prendre ,,,, vaste voet krijgen; zich vestigen;
recevoir un ,.•, de nez, een neus krijgen;
une... 4 ne remuer ni f%-is ni pattes de huit
fours, een... dat hij zich in geen acht
dagen verroeren kan; reprendre v-,,, weer
vaste grond onder zijn voeten krijgen,
-voelen; tenir ,---, 4, bijhouden; tenir
,-.., a boule, voet bij stuk houden; titer
, ou aile de qc., er altijd nog wat van
halen; 4 ,---,, te voet; ' 4 ,•,, voetje voor
voetje (lopen); voet voor voet (verdedigen); el r•-, d'cruvre, vlak bij de
hand; a r•ds secs, droogvoets; mettre 4
,-,,, aan de dijk zetten, de laan uit sturen;
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vouloir etre ci cent f,-,s sous tare, niet weten
waar zich te bergen van schaamte; au
,---, de la lettre, letterlijk; couper au ed,
omhakken; mesurer au ~ de..., afmeten
naar; mettre qn. au ~ du mur, iemand
vastzetten; au ~ leve, op staande voet,
onverhoeds, op stel en sprang, stante
pede; au petit e ■ i , in 't klein, op kleine
schaal, in duodecimo; de ‘-,-, ferme, flink,
dapper, manmoedig; de e,, en cap, van
top tot teen; sortir les e•,s devant, naar
het pierenland verhuizen; en ‘,, ten voeten uit (v. portret); etre en , - .i, vast aangesteld zijn, in vaste dienst zijn; haut le
r.,,, snel, in voile vaart; une machine haut
le i., , een los rijdende, rangerende locomotief; rez ,,,, gelijk met de grond;
mettre qc. sous le(s) ~ (s), iets aan zijn laars
lappen; sur ",, op, op de been (van persoon of leger); te veld staande (v. gewassen), levend, ongeslacht (v. vee), nog van
kracht (v. wetten); sur un ~ d' egalite
(de guerre), op voet van gelijkheid (van
oorlog); sur un bon e•i, op (een) goede
voet; sur un grand ~, op grote voet;
sur le e--, de dix francs par jour, tegen betaling (een loon) van io frank per dag;
tegen een dagloon van io frank, io frank
per dag; laisser sur ~, laten staan;
marcher sur les ,,,s de qn., iemand op de
tenen trappen; si vous le mettez sur ce i-%.,
-a!, als u het zó opvat !; remettre sur ~,
weer op ide been helpen; weer van kracht
maken; rester sur ~, (pop.) blijven zitten
(v. een meisje); retomber sur ses~s, op zijn
pootjes terecht komen'; ache,' sur ~,
zich dood vervelen..
pied-a-terre, m. optrekje.
piedt-bleut, m. loteling, „groen", „big".
pied-bot, m. horrelvoet.
piedt-d'alouette, m. t ridderspoor.
piedt-de-biche, m. X klauwhamer; (arg.)
bedelaar.
piedt-de-chat, in. t droogbloem.
piedt-de-cheval, m. grote oester.
piedt-de-chivre, m. X koevoet (hefboom).
piedt-de-corneille, m. $ kruipende boterbloem.
piedt-de-griffon, in. $ nieskruid.
piedt-de-iiivre, m. t hazepootje (soort klaver).
piedt-de-lion, m. $ leeuwenklauw.
piedt-de-loup, Ili. $ gemene wolfspoot.
piedt-de-poule, tn. $ hanevoet.
piedt-de-veau, m. $ arum, aronskelk.
piedt-droitt, m. rechte muur (tot 't gewelf)
post (v. e. deur &).
predestal[-des-], m. (p1. des , • - , aux), voetstuk;
~ de drapeau, vaandelstoel.
piedt-fortt, m. proefmuntstuk.
pitdouche, in. klein voetstuk.
padroit, m. ...muurpijler (v. gewelf).

pietin

page, m. val, strik; tendre un ,---,, een strik
spannen; donner dans le ~, er in lopen.

piêger, v tr. in strikken vangen.
plet-grachet I. 1 klapekster; (rig.) helleveeg.
piet-miret, I. 't zachte hersenvlies.
Plêmontais, m. bewoner van Piem.ont, f•-, , a.
van Piemont.

paride, I. '4, koolwitje.
pierraille, I. puin, steen, gruis.
Pierre, m. Piet(er); Petrus; ~ l' e'bouriff e,
Piet de Smeerpoes; ‘-., et Paul, Jan, Piet
en Klaas.
pierre, I. steen; ~ angulaire, hoeksteen; ~
fine, fijne steen; echte steen; ,-, fondamentale, grondsteen; e ., infernale helse
steen; ~ levee, staande hunnebed; ~
milliaire, mijlpaal; ~ noire (rouge), zwartkrijt, roodkrijt; etre marque d'une~ noire,
slecht aangeschreven staan; la ~ philosophale, de steen der wijzen; ,,, ponce, puimsteen; pre'cieuse, edelsteen; ,., se'pulcrale
of tombale, grafsteen; i-,-, a aiguiser, slijpsteen; ~ a chaux, kalksteen; ~ a fusil,
vuursteen; ~ d'achoppement (de scandale),
steen des aanstoots; i-., d'aimant, zeilsteen . i--, d'attente, bindsteen; c'est une
e,, dans mon jardini dat's op mij gemunt;
~ de meule, molensteen; ~ de scandale,
steen des aanstoots; de taille, hardsteen;
~ de touche, toetssteen; faire d'une ~ deux
coups, twee vliegen in Kn klap slaan; jeter
la ~ a qn., de eerste steen op iem. werpen, hem veroordelen; jeter des ~s a qn.,
iemand met stenen gooien; jeter une
' Pierre (des ~s) dans le jardin de qn., iem.
steken onder water geven; ne pas laisser
~ sur ~, geen steen op de andere
laten; fruit a e■,s, steenvrucht; de ~, van
steen, stenen; steen-; dur comme i■,,
steenhard; tnalheureux comme les ,..,,s,
diep ongelukkig; ~ qui rouge n'amasse
pas de mousse, de rollende steen vergaart
geen mos; zie ook: geler.
*rite, /. stenen waterleiding, -loop.
pierreries, I. pl. edelgesteenten, juwelen.
pierrette, f. steentje; vrouw van pierrot;
1 pop (van de huismus); P~, Pietje.
pierreuse, I. (pop.) del van de straat, straatmadelief.
pierreux, a. steenachtig, vol stenen.
pierrier, m. al steengeschut, -mortier.
pierriire, t. al blijde.
pierrot, m. hansworst; 1 mus; (arg.) dubbel blank; glas witte wijn.
piétê, f. vroomheid, godsvrucht; eerbiedigheid; kinderlijkc liefde; une P~, een
Pieta: Maria met het lijk van Christus
op de schoot.
pièter, v.intr. de voet aan de meet houden
(bij kegelen &); se ,--- i, de voet schrap
zetten.
patin, m. klauwzeer.
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piêtinement, m. getrappel, gestamp, geloop. pigmenter, v.tr. pigmenteren, kleuren.
pigne, I. na amalgamatieproces overgeblepiètiner, v.intr. trappelen, stampvoeten;
ven klomp goud of zilver; pijnappel.
sur la bordure, (arg.) overdrijven, op(sur place), niet vooruit- pignère, I. kammenetui.
snijden;
v.tr. vertrappen, vertreden; pi gnocher, v.intr. kieskauwen; pijnlijk nauwkomen;
keurig schilderen of afwerken;
v.pr.
plattrappen.
bakkeleien.
se
piLitisme, mystieke vroomheid.
piêtisme,
m.
gevelpunt;
klein
tandrad,
rondpignon,
piêtiste, m. pietist.
sel; avoir f■d sur rue, een eigen huis hebpiêton, m. -ne, f. voetganger, -ster; ook:
ben.
VD, brievenbesteller.
verkoop met
piette, a. -ment, adv. armzalig, sjofel; niet pignoratif, a. in: contrat
recht tot terugkoop; pandovereenkomst.
veel zaaks, dun(netjes), paver.
pignouf, m. viegel, onbeschofte kerel, [leet.
piêtrerie, f. vodderij, slecht goed.
't stampen.
pilage,
nonnetje.
piette, f.
paal; (pop.) koffer, mandje: bed. pilaire, a. in: systême r•d, haarstelsel.
pieu,
pilant, a. zie poilant.
pieusement, adv. van pieux; croire
heilig overtuigd zijn; N clece'de, in den pilastre, m. vierkante zuil, pilaar.
Pontius Pilatus.
Pilate, m. Pilatus; Ponce
Heer ontslapen.
pilau, m. rijst met vet of boter toebereid.
pieuter, v.intr. (pop.) maffen.
pile, f. stapel, zuil; pijier (v. e. brug); stamppieuvre, f. achtarmige inktvis.
ou face of croix
trog; (pop.) pak slaag;
pieux, a. vroom, godvruchtig, eerbiedig,
ou
kruis of munt; opgooien;
galgodsdienstig, ouderlievend; les de
vanique (de Volta), galvanische kolom,
vromen; zie ook: mensonge.
-zuil; batterij;
ci immersion, V dompeltoestel v. h. meten v. d.
piezomitre,
batterij.
samendrukbaarheid v. vloeistoffen.
piler, v.tr. fijnstampen; (pop.) afranselen;
pif, m. (lam.) klomp, kokkerd: (grote) neus.
du poivre, peper stampen; (pop.) in
piffer, v.intr. (pop.) met de p.in zitten kijken.
't zadel op en neer wippen; op de plaats
pifferaro, [46-] m. straatmuzikantje.
marcheren, de pas markeren.
piffre, m. dikbuik, dikzak; vreetzak.
pileur, m. stamper (werkman).
piffrer (se), v. pr. zich volproppen.
pileux,
a. haar...
eetster;
dikke
tante.
piffresse, f.
pilier, m. pilaar; stamgast;
dangle, hoekpigamon, m. $ ruite.
steen;
de cabaret, (altijd in de kroeg
pige, f. (pop.) uitdaging; kast: gevangenis;
zittende) broeder van de natte gemeente;
a qn., zich meten met iemand,
faire la
de cour d'assises, habitué van het
iemand de loef afsteken; doen wie 't wint;
assizenhof; ti d'e'glise, kerkloper, steuniem. de baas zijn; vingt mss, 20 jantjes
pilaar van de kerk.
20 jaar tuchthuis.
pigeon, m. 3t duif: (fig.) onnozele hals; pillage [pija3], m. plundering; mettre
plunderen; tout y est au
alles ligt er
(arg.) X zware Duitse granaat; N acrooverhoop, 't is een huishouden van Jan
boulant,
bate (culbutant), tuimelaar;
Steen;
er
wordt
rechts
en
links
gestolen;
raadsheer;
nonain,
capucin of
ii semble are revenu du "-d, hij ziet er uit
mate, doffer;
grosse-gorge, kropduif;
als een struikrover.
" messager (voyageur), reisduif, postduif;
" rainier, houtduif; rouge, $ rode pillard [pijar], m. plunderaar.
poom, jerusalemsappel; ti a collier, ring- pilier [pije], v.tr. plunderen; stelen; pille!
pak ze ! (tot honden).
[dieverij.
duif; jouer a ,--, vole, „alle vogels vliegen"
pillerie, [pijri], f. plundering, knevelarij,
spelen.
pilleur [pij der],
plunderaar.
pigeonne, f. duifje: jonge vrouw.
pigeonneau, m. jonge duif; (fig.) onnozele piloche, f. (pop.) tand.
piloir,
X stamper (werktuig).
bloed, uilskuiken.
pigeonner, v.tr. (pop.) plukken, verlakken, pilon, m. (vijzel)stamper; (arg.) bedelaar;
X handgranaat met steel; mettre un livre
trekkebekken.
v.pr. se
bedotten;
de oplaag van een boek vernietigen.
pigeonnier, m. duiventil; (arg.) boudoir van
pilonner, v.tr. stampen;
v.intr. sjouwen,
een cocotte.
zwoegen; (arg.) bedelen.
piger, v.tr. (pop.) (be)kijken; gappen, nemen,
pakken (ook = betrappen); krijgen, op- pilori, m. kaak, schandpaal; clouer of mettre
au
op (aan) de kaak stellen.
lopen (een verkoudheid &); se faire
laten snappen (knippen); se '' avec pilorier, v.tr. op (aan) de kaak stellen.
piloselle, /. $ muizenoor, havikskruid.
qn., zich met iemand meten.
pigment, in. kleurstof (v. 't haar, v. d. huid). pilot, m. lange (hei)paal.
pilotage, m. loodswezen; 't loodsen; paal-,
pigmentaire, a. v. h. pigment.
heiwerk.
pigmentation, f. pigmentering.
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pilote, in. 4,, loods; stuurman; "t bestuurder
v. cen vliegmachine; chauffeur van auto.,
zeeatlas; f-,/ cOtier, havenloods; e■-, hauturier, buitenloods; ,.-, de train, treinconducteur; bateau ,--,, loodskotter; premier
,./, second ,-.}, de beide schepen die het
admiraalschip vergezellen.
pilote-aviateur, m.
bestuurder van een
vliegmachine.
piloter, v.intr. palen inslaan; ei, v.tr. beheien; (binnen)loodsen; besturen (een
vliegmachine, auto); tot gids dienen.
pilotin, m. leerling-loods.
pilotis 1. -ti], m. heipaal; paalwerk.
pilulaire, a. in de vorm van pillen; ,--i, m. 1.
pilvaren.
pilule, f. pit; avaler la r•i, de pit slikken;
darer la '', de pit vergulden; prendre
(ramasser) la ,--,, (pop. & X) Mop krijgen.
pilulier, m. pillenmachine.
pimb eche, f. (lam.) snibbige vrouw, preutse nuf.
piment, in. $ Spaanse peper, lombok;
(fig.) kruidigheid.
pimentade, f. gepeperde saus.
pimenter, v.tr. peperen2, kruiden2.
pimpant, a. keurig, keurig en fleurig, kittig,
piekfijn uitgedost, kwiek en elegant.
pimpesouee, f. aanstellerige blauwkous,
nuffige „hoofse joffer".
pimprenelle, f. $ pimpernel.
pin, m. pijnhoom, den; ,.•-, colonaire, thuisgekomen gedeporteerde van een strafkolonie; ,---, maritime, zeeden; ,-,, parasol,
‘---, pignon, piniepijn, ,-.-, sylvestre, grove
den; e--, du Liban, ceder van de Libanon;
,.., de Russie, Russische den.
pirate, I. zie pinasse.
pinacle, m. tinne, pinakel; (fig.) toppunt.
pinacothique, f. kunstkabinet, schilderijenmuseum.
pinale, f. pijnbos, dennenbos.
pinard, In. (pop.) rooie baai: wijn; '', a.
pienter.
pinasse, f. k pinas(schip).
pinastre, in. $ zeeden.
pinaud, m. (arg.) wijn.
pin card, in. steltloper, -hoef (paard).
pince, I. nijptang, (knip)tang, knijper, Memhaak; broekveer (van fietser); breekijzer;
't knijpen, kneep; schaar (van kreeft);
snijtand (v. plantenetende dieren); klauw,
voorhoef; spitse vouw; '' a fit de fer,
draadschaar; ,---, a tinge, knijper (v. d.
was);'' a raccords, wurgtang; ,•., a sucre,
suikertang; avoir la
' ,•-, forte, hard kunnen
knijpen; lui faire des e--,s, hem knijpen;
lui serrer la ,■,, (tam.) een poot geven;
qu'il me tombe sous les ,•is.f , als ik hem
in mijn klauwen krijg !
pince, a. toegeknepen, op elkaar geklemd (v.
lippen); stijf, gekunsteld; effen, zuinig of
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strak kijkend; st ye ,--,, ook: het to pakken
hebben; verliefd zijn; ‘---s, m. stijfheid (v.
manieren).
pinceau, m. penseel; haarbosje; (pop.)
bezem; been; ,---, a barbe, scheerkwast;
,,, a colle, lijmkwastje; ,-, a goudronner,
teerkwast; avoir le ,-,-, Nardi, met forse
streek schilderen; se retourner les —x,
niet behcorlijk landen.
pinceauter, v.tr. penselen.
pince-cul, m. (pop.) ordinair danshuis.
pince-dur, m. (arg.) X adjudant.
pinde, 1. vingergreep; ,-,, de tabac, snuifje.
pincelier, m. penseelbakje.
pince-maillet, m. vrek, gortenteller, schraper.
pincement, m. (af)knijping, kneep; 't snarentokkelen.
pincet-monseigneur, m. breekijzer.
pince-nez, m. knijpbril, lorgnet.
pince-notes, in. papierknijper.
pince-pantalon, m. broekknijper.
pincer, v.tr. knijpen, nijpen; klemmen; afknijpen; inrijgen, samensnoeren; pakken;
betrappen; ,-,-, le cancan, de cancan dansen; e-.., les cordes de la harpe, de snaren
tokkelen; ie te la pince, (lam.) ik druk
je de hand; ,-, une maladie, een ziekte
oplopen; en ,-•, une, een dansje maken;
le vent me pincait le visage, de wind sneed
mij in 't gezicht; ,---, le vent, Z. de wind
knijpen; ,--,, v.intr. ,-,,, knijpen; le froid
pince dur (of ferme), het is snerpend koud;
', de la harpe, harpspelen; it en pince
(dur) pour elle, hij is (razend) gek op haar;
je te pincerai, ik zal je wel krijgen;
,---,, v.pr. se ,-.,, zich (elkaar) knijpen; se ,-,
pour ne pas rire, zich geweld aandoen om
niet te lachen.
pince-sans-rire, m. droogkomiek; (arg.)
politiespion.
pincette, f. (meest pi.) tang, vuurtang; haartang; pincet; les ‘-,s, (pop.) de benen;
une paire de's, een tang; embrasser 4
iem. kussen, de wang tussen de handen
knijpend; nYtre pas a prendre avec des ,,s,
met geen tang aan te vatten zijn.
pinchart, m. (arg.) klapstoel; schildersvouwstoel; grijs paard.
pincon, in. kneep, neep, blauwe plek; lip
van hoefijzer.
pingoter, v.tr. zachtjes knijpen,
pincure, f. kneep; vouw.
Pindare, m. Pindarus (Gr. dichter).
pindarique, a. (als) van Pindarus; ode e■,,
Pindarische ode.
pindariser, v.intr. hoogdravend spreken of
schrijven.
Pinde, m. Pindus: zangberg; le dieu du ,■,,
Apollo.
pinble, a. in: glande ,-,, pijnappelklier.
pineau, m. kleine Bourgondische druif.
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pionnier, m. pionier, schansgraver, baanpinkie, I., pinne, f., pinerale, f., pijnbos.
breker, wegbereider.
ping(o)uin, m. 3t vetgans, pinguin; (pop.)
oefenings- piote, I. (arg.) X pieper; infanterist.
gans, uilskuikerr, sul; (arg.)
44
plotter, v.intr. sjilpen, kwetteren; zachtjes
vliegtuig, leervliegtuig.
kabbelen.
pingre, m. vrek, gierigaard, schrielhannes;
pioupiou, m. (fam.) infanterist, soldaatje.
r•,, a. vrekkig, gierig.
pipa, m. pipa: Surinaamse pad.
pingrerie, /. vrekkigheid, schrielheid.
pinicole [-kOl], a. op dennen-, op sparren pipe, f. (tabaks)pijp; groot vat; bourrer la e,.,
4 qn. iemand afranselen; casser sa ,,,,
levend.
(pop.) om zeep gaan; prendre la f.,, (pop.)
pinier, m. piniepijn.
de sigaar zijn, de partij aan zijn broek
piniire, /. pijnbos.
krijgen; fa sent la vieille ,-., idi, er hangt
pinifire, a. met dennen begroeid.
hier een zware tabakslucht.
pinine, f. dennenhars.
pipeau, m. vogel-, lokfluitje; herdersfluit,
pinique, a. aside i---,, dennenzuur.
schalmei; max, lijmstokjes; se laisser
pinnal [pinnal], a. veervormig.
prendre aux ,-., .x, zich laten verschalken.
pinne (marine) [pinmarin], f. zijdeschelp.
pipêe, f. vogelvangst met 't lokfluitie; bepinnifire, a. met vinnen, vin-.
drog; attraper d la ,,,, in zijn netten
pinniforme, a. vinvormig.
vangen.
pinnipide, in. vinpotig zoogdier.
pipelet, tn. (pop.) concierge; f•,te, f. conpinnule, t. vizier van een graadboog.
cierge.
pino(t), m. (arg.) duit.
pinque, I. & driemaster met latijnse zeilen; pipeline [piplin], in. pijpleiding.
pinson, m. 3t vink. [visserspink. piper, v.intr. piepen; ne pas ,.,, geen kik
geven; niet kikken; ,,,, v.tr. (vogels)
pinsonn6e, /. vinkenjacht.
vangen met 't lokfluitje; verschalken, bepinsonniire, I. 3t koolmees; vinkenlokkooi.
driegen, bedotten; ,.., des cartes, kaarten.
pintade f. 3w parelhoen.
merken (om vals te spelen); se faire i-•,,
pintadeau, m. 3e jong parelhoen.
(pop.) zich laten pakken (knippen); it
pintadine, i. pareloester.
m'a pipe... francs, hij heeft me voor...
pinte, I. pint (vochtmaat = 0,93 1.); se
frank in de nek gezien; le suis pipe,
faire une i, de bon sang, zich een gezondik ben beetgenomen; ik ben zuur.
heid lachen; mettre ,---, sur chopine, bierpiperie,
f. bedriegerij; vals spel.
tjes hijsen, pimpelen.
pipette, /. pijpje; glazen steekhevel, pipet.
pinter, v.intr. (pop.) pooien, zuipen.
piochage, in. 't omwerken met de houweel, pipeur, m. valse speler; vogelvanger.
pipi, in. in: faire P., , pipi doen, een kleintje
't . patjollen; 't zwoegen, blokken.
of een plasje doen (kindertaal), wateren.
ploche, f. houweel; zwaar werk; aller 4 la'',
(pop.) kopen (bij 't domineren); dormir pipi, m. 3t zie pipit.
pipiement, m. gesjilp.
comme une ,,,, slapen als een os.
plocher, v.tr. met een houweel omwerken; pinier, v.intr. sjilpen, piepen.
hard werken zwoegen; ,-, le grec, op het pipistrelle, f. dwergvleermuis.
Grieks blokken; ,---,, v.intr. hard werken,
blokken, vossen; „kopen" (bij 't dominospel); fa pioche tout seal, dat gaat van zelf.
plocheur, m. houweelwerker; werkezel,
blokker, vosser; ,--i, a. hard werkend,
blokkend. ide grond.
piocheuse, f. machine voor 't omwerken van

*let, m. stok met ijzeren punt en houweel
(voor bergtochten).

pion, m. pion (schaakspel); schijf (damspel);
frik, surveillant op scholen; loper, oppas(in de kolonien); darner le,, a qn. iemand
schaakmat zetten; iemand de loef afsteken; ‘...), a. schoolmeesterachtig.
pior cage, m. pionce, m. (pop.) slaap,
't maffen.

pioneer, v.intr. (pop.) maffen, piepen, slapen.
plonceur, m. (pop.) ma ffer.
pionne, bkostschoolsecondante, „schooljuf".
pionnage, m. schansgraverswerk,
pioneer, v.intr. veel slaan en laten slaan
(damspel).

pipit [-pil, fn. 3t boompieper; e.,-, farlouse,
,--, des pre's, graspieper.
pipo, m. (arg.) leerling der Ecole polytech[pique.
pipolt, m. lokfluitje.
piquage, m. 't prikken &; faire un '', wijn
stilletjes aftappen door een gat in 't vat
[ toon.
te boren.
piquamment, adv. op gepikeerde of bitse
piquant, a. stekend, stekelig; prikkelend,
bijtend; opvallend; gekruid; scherp; geestig; ,--,, m. stekel, prikkel; 't scherpe;
't pikante; ,- ., e, /. (pop.) speld; vork.
pique, I. piek; kleine twist; wrok; la ,,, du
jour, het morgenkrieken; it y a de la
entre eux, ze staan op gespannen voet met
elkaar; lancer une ,-, a qn., iemand een
hak zetten, iem. 'n steek geven; i----i, m.
schoppen (in 't kaartspel); dire "-,,
schoppen melden.
piqué, a. gepikeerd, gestikt &; (pop.) getikt; ' des vers, wormstekig; pas ,---, des
vers, (pop.) lang niet mis; ,–,, tn. soort
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katoenen stof, piqué; un gout de
een
zure bijsmaak (v. wijn).
pique-assiette, m. tafelschuimer, klaploper.
pique-bceuft, m. ossendrijver.
pique-feu, m. pookijzer.
pique-niquet, in. picnic.
pique-niquer, v.intr. picnic houden.
pique-notes, in. liashaakje, -pen.
pique-poux, m. (pop.) klerenprik: snijder.
piquet, v.tr. prikken; steken, bijten; aanzetten, prikkelen; boosmaken; bestikken,
stikken (naaien); larderen; les absents,
de afwezigen noteren; une bine, o clo een
bal op de kop raken; ti un cheval, een
paard vernagelen;
un (son) chien, een
uiltje knappen;
la cloche (l'heure)
kt, de glazen slaan;
tine crise de nerfs,
het op zijn zenuwen krijgen;
l'etran, re,(arg.)zitten suffen of soezen;,,, un lard
4
(un soleil), een kop als vuur krijgen;
un
laius, een speech afsteken;
un nez, een
rooie neus krijgen van het drinken;
une note, -cp. een cijfer geven (voor een
beurt); een cijfer halen, krijgen (voor een
beurt); les notes, J% de noten spiccato
spelen, afstoten; ti un poisson, een vis
aan de haak slaan; un renard, een kalf
draaien: overgeven;
une romance (sa
petite romance), een romance zingen; (arg.)
een deuntje slapen; une tete, duiken, in
het water kopje onder doen, met het
hoofd voorover vallen;
au vif, diep
beledigen;
v.intr. klinken; zuur
worden; huit heures piquent aux cloches,
het is acht glazen; au vent, k met
de kop in de wind gaan; ,--, des deux,
't paard de sporen geven;
du nez,
kopje duikelen, capoteren;
droit
dans, recht rijden in; sur Paris, op
Parijs aanrijden;
sur qn., beginnen te
winnen nadat men verloren heeft; ti vers,
koers zetten naar; se zich prikken; zuur worden; wormgaatjes, motgaatjes, vlekken krijgen; boos worden; se,,, au
feu, 't niet opgeven, volharden; se
de
qc., zich op jets laten voorstaan; se
d'honneur, zich door eergevoel laten aansporen; er een eer instellen; it se pique
d'être connaisseur, hij beroemt er zich op
een kenner te zijn.
piquet, m. piket: puntige stok, paaltje;
baak; tentstok; piket, legerwacht; piket(spel); landwijn;
de fleurs, naald'met
kunstbloemen; assurer le
de gréve,
d'honneur, X erepiket; lever
” Posten";
le
opbreken; planter le
zijn tenten
opslaan; voila qui compte au
dat is
niet te geloven; fouer au
piket spelen;
mettre un deolier au
een leerling in de
hoek zetten tijdens 't speeluur; être de
X piket(wacht) hebben; faire un cent de
een partijtje piket maken; faire une

N
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heure de
een uur in de houding (in de
hoek) moeten staan.
piquetage, m. 't afpalen.
piqueter, v,tr. afpalen; spikkelen.
piqueton, m., piquette, f. zure wijn; la N du
four, het morgenkrieken.
piqueur, tn. jager te paard, die de honden
leidt; voorrijder; rijmeester, africhter van
paarden, pikeur; opzichter over 't werkvolk of van de weg (bij 't spoor); steenbikker; stikker; (sadistische) prikkel (die
in omnibussen & met een naald stiekum
mensen tracht te wonden).

piqueuse, I. machinestikster.
piqueux, m. (pop.) zie piqueur.
piquier In. piekenier.
piquoir, m. stopnaald; korte harpoen.
piqfire, I. steek, prik, punctuur; worm-

gaatje; pikkel, (vliegen)vuiltje; stiksel,
stiknaad; des r•ds de ',touches, vliegenpikkels; avoir des mss, wormstekig zijn.
pirate, m. zeerover, -schuimer, kaper; afzetter; rover.
pirater, v.intr. zeeroof plegen.
zeeroverij; afzetterij, knevepiraterie,
larij; letterdieverij, plagiaat.
't ergste,
pine, a. erger, slechter; le
op het ergst zijn;
't slechtste; titre au
het ergste vermettre les choses au
onderstellen; zie ook pis.
Pitt e, m. Piraus.
piriforme, a. peervormig.
pirogue, 1. prauw, kano.
prauwvoerder.
piroguier,
wintergroen.
pirole, I.
piton, m. stapel.
pirouette, f. draaitolletje; omdraaiing op
een voet, pirouette; (arg.) X luchttorpedo;
payer en mss,re'pondre par des zich
er met grapjes afmaken.
pirouettes, v.intr. omdraaien op een voet,
ronddraaien; (fig.) er omheen draaien.
que
pis, [pi] adv. & a. erger, slechter;
aller, zie aller; tant
cela, erger nog; le
des te erger; tant (Pour lui), 't is
jammer (voor hem), ik kan er niets aan
doen, hij heeft het zelf gewild; de mal en
van kwaad tot erger; de
hoe langer hoe erger; qui N est, wat
erger is; dire r que pendre de qn., alle
mogelijke kwaad van iemand spreken;
m. de
au
aller, in 't ergste geval;
est que..., ce qu'il y a
(of het) ergste; le
de
c'est que..., het ergste is dat...;
alles op zijn ergst
mettre les closes au
faire,
voorstellen; mettre qn. cl (au)
iemand tarten het ergste te doen dat hij
het zich op zijn
kan; prendre qc. au
[ergst voorstellen.
uier.
pis [pi],
zie
puis.
adv.
(pop.)
pis [pi]
a. van Pisa.
Pisan, m. bewoner v. Pisa;
piscicole, a. v. d. visteelt.
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pisciculteur, m. viskweker.
pisciculture, I. visteelt.
pisciforme, a. visvormig.
piscine, /. visvijver; doopvont; zweminrichting, bassin, zwembad; RK plaats voor
't waswater van gewijde voorwerpen;
I (pop.) urinoir.
Pise, I. Pisa.
pisê, in. metselwerk met stampaarde.
pisiforme, a. erwtvormig.
pisoir, m., pison, in. aardstamper.
pissat, m. pis v. dieren.
pisse, f. urine; chaudei, (pop.) druiper.
pissement, m. 't wateren.
pissenlit ;-sa-1, m. pissebed (kind); $ paardenbloem, molsla; manger les i■ds par la
racine, (pop.) onder 't groene zoodie
liggen.
pisser, v.intr. wateren; laisser r, le merinos,
de kat uit de boom kijken; mener ,--, les
poules, zie promener; ,---, dessus, er zijn
botten aan afvegen.
pisseur, m. -euse, f. pisser; pieskous: meisje;
,-•, de co pie, ,.■., d'encre, inktwellusteling.
pisseux, a. met urine doortrokken; urinepissoir, rn. waterplaats. • [ achtig.
pissoter, v.intr. dikwijls wateren.
pissotiire, I. waterplaats; druppelsgewijs
watergevende fontein.
pistache, f. pimpemoot, groene amandel;
,., de terre, apennoot; prendre une e,,,
(pop.) zich een roes aandrinken.
pistachier,. m. groene-amandelboom.
piste, t. spoor; (ren)baan; ijsbaan; fietspad;
,, avec obstacles, hindernisbaan; ,---,
cyclable, rijwielpad; e--, de patinage,
schaatsbaan; ,----, de cirque, circusarena;
pour debutants, krabbelbaantje; perdre la
,-,, 't spoor kwijtraken; suivre 4 la'', op
de voet volgen; sur la ,-,-, de guerre, op het
oorlogspad; sur la ,,,, in de arena.
Oster, v.tr. beloeren; als detective of verspieder iemands gangen nagaan of hem
overal ongemerkt op de voet volgen;
(reizigers) aanklampen om een hotel te
wijzen; #..,, v.intr. & pr. (se) ,-- ', benen
maken, 'em smeren.
pisteur, in. iemand die den reizigers een
hotel wijst.
pistil 1-ill, m. $ stamper.
pistole, f. pistool (goudmunt); bijzondere
cel voor gevangenen, die 4 la ,-, zijn en
bun eten van buiten mogen laten komen.
pistolet, m. pistool (vuurwapen); pistolet•
fang broodje; tekenmal; (arg.) X urinaal;
fourre, belegd broodje; e,., d'arfon,
ruiterpistool; &Ole de e-,,, singulier P. -, , rare
snoeshaan, -snijboon (pisang).
pistolette, I. $ vijgepeer.
pistoller, m. gevangene die d la pistole is.
piston, m. zuiger (van pomp); (fig.) protectie, voorspraak, kruiwagentje; (arg.) X
kapitein; i;;- assistent van een professor;
FRANS WOORDENBOEK.
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cornet 4 ,-,,, klephoorn; fusil a —, slaghaangeweer; avoir du ,-,/, kruiwagens
hebben
pistonnage, in. protectie, kruiwagen.
pistonner, v.tr. voorthelpen, pousseren.
pitaine, m. (pop.) kapitein.
pitance, t. portie, rantsoen.
pitancher, v.intr. (pop.) pimpelen.
pitancier, m. schaftmeester (klooster).
pitchpin [pitfpe] , m. pitch pine (pinus
palustris); hout daarvan.
pite, f. kleine munt; $ aloe (boom).
piteusement, adv. v. piteux, a. erbarmelijk,
jammerlijk, deerniswaardig.
pithêcanthrope, in. aapmens.
ON, I. mededogen, medelijden; c'est ,,,,
het is jammer; ce serait grand' ,-,,, het
zou erg jammer zijn; quelle! wat is dat
jammer ! hoe ongelukkig ! avoir P,., de,
medelijden hebben met; fe n'ai pas de
pour vows, met u heb ik geen medelijden;
faire e---, a..., medelijden doen krijgen,
medelijden inboezemen; fa fait ,--,, is het
niet belachelijk?; it me fait ,---,, ook: ik
heb met hem te doen; chanter a faire ,---,,
afschuwelijk slecht zingen; prendre
de..., prendre en '', medelijden krijgen
met; ...de /.,, medelijdend...; par f•,, uit
medelijden (met, pour); par ,,,.f , in
'5 hemelsnaam, om Godswil ! sans e■d,
meedogenloos.
piton, m. ringschroef; hoge bergtop; (pop.)
grote neus.
pitoyable,a.-ment, adv. medelijdend (jegens,
envers); jammerlijk, erbarmelijk, ellendig,
slecht.
pitre, m. paljas, hansworst, clown.
pitrerie, I. clownerie, hansworsterij; kunstjes.
pittoresque, a. -ment, adv. schilderachtig;
gelllustreerd.
pituitaire, a. slijm-; membrane ,---i, neusslijmv lies.
pituite, I. slijm, snot.
pituiteux, a. slijmerig, slijmig.
pityriasis 1-zisl, f. zemelenuitslag.
pive, m. (pop.) wijn.
pivert, m. $t groene specht.
pivoine, I. $ pioenroos; (pop.) fles rode
baai; ,--,, m. le bloedvink.
pivois, m. (pop.) zie pive.
pivot, m. spil, stift; hartwortel; .' de conversion, X spil (v. e. zwenking of directieverandering).
pivotant, a. $ recht naar beneden groeiend;
draaiend.
pivoter, v.intr. om een spil draaien; $ een
hartwortel schieten, loodrecht in de
grond dringen (van wortels); X zwenken;
(pop.) gehoorzamen.
pivre, m. aardappelziekte.
Pizarre m. Pizarro.
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placage, m. 't maken v. oplegwerk; opgelegd houtwerk; X plakwerk (van zoden);
(fig.) het in de steek laten of laten zitten.
placage, m. het plaatsen, 't aanwijzen van
zijn (staan)plaats; staangeld.
placard, m. aanplakbiljet, plakkaat; schotschrift; kast (in wand); onopgemaakte
proef in strookvorm (bij drukkers); (pop.)
pleisterkalk; pleister, omslag.
placarder, v.tr. aanplakken; (fig.) meedogenloos hekelen.
place, f. plaats; plein; markt; beurs; vesting.,
ambt, post; betrekking; ~ assise, zitplaats; i----, debout, staanplaats; ~ a
reculons, plaats waar men achteruit rijdt;
,---, forte, X versterkte stad, vesting; une
forte ,--,, X een sterke vesting; ~ frontiere,
grensplaats; grensvesting; "-, marchande,
stad waar veel omgaat; ,---, publique,(openbaar) plein; une i-•-, au soleil, een plaatsje
in de zon; .-, d'armes, X paradeveld,
maliebaan; exercitieterrein; grensvesting
met munitiedepots en proviandmagazijnen; ,,, de decant, plaats voordan (of
met rug naar de machine); ,,,, de fond,
plaats achterin; ,--, de guerre, vesting;
~, ~.1 , plaats ! ruim baan daar !; ,--, aux
jeunes!, maakt plaats voor de jongeren !;
avoir sa ‘---, dans, thuishoren in; avoir la
~ nette pour, vrij spel hebben om...;
ceder (wider) la ,-,, de plaats ruimen; lui
ceder sa ~, hem zijn plaats afstaan; faire
~ a ..., plaats maken voor; faire ~ nette,
het huis ontruimen; voulez-vous me faire
une petite j.,-, ?, wil u niet een beetje opschuiven?; elle avait fait trois ,--,s, zij had
drie diensten gehad; faire la ~, $ stadsreiziger zijn; gagner sa ~, naar zijn plaats
gaan; occuper une premiere ~ (Parmi),
de eerste plaats innemen (onder); payer
demi-place, half geld betalen; perdre sa~,
zijn plaats verliezen (kwijtraken); prendre
/-%.,, plaats nemen; quitter la ,---, a qn.,
iemand zijn plaats inruimen; tenir ,-, de
qn., iemand vervangen; tenir sa ~, zich
staande houden; voor zijn taak berekend
zijn; tenir sa ~ dans le monde, zich staande
houden; zich in de wereld kunnen bewegen; tenir une grande ~, een grote
(voorname) plaats innemen; trouver ~,
een plaatsje vinden; a votre ~, op uw
plaats; in uw plaats, als ik u was; mettre
a sa ', op zijn plaats leggen; remettre
qn. a sa ,,,, iemand op zijn plaats zetten;
etre dans la e---,, X binnen de vesting zijn;
faute de p•-,, wegens plaatsgebrek; zie ook:
voiture, etre en ~, (nog altijd) op zijn
plaats staan; een dienst hebben; een
betrekking hebben; ne pas tenir en -,,
niet stil kunnen blijven zitten, rust noch
duur hebben; en '' de, a la ~ de, in plaats
van; etre hors de '', ontslagen zijn; par

plagiat

e—s, hier en daar; etre sans i., , geen betrekking hebben, buiten betrekking zijn; sur
,,,, ter plaatse, op de plaats; sur notre e-,,
$ hier ter beurze, ter beurze alhier; sur
votre ,-.,, $ ten uwent, ter beurze bij u.
place, a. geplaatst.
placement, m. 't plaatsen, plaatsing; 't uitzetten, 't beleggen v. geld; belegd geld;
verschaffing v. werk of ambt; verkoop,
afzet; ~ de pere de famine (de tout repos),
zeer solide geldbelegging; bureau de ,,,,
verhuurkantoor (voor dienstboden &);
d'un ,., facile, veel aftrek vindend, grif
weggaand.
placenta, m. placenta: moederkoek; zaadkoek.
placentalre, a. van de placenta.
placer, v.tr. plaatsen°, leggen, zetten, stellen; uitzetten (geld); aanstellen, een
plaats of betrekking bezorgen; (sp.) een
bepaalde plaats geven; $ aan den man
brengen; bien ~ son amitie, zijn vriendschap niet aan een onwaardige wegschenken, zijn vrienden met verstand kiezen;
,■, de Pargent, geld uitzetten, beleggen;
t-,-, un (son) mot, zie mot; ' qn., iemand zijn
(een) plaats aanwijzen, een zitplaats
geven; hem een betrekking bezorgen,
hem plaatsen; ' qn. tres haul, iemand
hoog aanslaan; se ,-•,, geplaatst & worden;
zich (laten) plaatsen; plaats nemen; een
betrekking krijgen (vinden); se ~ bien,
veel aftrek vinden.
placer [-serf, m. plaats om goud to delven;
goudbedding.
placerien, m. gouddelver.
placet [-sej, m. verzoek-, smeekschrift.
placeur, in. plaatsaanwijzer; plaatser; bodenbesteder; reuse de domestiques, besteedster.
placide, a. -meet, adv. rustig, kalm, vreedplaciditE, f. kalmte, rustigheid. [zaam.
placler, tn. stads-, handelsreiziger, colporteur; plaatsaanwijzer; zie ook placeur.
plafond, m. zoldering, plafond; (pop.) voorhoofd; (arg.) wolkenbank; maximum
vlieghoogte die een bepaalde machine
bereiken kan; it a quelque chose au ', het
is bij hem niet pluis in zijn bovenkamer;
it est bas de ,•-,, hij timmert niet hoog.
plafonnage, m. plafonnering.
.
plafonner, v.tr. van een plafond voorzien;
r•-,, v.intr. de ogen ten hemel slaan;
(arg.) ,t zo hoog mogelijk vliegen.
plafonneur, m. plafondmaker, stukadoor.
plafonneur, m. plafondlustre.
plagal, a. mode e-, , soort toonaard bij oud
kerkgezang.
plage, f. (vlak) strand; badplaats; 4 plecht.
plaglalre, m. & a. (auteur ~), letterdief,
naschrijver.
plagiat, m. letterdieverij, plagiaat:
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plagier, v.tr. naschrijven (plagiaat plegen).
plaid [pie], m. reisdeken, plaid; Schotse
mantel; (oud) rechtszitting.

plaidable, a. bepleitbaar; jour '', zittingsdag.

plaidant, a. pleitend, procesvoerend.
plaider, v.intr. pleiten; e---, en separation, een
proces van echtscheiding beginnen (voeren); r•-, pour of en faveur de, (fig.) pleiten
voor; ,,,, v.tr. bepleiten; (.,./ la cause de qn.,
iemands zaak bepleiten (verdedigen),
een goed woord voor iemand doen; ,-d
le faux pour savoir le vrai, zeggen wat niet
waar is om zo achter de waarheid te
komen; ,---,, v. fir. se ei, voorkomen (voor
t 't gerecht).
plaideur, m. -euse, f. pleiter; pleitster.
plaidoirie, f. 't pleiten; pleidooi.
plaidoyable, a. waarop gepleit mag worden.
plaidoyer, m. pleidooi, pleitrede.
place, f. wood; plaag; f-%, ope'ratoire, operatiewond; les do Ns d'Egypte, de tien plagen
v. Egypte; vous n'aurez aucune "-i, u lijdt
er geen schade bij; ne réver que's
- et
bosses, van niets anders dromen dan van
vechten; rouvrir une "-,, een wonde weer
openrijten; r,-, d'argent n'est pas mortelle,
geldelijk verlies kan men te boven komen.
plaignant, a. klagend; i■-, , tn. "-,e, I. aanklager, -klaagster.
plain, a. effen, gelijk; f•-, , in. open zee; aller
de "-,, in de lucht zweven (v. e. valk).
plain-chant, m. ,i' (Gregoriaans) koraalgezang.
plaindre, v.tr. beklagen; betreuren; ongaarne
missen, -geven; it est a ,--,, hij is te beklagen; ne pas e•-, ses mots, niet spaarzaam
zijn met zijn woorden; (---, sa peine, zich
niet bijster inspannen; ,-...., qc. a qn., het
hem niet gunnen; ,--, qn. de qc., iemand
beklagen om zijn...; ei, v. pr. se ,,, a qn.
de qc., bij iemand over iets klagen; se "..,
de, klagen; zich beklagen over; een klacht
indienen; plains-tai done! je moet nog
klagen ook (waar je 't zoo goed hebt) !
se "-, que la mariee est trop belle, klagen
zonder reden.
plaine, f. vlakte.
plain-pied, in: de'', gelijkvloers, op de begane grond; (fig.) zonder moeite; titre
(mettre) de ' avec ..., op 66n lijn staan
(stellen) met...
plainte, I. klacht, aanklacht; deposer une
en escroquerie contre..., een aanklacht
wegens bedrog indienen tegen...; faire sa
zijn aanklacht indienen; former des ,,,s
contre qn., zich over iemand beklagen;
porter ,--,, een aanklacht indienen.
plaintif, a. -ivement, adv. jammerend, kiagend; klaaglijk.
plaice, v.intr. behagen, bevallen, aanstaan;
believen, taut qu'il vous plaira, zoveel

plaisir

u maar wil; s'il vous plait, als 't u belieft,
(fam.) asjeblieft (iets vragende); plait-il?,
wat blieft?; a Dieu ne plaise, God verhoede; plot a Dieu que..., gave God,
dat...; cela vous plait a dire, dat zegt ge
maar zo, dat meent ge niet; se ,-,,, behagen scheppen (in); ergens gaarne zijn;
tieren, gedijen (v. planten); je me plais ici,
't bevalt me pier best.
plaisamment, adv. vermakelijk; belachelijk.
plaisance, f. lust, genoegen; bateau de e.,,
plezierboot; jardin de ,-,, lusthof; buitentuin; maison de ri, lusthuis, buitengoed;
yacht de ,-,, plezierjacht; a votre ",, zo
(als) 't u behaagt, naar welgevallen.
Plaisance, I. Piacenza.
plalsant, a. grappig, vermakelijk; belachelijk, bespottelijk; un i---, homme, een belachelijk man; un homme ",, een grappig,
geestig man; je le trouve "--, de dire que,
it est ,-, de dire que..., ik vind het nogal
vermakelijk v an hem...; ",, in. grappenmaker, spotter, le "-, de l'affaire, het
grappige van de zaak, un mauvais ,-•,,
een flauwe grappenmaker.
plaisanter, v.intr. schertsen, gekscheren;
vous plaisantez I, u schertst ! dat meent u
niet ! och kom !; it ne plaisante pas adessus, hij spot er niet mee, hij maakt er
geen gekheid van; en plaisantant, schertsenderwijs; prendre la chose en plaisantant,
de zaak als een grapje opnemen; ,,,, v.tr.
voor de gek houden, bespotten; se , - ■.,,
elkaar voor de gek houden.
plaisanterie, f. grap, gekheid, scherts; e■i el
part, zonder gekheid, alle gekheid op een
stokje; quelle est cette "-,?, wat is dat voor
gekheid?; cela pas se la ' , dat gaat te ver;
par "-, , voor de aardigheid.
plaisantin, m. flauwe grappenmaker.
Plaisantin, m. inwoner van Piacenza; p—, a.
van Piacenza.
plaisir, m. vermaak, pleizier, genoegen, genot; goedvinden, believen; le bon •-•,, de
willekeur; car tel est noire bon',, , dat verkies ik nu eenmaalzo; les menus "-,s, zakgeld, kleine uitgaven; avoir le ", de..., 't
genoegen hebben om...; avoir du"-, a..., er
vermaak in scheppen om...; faire "a,
genoegen doen; it fait "-, d'être compris,
het is plezierig (aangenaam); se faire le
i-,., de faire qc., het zich tot een genoegen
rekenen om; bete et faire •-•,, aartsstom,
ongelooflijk stom; qui "-, fait, "-, attend,
de ene dienst is de andere waard;
prendre ,,, a .., er vermaak in scheppen
om...; a bon '', naar welgevallen; a e--,,
verzonnen, verdicht; om niets, moedwillig, opzettelijk; avec ,.,, met genoegen;
au ,-., (de vous revoir), tot genoegen !,
beaucoup de ,---, ! veel genoegen ! amuseer
je ! pour le (son) ,..,, voor zijn genoegen;
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sous votre bon ,--,, als u het goed vindt.
plamage, in. 't ploten.
plam6e, 1. looierskalk.
plam er, v.tr. ploten (de huiden).
plamouse, f. (pop.) oplawaai, oorvijg.
plan, a. effen, vlak; ‘-.,, m. vlak; platte
grond; ontwerp, plan; (pop.) lommerd;
gevangenis; ,--, de queue,'' fixe de derive,
staartvlak; ,---, porteur, ,t draagvlak;
,---, stabilisateur, kielvlak, zweefvlak,
stabilisatievlak; ' de campagne, oorlogsplan; ,---, incline, hellend vlak; arriere-,
achtergrond; it n'y a pas ,- • - , , het zal niet
gaan; au premier ‘---,, op de voorgrond;
it n'entre pas dans mon ,-,, de..., het is
mijn plan niet...; laisser en, i, in de steek
laten, laten zitten; sur le t-, de, volgens
hetzelfde plan als.
planage, m. 't effenen, -gladslaan, -pletten.
planaire, m. platworm.
planche, f . plank; schoolbord; tuinbed; gravure, plaat, prent; les mss, de planken:
het toneel; ,--, a couteaux, slijpplank; ,---,
a repasser, strijkplank; ,,, de mode, modeplaat; briller les ,---, s, met vuur spelen;
faire la ,---,, de plank maken (in de gymnastiek); op de (zijn) rug zwemmen;
faire la ,,, aux autres, de weg barren
voor anderen, het voor anderen gemakkelijk maken door het scheppen van een
antecedent; une dernitire ,--, of une ,---, de
salut, reddingsplank; redmiddel.
planchêlage, m bevloering met planken.
planchéler, v.tr. beplanken.
plancher, m. (planken) vloer; houten zoldering; faux ,-,, loze vloer of zoldering;
le ' des vaches, de vaste wal; de'barrassez(of
videz) -moile!,(pop) verdwijn! faire sauter qn. au,-,,, iemand uit zijn vel doen sprin gen; /-,/, v.tr. zie planter; /..,, v.intr. in de
kast zitten; faire ,-,, laten wachten.
planchette, I. plankje; planchet, meettafel;
planchette, schrijftafeltje bij spiritistische seances; stijgbeugel aan dameszadel;
Lschuifplankje.
planton, m. $ stek, loot.
plan-concave, a. plathol.
plan-convexe, a. platbol.
plancton, in. plankton: in 't water zwevende
microscopische organismen.
plane, I. haalmes, snijmes; $ plataan.
zie vol plane.
plane, m. (arg.)
planement, m. 't zweven.
planer, v.intr. zweven, overzien (boven iets)
verheven zijn, weiden (de blik); hangen of
zweven (boven, sur); vol plane, ,t zweefvlucht (bij stilstaande motor dalen);
, v.tr. effenen, gladslaan, pletten, polijsten (graveerplaat).
planêtaire, a. van de planeten, planeet ..;
annee , • - , , omloopstijd v. e. planeet;
systeme ,--,, planetenstelsel; ,.-,, m. planetarium.
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planite, I. dwaalster, planeet; r., inferieure,
binnenplaneet; ,-, superieure, buitenplaneet.
planeur, m. pletter, polijster; zweeftoestel;
vogel in zwevende vlucht; ' voilier,
!it zeilvliegtuig (zonder motor).
planimitre, m. vlaktemeter.
planimêtrie, f. vlakke meetkunde, planimetrie.
planimêtrique, a. planimetrisch.
planisphére, m. hemel-, wereldkaart.
planitude, f. vlakheid.
planocher, v.intr. zo'n beetje zweven.
planoir, m. polijstijzer.
planquer, v.tr. verbergen, wegstoppen; in de
doos stoppen; oppotten, op zij leggen;
in de lommerd zetten; in de steek laten;
",, v.pr. se ,,,, (pop.) zich op de grond
gooien, zich verdekt opstellen; (arg.)
verbergen.
plant, m. $ stekje, loot; jong plantsoen; ,,,
d'asperges, aspergebed.
plantage, m. 't planten, aanplanting.
plantaginees, f .Pl. t weegbreeachtigen.
plantain, in. $ weegbree; ,-., aquatique of
r., d'eau, waterweegbree.
plantaire . a. de voetzool betreffend.
plantard, in. $ stek, loot.
plantation, f. aanplanting, plantage (in
kolonien); (arg.) opstelling der decors en
der requisieten; 4-,-, sucriere, suikerplantage; commerce des ‘--, s, handel met
de kolonien.
plante, f. plant; e,-, du pied, voetzool.
planter, v.tr. planten; beplanten, aanplanten, verbouwen, poten; in de grond
zetten; oprichten, opstellen, opslaan,
neerzetten; ‘-,, un baiser (un soufflet), een
kus (klap) geven; ,--, un chou a qn., iem.
een kool stoven; alley r•-, ses choux, buiten gaan wonen; ,,, un clou, een spijker
inslaan, un drapeau (noir) a qn., iemand
bedotten of bedriegen; r•-, une echelle contre
le mur, een ladder tegen de muur zetten;
un poignard dans le cceur, een dolk in 't
hart stoten; ,-,., qc. au nez de qn., iem. iets
onder de neus wrijven; ,/ 14 qn., iem. in
de steek laten;'' sa tente, zijn tent(en)
opslaan; arrive qui plante, het ga zo het
wil; etre bien plante, een goede houding
hebben; statue bien plant e, mooi opgesteld standbeeld; titre Plante devant, rechtop staan vOOr (iemand); se, • ', geplant
(of gepoot) worden; (fig.) gaan staan (om
op to wachten &); zich vastzetten.
planteur, m. planter; planteursigaar; ,,, a.
waar tabak verbouwd wordt.
planteuse, I. pootmachine.
plantigrades, m. pi. zoolgangers.
plantoir, m. pootstok, pootijzer, plantijzer.
planton, in. X ordonnans, oppasser; etre de
,,, ordonnansdienst hebben.
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plantureusement, adv. v. plantureux, a. vol,
weelderig, overvloedig, rijkelijk; vruchtbaar, gezond en sterk.
plantule, f. kiemplantje.
planure, /. spaander, krul.
plaque, /. X plaat, blad (metaal); ster (v. e.
ridderorde); (naam)bordje; fietsplaatje;
i---i de blindage, pantserplaat; t•-, commemorative, gedenkplaat; ,---, photographique,
"-i sensible, gevoelige plaat; ,---, tournante,
draaischijf, (pop.) stuk van ioo frank; ,•-,
ci nume'ro, nummerplaat (v. auto); ,---, de
casque, helmplaat; ,■, de ceinturon, koppelplaat; ,-, de cheminde, schoorsteenplaat;
,--, de couche, kolfplaat; ,-, de cuirasse,
pantserplaat; ‘-, d'une e'pe'e, degenplaat;
i■-, de garde, stootplaat; ,---, de gazon, graszode; r.-, d'identite, nummerplaat, identiteitsplaatje; r•., de proprete, deurplaat;
de police, nummerplaat (v. een auto);
i■., vibrante %, trilplaatje, zoemer.
plaque-guide, f. 54 doorvoerplaatje.
plaque, a. opgelegd; ,•,, m. verguld of verzilverd metaal; du i--i, opgelegd goud- of
zilverwerk; en - - ', pleet-; c'est du "-i, dat
is geen echt spul.
plaquemine, f. $ dadelpruim.
plaqueminier, m. $ dadelpruimeboom.
plaquer, v.tr. beleggen, opleggen, plakken;
verzilveren, vergulden; (pop.) laten zitten;
"-, un accord, J een accoord aanslaan;
un ami, een vriend in de steek laten; r.-d un
baiser sur la joue, een kus op de wang
drukken; ,--, du gazon, met zoden beleggen; ils nous plaquent encore? gaan ze nu
weer weg? lui i---, un soufflet, hem een klap
geven; /-•-,, v.intr. aansluiten; pa plaque
bien, dat (jasje &) zit goed aan 't lijf;
i.. -i, v. pr. se '', neer vallen; wegkruipen,
zich bergen.
plaquette, f. dun boek; oud muntstukje; ,---,
commemorative, gedenkpenning.
plaqueur, in. vervaardiger van plateerwerk.
plasma, m. plasma.
plasmatique, a. van het plasma.
plasticite, f. vormbaarheid, kneedbaarheid;
aanschouwelijkheid.
plastique, a. beeldend, plastisch, kneedbaar;
arts ,,,s, beeldende kunsten; , d, I.
plastiek, boetseerkunst; ,-,,, m. gipsen
steunfiguur.
plastron, m. borstharnas, borstleer, borstlap;
borst (van kledingstuk); borstschild (der
schildpad); plastron, brede das; mikpunt
(v. spotternij); servir de f•-, tot mikpunt
dienen.
plastronner, v.tr. v. e. borstlap voorzien;
i•, , v.intr. een hoge borst zetten; ,--,, v.pr.
se t.,,, het borstleer voordoen. [ kwast.
plastronneur, m. geurmaker, verwaande
plat, a. plat, effen, vlak; kt, platboomd; geme en, laag; alledaags, laf; ttre ci t---, , lege
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banden hebben (fiets); calme ,---i, windstilte; pays "..i, vlak land; ,---, pays,
't platte land; rimes yes, gepaard rijm;
yin ,-•.i, verschaalde wijn; tomber 4 e',
plat op de grond vallen; fiasco maken;
,-•,, m. 't vlakke; 't platte gedeelte (v.
sommige voorwerpen); blad (v. roeispaan);
schotel, gerecht; )6. bak; ,.., a barbe, scheerbekken; (pop.) oor, "s de cotes, klapstuk;
un bon e--, de farceurs, een fijn stelletje
grappenmakers; c'est (.--, net, alles is schoon
opgegaan; donner du ,---, de la langue, lievigheden zeggen, zijn tong laten gaan;faire
du e-, 4 qn., iemand lekker maken, flemerig vleien, voor iem. kruipen; een dame
het hof maken; en faire un "--i, ermee
geuren, er drukte over maken; mettre
les petits ‘-ds dans les Brands, „uithalen"
(bij 't hebben van gasten); mettre les pieds
dans les mss, niets ontzien; servir ci qn.
un ,---, de sa fapon, iemand een lelijke poets
Bakken; servir un ,,, de son metier, een
proefje ten beste geven van zijn kunst.
plat-ailemand, m. Platduits.
platanale, I. plataanbosje.
platane, m. $ plataan(boom); faux i..i,
ahorn.
platt-bordt, m. ktA potdeksel (v. e. schip).
plate, f. (sp.) vlakke baan (voor wedrennen);
platboomde vissersboot; zilvcrgeld.
plateau, in. thee-, koffieblad, presenteerblad; hoogvlakte, plateau; schaal (v.
balm).* 1-KL electriseerschijf; (arg.) de
planken (van 't toneel); t.--, servi, presenteerblad met spijs en dranken; ‘---, de chat,
kattebak; ", tournant, draaischijf; monter
sur le i - , , X uit de loopgraaf ten aanval
overgaan; ,---, de fusee, X tijdbuistafel.
plateau-manivelle, in. krukschijf.
platet-bandet, I. smal tuinbed; rabat; rand;
lijst; marcher sur les -'s de qn., iemand
onder de duiven schieten.
platee, 1. schotelvol; grondmuur; menigte.
Platee, f. Platea.
platet-formet, I. plat dak; plat; balkon
(v. e. tram &); terras; bedding v. e. affuit;
politiek partijprogram; ,-,., d'arriere,
d'avant, achter-, vOOrbalkon.
platelage, m. vlak plankier.
platet-longet, I. lange teugelriem, spanriem.
platement, adv. plat, platweg, ronduit.
platerle I. schotels en borden.
plateur, I. vlak uiteinde v. e. mijnader.
plateuse, I. ,V schol.
platin, m. waddenbank, drooglopend strand.
platine, m. platina; -', f. geweerslot; plaat;
(pop.) tong; avoir une bonne r•i, niet op
zijn mondje gevallen zijn.
platiner, v.tr. met een laagje platina bedekken; van een slot voorzien.
platinifire, a. platinahoudend.
platinotypie, I . platinadruk.
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platitude, f. platheid, laagheid, banale uitPlaton, m. Plato. [ drukking; flauwe smaak.

platonicien, a. Platonisch; ti,m. aanhanger
der Platonische wijsbegeerte. [theoretisch.

platonique, a. platonisch, niet zinnelijk; (fig.)
platonisme, m. wijsbegeerte van Plato; platonisch karakter van de liefde.

plátrage, m. bepleistering, pleisterwerk;
't kalken; (fig.) een van buiten opgelegde
fraaiigheid, schijnschoon.

plátras [-tra], m, stuk muurkalk; kalkpuin.
plAtre, tn. pleister, pleisterkalk, gips; gipsafgietsel, gipsbeeldje; (pop.) poen: geld;
(arg.) blanketsel; en poudre, gipsmeel;
Ns, pleisterwerk, gipswerk; battre le
gips fijnkloppen; battre qn. comme
iemand afrossen; tirer un
no' qn., van
iemands gezicht een gipsmodel nemen;
titre au e%a, (pop.) goed bij kas zijn; ...de
gipsen; un roi de
een schijnkoning;
zie ook essuyer.
platre, a. gipsen, van gips; (arg.) geblanket,
plAtrer, v.tr. (be)pleisteren; maskeren, bewimpelen; gipsen, met gips klaren (wijn);
kalken (de grond); (arg.) blanketten;
v.pr. se
(arg.) zich blanketten.
plátrerie, I. pleisterwerk.
pliitreux, a. gipshoudend; pleisterachtig.
plAtrier, m. gipsbrander, gipsverkoper;
gipswerker, pleisteraar, stukadoor.
plAtriere, f. pleister-, gipsgroeve; gips-,
kalkbranderij.
plAtroir, m. soort troffel.
platteuse, f. kantwerkster.
plausibilite, I. aannemelijkheid, geloofwaardigheid, wa arschijnlij kheid.
plausible, a. -ment, adv. aannemelijk, waarschijnlijk, geloofwaardig.
Plaute, m. Plautus (lat. blijspeldichter).
plebe, f. plebs, gepeupel, heffe des yolks.
plebeianisme, m. plebejerschap.
plebeien,
plebejer;
a. plebejisch;
burgerlijk,
plébiscitaire, a, een volksstemming betreffend; tn. voorstander v. e. volksstemming.
plebiscite, m. volksbesluit, volksstemming,
plebisciet.
plectre, J` plectrum (staafie voor 't bespelen van de lier), tokkelaar (v. mandoline &).
Pleiade, f. zevengesternte (deze bet. gew.
pl.); la franeaise, groep van 7 dichters
(Ronsard e. a.) der 16e eeuw.
pleige, I. (oud) pand, bor.
pleiger, v.intr. (oud) verpanden; borgstaan.
plein, a, vol; gevuld; drachtig (v. dieren);
volkomen, geheel, gans; (0 van een kleur;
comme un ceuf,
craquer, eivol;
(f am.) kanon (bezopen) zijn; un jour
een volle (hele) dag; la
nuit, de pikdonkere nacht; en Ne liter, in voile zee;

pleurer

avoir des larmes
les yeux, avoir les
yeux
de lames, de ogen vol tranen
hebben; avoir N le dos de qc., er meer
dan genoeg van hebben; etre vol° zijn;
it est r•d, hij heeft zijn buikje vol; (pop.)
hij heeft hem om; la mer est ,■./e, het is
vloed; a rds bords, vol tot aan de rand,
boordevol; zie ook bord; it est de luimime, hij is geheel met zichzelf vervuld,
vol zelfbewustheid; it est ,---, de son sujet,
hij is vol van zijn onderwerp; porter
alle zeilen op hebben; a
bouche,
mond op mond; a r,ds bras, met beide
armen; zie verder gosier &; de
poumons, uit yolk borst; zie ook droit &; en
air, in de open lucht, in de vrije natuur;
en ", ccrur (hive? &), midden in het hart
(des winters &); en plus e%,, vollediger;
je vous aime tout ik hou zielsveel van
je; elle est tout r•-# charmante, zij is allerliefst; c'est tout
gentil a vous, dat is
alleraardigst van u; vous etes gentille
gen(mignonne) tout
vous ites tout
tille, je bent allerliefst; it y a tout .e•-, de
monde, het is er stampvol; m. 't volle,
gevulde; volheid; neerhaal (van letter);
le ti de la mer, hoogtij, vloed; de soupe,
vollemaansgezicht; avoir son zijn
buikje vol hebben; la fête battait son r•-,,
't feest was in. volle gang; faire le ,---,
d'une chaudiere, een ketel op peil laten
lopen; faire son P%-, d'essence, benzine
innemen; (arg.) de nodige borrels verschalken; la lune est dans (en) son
't is volle maan; mettre dans le
in 't
midden van 't doel schieten.
plein-air, en , in de openlucht.
pleinairiste, plein-air schilder.
pleinement, adv. ten voile, geheel en al;
volop. [boom.
plein-vent, m. vrijstaande (niet geleide)
plinier, a. volkomen; assemblee'iere, vergadering in pleno; cour ,%diere, plechtige,
algemene vergadering a. h. hof; indulgence ,-%diere, RK voile aflaat.
plenipotentiaire [-sj êr], a. (& m.) gevolmachtigd(e).
plenitude, f. volheid, overvloed; la N des
temps, de volheid der tijden; dans la
de ses facultds, bij zijn voile verstand,
pleonasme, m. pleonasme,
plionastique, a, pleonastisch.
plesiosaur e, m. plesiosaurus: voorwereldlijke
reuzenhagedis.
plithore, t. volbloedigheid; overvloed, over[maat.
plethorique, a. volbloedig.
pleur, m. traan; les de l'Aurore, de ochtranen
tenddauw; etre tout en mss, in
baden.
pleurard, m, huilebalk;
a. huilerig.
pleurer, v.intr, wenen, schreien, huilen;
druppelen; comme un veau, tranen met
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tuiten huilen; ,-,-, a chaudes Tarmes, hete
tranen schreien; ,,, apres qc., naar iets
snakken; j' en pleure! 't is om bij te huilen;
e....., sur qc., iets bewenen (betreuren);
,,, v.tr. bewenen 2; ,-, une larme, een
traan storten (plengen); il pleure le pain
qu'il mange, hij Bunt zich zelfs niet het
brood dat hij eet.
pleurisie, f. pleuris, borstvliesontsteking.
pleurêtique, a. aan pleuris lijdend; ,-•,, m.
pleurislijder.
pleureur, m. huilebalk; /--i, a. saule " - , , treurwilg; ?oche reuse, druipende rots.
pleureuse, f. klaagvrouw (bij begrafenis);
treurveer (op dameshoed).
pleureux, a. huilerig, betraand.
pleurnichard, m. griener.
pleurnichement, tn. gegrien, gejenk.
pleurnicher, v.intr. krokodillentranen huilen, grienen, drenzen.
pleurnicherie, f. gegrien.
pleurnicheur, a. (& m.) -euse, a. (& f.) dreinerig-, huilerig-, grienerig (kind).
pleurodynie, I. pijn i. d. bortspieren.
pleurodynique, a. douleurs ,is, pijn in de

borstspieren.
pleuronecte, m. ,d1 schol.
pleuronectidês, m.pi. z-c; platvissen.
pleuropneumonie, f. longontsteking met
pleuris.

pleutre, m. lammerd, laffe kerel, lafbek,
mispunt.

plomb
,--,, het zit zonder een plooitje; (fig.) het

gaat gesmeerd (als van een leien dakje); il
a pris son ,,,, hij verandert niet meer; les
,•-is et replis du mu?, de verborgenste
schuilhoeken van het hart; remettre dans
ses ,,,s, weer netjes in de plooien opvouwen; sous ce "a, in vouwe, ingesloten.
pliable, a. (op)vouwbaar, plooibaar.
pliage, in. 't vouwen, 't plooien.
pliant, a. buigzaarn; plooibaar; opvouwbaar;
table ,-, e, klaptafel; t---, , in. vouwstoel(tje);
(arg.) portemonnaie.
plica, m. Poolse vlecht (haarziekte).
bot; P, franche, schol.
plie, f.
pile, a. gebogen, gevouwen, gekromd; ,-•, en
deux, krom gebogen (v. ouderdom); ,,,, m.

1

kniebuiging (bij dansen, gymnastiek).
plier, v.tr. vouwen, opvouwen; buigen, kromm en; gewennen; ,-., bagage, zijn biezen
pakken; opkrassen: doodgaan; ,,, les
voiles, Z. de zeilen reven; '', v.intr.
(door)buigen; wijken, toegeven; ,,, sous,
bezwijken, gebukt gaan under; il vaut
mieux e•, que rompre, beter buigen dan
barsten; se "a, zich buigen; zich plooien;
opgevouwen (kunnen) worden; se "-, et...,
zich schikken (naar); zich onderwerpen
(aan).
plieur, in. -euse, f. vouwer, vouwster.
plieuse, f. vouwster; vouwmachine.
Mine, m. Plinius; ,---, l' Anciert, Plinius de
Oudere (natuurkenner); –. le Jeune,

Plinius de Jongere (briefschrijver).
pleutrerie, /. lammenadigheid, lamlendigpleuviner, v.intr. motregenen. [heid. plinthe, f. .e. plint.
pleuvoir, v.imp. regenen; il pleut a verse, plioir, m. vouwbeen, -mes.
het stortregent; il va ,%a , wij krijgen regen; plique, f. Poolse vlecht (haarziekte).
quand il pleuvait des hallebardes, al regende plissage, in. 't plooien; 't plisseren.
het handspaken en oude wijven; il pleut plissé, a. geplisseerd, geplooid; ,,,, m. plooides petits pois, het stortregent; des ...s,
il n' en pleut pas, die zijn niet dik gezaaid;
il dipense de P argent comme s'il en pleuvait,
hij smijt met het geld, alsof hij het maar
voor 't oprapen had; les balles pleuvaient,
het regende kogels; les invitations me
pleuvent, ik word overstroomd met invitaties.

plivre, I. borstvlies, pleura.
plexiforme, a. vlecht-, strengvormig.
plexus [-us], m. zenuwknoop.
pleyon, m. bindteentje.
pli, tn. vouw plooi2, rimpel; omslag, couvert,
brief; trek, slag (bij 't kaarten); cacheti,
verzegelde orders (pas in voile zee te
openen); le ", du bras, de armbocht; le
,•., du metier, de stempel van het door
iemand beoefende vak; ,---, chargé, brief
met geldswaarde; "ade service, dienstbrief; ,---, recommande, aangetekende
brief; un ,---, de terrain, een terreinplooi;
les "ds du terrain, de golvingen, inzinkingen v. 't terrein; faire des "a, in plooien
zitten (vallen), plooien; ca ne fait pas un

sel.

plissement, m. 't plooien, plooiing.
plisser, v.tr. plooien, plisseren; e-,,, v.intr.
plooien hebben; se ,..,, geplooid worden;
zich plooien, plooien krijgen, zich rim-

plisseuse, I. plisseermachine. [ pelen.
plissure, f. plooiing; plooisel.
pliure, /. plooi.
plot [p101c], m. koehaar; wolafval; mengsel
v. teer met koehaar.
ploiement, m. plooiing.
plomb [pia ], m. lood; paslood; loden goot;
hagel & (om te schieten); (pop.) keelgat;
1-K. zekering; le e ., a sauté, de zekering is
doorgebrand; c' est un "a sur l'estomac, 't
ligt loodzwaar op de maag; ,•-, de chasse,
jachthagel; ,-,-, de sonde, dieplood; les –'s de
Venise, I Piombi (gevangenis); ,---, en
feuilles, bladlood; de'boucher son "a, (pop.)
loskomen, praten; fermer son N, (pop.)
zijn mond houden; lire sur le ,–,, van
't lood lezen (v. zetters gezegd); mettre le
"--, a..., plomberen (paketten &); mettre du
,.-a dans la tete de qn., iemand een kogel

plombage

boo

plum e

ser v. vaatwerk (in restaurant); schepper
door 't hoofd jagen; poser les ,---,s, ver(i. e. papierfabriek); cloche a ,■,, duikerzegelen; a ,,,, loodrecht; fit a ,---,, schietlood; mine de P., , potlood(erts); un soleil plongeuse, I. afwasster. [klok.
de ,--i, een loodzwaar drukkende zonne- Plonplon, in. in: (rempereur) "-d, Jerome
Napoleon.
ploque, 1. zie ploc.
hitte; sommeil de ,,, diepe slaap.
plombage, in. 't beleggen, 't solderen met ploquer, v.tr. (een schip) met koehaarteer
bestrijken.
lood; 't plomberen (v. tanden); loodkleur.
plot [p16], in. Fk contactblok(je); onderplombagine, f. grapbiet, potlood.
gronds contact.
plombe, f. (arg.) uur.
plombé, a. loodkleurig, vaalbleek; met lood Plotin, m. Plotinus (wijsgeer, 3e eeuw).
beslagen, in lood gevat; (arg.) een stuk plouf !, interj. plof !
ploutocrate, tn. invloedrijk-, rijk man.
in zijn kraag hebbend; aangesmeerd.
ploutocratle, regering v. d. rijken.
plombEe, f. ploertendoder.
plomber, v.tr. met lood beleggen, -opvullen, ploutocratique, a. v. d. regering der rijken;
waar de rijken regeren.
-bezwaren; v. e. loden zegel voorzien;
plomberen, vullen (tanden); (pop.) aan- ploutologie, /. leer v. d. rijkdom.
smeren; ,-,, la terse, de grond vaststam- ploutonomie, 1. leer v. d. rijkdom.
pen; se ,■,, loodkleurig worden, een lood- ployable, a. buigbaar.
kleur aannemen; (arg.) zich besissen; '', ployant, a. buigend, buigzaam; gebogen;
N,, , tn. (arg.) portefeuille.
v.intr. een loodkleur aannemen; zwaar
wegen; (arg.) slaan (v. de klok); stinken. ployer, v.tr. buigen, krommen; opvouwen;
tot toegeven noodzaken; ,,d, v.intr. buiplomberie, f. loodgieterij.
gen; zwichten; ‘-,-, devant l'ennemi, voor
plombeur, m. plombeerder
den vijand wijken; se r., , zich krommen;
plombier, tn. loodgieter.
toegeven; se ti a qc., zich naar lets voegen.
plomblere, f. kogelzak.
plu, zie plaire & pleuvoir.
plombiires, 1. ijs met geconfijte vruchten.
pluche, I. pluis; zie peluche.
plombifere, a. loodhoudend.
batpluie, f. regen; (arg.) X zie mitraille;
plombique, a. lood-.
tante, slagregen; e,d fine, motregen; ,--, de
plongeant, a. duikend; recht nederwaarts
balles, kogelregen; ' d'etoiles, sterrengaand; feu ,,,, X plongeervuur; vue ,•,e,
regen; ,,, de fleurs, bloemenregen; e■, d'or,
gezicht van boven of in de diepte.
geld dat bij stromen binnenkomt; ,--,
plongê, a. ondergedompeld; t onder water
d'orage, onweersbui, -vlaag; it fait de la
groeiend; e.•, dans, gedompeld in, verdiept
,,, 't regent; faire la ,–, et le beau temps,
in; ', m. lichte handschoenenkleur.
alles to zeggen hebben, den baas spelen;
plong6e, f. val, afhellend bovenvlak v. e.
de lakens uitdelen; parler de la ,---, et du
borstwering; ,1 hoogteroer; tirer de i.• d,
beau temps, over koetjes en kalfjes praten;
X van de hoogte naar de laagte schieten;
le temps est 4 la, - - , , 't weer is regenachtig;
en ,--i, onder water, ondergedoken.
etre a couvert de la ,-,, beschut zijn tegen
plongement, nt. 't duiken.
de regen; (fig.) zijn schaapjes op 't droge
plongeon, in. duiking, duikeling, duiksprong;
hebben; aprês la ,---, le beau temps, na regen
3t duiker, duikeend; faire le e•d, duiken;
komt zonneschijn; petite ,%-, abat grand
(fig.) over de kop gaan (v. bankier &);
vent, een kleinigheid kan iemands woede
zakken (bij examen); verdwijnen; uitdoen bekoelen.
knijpen; en ,,,, ondergedoken (v. duikboot); '', a. in: un salut ,,,, een buiging plumage, m. gevederte, veren.
*mall [-dj], m. stoffer v. veren.
tot op de grond.
plonger, v.tr. indopen, (onder)dompelen; plumaire, a. van veren, veer-.
ploffen, steken; storten in; lui ,, un plumant, a. (arg.) zie poilant.
poignard dans le Cour, hem een dolk in plumard, m. veren stoffer; (pop.) de veren,
nest, mandje: bed.
't hart ploffen; ,-., ses regards dans, een
diepe blik slaan in; ii plongea ses yeux plumarder, se ,--,, (pop.) zie se plumer.
dans les miens, hij keek mij diep in de plumasseau, m. bezempje v. veren; pijlveer;
bosje pluksel.
ogen; etre plongd dans ses penstes, in gedachten verzonken zijn, ",, v.intr. (onder)- plumasserie, I. handel in veren.
duiken; ,, dans l'avenir, een blik in de plumassler, m. -lire, f. bereider, verkoper,
-ster v. veren; (arg.) schrijver, schrijfster.
toekomst slaan; on plonge sur tout Parts,
men kan heel Parijs overzien; la vue plonge plumatelle, /. veervormige zoetwaterpoliep.
sur une vallde, men ziet neer op een dal; plume, f. veder, veer; pluim; pen; (fig.)
schrijfstijl; une excellente P.--, , ook: een uitse ,,, gedompeld worden; se i-•-, dans,
muntend schrijver; ,---, me'tallique, stalen
zich dompelen, zich storten in; zich overpen; la tnenue,--, , de donsveren;", a resergeven aan; ook: zich verdiepen in.
voir, vulpenhouder; c'est une f•-, 4 son chaplongeur, m. duiker; duikervogel; afwas-
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peau, dat is een pluim op zijn hoed; arracher of tirer une'' de l'aile de qn., iem. een
veer uit zijn staart trekken; avoir des —'s
de qn., iemand geplukt hebben bij 't spel;
faire courir sa r•-, , de pen laten gaan;
Teter la "--, au vent, het op 't toeval laten
aankomen; y laisser de ses mss, er veren
bij laten; mettre de la ,•., dans un oreiller,
een kussen vullen; passer la r sur, d6Orhalen; lui passer une ,---, par le bec, hem
met mooie beloften paaien; padre ses ,•,s,
door zijn haar groeien, kaal worden;
porter la ,•-, blanche, laf zijn; prendre la "--,,
de pen opnemen; quitter la ".-,, uit' de
veren komen; tailler sa ,,,, zich tot
schrijven zetten; tailler une —', een pen
versnijden; tenir la e'-', de pen voeren;
a la ,--,, met de pen; de ,-,-,, veren; homme
de N,
i , schrijver; la belle ,-,., fait le bel
oiseau, de kleren maken den man.
plumeau, m. veren stoffer, plumeau; dekbed; pluimstaart.
plume, a. geplukt; (lam.) in de veren.
plum6e, I. penvol; 't plukken (v. e. vogel).
plumer, v.tr. plukken; (fig.) plukken, geld
afzetten; e•-, la poule sans la faire crier,
de mensen plukken zonder dat ze 't
zo merken; e•-, , v.pr. se , • ,, (pop.) naar
kooi gaan, in zijn mandje kruipen.
plumet-reservoir, f. vulpen.
plumet, M. vederbos, pluim; (fam.) haar,
avoir son (un) "..,, aangeschoten zijn, hem
staan hebben; prendre un beau r, zich
lekker° besissen, zich een flinke roes
aandrinken.
plumetê, a. gevederd.
plumetis [-ti], m. (katoen)borduurwerk.
plurneur, m. vogelplukker.
plumeux, a. gevederd; vederig.
plumier, m. (griffel)koker; pennenbakje.
plumipide, a. 3t met bevederde poten.
plumitif, in. minuut (origineel v. e. akte);
(arg.) pennelikker, journalist.
plumule, I. $ zaadpluimpje; donsveertje.
plupart, I. grootste gedeelte; de meeste(n);
la rd des soldats, de meeste soldaten; la
N du temps, in de meeste gevallen,
meestal; pour la ,-,, merendeels.
plural, a. in: vote ', meervoudig stemrecht.
plurallsation, I. meervoudsvorming.
pluraliser, v.tr. (een woord) meervoudig
maken.
pluralite, I. meerderheid, veelheid; — des
femmes, veelwijverij.
pluri- = veel-.
pluriel, a. meervoudig; ,--i, m. 't meervoud;
au t. .,, in 't meervoud.
pluriflore, a. $ veelbloemig.
pluriloculaire, a. $ veelhokkig.
pluripartite, a. veeldelig.
plurivalent, a. (chem.) meerwaardig.
r plus, adv. & in. meer; ,-, grand, groter;

plus
le ,-,-, grand, de grootste; au ,---,, tout au N,
op zijn hoogst; c'est tout au ,.., s'il a le
temps de..., hij heeft nauwelijks tijd om...;
beaucoup'-, grand,'' grand de beaucoup,
veel groter; bien r•J , veel meer, veel erger
(nog); d'autant,•, que, to meer daar; de ,,,,
er nog bij; verder, bovendien; meer, une
fois de ,,,, (al)weer, voor de zoveelste
maal; rien de d, verder niets; de ,-., en ,,,,
hoe langer hoe meer; de,, efitt-, cher, steeds
duurder; fa de ,-,-, ou de moins, mon Dieu
(qu'est-ce que fa fait) ! , een beetje meer
of minder wat maakt dat nu uit !; il a la
tete de ,., que moi, hij is een hoofd groter
dan ik; ce qu'il y a de e--, diflicile, wat het
moeielijkste is, het allermoeielijkste; en
,-,, erbij, meer, op de koop toe; en ,---,
de, boven en behalve; en ,%., de cela, daarbij
komt nog dat...; le '' possible, zoveel
nlogelijk; le "--, tard sera le mieux (le
meilleur), hoe later, hoe beter; le ed Mt
possible, zo spoedigmogelijk; le,--, t6t sera
le mieux (le meilleur), hoe eer, hoe beter;
les "-, gens de bien, de beste mensen; ne...
,---i, niet(s) meer; il n'est i•-,, hij is niet meer;
on n'est pas ,-, poli, allerbeleefdst; il n'a
e rien, hij heeft niets meer; ni e., ni
mans, niet meer of minder; zo is 't; il... ni
e--, ni moins qu'un brigand, hij... precies
als een rover; non,. - , , evenmin; non (of pas)
t-•-, que, niet meer dan; evenmin als; (ni)
moi non ‘--,, (en) ik ook niet; pas ,---, que
huit heures, niet later dan 8 uur; il est un
peu i-, de huit heures, het is een beetje
over 8; il est ,-,-, que temps, het is hoog
tijd; un peu r•-, j'etais perdu, het scheelde maar een beetje of ik was er geweest;
sans ,:,-,, zonder meer, kort en goed; sans
,-,-, de fafon, zonder verdere complimenten;
un peu ‘---,, je disais non, ik had bijna neen
gezegd; qui ,-., est, (ce) qui est f,-,, en meer
(erger) nog; en bovendien; sans ‘-•-, de
delai, zonder langer (verder) uitstel;
de pa, dat niet meer; ,■, de huit heures,
meer dan 8 uren; over achten; ,-., de
potage, meer soep; geen soep meer; ' de
retard, en nu geen uitstel meer, niet langer
dralen; sine livre de..., madame. P,---,,
monsieur, "-d ! , er zijn er geen meer !; ,....,
d' a (of qu' ti) moitie, meer dan half (de
helft); P., que fa, meer dan dat; i. -, que
fa de chic!, het allerchicste van de wereld,
een chic waar je van omvalt; ce n'est pas
,-., difficile que fa, dat is nou de hele
moeilijkheid; ,--, que cela, wat meer is;
,--, riche que je ne croyais, rijker dan ik
dacht; ,-•-, souvent!, kan je begrijpep. !,
morgen brengen !; ,-., il..., moins il..., hoe
meer hij..., hoe minder hij...; i-, ou mans,
min of meer; comme "..,, comme mans, zo
ongeveer; qui "-i, qui mans, de een meer,
de ander wat minder; ,--, on..., ,-,-, on...,
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hoe meer men..., hoe meer men..., ,--,
on..., taut .' on..., hoe meer men, des te
weer zal men... Zie ook pouvoir &.
2 plus [pills], m. plus(teken).
plusage, in. 't (wol) pluizen.
pluser, v.tr. (wol)pluizen.
plus-fine, f. (pop.) poep.
plusieurs, a. pi. verscheidene, vele; ,., lois,
(ook:) meermaals.
plus-offrant, in. meestbiedende.
plus-petition, f. 't overvragen.
plus-que-parfait, [pliis-] m. voltooid verleden tijd.
plus-value]' [plii-], /. meerder bedrag; overschot (bij belasting); meerdere waarde,
waardevermeerdering; overwaarde, meerwaarde.
Plutarque, m. Plutarchus.
plutocratie [-si], I. geldheerschappij.
Pluton, m. Pluto.
plutonien, a. plutonisch, vulkanisch.
plutonisme, m. leer dat de vorming van de
aardkorst aan de werking van het vuur
toe te schrijven is.
plutht, adv. liever, eerder; nogal, wel; voyez
,-,,!, kijk zelf maar ! ,---, que, liever dan...;
meer dan...; on le craint "9 qu'on rte le
respecte, men vreest hem meer dan dat
men hem eerbiedigt.
pluvial, a. in: eau "de, regenwater; t-i, m.
RK pluviale (priesterkleed).
pluvier, in. $e, regenvogel, pluvier; t•-/ 4
collier, bontbekpluvier.
pluvieux, a. regenachtig.
pluviner, v.intr. zachtjes regenen.
pluviomitre, m. regenmeter.
pluvidse, m. regenmaand (5de maand v. d.
Fr. republ. kalender v. 20 Jan.--19 Febr.)
pneu, in. (p1. "9s), (lam.) luchtband; fiets;
(arg.) telegram (door schietblaasbalg verzonden).
pneumaticia, I. 't gevuld zijn met lucht.
pneumatique, a. pneumatisch, de lucht betreffend, lucht...; bandage "9, luchtband;
carte "9, stadstele arambrietje; coussin "i,
luchtkussen; machine
",, luchtpomp;
b
poste "-, onderaardse schietblaasbalg;
,..,, m. luchtband (v. rijwielen &); ,%,, f.
leer van de gassen.
pneumatocele, I. windbreuk.
pieumatologie, f. geestenleer.
.
pneumatose, I. ophoping v. gassen; windgezwel.
pneumonie, I. longontsteking.
pneumonique, a. tegen longontsteking.
Po, m. Po (rivier).
poa [poi,], m. $ beemdgras.
pochade, I. vluchtige-, losse schets (schilderkunst) .
pochard, m. -e, f,' zuiplap, dronkaard.
pocharder, v,intr. (pop.) zuipen; t--,, v.pr. se
,-•,, zich bezuipen.

po elee

poche, /. zak; buidel (v. dieren); krop (v.
vogels); etterzak; zakviool; pollepel,
soeplepel; "ds des yeux, wallen onder de
ogen; faire "9, faire des "9s, opbollen, in
een zak gaan zitten; (fig.) gezwollen zijn
(v. stijl); facile 4 la "9, makkelijk afschuivend; les mains our "9s, met de handen
in de zak; mettre dans sa'', in zijn zak
of bij zich steken; it pouvait le mettre dans
sa ",, hij kon 't op zijn slofjes van hem
winnen; se mettre dans la ", de sa mere,
altijd aan Naar (zijn) moeder handen;
tenir l'affaire dans sa "/, zeker zijn van
de uitslag van een zaak; y titre de sa "9,
er geld bij inschieten; jouer de sa "9, betalen, opdokken; payer de sa "9, uit zijn
beurs betalen; dictionnaire de "9, zakwoordenboek; mettre en "9, in zijn zak
steken.
poche, a. gepocheerd; lettre "9e, letter met
een krul; veil "9 (au beurre noir), blauw
oog; cruf "9, gepocheerd ei.
poche-ceil, m. (pop.) slag op 't:oog.
poche-poche, a. (pop.) „aangeschoten”,
tipsy.
pother, v.tr. blauw slaan (ogen); vluchtig
schetsen; een krul maken aan; se'', (pop.)
vechten.
pochet, m. pootkuiltje. [ling.
pochetê, a. (pop.) dom; ,,,, m. nil, stommepochetee, f. uilskuiken; en avoir une",, niet
snugger, aartsdom, een grote uil zijn.
pocheter, v.tr. in de zak dragen.
pochette, I. zakje; passerdoos; (oud) zakviooltje.
pochoir, in. schablone, vorm om door te
trekken.
pochon, m. pollepel; destilleerkolf; inktmop;
slag, stomp op 't oog.
pochonner, v.tr. een stomp geven.
podagraire, f. $ zevenblad.
podagre, a. & m. lijdend (lijder) aan podagra; ,,,, I. podagra, (lam.) 't pootje.
podestat, m. magistraat in sommige steden
in Italie, podesta.
podium [-Om], m. podium; schei.,, steunmuurtje.
podobranche, a. kieuwpotig.
podobranchie, I. pootkieuw.
podomitre, in. schredenteller, wegmeter.
poele [pwAl], m. kachel; (oud) kamertje met
kachel; lijkkleed; trouwsluier; troonhemel; ,•., calorifêre, calorifere, ,■, mobile,
verplaatsbare kachel; ,./ 4 charbon, kachel
voor steenkolen; ,•., a feu cantinu, vulkachel; r•-, a gaz, gaskachel; ,-,/ a petrole,
petroleumkachel; '
en fonte, gegoten
kachel; mettre un enfant sous le "9, een
kind wettigen door met de ongehuwde
moeder te trouwen; ,---,, I. pan ,koekepan;
`tenir la queue de la ",, 't heft in handen
poelk [pwâ-], I. panvol.
[hebben.
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poelerie [pwAl, I. potten en pannen; kachelvak, -handel, -smederij.

poelier [pwa-1, m. kachelsmid.
poelon [pwa-], m. aarden of metalen pannetje.

poelonnie [pwâ-], f. pannetjevol.
pante, tn. (lang) gedicht; de woorden (v.
opera);'' didactique, leerdicht; e■-, einque,
heldendicht; ,-•, lytique, lyrisch gedicht,
lierzang; ,..den prose, dichterlijk proza.
poesie, f. dichtkunst, pazie, gedicht(je);
lets dichterlijks; dichterlijke taal, dichterlijk gevoel.
pate, in. dichter; (femme ,--,), dichteres.
poetereau, m. > pruldichter, rijmelaar.
poitesse, f. dichteres.
poetique, a. -meet, adv. dichterlijk, poetisch;
art e---, , dichtleer; i-%-i, f. poetica, dichtleer.
poetiser, v.tr. dichterlijk maken, -voorstellen;
idealiseren; ,-,, v.intr. dichten.
pogne, zie poigne.
pognon, m. (pop.) splint, moppen, spie: geld.
pogrom(e), tn. pogrom (georganiseerde jodenmoorden in Rusland).
poids, m. gewicht, zwaarte, last; ' brut,
bruto gewicht; ,., delivre, ,, constate,
uitgeleverd gewicht; t .,s echantillonnes,
geijkte gewichten; ,---, tnort, dood gewicht;
N mouche, (sp.) vlieggewicht; ,---, net,
netto gewicht; i-%, garanti, gewichtsgarantie; ,■., plume, (sp.) vedergewicht; ,■.,
public, waag; ,---, et mesures, maten en
gewichten; lancement du ,--,, kogelstoten;
avoir deux "-, et deux mesures, met twee
maten meten; avoir plus de ,..., que, zwaarder wegen dan2 , van meer gewicht zijn
dan; donner du i.. ., a ses paroles, zijn
woorden klem bijzetten; faire ,--,, gewicht
in de schaal leggen; faire le ,-,-,, het
gewicht vol maken; faire bon e•-, , goed
gewicht geven; cela die un ,--, de dessus
ma poitrine, je suis soulage d'un ',
dat is mij een pak van 't hart; au,,, bij 't
gewicht; au ,--, de l'or, tegen goud opwegend: homme de ,--,, man van gewicht;
etre .de ', 't voile gewicht hebben; de
tout son ,-,, met zijn volle gewicht; titre
d'un faible ,--, dans la balance, weinig.
gewicht in de schaal leggen.
poignant rpwaudj, a. stekend, grievend, aangrijpend, ontroerend.
poignard [pwaijar of pOiJar], m. dolk, ponjaard; mettre a qn. le ,-, sur la gorge, iem.
't mes op de keel zetten.
poignarder [pwai)a- of penja-J, v.tr. met een
dolk (door)steken.
poigne [pwau of porgy ], f. kracht in de hand,
avoir de la r-d, stevige knuisten hebben;
a ,-,, krachtig, energiek; Os a. Oink,
krachtig.
poignêe [pwai3 é of pill e], f. handvol; handvat, handel; (sabel)greep; une - de main,
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een handdruk, ci ,---, s, met handen vol,
volop.
poignet fpwai)e of porgy el, m. handgewricht,
pols; boord (van mouw).
poll, m. haar (v. dieren, planten, stoffen;
ook v. mensen behalve 't hoofdhaar);
les Ns-ras, de kortharige dieren; ,, d
gratter, jeukpoeder; avoir du ,•, (au bras
&), haar op de tanden hebben; avoir un
"-, dans la main, lui zijn; aan werken een
broertje dood hebben; ne pas avoir un "-,
de sec, geen droge draad aan zijn lijf hebben; coacher le ,--, d qn., iemand vleien,
pluimstrijken, lekker maken; faire le ,---, a
qn., iemand de loef afsteken; hem een
loer draaien; se faire le ,---,, zich scheren;
flanquer un P.-, d qn., (arg.) iem. een uitbrander geven; reprendre du ,--, de la bete,
(na roes) weder van voren of aan beginnen
(te drinken); 't nog eens dunnetjes overdoen; a,---, , (pop.) in zijn naakte body, poedelnaakt; a ,■, long (ras), lang-, kortharig;
a ,,,s, met haar op de tanden; un brave
a trois ,-,-, s, een ijzervreter; monter a ,--i,
zonder zadel rijden; de tout i•i, van allerlei
slag; dresse au,•, et a la plume, op lopend
en vliegend wild afgericht; en ,-, nog niet
gestroopt; sous,- , roux,met rosse beharing;
je l'ai sur le ,--d, (pop.) hij verveelt me
gruwelij k; tomber sur lee., a..., overvallen.
pollant, a. (pop.) om je een kriek te lachen.
poiler (se), (pot.) zich dood lachen; le m'en
poile, dat lap ik aan mijn laars.
poileux, a. harig.
poilu, a. harig, ruig, behaard; ,.-,, m. (pop.)
kneibel, mannetjesputter; X soldaat ;
mannetjesputter, ijzervreter.
poincillade, /. $ flamboyant, pauwestaart.
poincon, m. priem; keur; (munt)stempel;
matrijs (v. letters); vat van ± 20o 1.;
.. makelaar.
poinconnage, in. stempeling, 't merken.
poin Bonner, v.tr. ijken, stempelen; (een
spoorkaartje) knippen; faire ,■, sa carte
de chOmage, „stempelen".
poin conneuse, f. X doorslag(machine).
poindre, v.intr. aanbreken (v. d. dag),
gloren; uitkomen, uitspruiten.
poing [pw'e' 1, m. vuist; faire le ,---, dans sa
poche, zich in stilte voornemen wraak te
nemen; montrer le "-, a qn., iemand met
de vuist dreigen, de vuist tegen hem
ballen; se conger les ,../s, zich opvreten
van ergemis; dormir a -'s fames, zeer
vast sla,pen, manger sur le ,-.,, uit het
vuistje eten; (fig.) uit je hand eten.
point, m. punt, stip; steek; (fig.) ogenblik;
graad, mate; (vraag)punt, onderwerp;
nummer v. (hand)schoenen; kant(werk);
(arg.) frank; an e--, (c'est tout), en daarmee
uit ! abis perkara ! ,---, arriere, rijgsteek ,
bon, .,, goedkeuring (op school); le — capi-
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tal, het hoofdpunt, de hoofdzaak; les -'s
cardinaux, de hoofdwindstreken; - central, centraal punt; middelpunt; ,-, culminant, culminatiepunt; ' devant, v66rsteek; grand , . , , voornaam punt, hoofdpunt; ,-%-,s suspensils (de suspension),
puntjes, ....; Ns voyelles, vokaalpunten
(v. het Hebreeuws); ,-, au ctltd, steek
in de zij; ,-,-, d'apPui, steunpunt; /., de
Bruxelles &, Brusselse & kant; ,-., de
congelation, vriespunt; ,--, de contact, aanrakingspunt, raakpunt; ,---, de droit,
rechtsquestie; ,•-, d'eibullition, kookpunt;
f1 de fusion, smeltpunt; ,-•-, d' exclamation,
uitroepteken; ,--, d'hanneur, punt van eer;
eergevoel; ".., d'interrogation, vraagteken;
le ,, du jour, het aanbreken van de dag;
het morgenkrieken; e,-, de mire, X mikpunt; i-•-, d'orgue, J' orgelpunt; ' de
partage, (punt der) waterscheiding; N- de
de
rePere, merkpunt, hulprichtpunt; ,,, de
suture, hechting (door chirurg); #•-, de vue,
gezichts-, oogpunt; standpunt; deux ,,,s,
dubbele punt; ,%., (et) virgule, puntkomma;
amener... mss, ..ogen gooien; arreter le ,%,,
afhechten (bij breien); chausser le meme ,--,
of a meme P--,, hetzelfde nummer van
schoenen hebben; faire le ,--,, kt,, het bestek opmaken; ne pas faire le ,-,, niet
het nodige aantal punten behalen;
lui marquer un bon #---,, ,:- hem een goedkeuring geven; mettre les ,--is sur les i,
de puntjes op de i's zetten 2; mettre un
,---,, er een speldje bij steken; oublier
ses ,%-is cardinaux, de kluts kwijt raken;
rendre des -'s a qn., iemand voorgeven;
een lesje geven, te knap of zijn; a ,,,, precies op tijd; precies zo; gaar; als 't moet;
a ce N, a tel , que..., z6 zeer dat... d quel
,•,, hoezeer; a un autre i. ., de vue, van een
ander standpunt gezien, uit een ander
oogpunt; a tous les ,---is de vue, in alle opzichten; a un fres haut ,-,, de perfection,
tot een hoge trap van volmaaktheid;
a ,-•., nomme, net op dat ogenblik; juist
van pas; au ,---, de..., zó zeer, ver & dat...;
au dernier ,■,, au plus haut N,w , in de hoogste mate; mettre au ,,,, stellen, instellen
(lens &); precies zeggen, preciseren; recht
zetten, verbeteren, bijwerken; venir au
,..i, ter zake komen; de ' en i, van punt
tot punt; van stukje tot beetje; accommoder qn. de tout ,,, iem. danig toetakelen; de tous les ,---, s du pays, van alle kanten van 't land; mal en ,.,, er slecht
aan toe; en tout%,, in alle opzichten;
iusqu'd un certain, . ', tot op zekere hoogte;
— par ,---,, punt voor punt; pour un ,--,,
Martin perdit son dne, kleine oorzaken
hebben grote gevolgen; sur le ,---, de
partir &, op het punt om te vertrekken &.
point, adv. (volstrekt) niet; (ne) ,---, de...,
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geen...; "-, d'affaire, niks te maken, niets
daarvan, 't zal niet gaan; ,-,, du tout,
volstrekt niet.
pointage, in. X 't richten (van 't geschut);
tekentje (streepje, kruisje voor contrOle);
opmaken van 't bestek; uitslag der
hoofdelijke stemming (in: faire le r•-, &).
pointal, m... stutbalk.
pointe, f. punt, spits; draadnagel; graveernaald; omslagdoekje; 't fijne, 't scherpe
(v. e. geestigheid); geestigheid, aardigheid; ,.., seche, droge (ets)naald; une ,-,
d'ail, een bijsmaak van knoflook; ,-•., de
diamant, glazenmakersdiamant; ,,, de feu,
cauteriseerstift; une petite '' d'ironie,
een tikje ironie; des ,--, s d'asperge, aspergepunten; /-%, de Paris, lange spijker;
draadnagel; une ,-•., de malice, een tikje
ondeugendheid; avoir une ,■, de vin of
sa , ,, (tam.) de hoogte hebben, een beetje
aangeschoten zijn couper la , d, couperen;
(bij 't schermen); faire la '', opvliegen
(van vogels); faire des ,--is, op de tenen
dansen; faire une ,..,, op zij springen (v.
een paard); faire une ,.., d of vers, een
Abstecher maken naar; pousser une ,--, it,
doorlopen tot; pousser sa P-9, doorzetten;
a la'' de l'ipie, met de degen in de hand;
a la ,--, du jour, bij 't krieken van de dag;
en ,..,, spits (toelopend) se terminer en ,---,,
spits toelopen sur la ,---, du pied, op de
tenen.
pointe, a. gepunt; (fain.) aangeschoten;
,-,, m. richting (v. optisch instrument).
pointement, m. X 't richten (v. 't geschut).
pointer, v.tr. steken; noteren, aantekenen;
(aan)punten; richten (een kanon); spitsen
(de oren); ,-.., la carte, Z. het bestek
afzetten; ti les cartes, de (speel)kaarten
merken (om te bedriegen); ' une note
de musique, een noot voorzien van een
punt, die de waarde met de helft verhoogt; e-i, v.intr. ontkiemen, uitkomen;
opstijgen, opschieten (v. vogels); zich
aan de horizon vertonen.
pointeur, tn. X richter van 't geschut; aanpunter; opnemer; pointer (hond).
pointillage, m. 't schilderen met stipjes,
stippeling; 't vitten, vitterij, keutelachtige
stiptheid; 't aantippen (bij 't masseren) ,
pointille, /. gevit spitsvondigheid gekibbel.
pointille, m. stippellijn, geperforeerde lijn;
stippeltekenin g.
pointillement, tn. 't stippelen.
pointiller, v.tr. stippelen, perforeren; ,-,,,
v.intr. vitten.
pointillerie, /. keutelarij, kibbelarij, vitterij.
pointilleux, a. vitterig, pietluttig, kittelorig. Ischilderen).
pointillisme, in. stippelmanier (bij het
pointilliste, m. schilder die de stippelmanier
toepast.
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pointu, a. puntig, spits, scherp; ,---i, in. (arg.)
X punthelmsoldaat.

pointure, I. punctuur (bij drukkers); mast,
nummer (v. (hand)schoenen, boord).

poire, f. peer°; (peervormige) bal (v. e. spuit,
fototoestel &) (lam.) sukkel; (pop.) kersepit, kop; la e--, est mare, de zaak is rijp;
— a poudre, kruithoorn; e.-., d'angoisse,
wrange peer; bittere pH; mondprop; des
(--,s de la haute, (arg.) 1grote heren; ,%, de
neige, herfstcitroenpeer; cou per (partager)
la ,--, en deux, het verschil delen; faire sa
—, (pop.) poseren, de preutse (den kuisen
Jozef) spelen; en faire une e'`..', (pop.) veel
poehaai op zijn lijf hebben; garder une ,--,
pour la soil, een appeltje voor de dorst
bewaren; se payer sa'', hem voor 't lapje
houden; ne pas promettre P....is tnolles, er
geweldig dreigend uitzien; entre la ,--, et le
frontage, aan 't dessert.
poire, m. perendrank.
poireau, m. $ prei; (arg.) ,P hobo; X hoge;
faire le ,--,, zie poireauter.
poireauter, v.intr. (pop.) staan wachten.
poivre, f. $ snijbiet, witte biet.
poker, v.tr. (Pop.) pakken, te pakken krijgen.
pokier, m. pereboom; perehout.
pois, tn. erwt; stip (op stof); e,.., Breton, peulerwt; ,■-, earre, pronkerwt; ,---, Gasses,
spliterwten; e--, chiches (gris), kekers;
capucijners, grauwe erwten; ‘-•./ fulminants, knalpaarlen; ,---, goulus (mange
tout, sans cosse), peultjes; ,---, gruds, spliterwten; petits t---,, doperwten; e.--, d' Arnerique, weesboontje; ' de senteur, welriekende lathyrus; que ce soit ,---, ou f eve,
onverschillig wat; avoir des petits e--, a
ecosser ensemble, samen een appeltje te
schillen hebben; manger des r., chauds,
met de mond vol tanden staan; rendre
,-, pour f eve, met gelijke munt betalen;
on vows a vendu des ,-., qui ne voulaient
pas cuire? heeft men u bedot, voor de
mal gehouden?
poison, m. vergift; ,-•,, f. (pop.) adder, kreng,
serpent.
poisonner, v.tr. (pop.) vergiftigen.
poissard, a. viswijfachtig; ,,e, I. viswijf.
poisse, m. (pop.) crapule; pech; avoir la ,..,,
pech hebben.
poisser, v.tr. bepekken 2; (pop.) (te) pakken
(krijgen) ; gappen; vervelen; fa me poisse,
het hangt me de keel uit; poisses-en un
autre! maak dat je grootje wijs!,---,, v.intr.
kleverig zijn; stollen (v. bloed).
poisseur, m. (arg.) verlakker: bedrieger.
poisseux, a. kleverig; e , , m. (arg.) fatje,
dandy.
poisson, m. vis; (arg.) souteneur; ,---, d'avril,
makreel; Aprilgrap; ' d' eau douce, zoetwatervis; ,--, de titer, zeevis; i---, rouge,
goudvis; ,■,, plant, vliegende vis; e-N, sans
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boisson est poison, vis wil zwemmen;
comme un, t-, dans l'eau, in zijn element;
comme un P ., hors de l'eau, als een vis op
't droge; les gros —s mangent les petits, de
grote vissen slokken de kleine op, met
grote heren is 't kwaad kersen eten; petit
,, deviendra grand, wat klein is, kan groot
poissonnaille, f. katvis. [worden.
poissonnerie, f. vismarkt.
poissonneux, a. visrijk.
poissonnier, tn. vishandelaar, visboer; -lire,
f. visvrouw; visketel.
poisson-scie, in. !V zaagvis.
Poitevin, m. bewoner v. Poitou; pi--, a.
uit Poitou. [lateibalk.
poitrail, m. borst (v. e. paard); borstriem;
poitrinaire, a. teringachtig; e.,,, tn. teringlijder, borstlijder.
poitrine, f. Borst; avoir une bonne ,--,, goede
longen hebben; a pleine, -, -,, uit voile borst;
s'en alley de la'', aan borstziekte sterven.
poitriner, v.intr. een hoge borst zetten;
de kaarten tegen zich aan houden.
poltrinare, f. borstriem (van paard).
poivrade, f. pepersaus; (arg.) syphilis.
poivre, in. peper; e•-, long, Spaanse peper;
(pop.) brandewijn; ,....-, et sel, peper en zoutkleurig; ,..,, a. (pop.) dronken.
poivre, a. gepeperd 2; peperduur; (pop.)
„aangebrand", aangesmeerd, venerisch.
poivrer, v.tr. peperen; (arg.) „aansmeren".
poivrette, I. t nigelle.
poivrier, m. peperstruik; peperbus; (pop.)
dronken kerel; pratimer le ,---,, (arg.) dronken lui bestelen.
poivriire, I. peperbus; peper- en zoutvaatje; gemetseld schilderhuis (aan bastions); (arg.) venerische vrouw.
poivron, m. $ lombok, spaanse peper.
poivrot, m. (pop.) zuiplap.
poix, f. pik, pek; ,-, minerale, aardhars; ,--,
navale, scheepspek; /.■, seche, vioolhars; une
vraie ti! wat een klis! ,---, de Bourgogne,
fijne Bourgondische pek; ,-., des cordonniers, ,, noire, schoenmakerspek; avoir
la ,--, aux doigts, lange vingers hebben;
,-,, de . Jude'e, ,--, luive, asphalt.
polacre, f. 4,, polakker (soort vaartuig); ,---,,
m. Poolse ruiter.
polacre, a. van de polen, pool-; e'toile e-,,
poolster.
polaque, m. Poolsche ruiter.
polarimitre, m. polarimeter; instrument om
de hoeveelheid gepolariseerd licht te
meten, -de draaiing v. h. polarisatievlak te
bepalen.
polarisateur, -trice, a. polariserend.
polarisation, f. polarisatie.
polarises, v.tr. polariteit meedelen.
polarity , f. polariteit: poolaantrekking van
de magneet.
polatouche, m. .ft. vliegend eekhoorntje.
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polder [-der], m. polder.
pole, m. pool; ,., arctique (boreal, nord),
noordpool; ,-, austral (antarctique, sud),
zuidpool.
polkmarque, m. W polemarch, veldheer; zde
archont (bij de Atheners).
polêmique, a. polemisch; ,-,,, f. polemiek,
pennestrijd.
polEmiser, v.intr. polemiseren, pennestrijd
voeren.
polkmiste, m. polemicus; iem. die een pennestrijd voert.
polkmonie [-memi], I. $ Jacobsladder;
bleue, blauw speerkruid.
polenta, f. polenta(pap).
poll, a. gepolijst, glad; beleefd, beschaafd;
N , 111, glans, polijsting.
police, /. politie; tucht; polis (v. e. verzekering; ,.., correctionnelle, politierechtbank;
,., tlottante, $ open polls; r•i maritime,
zeepolitie; la P-, verte, de Duitse (in
groen uniform gestoken) (rijks)politie (na
de oorlog); e., d'abonnement, $ contractpolis; P,-, d'assurance, assurantiepolis;
des caracOres, letterpolis; r•-, de chargement, $ cognossement; ,-,-, des mceurs,
speciale, zedenpolitie; faire la ,--,,
politiedienst doen, de orde bewaren; se
mettre a la ,----,, zich bij de politic (als
prostituêe) laten inschrijven.
politer, v.tr. beschaven; ', v. pr. se ,./, beschaaf d(er) worden.
polichinelle, tn. potsenmaker, hansworst;
Jan Klaassen, poesjenel; (pop.) kind;
(arg.) borrel; gendarme; zie ook secret &
vie; ,....,, f. soort klompendans.
policier, in. politieman, -beambte, -agent;
f•-,, a. politic-, (in dienst) bij de politic.
policlinique, f. polikliniek.
poliment, in. 't polijsten; ,-,, adv. beleefd.
polir, v.tr. polijsten; beschaven; ,-,, v.pr.
se ,,, gepolijst worden, zich laten polijspolissable, a. polijstbaar. [ten.
polissage, in. polijsting.
polisseur, tn. -euse, /. polijster.
polissoir, m. polijststeen; bruineerstaal;
nagelzeempje; gladhout, polijsthout, polijstbank.
polissoire, f. zachte uitwrijfborstel; X poleerschijf, polijstrad.
polisson, in. rekel, straatjongen; rakker, ondeugd, Schalk; glimpieper, gemene kerel;
,■,,, a. straatjongensachtig, baldadig;
s chuin, geil, gemeen, vuil, ontuchtig.
polissonne, I. van polisson; une,--, de salade,
een heerlijk, fijn slaatje.
[halen.
polissonner, v.intr. straatjongensstreken uitpolissonnerie, f. kwajongensstreek; schuine
mop, vuile taal, vuilbekkerij.
polissure, /. polijsting; glans, gladheid.
politesse, f. beleefdheid; beschaafdheid;
,--, du cceur, fijngevoeligheid, wellevend-
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heid des harten; ,---, des manieres, welgemanierdheid; e■., de marchand, berekende
beleefdheid; !wider la ,---, a pi., iemand
zonder vaarwel verlaten; faire une ,-., ci
fin., iemand een dienst bewijzen.
politicien, m. politieker, politiek persoon;
politicus; (arg.) lasteraar.
politique, a. staatkundig; listig, handig,
politiek; faire de la ,---,, aan politiek doen;
(arg.) belasteren; economie ,---,, staathuishoudkunde; ,,,, m. staatsman, politicus;
,---,, I. politiek; politieke geslepenheid; i---,
d'encerclement, omsingelingspolitiek (der
Entente).
poiltiquaille, f. > zoodje van politici.
politiquement, adv. politiek: staatkundig;
listig.
politiquer, v.intr. (fam.) over politiek praten.
politiqueur, in. die aan politick doet.
polka, f. polka (dans); faire danser la ,,,
(pop.) een rammeling geven.
polker, v-intr. de polka dansen, polkeren.
polkeur, -euse, m. & f. die de polka danst.
pollen [-len], m. $ stuifmeel.
pollicitation, f. nog niet aangenomen belofte.
pollineux, a. stuifmeelachtig.
pollinique, a. stuifmeel-, v. h. stuifmeel.
pollinisation, f. $ bestuiving.
pollochon, m. (arg.) X peluw; kussen.
polluer, v.tr. bevlekken, bezoedelen.
pollution, f. bevlekking, bezoedeling.
polo, in. soort balspel (te paard, in 't water
&); soort dameskleed; soort fez.
polochon, m. peluw (arg., milit.).
Pologne, f. Polen.
polonais, a. Pools; P,---, , m. Pool; (arg.)
uitsmijter; rie, f. Poolse dans; soort
jas; klein rand strijkijzer.
poltron, m. lafaard; P., , a. lafhartig.
poltronnerie, f. lafhartigheid.
poly-, veel-.
polyadelphe, a. $ veelbroederig, -helmig.
polyadelphie, f. g de klasse der veelbroederigen, -veelhelmigen.
polyandre, a. veelmannig.
polyandrie, I. veelmannerij.
polyanthe, a. $ veelbloemig.
polyarchie, /. veelhoofdige regering.
Polybe, tn. Polybius (Gr. geschiedschrijver).
polycarpique, a. $ meer dan eênmaal
bloeiend.
polycholie [-16-], f. overvloedige galafscheiding.
polychreste [-krest], a. sel ,-,, glauberzout.
polychroique [-kr-], a. verschillende kleuren
vertonend.
polychroisme [-krOizin], m. eigenschap v.
verschillende kleuren te vertonen.
polychrome [-krOm], a. veelkleurig.
polychromie [-krO-], f. veelkleurigheid.
polyclinique, f. polikliniek.
[graaf.
polycopie, f. gehectografeerde afdruk; hecto-
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polycopier, v.tr. hectograferen.
polycopiste, m. hectograaf.
polyidre, a. veelvlakkig;
veelvlak.
polyidrique, a. veelvlakkig.
polygala, m. polygale, $ vleugeltjesbloem.
polygame, m. & a. die aan veelwijverij doet;
veeltelig.

polygamer, v.intr. in polygamie leven.
polygamie, /. veelwijverij;
klasse der polygame planten.

polygamiste,m. voorstander der veelwijverij.
polyglotte, a. in vele talen geschreven; vele
tales sprekend;
m. iemand die vele
talen spreekt, polyglot.
polygonal, a. veelhoekig.
polygone, m. veelhoek; X oefenterrein,
artillerie-schietterrein;
a. veelhoekig.
polygraphe,
schrijver over veel onderwerpen.
polygraphie, /. veelschrijverij; v. e. boekerij:
afdeling der veelschrijvers.
polygyne, a. $ veelwijvig;
veelstijlig.
polygynie, 1.
klasse der veelwijvigen.
polymathe, m. veelweter, alzijdig geleerde.
polymathie, 1. veelzijdige kennis.
polymathique, a. veelwetend, -zijdig.
polymirie, 1. isomerie door vereniging van
veel moleculen tot een.
Polymnie [pOlimni], I. Polyhymnia (muze).
polymorphe, a. veelvormig.
polymorphisme, m. veelvormigheid (v.
zwavel e.d.).
Polynesie, f. Polynesie.
Polynêslen, m. Polynesier;
a. Polynesisch.
polynOme,
veelterm.
polype, m. vleesuitwas, poliep;
nasal,
neuspoliep.
polypêtale, a. t veelbladig.
polypeux, a. poliepachtig.
polyphagie, f. vraatzucht.
polyphone, a. J veelstemmig.
polyphonle, I. .1` veelstemmigheid.
polyphonique, a. veelstemmig.
polypier, m. poliepenstok.
polypore, a. veelpotig;
m. $ veelvoet,
eikvaren; mss,duizendpoot.
polypore, m. boomzwam.
polyptire, tn.
veelvin.
polyptyque, m. prebendenboek.
polysperme, a. $ veelzadig.
polystyle, a. veelzuilig, -kolommig.
polysyllabe [-sil-], a. (& m.) veellettergrepig

(woord).
polysyllabique [-sil-], a. veellettergrepig.
polysynodie, f. regering waarbij ministers
vervangen worden door raden.

polytechnIcien [-tekni-], m. leerling v. e.
Technische Hogeschool.
polytechnique [-teknik], a. vele kunsten en
wetenschappen omvattend; ecole
Technische Hogeschool;
f. de Tech-

(arg.) student
nische Hogeschool;
der T. H.
polytheisme, m. veelgodendom.
aanhanger v. 't polytheisme.
polythêiste,
polytone, a. in veel toonaarden.
polytonaliteit.
polytonie, I.
polytric, m. haarmos.
polyurie, 1. overvloedige urinelozing.
pomêranien, a. Pommers; Pte, tn. Pommer.
pomace, a. appelachtig.
pomard, m. pomard, soort Bourgogne.
Pomiranie, f. Pommeren.
, tn.
Pommers;
pomeranien, a.
Pommer.
pomlculture, f. vruchtenteelt.
pomilêre, a. appeldragend.
pomiforme, a. appelvormig.
pommade, f. zalf, haarzalf; avoir de la
dans les yeux, s. t. in zijn ogen hebben;
qn., iemand honig
jeter (passer) de la
om de mond smeren; etre dans la
in de miserie zitten.
pommade, a. gepommadeerd.
pommader, v.tr. met pommade besmeren;
(fig.) honig om de mond smeren, vleien,
lekker maken.
pommadier, in. (pop.) coiffeur.
pommadin,
> kappersbediende.
(pop.)
pomme, I. appel; kn.op, ma (sa)
Hollandse princarde,
ik, hij;
doornappel;
epineuse,
cease noble;
frites, in reuzel gebakken vierkant
gesneden staafjes v. aardappelen;
pailles, in reuzel gekookte aardappelsoufflees, gebakken holle
stokjes;
tape'es, gedroogde
aardappelschijfjes;
ci
appelen; ti a couteau, handappel;
avant toutes, zomercuire, moesappel;
tomaat;
oogstappel;
d'amour,
d'arrosoir,
d' Adam, Adamsappel;
de Berlin,
sproeier (v. e. gieter);
grauwe kortsteelappel;
de fraise of
de tramboise, witte winter calvilley--, de
de
France, t Vlaamse schijveling;
aardterre (op menu's dikwijls alleen
de pin,
appel;
de chene, galappel;
denappel; ti en cage, appelbol; aux
in de puntjes, piekfijn; aux ,■,s nature,
met gekookte aardappelen; titre dans les
de terre, (arg.) tegen de vlakte liggen;
se sucer les elkaar afzoenen (fain.);
tomber dans les mss, een appelflauwte krij de palm wegdragen.
gen; emporter la
pomme, a. rond; (pop.) behoorlijk, flink,
sluitkool; laitue
van je welste; chow
kropsla; fou
stapelgek;
appelwijn; pannekoek met appelschijfjes.
degenknop; zadelknop, (arg.)
pommeau,
kop.
appelschimmel;
a.
cheval
gris
pommelê,
lucht met schapenwolkjes.
ciel
pommeler (se), v.pr. met schapenwolkjes

N
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betrekken (v. d. hemel); appelgrauw
worden (v. paarden).
pommelle, I. rooster (aan goten &).
pommer, v.intr. sluiten, kroppen (van sla &).
pommerale, f. appelboomgaard.
pommette, I. appeltje, jukbeen, koon; greepplaat (van pistool).
pommier, in. appelboom; braadpan voor
pomologue, f. ooftkunde. [ appels.
pomologue, in. ooftkundige.
Pomone, f. Pomona.
pompadour, a. pompadour, gebloemd.
pompage, in. 't pompen; station de , - i, pompstation.
pompe, I. pomp, spuit; veer (van mes);
pracht, praal, staatsie; (pop.) werk; (arg.)
schoen; "-,s, ijdelheden; ' a bras, handpomp; P•., a essence, benzinepomp; r•., 4
incendie, brandspuit; ,.•., 4 main, handpomp; ,../. a pedale, voetpomp; ' 4 sein,
borstpomp; ,-,, ci vapeur, stoompomp; ,--,
d' alimentation, voedingspomp,r•, d'e'puisement, lenspomp; i■-, aspirante, zuigpomp;
. foulante, perspomp; ,, funebre, lijkstaatsie; entreprise de ,•,s funebres; begrafenisonderneming; en grande ,---,, met
grote staatsie.
Pomp6e, in, Pompejus.
pomper, v.tr. (op)pompen; opzuigen; ".",
v.intr. pompen; (pop.) zuipen; (arg.) blok-

ponceau, in. klaproos, hoogrood; bruggetje;
duiker(buis), dOOrlaat; '', a. hoogrood.
poncer, v.tr. met puimsteen gladmaken;
ponsen: met 't ponszakje tekenen; met
sz,, merkinkt merken.

ponceur, m. polijster, calqueerder.
ponceux, a. puimsteenachtig.
poncif, m. ponsblad, doorgeprikte tekening;
(fig.) cliché; faire le , • - ,, niets origineels
,---,, a. afgezaagd, banaal,
presteren;
[ouderwets.
poncir(e), in. grote citroen.
poncis [-si], m. ponsblad, doorgeprikte tekening.
ponction, I. steek, prik, T punctie (kleine
operatie om vocht to verwijderen).
ponctionner, v.tr. een punctie maken bij, -in.
ponctualia, f. stiptheid, nauwkeurigheid.
ponctuation, f. 't plaatsen v. leestekens,
punctuatie; signe de ‘-,, leesteken.
ponctuel, a. -lement, adv. nauwkeurig, stipt,

punctueel.
ponctuer, v.tr. punctueren: leestekens
plaatsen; stippelen, (fig.) onderstrepen (als
in:'-, chaque mot d'un geste).- [tekening.
poncure, I. met het sponszakje gecopieerde
ponarabilitê, 1. weegbaarheid.
ponderable, a. weegbaar.
pondErateur, -trice, a. 't evenwicht bewarend.
pondEration, f. evenwicht; evenwichtsleer;
bezadigdheid; e--, des pouvoirs, staatkunken, vossen, hengsten; de hefboom
heen- en weer halen.

pomperie, f. pompwerk; pompenmakerij.
pompette, a. (fam.) teut, aangeschoten.
pompeusement, adv. v. pompeux, a. pornpeus, prachtig, statig; hoogdravend (v.
stijl).
pompier, m. pompenmaker; brandspuitgast, brandweerman; kleermaker voor de
„pompjes"; biertjeshijser; lid van 't
Institut de France, „schutter", soldaat
van lik-me-vestje; les ,---, s, de brandweer;
(arg.) de kunstenaars die zich angstvallig aan de ouderwetse regels houden.
pomplêrisme, m. 't ouderwets conventionele
in de kunst.

pompile, m. (ook: i.•-, des chetnins), sluipwesp.
pompon, in. kwastje; versiering, pompon;
avoir le ,■,, (fam.) de kroon spannen;
avoir son ,•,, (f am.) hem om hebben; 4
lui le i---, .1 , hem komt de erepalm. toe !,
,, a. in: rose ,-- , , soort kleine roos.
pomponner, v.tr. met kw astjes versieren,
opschikken; ,-i, v. pr. se i , , zich opdirken
of mooi maken met kwikjes en strikjes.
ponant, nt. (oud) westen, avondland; (pop.)
achterste.

ponantais, a. westelijk.
poncage, in. gladmaking met puimsteen.
Ponce, m. Pontius; P,■., Pilate, Pontius
Pilatus.
ponce, I. ponszakje; (pierre ,./) puimsteen.

dig evenwicht.

ponderê, a. in evenwicht; kalm; bezadigd.
ponderer, v.tr. in evenwicht houden, afwegen.
pondêrositê, I. zwaarwichtigheid.
pondeur, a. eierleggend.
mg
pondeuse, I. leghen2 (ook poule ,-/).
pondoir, tn. legplaats, -hokje, -nest; legboor.
pondre, v.tr. (eieren) leggen; (fam.) maken,
voortbrengen; je t'en ponds, (pop.) kan
je begrijpen ! daar komt niks van in !
ponette, f. kleine poney; (f am.) hittepetit.
poney [-ne], tn. poney (klein paard); (arg.)
lapje: muntbiljet .
pongitif, a. stekend.
pongo, m. .11, pongo(aap),
pont, m. brug; scheepsdek; les rs et chaussees, de Waterstaat; '' continu, 4 gestreken dek; ,■, coulissant, vlotbrug; i-■,
coupe, 4 gebroken dek; ,-•., dormant (f ixe),
vaste brug; faux ,---/, kt, koebrugdek; ,---0
fixe, vaste brug; ,---, permanent, vaste brug;
r•-, suspendu, hangbrug; •-•-, tournant, draaibrug; ", transbordeur, zweefbrug; "-,
volant, gierbrug; a bascule, klapbrug;
4 coulisse, kleine klapbrug; ,--, de
bateaux, schipbrug; ^., de fortune, nood-,
hulpbrug; r•., d'un pantalon, broekklep;
donner un ", 4 faucher, een strik voor
iemand spannen; faire le r•d, twee of meer
vrije dagen, die niet op elkaar volgen laten
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aansluiten door er een vrije dag tussen te pontt-promenadet, m. kt, promenadedek.
nemen; faire un "-i, een kaart ombuigen pontt-transbordeurt, m. zweefbrug.
om die te doen couperen; faire un'' d'or pontuseau, in. roede voor 't maken v. strepen in papier; "-ix, waterlijnen (in 't paet qrs., een gouden brug voor iemand boupier).
wen, hem het uittreden nog zo voordelig
een
brug
pope,
In. pope: Russisch priester; (arg.) aalmogelijk maken; jeter un '',
[moezenier.
popeline,
f. halfzijden stof.
hoge
pet;
slaan; casquette a (trois) mss,
(arg.) souteneur; navire a trois'-s, 4,, drie- popliti, a. in: muscle i - i, knieboogspier.
dekker; coupes dans le i.. ,, erin 'open; popotage, m. (lam.) burgerlijkheid.
royautne de P,i, Pontus (oud rijk a. d. popote, f. (fam.) keuken, pot; faire la i-•,,
koken; ,--,, a. in: etre i---i, erg huiselijk zijn,
Zwarte Zee).
opgaan in 't huishouden.
pontt-arriire, m. achterdek.
populace, /. gepeupel, janhagel, grauw,
pontt-canalt, m. buisbrug, kanaalbrug.
gemeen.
ponte, I. 't eieren leggen, legtijd; ‘--,, m.
ponto (in 't omberspel); speler tegen den populacier, a. van 't gepeupel, gemeen.
populage, in. $ dotterbloem.
bankier.
ponte, a. kt. van een dek voorzien; bateaue--i, populaire, a. bij 't yolk bemind, populair;
yolks...; algemeen verstaanbaar; ,--i, m.
[zolderschuit.
pontie, f. kt,s. deklading.
in: le "-i, het yolk, de grote massa.
ponter, v.tr. .6 van een dek voorzien; ,-,,
v.intr. tegen den bankier spelen (hazard- popularisation, f. 't populair maken.
spel); opdokken; '' cher, i---, dur, hoog populariser, v.tr. bij 't yolk bemind maken;
voor iedereen verstaanbaar maken; se e,
spelen; ,., sur un cheval, op een paard
populair worden; zich populair maken.
wedden.
pontet, m. knop v. d. geweerbeugel; zadel- popularite, f. populariteit, volksgunst;
't „getapt" zijn.
[boog.
Pont-Euxin, m. Zwarte Zee.
population, I. bevolking.
pontier, m. brugwachter.
pontife, m. hogepriester; (arg.) schoen- populêum [-am], in. populierzalf.
maker; le souverain ,,, de paus; (avg.) populeux, a. volkrijk, dicht bevolkt.
populisme, m. letterkundige stroming bede meester schoenmaker.
ogend het leven van het yolk eenvoudig,
pontifical, a. pontificaal, hogepriesterlijk,
nauwkeurig weer te geven.
pauselijk; P,,, m. ceremonieboek (der
populiste, m. lid der volkspartij; e--, a. van
bisschoppen).
de volkspartij; romanschrijver, 'die het
pontificalement, adv. pontificaal; als bisleven van het yolk eenvoudig en nauwschop .
keurig weergeeft.
[dikzak.
pontificat, in. hogepriesterschap; pauselijke
waardigheid; pontificaat, regering v. e. populo, m. (pop.) zie peuple; ook: pattepoef,
poque, m. soort kaartspel; drie-, vierkant.
paus.
pontifier, v.intr. als opperpriester dienst poquet, m. zaaikuiltje.
porc[pOr], m. varken, zwijn; varkensvlees.
doen; plechtig-, gewichtig doen.
(tam.) vuile vent.
pontin, a. Pontijns; Marais "-is, Pontijnse
porcelaine, I. porselein; porseleinschelp.
moerassen.
porcelainier, m. porseleinvervaardiger; ,.,, a.
pontique, a. van de Zwarte Zee.
in: industrie "-, iire, porseleinhandel.
pontt-levis [-vi], m. ophaalbrug, wipbrug;
porcelet, m. varkentje; pissebed, keldermot.
kruip-door, sluip-door.
Pont-Neuf, in. bekende brug over de Seine; porcelle, f. t biggenkruid.
vieux come le ",, zo oud als de weg van pore-ipict [parkepik], m. ika stekelvarken.
porchaison, f. tijd voor de wilde-zwijnenKralingen.
jacht.
pontt-neuf t, m. straatdeuntje.
Pontoise, I. PontoisefLrevenir de ,•,, verbaasd porche, m. portaal (v. e. kerk &); grote overdekte ingang.
staan kijken.
ponton, m. ponton; e , volant, gierpont; porcher, m. -ire, f. varkenshoeder, -ster.
schipbrug, lichter, oud schip, dat tot porcherie, f. zwijnenstal.
porcin, a. varken-; yeux "-is, varkensogen;
gevangenis dient, logementschip.
la race i---ie, varkensgeslacht, -ras.
pontonage, m. bruggeld.
pore, m. porie.
pontont-allege, m. 'I. lichterpraam.
poreux, a. vol gaatjes, poreus.
pontont-cureurt, m. modderpraam.
porion, m. meesterknecht in kolenmijnen.
pontont-gruet, m. drijvende kraan.
m.
drijvende
mastbok.
pornographe, m. onzedelijk schrijver.
pontont-mituret,
pornographie, f. pornographie: vuilschrijpontonnage, m. zie pontonage.
verij, onzedelijke geschriften, platen &.
pontonnier, m. controleur bij aankomst en
vertrek v. boten; brugwachter; X pon- pornographique, a. pornographisch.
tonnier (soldaat voor 't slaan v. bruggen). porositO, f. poreusheid.
FRANS WOORDENROEK,
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porphyre, tn. porfier (soort marmer).
porphyrique, a. porfierachtig.
porphyrisation, /. 't fijnwrijven.
porphyriser, v.tr. op porfier fijnwrijven.
porque, f. 4). spant.
porrace, a. preiachtig, bleekgroen.
porreau, tn. $ prei.
porrection, f. 't uitstrekken (der armen).
porrigineux, a. van-, met hoofdzeer.
hoofdzeer.
porrigo, tn.
port, m. haven; laadvermogen v. e. schip;
vracht, port(o); 't dragen; voorkomen,

r

houding; ,--, adrien, luchthaven; e--,
fluvial, 4,, rivierhaven; e■., franc, 4,, vrijhaven; e--, militaire, kt,, oorlogshaven; r`,
payd, j franco; e■-, d'armes, vergunning
om (vuur)wapenen te dragen; X houding
(van den soldaat); e■, d'armes prohibe'es,
het hebben of dragen van verboden wapenen; laisser qn. au ~ d'armes, iemand,
laten wachten en niet terugkomen; e■,
d'attache, k haven van herkomst; e■.,
d'aviation, ~ adronautique, lucht-,
vlieghaven; e%, de commerce of e■, marchand, 4,.. handelshaven; e'%., d'attache, 4,..
thuishaven; e■., d'echouage, kti. noodhaven;
~ d'escale, haven die men aandoet; ~
de titer, Z. zeehaven; e--, de reine, koninklijke houding, houding van een koningin;
~ de math, 4, getijhaven; e■., de salut,
4,. noodhaven; '3/4-, tete de ligne, eindhaven;
(fig.) toevlucht; ^-, de voix, it portamento;
arriver a bon ~, in behouden haven aankomen; franc de ,---,, j portvrij, franco.
portable, a. draagbaar.
portage, tn. 't dragen, 't vervoeren.
portail [-Aj], m. hoofdingang; voorgevel
ener kerk.
portance, f. draagvermogen.
portant, a, dragend; bien ~f welvarend;
a bout ~ , van zeer nabij; zonder omwegen,
in 't gezicht; run ~ l'autre, door elkaar
genomen; ~, tn. handvatsel, hengsel;
X stut v. e. coulisse; (pop.) arm.
portatif, a. draagbaar; gemakkelijk te dragen; force ~ive, draagkracht.
porte, t. deur; poort; oog (v. e. haak); la
(Sublime-) .1:',.., , Turkije; e■-, battante, zich
zelf sluitende deur; e■-, brisie, portebris6e, ,■., cochere, koetspoort; e■., coupde,
halve deur; #' croise'e, glazen deur; e■0
exterieure, buitendeur; e■., feinte, fausse~,
loze deur; la ' ottomane, de Porte; ~
pleine, hele deur; e■., vitrde, glazen deur;
~ de communication, tussendeur; ,--, de
derriere, achterdeur(tje); . d'agrafe, oog
(voor haak); e-■, d' dcluse, sluisdeur; ,--,
d'enfer, hellepoort; la ,..%, de fer, de I Jzeren
Poort; faire battre les ~s, met de deuren
slaan; ddfendre sa r■d, voor niemand thuis
zijn, niet thuis geven; enfilez-tnoi la ~ I
de deur uit ! enfoncer une •-■,, ouverte, een

porte-cigare

open deur intrappen; termer la ~ au nez
de qn., iemand de deur voor de neus
dichtgooien; ferme to ~ 1, doe de deur
achter je dicht !; Teter la ~, de deur dichtslaan; prendre la ~, zijn biezen pakken; uitknijpen; refuser sa ~ a qn., iem.
zijn huis ontzeggen; trouver ~ close, voor
een gesloten deur komen; 4 e--, fermante,
bij 't sluiten der poort; a e--, ouvrante,
bij 't openen der poort; a la ~ I , de deur
uit ! eruit !; a la ,-,, de la ville, dicht v6ör
de stad, onder de rook v. d. stad; de ~ 4
e■, , direct, zonder iemands tussenkomst;
de ~ en e•s, van deur tot deur; entre deux
~s, in de gauwigheid; par la belle (bonne)
e.■, , op eerlijke manier; causer sur la ,..- i,
aan de deur staan praten.
porte, a. gedragen &; ombre~e,slagschaduw;
a voix ~e, ,r4 portamento; etre ~ 4 qc.,
geneigd zijn tot, zich aangetrokken voelen tot, zich interesseren voor; je suis ~
el le faire, ik ben wel genegen het te doen;
etre ~ disparu, vermist verklaard worden;
etre ~ d'amitil pour, vriendschap voelen
voor; etre tout ~ pour qn., erg geporteerd
zijn voor iemand, iemand zeer toegedaan
zijn; etre ,---, sur la (sa) bouche, (tam.) sur
le bec, (pop.) sur (a gueule, veel van lekker
eten en drinken houden, een lekkerbek
zijn; "are mediocrement & ~ vers qc., niet
bijster veel lust hebben in; e■, , m. in:
c'est d'un~ elegant, dat staat erg elegant.
porte-affiches, tn. aanplakbord. [der.
porte-aiguille, m. naaldhouder, naaldvoerporte-alguilles, m. naaldenkoker, -boekje.
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porte-allumettes, m. lucifersdoosje; -standaard.
porte-amarre, m. reddingskanon, lijngeweer.
porte-antenne, tn. 9-' antennemast.
porte-assiettet, tn. tafelmatje, tafelring.
porte-avions, m. Z. moederschip voor vliegporte-bagages, m. bagagedrager. [ tuigen.
porte-balonnette, tn. X bajonetdrager.
porteballe, m. marskramer.
porte-balles, m. ballenmandje (tennis).
porte-billets, tn. zakportefeuille.
porte-bonheur, tn. armband zonder slot.
porte-bouquett, m. bloemvaas.
porte-bouteilles, m. flessenrek.
porte-brisques, tn. (arg.) gendarme.
porte-cannes, tn. wandelstokkenstander.
porte-cartes, m. visiteboekje; X kaartentas
(voor beredenen).

porte-cartouches, tn. patroongordel.
porte-cendres, tn. asbakje.
porte-chalne, tn. kettingdrager v. e. landmeter.

porte-chaise, tn. draagstoellakei.
portechape, m. koormanteldrager.
porte-chapeaux, tn. hoedenhanger, -stander.
portechoux, m. tuinmanspaard.
porte-clgare, tn. sigarenpijpje.
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porte-cigares, rn. sigarenkoker.
porte-cigarettes, m. sigarettenkoker.
Porte-clefs,m.sleutelring;sleuteldrager,cipier.
Porte-collet, m. kraagophouder.
porte-couronne, m. kroondrager, gekroond
hoofd; grafkransenhouder; voiture ,--is,
rijtuig voor de grafkransen.
porte-co uteau(x), m. messenlegger.
portecrayon, m. tekenpen; potloodhouder.
portet-croig et, glazen deur.
porte-croix, m. RK kruisdrager. [schop).
porte-crosse, in. RK stafdrager (van bisporte-dais, in. baldakijndrager.
Porte-Dieu, m. RK priester, die de stervenden gaat bedienen.
porte-diner(s), m. etensdrager, -bus.
porte-drapeaut, m. vaandeldrager.
portie, I. draagwijdte (afstand tot vi aar
men kan werpen, schieten, roepen, zien
&); bereik; dracht (jonge honden &);
bevatting, vermogen, kracht, strekking;
: notenbalk; ti la ,--•i de, onder 't bereik
van; a la P...." de toutes les intelligences, voor
een ieder bevattelijk; 4 la f--, de la main,
met de hand te bereiken; et la'' de la voix,
zover de stem reikt, zodat men iem.
beroepen kan; a longue ,■,, verdragend,
verreikend; au-dessus de ma ,..,, boven
mijn begrip; d'une haute ,-,, van grote
betekenis; hors de , buiten schot,
boven de bevatting.
porte-embrasse, m. gordijn-, embrasseknop.
porte-enseigne, m. vaandeldrager.
porte-epee, tn. sabeldrager, degenkoppel.
porte-èponge(s), m. sponsennet.
porte-ètendard, In. standaarddrager.
porte-êtrier(s), m. pl. stijgbeugelriem.
porte-êtriviires, m. ringen der stijgbeugelriemen. [ger.
portefaix, in. kruier, sjouwerman, pakdraportet-fenetret, f. openslaande glazen deur.
portefeuille, in. brieventas, portefeuille (ook
= effectenbezit); (pop.) mandje: bed.
portefeuilliste, m. (arg.) minister.
Porte-flambeau, m. fakkeldrager.
porte-fleurs, m. bloemedrager, -houder (in
't knoopsgat).
porte-fort, m. borg.
porte-fusain, in. tekenpen.
porte-glaive, nt. zwaardridder.
porte-hache, m. X schede v. d. sappeursbijl.
porte-hauban, m. kt, rust.
porte-huile, m. oliespuitje (v. machines).
porte-jupe, m. rokophouder.
Porte-lance, m. lansdrager.
porte-lanterne, m. lamphaak (aan auto of
fiets).
porte-lazagne, m. beurs, portemonnaie.
porte-lettres, m. brieventas.
porte-liqueurs, in. likeurstel.
porte-lyre, m. 3t liervogel.
porte-maillot, m. (tam.) figurante.

porter

porte-malheur, se. oiigeluksbode.
portemanteau, m. kapstok; vanes; mantelzak (v. e. ruiter); kt. de davits.
Porte-miche, m. X lontdrager.
portement, m. (,, de croix), kruisdraging
van Christus.
porte-mine, m. draai-, schuifpotloodje.
porte-monnaie, m. portemonnaie, beurs.
porte-montre, m. horlogestandaard, -hanger.
porte-mouchettes, m. snuiterbakje.
porte-mousqueton, m. mousqueton, karabijnhaak; horlogekettinghaakje.
porte-musique, m. muziekdrager, -houder,
-kastje.
Porte-objet, m. object-, mikroskooptafeltje.
porte-page, m. paginapapier.
porte-papier, m. papierhouder.
porte-parapluie(s), tn. paraplustandaard,
-bak.
Porte-parole, m. woordvoerder; tolk.
porte-pelle of porte-pincettes, in. haardstel.
Porte-photographiet, m. portretstander.
porte-pipe(s), m. pijpenrek; (pop.) mond.
porte-plume, tn, penhouder.
porte-pompe, m. pompklem (aan fiets).
porte-queue, m. sleepdrager; ,---, (de billard),
0°° keustander; grand ,--,, VI koninginnepage.
porter, v.intr. dragen° effect sort eren,
raak zijn, treffen2 ; pa (of le coup) a poste,
die was raak; ce numiro a Porte, dat nummer heeft gewonnen; sa ate a poste, hij heeft
zijn hoofd gestoten, hij is op zijn hoofd
gevallen; ,---, bas, de kop laag houden (v.
paard);'' beau, een knap figuur hebben,
een mooie jongen zijn; de kop mooi hoog
houden (v. paard); it portait beau, (ook;) je
kon niets aan hem merken, hij hield zich
goed; c'est ties bien poste, dat staat erg
gekleed2; c'est ties mal poste, dat kun je
niet meer met fatsoen dragen, dat is uit
de tijd; ,--, haut, 't hoofd hoog houden
(v. paard); comment poste-t-il? hoe is het
onder den man? (v. paard);'' juste, raak
schieten, raak zijn; ,---, loin, ver dragen (v.
kanon &); se faire ,-., malade, zich ziek
melden; ,--,, v.tr. dragen°, met zich omdragen; verdragen; toedragen; brengen;
aan-, mee-, over-, toe-, uitbrengen; bezorgen, schaffen; inhouden, voorschrijven;
,-, affection (amitie, de l'amour, de lee
haine) et, genegenheid (vriendschap, liefde,
haat) toedragen; ,---, bien son dge, zijn jaren
met ere dragen; ,---, Pair (lee mine) de, er
uitzien als; ,-, bien l'alcool &, alcohol &
goed kunnen verdragen; e•., l'arme (of
armes), X 't geweer in de arm dragen;
portez... armes I X aan de schouder...
geweer !; ,-., les armes, de wapenen dragen, soldaat zijn; '' un arret, een vonnis
vellen; ,---, atteinte a, aanranden, te kort
' doen; l'un portant l'autre, door elkaar
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genomen (gerekend); ' bien la balle, ver
dragen (v. geweer); ,---, toute sa barbe, een
voile baard dragen; /-, bateau, bevaarbaar zijn (v. rivier); e---, bonheur (malheur),
geluk (ongeluk) aanbrengen; ,--, une
botte, een stoot doen; ,---, un candidat,
een candidaat voorstellen; it torte cela
sur sa figure, dat staat op zijn gezicht te
lezen; ca torte mon chiffre, mijn naamcijfer staat erop; l'arrit torte condemnation, het vonnis eist veroordeling; ,---,
conseil, raad schaffen; ,--, coup, raak zijn;
schade doen, een knak geven; ,---, un coup
a qn., iem. een slag (stoot &) toebrengen;
l' eau, zich laten vermengen met water
(v. wijn); en f--, , horendrager zijn; ,---, un
enfant coacher, een kind naar bed brengen;
,-,-, envie ci, benijden; ,---, /Were, de degen
voeren; le bateau torte... hommes, de boot
heeft... man aan boord; i--, fruit, (vrucht)
dragen; ,, inte'ret, "a jouissance, interest
opbrengen; rente geven; ,---, beau jeu, goede
kaarten hebben; ,-•-, un jugement sur, een
oordeel vellen over; ,-•-, lance, de lans
dragen; le ,-■, haut of au vent, de neus in
de wind steken, een geweldig air aannemen; it ne le portera pas loin (en l'autre
monde, en paradis), het zal hem wel betaald gezet worden; ,---, une lettre a la poste,
een brief op de post doen, een brief (gaan)
posten; ,---, livre'e, livrei dragen;'' une loi,
een wet uitvaardigen; e-,-, lunettes, een bril
dragen, brillen; ,---, la main sur, de hand
leggen op; de hand slaan. aan;'' l'oreille
basse, de oren laten hangen; e--, des tarfums, odeur gebruiken, zich parfumeren;
les pieds en dedans, met de voeten
binnenwaarts lopen; r, trop haut ses
prelentions, te veel pretentie hebben; que
torte sa carte (le journal &)?, wat staat
er op zijn kaartje (in de krant)?; ,•-, qc.
et la perfection, iets tot volmaaktheid
brengen; i. , qn. a faire qc., iemand ertoe
krijgen jets te doen; e., qn. (qc.) aux noes,
iemand (iets) in de wolken verheffen;
qn. dans son c ceur, iemand in zijn hart
gesloten hebben;' trop loin ses scrupules,
zijn gemoedsbezwaren te ver drijven;
le trouble dans une famine, beroering in een
gezin verwekken; de echtelijke vrede
verstoren; je vous porterai a... francs, ik zal
uw salaris op ... franks brengen; ,-,-, a (of
en) compte, in rekening brengen; t.,, d
compte nouveau, op nieuwe rekening
(over)boeken; ' ci la confiance, een indruk van betrouwbaarheid maken, vertrouwen wekken; tout torte a le croire, er
is alle reden om het te geloven; ,.., a cru,
ongefundeerd op de grond staan; ,--, d
faux, zie faux; ' a fond, op fondament
gebouwd zijn; ,---, d terre, kt, naar de wal
koers zetten; de aarde (de bodem) nadd-
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ren; ,-•, a la tete, naar het hoofd stijgen;
,--, au cceur, wee om 't hart maken;'' au
sommeil, slaperig maken (v. wijn &);
au vent, k loeven; "-, avec soi, (met zich)
meebrengen; ,%., contre, stoten tegen;
ses regards portant dans le jardin, it vit...,
toen hij zo de tuin inkeek, zag hij...;
i., de, een afmeting hebben van; 0 voeren
(in zijn wapen); ,•-, l'affaire devant les
juges, aan de rechters de zaak voorleggen;
,--, en justice, voor de rechtbank trekken;
en terre, grafwaarts dragen, begraven;
,---, sur, aansturen op, naderen; betrekking
hebben op, (be)treffen; werken op; c' est
torte sur le catalogue, het staat op (in)
de catalogus; zie ook porter; se ,-•, accusateur, als aanklager optreden; se ,---,,
gedragen & worden; elkaar dragen &;
zich begeven (naar, a, vers); zich richten
(op, sur); se t., bien, het goed maken,
gezond zijn; se'' candidat, zich candidaat
stellen; se t•-, caution, borg blijven; it se
torte fierement, hij stapt trots (parmantig)
daarb 66n, se ,-■, (pour) garant, borg blijven;
se e■., mal, niet wel zijn, ongesteld zijn;
it ne s'en torte pas plus mal, hij trekt er
zich niet veel van aan; cela ne se torte
plus, dat draagt men niet meer, dat is uit
de mode (uit de tijd); comment vous
porter-vous?, hoe maakt u het ? ; se ,.., a la
deputation, zich voor de Kamer verkiesbaar stellen; se ,-,., (1 des exces, zich aan
buitensporigheden overgeven; se "a a la
rencontre de l'ennemi, den vijand tegemoet
trekken; se' "..., au secours de qn., iemand
te hulp komen; se ,--, fort pour qn., voor
iemand instaan; se' e, pour heritier de cin.,
zich opgeven als erfgenaam; se ,-, en
avant, optrekken, vooruitmarcheren; se
e., pour appelant, in appel gaan; se ,.., sit,'
le ate, op zij gaan; le choix s' est portd
sur lui, de keus is op hem gevallen.
porte.rame, in. dol, roeipen.
Porte-respect, m. verdedigingswapen; eerbiedwekkend persoon.
porte-robe, m. (fam.) advokaat. .
porte-sabre, m. sabeldrager.
porte-savon, m. zeepbakje.
Porte-serviette(s), in. handdoekenrekje,
-knop.
porte-tapisserie, 1. gordijnhanger.
porte-trèsor, m. geld-, goudgordel.
porteur, m. drager; witkiel; brenger; houder;
toonder; (arg.) handlanger v. e. zakkenroller; e.,, de chaise, drager (v. draagstoel); ,%, d' eau, waterdrager; r■, de journaux, krantenrondbrenger; ,--, de devant,
X voorrijder (art.); ,---, d'une lettre (d'un
passeport),houder van een brief (paspoort);
au i-,,, aan toonder; chaise a ,--,s, draag,
sto el.
porteuse, /. draagster.
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porte-velne, m. zie porte-bonheur, ook: (pop.)
varken.
porte-vent, in. ,P windpijp (van orgel).
porte-verge, m. stafdrager, pedel; (fig.)
trawant.
porte-virus, m.
smetstofdrager.
porte-voix, tn. spreekbuis, roeper.
portier, in. -sere, f. portier, -ster.
portiere, I. deurgordijn; portier v. e. rijtuig;
,---, de navigation, doorlaatvak (v. e. brug);
,-,, a. in: vache ,---,, drachtige koe.
portillon, m. deurtje; hekje (bij een overweg, -metro &).
portion, I. deel, aandeel, portie; etre adult
a la ,., congrue, mondjesmaat te eten
hebben (krijgen).
portioncule, I. klein deel.
portique, m. zuilengang; balk waaraan de
gymnastische werktuigen hangen.
portland, m. Portlandcement.
porto, m. portwijn.
portoir, m. draagstoel (v. zieken); wijnkorf.
portor, m. zwart manner met gele aders.
portraire, v.tr. (oud) (af)schilderen, -malen,
conterfeiten.
portrait, in. beeltenis, portret; (pop.) gezicht;
c' est tout votre,-,-,, uw sprekend evenbeeld;
iui abimer, crever & le ,- 0, (pop.) hem op
zijn smoel slaan; faire le ,., de, zijn portret makers, hem uitschilderen.
portraitt-cartet, tn. portret in visiteformaat.
portraitt-charge, m. caricatuur.
portraitiste, m. portretschilder.
portraiture, 1. (oud) portret, konterfeitsel.
portraiturer, v.tr. zie portraire.
portugais, a. Portugees; 13,•,, m. Portugees;
le p—, het Portugees.
portugaise, I. soort oester; 't te logeren
zijn voor korte tijd.
Portugal, m. Portugal; p'
—, in. soort haarwater.
portulan, m. kust- en havenatlas.
Dosage, m. 't zetten, 't leggen.
pose, 1. 't leggen, 't zetten, 't stellen; 't uitzetten (v. e. schildwacht); leggen of
't uitstrooien (v. mijnen); houding, stand;
eerste aanzet (bij domino); 't zitten (voor
een schilder), posering; pose, op effectbejag berekende houding, aanstellerigheid, gemaaktheid, vertoon; a vous la ,-,, !,
u moet zetten ! 't is uw beurt nu !; etre
a la ,-.,, faire des #•. ., s, zich aanstellen;
de la premiere Pierre, eerste-steenlegging.
pose, a. bedaard, bezadigd; cela ,--,, continuons, dat vastgesteld zijnde, kunnen wij
verder gaan; des gens bien ,,,s, goed ger situeerde mensen; mix tee, vaste stein;
‘--, que, aangenomen dat.
pose-main, m. onderlegger.
posement, m. 't gaan zitten (v. een vogel).

r
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posement, adv. bedaard, bezadigd.
poser, v.tr. zetten, leggen, aanleggen, plaatsen; inzetten; uitzetten; verzetten; of-,
neerleggen; onderstellen; P-, les armes, de
wapens neerleggen; f-., son bois, het gewei
afwerpen; ,-., le buste, voor de buste
poseren; ,--, sa candidature, zich candidaat
stellen; pose to chique I; (pop.) kop dicht !
hou je snater !; ,., un domino, een steen
aanzetten; qut pose le droit, pose le devoir,
geen rechten zonder plichten; ,-., une
formule (un principe), een formule (een
principe) opstellen; f. -, un lapin, zie lapin;
,--, ses habits, zich uitkleden; fa (vous)
pose (un homme), dat staat gekleed;
posons que cela soit ainsi, laten we aannemen dat het zo is; ,--, une question,
een vraag stellen; ,,, les rideaux, de gordijnen ophangen; ,.., une sentinelle, X ecn
schildwacht uitzetten;' comme regle (en
regle), als regel (beginsel) aannemen; e',
v.intr. poseren°; faire /..,, voor gek laten
staan, voor de gek houden; ,-•-, comme,
zich uitgeven voor; ,-.., pour, poseren voor;
(fig.) spelen; ,-,., pour son portrait, poseren;
it pose pour le re'alisme, hij wil graag voor
erg realistisch doorgaan; ,.., sur, rusten
op; '', v. pr. se ,--,, zich neerzetten; neerstrijken (v. vogels); gesteld worden; zich
voordoen (een vraag); se bien ,,,, zich een
goede positie verwerven; se ,,, en..., zich
opwerpen als; se ,---, sur, gaan zitten op,
neerstrijken op.
,
poseur, m. legger, plaatser, zetter; installateur; poseur, aansteller, gemaakt wens;
,■,, a. aanstellerig.
positil, a. stellig, zeker, positief; ,---,, m.
't zekere; (gram.) stellende trap.
position, f. plaatsing, stelling; gesteldheid,
houding; stand, staat, toestand; betrekking, positie; la'' de la question, 't stellen
van de vraag; la'' d'une vslle, de ligging
van een stad; avoir une belle ,-.., a cheval,
mooi in 't zadel zitten; prendre t■ d, stelling nemen, zich opstellen; dans une
inte'ressante, in gezegende omstandigheden; en f -i, X in positie, in de houding;
in stelling; en ' de, in staat om...
positivement, adv. positief, stellig, bepaald
(= letterlijk).
positivisme, m. wijsbegeerte, die alleen aanneemt wat de ervaring leert.
positiviste, m. positivist, aanhanger van 't
positivisme; (-•,, a. positivistisch.
Posnanie, f . Posen.
posnanien, a. van-, uit Posen; Pte, bewoner
van Posen.
possêdê, m. bezetene; (arg.) ienever.
possêder, v.tr. bezitten, beheersen (een
taal &); (pop.) beetnemen; krijgen, de
baas zijn; ,---, son dme en paix, zijn ziel in
lijdzaamheid bezitten; 1' ambition le pos-
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sede, hij vergaat van eerzucht; ii l'a posse'dee, hij heeft van haar geprofiteerd;
se '', meester van zichzelf zijn; possidezvous! beheersch u toch ! it ne se possede
pas de joie, hij is buiten zichzelf van

vreugde.
possesseur, m. bezitter.
possess% a. (& m.) bezittelijk (voornaamw.).
possession, f. bezit, bezitting; bezetenheid;
,-,-# de soi, zelfbeheersing; prendre ~
de, in bezit nemen; entrer (mettre) en ,•.,
de, in 't bezit treden (stellen) van.
possessionnel, a. bezit aangevend.
possessoire, a. 't bezit betreffend; action ',
proces betreffende het eigendomsrecht;
~, m. bezitrecht.
possibilisme, m. leer v. e. socialistische partij
die alvast de mogelijke hervormingen wil
tot stand brengen. ;possibiliste, m. lid van die partij.
possibiliti, I. mogelijkheid.
possible, a. mogelijk, autant que ~ of le plus
N, zoveel mogelijk; ...comme it n'est pas
~, uitermate, zoals 't niet erger kan;
N, m. 't mogelijke; faire son ~, zijn best
doen, al 't mogelijke doen; au ~, uiterst,
zo... als maar mogelijk is.
possiblement, adv. mogelijk(erwijs).
postal, a. post-; carte ,---,e, briefkaart; cheque
,, postcheque; colis ~, postpakket;
union -'e, postunie; virement ,--,, postgiro; ,---i, tn. postpakket.
postalement, adv. 737 per post, post-.
postcommunion, f. RK gebed na de cornmunie.
postdate, 1. latere dagtekening.
postdates, v.tr. later dagtekenen.
postdiluvien, a. (van) na de zondvloed.
poste, I. %i post, posterij, postkantoor; poststation; grande r•-d, post voor binnenen buitenland; petite e•d, stadspost; ,-,-, restante, op 't postkantoor blijvend (om
afgehaald te worden); ~ aux lettres,
brievenpost; ' par pigeons, duivenpost;
courir la e•.,, aller un train de ~, lopen
als een postpaard; 4 la i--- , ! (arg.) loop
naar de pomp ! aller en ~, met de post
reizen; par la ~, over (met) de post;
,---; par (of pour) ,----,, per omgaande; ~, In.
aangewezen standplaats; X wachtpost;
wachthuis; wachthebbende manschappen;
ambt, bediening, plaats, post; kt. ankerplaats; ,--, avancd, X vooruitgeschoven
post ;N ermetteur, g. 9 zendstation; zender;
i---, re'cepteur, IK, 14 ontvangstation;
d'dcoute, e---, ecouteur, X luisterpost; (arg.)
onderofficierstafel; ~ d'incendie, brand.weerpost; /-•., d'observation, waarnemingspost; ,.., de secours, X hulppost (voor
gewonden), hulpverbandplaats; ".-, des
malades, 4 ziekenboeg; d son e .,, op zijn
post.

poster, v.tr. plaatsen, uitzetten, posteren;
567 posten.
postere, in. (pop.) achterste.
posterieur, a. -ement, adv. (a) achter(ste);
volgend (op), later (dan); ~, tn. achterste.
postirioritê, I. 't later zijn, later datum.
postèriti, f. nageslacht.
postface, I. nabericht, naschrift.
posthume, a. na 's vaders dood geboren; nagelaten; na de dood uitgegeven.
postiche, a. bijgevoegd; onecht, vals; bras ~,
kunstarm; caporal ~, X reservekorporaal; ~, M. & f. (pop.) leugen; verwijt;
verlakkerij, gemene streek; en faire une
"--,, (arg.) opsnijen; faire la ,--,, (arg.)
schandaaltje verwekken.

posticheur, m. haarwerker; (pop.) leugenaar,
verlakker; die een schandaaltje verwekt.
postier, tn. slay postpaard; postbeambte.
postilion, m. postknecht, koetsier v. e. postwager', postiljon; voorrijder; '' d'amour,
postilion d'amour: liefdebode; envoyer des
,..,-,, je „zegenen" bij het spreken.
postillonner, v.intr. (pop.) „zegenen" (bij
't spreken).
postmEridien, a. (na)middag, na 12 uur.
postopEratoire, a. van na de (een) operatie.
postposer, v.tr. achterstellen; plaatsen na
('t werkwoord &).
postpositif, a. achtergevoegd.
postposition, I. achtervoeging.
post-scênium [-dm] m. plaats achter 't toneel.
postscolalre, a. in: tours e--,, instruction ~,
herhalingsonderwijs.
post-scriptum [-tom], m. naschrift, P.S.
postulant, fn. -e, f. sollicitant(e), candidaat
(voor een betrekking); RK postulant.
postulat, tn. postulaat: stelling, aan te
nemen zonder bewijs; hulpeigenschap;
RK proeftijd v6Or het noviciaat.
postulation, f. sollicitatie.
postuler, v.tr. aanvragen: (oud) dingen, solliciteren naar; postuleren; e.,,, v.intr. solliciteren (naar, pour).

posture, I. houding; toestand; étre en bonne
,---, auprês de qn., goed bij iemand aangeschreven staan; se mettre en mauvaise ~,
zich in een lelijk parket brengen.
pot, fn. pot, kan, vleespot; kuiltje (bij 't
knikkerspel); ,---, pourri, gestampte pot;
J muziekstuk, samengesteld uit allerlei
bekende stukken; ~ a creme, roomkannetje; ~ a eau, waterkan; ,.•-, a feu, vuurpot
(v. kachel); zwermpot; stinkpot; vlammende urn (als ornament); ~ a fleurs,
bloempot; (arg.) X kepi; stalen helm; ~
a fait (au lait) melkkan; '' d peinture,
verfpot; e---, d tabac, tabakspot° (ook v.
korte dikzak); "-, au noir, schoensmeerpot; gare le ~ au noir! pas op ! '' au
rouge, schminkdoos; '' de chambre, pot,
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waterpot; (arg.) X stalen helm;'•-, d' echappement, knalpot; ,---, de gre's, Keulse pot;
P., de kilt, kan (met) melk; decouvrir le ,•-,
aux roses, het geheim ontdekken, verklappen; faire i-, a part, niet meedoen
met de anderen; stil en teruggetrokken
leven; faire le e•-, a deux apses, arm in arm
lopen tussen twee personen; de handen
in de zij zetten; faire petit ,-•,, het maar
schraaltjes hebben; cela fera bouillir le N,
dat doet de schoorsteen roken; mettre le
, au feu, de ketel op het vuur zetten;
mettre les petits e■is dans les grands, „uithalen" (bij een diner); payer les -'s casses,
't gelag betalen; renverser (casser) le ,..,
au lait, de mensen in hun verwachtingen teleurstellen; vider les ids, hijsen,
pimpelen; etre ci ' et 4 rot avec qn. of
dans une maison, ergens als kind in huis
zijn, erg dik met iemand zijn; koek en
ei zijn met iemand; alter au ,--i, „kopen"
(bij 't domineren); marchand au ,---, renverse, slijter; tourner autour du ,,,, er
omheen draaien; donner dans le ' au noir,
een bok schieten; tegen de lamp lopen;
,.., fele dare toujours, krakende wagens
duren 't langst; c'est le ,--, de terre contre
le ' de fer, het is de zwakke tegenover
den sterkere; ce n'est pas par 14 que le ,-%.,
s'enfuit, daar wringt hem de schoen niet,
het gevaar dreigt niet van die kant;
e•-,, a. (lam.) stow; to es ,---, 1, wat ben je
stom !
potabilitê, /. drinkbaarheid.
potable, a. drinkbaar; (fig.) aanvaardbaar;
(f am.) geschikt; eau ., , drinkwater; or ,--,,
vloeibaar goud,
potache, tn. gymnasiast, H. B. S.'er.
potage, tn. soep; .
printanier, soep met
allerlei groenten; pour tout r-d, alles bijeengenomen; zie ook renfort.
potager, a. in: jardin ,-,,, moestuin; herbes
e.iêres, moeskruiden; ,•-,, m. moestuin;
fomuis.
potamot, m. $ fonteinkruid.
potard, m. (pop.) pillendraaier.
potasse, t. potas; faire de la ri, (pop.)
staan wachten,
potasse, m. (pop.) blokker.
potasser, v.tr. & v.intr. blokken, vossen.
potasseur, m. blokker.
potassique, a. kaliumhoudend.
potassium [-Om] m. kalium.
pot-au-feu, m. vleespot; vlees en groenten
door elkaar gekookt; ,--,, a. kleinburgerlijk.
pot-bouille, t. pot, keuken; keukenpiet;
mengelmoes, allegaartje; faire /---, avec,
samenwonen met.
pott.de-vin, m. wijnkoop: geschenk, dat
men bij een koop toegeeft, steekpenningen.
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pot-de-vinier, in. onikoopLaar persoon.
pote, m. (pop.) zie poteau.
pote, a. (fam.) in: main t. i, dikke hand.
poteau, m. paal, post; (pop.) kameraad,
sobat; ' d'arrive'e, (sp.) eindpaal; "-, de
but, (sp.) goalpaal; ,,, d'e'curie, latierpaal;
,.., de depart, (sp.) afrijpaal; ‘-•-, gagnant,
(sp.) eindpaal; ,-.., indicateur, wegwijzer,
handwijzer; ‘---, de reverbere, lantaarnpaal; /-., taigraphique, telegraafpaal.
poteaut-avertisseurt, m. waarschuwings[bord.
poteaut-frontiire, m. grenspaal.
poteaut-reclame, m. reclamezuil.
potie, f. potvol, kanvol; liter wijn; tinas;
vormaarde; ,-, d'enfants, een hoop kinderen.
pote16, a. mollig, poezelig; le ,--,, 't mollige,
molligheid.
potelet, m, stijltje, postje, paaltje.
potence, f. galg; kruk; stut; arm (om jets
op to hangen); a la e•-, !, hang hem op !;
en ,---,, in de vorm van een T.
potentat, m. potentaat: machthebber, souverein, vorst; grootmogend heer.
potentiel [-sj-], a. potentieel, kracht hebbend, hoewel niet dadelijk werkend; wat
mogelijk is; e.,,, tn. potentialis.
potentllle, f. t ganzerik,
poterie, f. aardewerk; pottenbakkerij; aarden
buizen,
poterne, f. X bomvrije gang, sluippoort
van een vesting, uitvalpoort.
potestatif, a. afhankelijk v. d. goedkeuring
van een der contracterende partijen.
potiche, f. (Japanse of Chinese) porseleinen
vaas, pul.
potier, m. pottenbakker, -verkoper; wesp;
".., d'e'tain, tinnegieter; le ,-., est jaloux du
,-, de ene vakman gunt den anderen het
licht niet in de ogen.
potin, m. mengsel v. rood en geel koper;
(lam.) kletspraat, praatje; herrie, kabaal;
les ,---,s vont leur train! er wordt braaf
gekletst !
potiner, v.intr. (lam.) kletsen, kwaadspreken,
lasteren.
potineur, m. (lam.) kletser, lasteraar.
potineuse, f. (lam.) kletskous.
potinier, m. (fam.) kletser; ei, a. praatziek.
potiniire, I. (tam.) klappei, babbelk
ous.
potion [-WS], f. drankje.
potiron, m, grote ronde pompoen; venir
comme un ,--,, als de paddestoelen opschiepot-pourri, in. zie pot. [ten.
potron-jaquet of potron-minet, tn. 't krieken
van de dag
pottique, a. van Pott.
pou, m. (p1. max) luis; (fig.) varken; ,---, grin,
(arg.) X Mof; ,-,, de bois, witte mier.
pouacre, a. vuil, smerig; ,./, tn. jakkepoes,
vuilik.
pouah !, interj. ba ! foei !
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pouasse, I. vuilpoes.
poubelle, I. vuilnisvat, -bak (arg.) X tank.
ponce, m. duim (ook lengtemaat); grote
teen; ,..et le - • ', en wat het weer is; avoir
du ,---i, potig zijn; met krachtige streek
geschilderd zijn; coucher (mettre) les ,-,s,
toegeven; se mordre les ,--ds de qc., berouw
hebben over iets; rentrer ses ,--, s, (arc.)
het hoekje omgaan; serrer les ,.•js et qn.,
iemand de duimschroeven aanleggen;
se sucer les r•-, s, op een houtje bijten, niets
te bikken hebben; se tourney les Ns,
duimpjes draaien, geen klap uitvoeren;
jouer du ,---,, over de brug komen, opdokken; lire du e•,, vluchtig doorbladeren;
compter sur le ,---", op zijn vingers (kunnen)
tellen; manger sur le "-,, uit zijn vuistje
eten.
Poucet, m. Petit ,--,, Klein Duimpje.
poucettes, I. pi. duimkettingschroef.
poucier, in. duimeling, duimlap; drukker
(van klink).
pou-de-soie, m. niet glanzende zijdestof.
pouding [-deg], m. podding, pudding.
poudingue in. puddingsteen.
poudre, f. poeder, poeier; stof; /..., dentrifice,
tandpoeder; /---, éclair, bliksempoeder; "..,
effervescente, bruispoeder; ,---, fulminante,
knalpoeder; ,-.., purgative, purgeerpoeder;
,...., vermifuge, wormpoeder; ,., (a canon),
buskruit; ,-, a poudrer, poudre de riz;
,--, d'escampette, (pop.) 't 'em smeren;
d'or, stofgoud; ".., de plomb, fijne Nagel;
,---, de riz, poudre de riz, bedak; ,---, de
succession, berucht vergif in de i8de
eeuw; "-, sans fumere, rookzwak kruit;
n'avoir Mr.-, ni plomb, gebrek hebben aan
't nodigste; a n'a pas invente la r.,,
hij heeft het buskruit niet uitgevonden;
yeter de la ii aux yeux de qn., iem.
Land in de ogen strooien; mordre la
r•i, in 't stof bijten; porter de la ,---,, zich
poeieren; sentir la ,---,, naar 't kruit rieken.,
tire sa,-%, aux moineaux, zijn kruit nutteloos verschieten; la consPiration des Ns,
ID het Buskruitverraad; en i■i, in poeier,
(tot poeder) gemalen, fijn; poeder...; e■,
tu es et en ,-, tu retourneras, stof zijt gij en
tot stof zult gij wederkeren.
poudre-coton, m. schietkatoen.
poudrederizer, v.tr. bepoeieren; ,■,,, v.pr.
se ,■-i, zich poeieren, zich bedakken.
poudrer, v.tr. (be)poederen, poeieren; bestrooien.
poudrerie, f. kruitfabriek, -magazijn.
poudrette, f. mestpoeder.
poudreuse, f. naaimachine met tafel.
poudreux, a. stoffig, bestoven; pied ,.■,,
zwerver.
[ zandloper.
poudrier, In. zandkoker; kruitmaker; (oud)
poudriire, f . kruithoorn; kruitmagoazn,
poeierdoos.
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poudrin, m. stofsneeuw; zeestof.
poudroiement, tn. 't dansen der stofjes in
een zonnestraal; opdwarreling.

poudroyer, v.intr. stuiven; bestoven zijn;
opdwarrelen als stof.

pouf ! interj. pof ! boem ! faire '', plof
(boem) zeggen; (fig.) pats maken; faire
(un) e-,, vallen; (fig.) een klap krijgen;
failliet gaan; er van doorgaan (zonder te
betalen); ,---s, a. bros, brokkelig; ,,,, m.
pouf; reclame, bluf.
[lachen.
pouffant, a. (pop.) kostelijk, om je slap te
fire,
stikken
v.intr.
pouffer,
proesten; ,--, de
van 't lachen.
pouffiasse, f. (pop.) afgeleefde snol.
poufflasser, v.intr. (pop.) zwijnen.
pouic, adv. (pop.) niet(s).
pouillard, m. 3? jonge patrijs.
Pouille, f. Apulie.
pouille, in: chanter of dire ,.i.s, zie pouilles.
pouilli, m. lijst v. kerkelijke bezittingen en
inkomsten.
pouiller, v.tr. luizen, vlooien; (pop.) uitschelden (voor rotte vis).
pouillerie, f. uiterste armoede.
pouilles, f. pl. in: chanter'' el qn., iemand de
huid vol schelden.
pouilleux, a. luizig, vol luizen; Champagne
Pe•deuse, 't onvruchtbaarste deel v. Ch.;
i-i, m. gemene, vuile kerel; vrek.
pouillier, pouillis, m. vuil hotel, luizennest.
pouillot, m. It tjiftjaf; ,•-, fitis, It fitis.
Pouilly-les-Oles, m. Kraaiendorp, gat.
poulaille, f. hoenders.
poulailler [-aje], m. poelier; kippenhok;
hanebalken, engelenbak (in schouwburg).
poulain, m. veulen; rolplank (om wijn te
kelderen); (pop.) bubo; faire le, • ', (arg.)
zandruiter worden.
poulaine, f. scheepssnavel; souliers a la i-,,
schoenen met lange opwaarts gebogen
punten.
poularde, f. jong gemest hoen.
poule, f. kip, hen; quadrillefiguur; pot (in
't spel); potspel; inzet; (arg.) cocotte;
polities X mitrailleur; ma '' I poeleke,
schattebout ! ' de bruyere, It woerhen;
,-,-, de Carthage, 3? trapgans; ,-,., d'eau,
$? waterhoen; ,-, de luxe, fijne cocotte;
,-.., d' Inde, 3? kalkoense hen; ,-•-, faisane,
It fazantenhen; •-•-, laite'e, slapzwans; "-,
mouillie, lafaard; bangert; courir la '',
moeskoppen; mettre la ,-., au pot, thuis
vetpot hebben; mettre a la r•, , inzetten;
plumer la , iemand plukken; faire
poudre la N, de kip doen leggen; se coucher
comme les ,---is, met de kippen op stok
gaan; jeu de ,---,, vlotbrugspel.
poulerie, f. hoenderhok; la r•-, , (lam.), de
Jardin d' A cclimatation.
poulet, m. $t kuiken; (arg.) rechercheur;
(arg.) brief; (fam.) liefje, schatje; minne-
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briefje; ,-•., rOti, gebraden kip; ,-.., de
careme, haring.
poulette, f. It jonge hen; (fam.) poeleke,
schatje, liefje; kippie; blanke saus (ook:
sauce ,-,).
pouliche, f. merrieveulen; (fig.) veulen (van
poulichon, m. veulen. [een meisje).
poulie, I. katrol, riemschijf.
poulier, v.tr. met een katrol ophijsen.
pouliire, f. kippendeurtje.
poulierie, /. blok-, katrolmakerij.
pouliner, v.intr. een veulen werpen.
pouliniire, f. & a. (jument ,---,) fokmerrie.
pouliot, in. $ polei.
poulot, m. dik kind, dikkerd; mon Bros ,, !
lekkere dikzak, schattebout.
poulpe, in. achtarmige inktvis.
poulpeton, m. soort ragout.
pouls [pull, in. pols; tater le ", a qn., iemand
de pols voelen, iemand polsen; se Mei
le ,..,, zijn krachten berekenen; sans ,-,,
[in zwijm.
poum, interi. boem !
poumon, m.long; d pleins e s, uit voile borst;
met voile teugen; luidkeels.
poupard, m. bakerkind; grote bakerpop;
P•i, a. dik en vet.
poupart, in. taskrab.
poupe, f. 4 achtersteven; avoir le vent en ,•,,
v66r de wind zeilen (ook fig.).
poup6e, f. pop e; (fig.) scharreltje; mutsebol,
pruikebol; zere vinger met een lapje er
om; (arg.) X Franse P-2 granaat; jouer
a la r, i, met de pop spelen.
poupelin, in. kind aan de borst; eierkoekje.
poupin, a. popperig, fatterig; ,-.,, m. ,,,e, f.
fatje, nufje; modepopje.
poupon, m. -ne, f. (mollig) kindje; ma ,■., ne!
poeleke, schattebout !
pouponner, v.tr. (arg.) stelen.
pouponniire, f. zuigelingenafdeling.
poupoule, f. (fain.) poeleke, kippie, snoesje,
liefje.
pour, prep. voor, om, naar, tot, te &; (b es t e m m i n g) ceci", les amateurs, dit aan
't adres van de liefhebbers; c'est e■, toi,
dat is voor jou; est-ce ,-, moi que vous dites
cela?, slaat dat op mij ?; j' icris une lettre ,■.,
lui, (ook): ik schrijf een brief (ingezonden)
tegen hem; un livre f•., les enfants, een
boek voor kinderen; medecin ,--, dames,
vrouwendokter; ce sera ".., demain (quand
je semi vieux),dat is dan voor morgen(voor
als ikoud ben);'' longtemps, voor lang; un
remede ,-.., la fievre, een middel tegen de
koorts; (stemming ten gunste)
il est ,---, nous, hij is voor onze partij; je
suis ,---, la reforme sociale, ik ben voor de
sociale hervorming; il est ,--, les riches,
hij is voor (stemt voor) de rijken; j'ai ,---,
moi les dieux, de goden zijn met mij; les
raisons ",, de redenen die erv66r zijn;
(r i c h t i n g) Partir e.•-, Rome, naar Rome

pour
vertrekken; le train r%, Turin, de trein
voor Turijn; les voyageurs t•-, V enise, de reizigers voor Venetie; (a a ngaand e) e. , ce
qui est de cela, wat dat aangaat (betreft);
,-, habile, il rest, knap is hij (daar gaat
niets van af); ,-•-, moi, wat mij betreft; je
crains ,--, vous, ik vrees (hou mijn hart
vast) voor u; (v erhoud in g) dix v---, cent,
tien percent, tien ten honderd; un depute
,---, Io.o po habitants, een afgevaardigde
op de io.000 inwoners; (o or z a a k) il est
malade ,--, avoir trop mange, omdat (doordat) hij te veel gegeten heeft; ,-, quelle
cause (raison)?, om welke reden?; je le
crois ,-,-, l'avoir vu de mes yeux, omdat ik
het met eigen ogen heb gezien; trop
pauvre /.•.i acheter du pain, te arm om
brood te kopen; dcrire qn. ,,, sa fête,
iemand met zijn verjaardag schrijven;
ri l' af f ection que vous lui portez, gezien hoe
weinig je voor hem voelt; (t oegevin g)
,•./ titre divot, je n' en suis pas moins homme,
al ben ik vroom, ik ben toch daarom niet
minder mens; (r u i l i n g) acheter qc.i., un
franc, iets voor een frank koopen; en
avoir e., son argent, waar voor zijn geld
krijgen; il en sera e•-, son argent, hij zal er
zijn geld bij inschieten; changer des billets
r•, de l'or, biljetten wisselen voor goud;
c'est peat-titre un mal - un bien, 't is misschien toch nog ergens goed voor; traduire
mot ,---, mot, woord voor woord (woordelijk) vertalen; quitte ' la pear, met de
schrik vrij, er met de schrik afgekomen;
scelerat e., scelerat, il vaut mieux titre un
loup qu'un homme, als het dantoch daarop
neerkomt allebei schurken te zijn, is het
beter wolf dan mens te zijn; (i den titei t)
je l'ai ei ami, ik heb hem tot vriend;
e., acme il avait une canoe, als (tot) wapen
had hij een stok; prendre r.,, exemple, tot
voorbeeld nemen; prendre ,--, femme, tot
vrouw nemen; il le grit ,--, un homme, hij
hield hem voor een man; ,-,, une gaffe,
c' en est une, als je nu van een Hater spreekt
dan is dat er een; ,--, toute reponse, als
enigste antwoord; (voor in fini tie f)
om te; il n'y a que les paysans pour agir
avec ce sans facons, allêên de boeren kunnen zo ongegeneerd zijn; het zijn alleen
de boeren die zo ongegeneerd kunnen
doen; raffaire n'est pas ,-., demeurer la,
het zal daarbij niet blijven; e., ainsi dire,
om zo te zeggen; mime ,., ne pas etre
chanteur, une jolie voix n'est pas ci dedaigner, zelfs al is men geen zanger, dan
is een mooie stem nog niet te versmaden;
il n'y a que lui' faire ca, allêen hij kan
dat doen; j'ai ete ,-,-, le faire, ik heb er een
ogenblik over gedacht het te doen; elle
a Rd ,., se marier, ze is bijna getrouwd
geweest; ce n'est pas (-•., me plaire, dat
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bevalt me niet; ~ ce que, orndat, ,•-, que,
opdat, dat, om te; "a... que, hoe... ook;
,•-, pas que..., om niet te...; ~ peu que...,
zo... al; ,, si... que, hoe... ook; P-, ce
qui est de, wat betreft; aangaande;
logs, alzo, dus; "-,, tn. in: le'' et le contre,
bet voor en tegen.
pour-acquit, m. quitantie.
pourboire, m. fooi, drinkgeld; donner... de
, ...(als) fooi geven.
pourceau, tn. varken, zwijn; f•dx d'Epicure,
zwijnen van Epicurus, najagers van zinpour-cent, m. percent(age). [genot.
pourcentage, m. percentage.
pourchas [pur jab tn. streven; au f•-, de, jacht
makend op.
pourchasser, v.tr. najagen, vervolgen.
pour-compte, m. zie laisse-Pour-compte.
pourfendeur, tn. ijzervreter; ophakker:
snoever (ook ,--, de giants).
pourfendre, v.tr. doorhakken.
pourlécher, v.tr. aflikken; se ‘--,, elkaar staan
likken (zoenen); se '- (les babines), zijn
lippen aflikken.
pourliche, tn. (arg.) (nieuwjaars)fooi.
pourparler, tn. onderhoud, onderhandeling,
bespreking; etre en ~(s), in besprek zijn,
aan 't onderhandelen zijn.
pourparleur, m. onderhandelaar.
pourpenser, v.tr. (oud) bepeinzen.
pourpier, tn. t postelein.
pourpoint, tn. wambuis.
pourpre, f. purperverf; purper(stof), purperen mantel; 't purper: vorstelijke waardigheid of kardinalaat; ,--i, tn. purper(kleur),
purperrood; scharlakenkoorts; ~, a.
purperen, purperrood.
pourpre, a. purperkleurig, purper...
pourprier, m. purperslak.
pourpris, tn. omheining, woning; les celestes
's hemels lustwaranden, de hemel,
—,
pourquof, adv. & conj. waarom, om welke
reden; e%d faire?, waarom?; c'est ~, voila
,■,, ce e'd je l'ai averti, daarom heb ik hem
gewaarschuwd; demandez-moi ,-%,!, ja,
dat weet ik ook niet; ~, tn. 't waarom;
vos~ n'en finissent pas, er komt geen eind
aan uw gevraag.
pourri, a. verrot; ~ de chic, (arg.) erg chic;
,-,, in. rotheid; les "ss, (11 de aanhangers
van Danton; sentir le ~, rottig stinken.
pourrir, v.intr. verrotten, bederven, vergaan; wegrotten; faire ,.•, la viande, het
vlees te murw laten koken; ' dens un
emploi, te lang in een betrekking blijven;
,,, en prison, in de gevangenis versmachten of vergeten worden; ~, v.tr. doen
verrotten; bederven; ,•,, v.pr. se ~, (ver)rotten.
pourrissage, m. 't rotten (v. lompen).
pourrissofr, m. rotkist, -kuip, -bak.
pourriture, f, verrotting; bederf; rotte pick;

®
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rotkoorts; (pop.) rotboel, rotzooi; rotzak,
rotvent, kreng; ,-, seche, rotting zonder
etteren; i-," d'h4Pital, koudvuur, hospitaal koorts; tomber en e-,,, tot rotting overgaan,
verrotten, wegrotten.
poursolf, m. (pop.) drinkgeld, fooi.
poursulte, f. vervolging (ook: in rechten);
voortzetting; najaging; dringend verzoek;
inspanning; cesser les ,./.s, (fur.) het proces
staken; entamet des ,-.as centre, een proces
beginnen tegen; faire la'' de, vervolgen,
najagen; etre a la ,•., de, vervolgen.
poursulvable, a. (in rechten) vervolgbaar.
poursulvant, tn. vervolger° (ook: in rechten),
najager; aanklager; dinger; ,-,, a. la pantie
tee, de vervolgende (aanktagende) partij.
poursufvre, v.tr. vervolgen° (ook: in rechten,
met liefdesbetuigingen); niet ophouden
met, voortzetten ; aanhouden, najagen,
dingen naar; ~ de, vervolgen met, lastig
vallen met; se ,,d, voortgezet worden;
voortgaan, d6Orgaan.
pourtant, adv. toch, echter, niettemin.
pourtour, tn. gang buiten om een gebouw,
omgang; omtrek.
pourtourner, v.tr. omringen.
pourvoi, tn. (lur.) hoger beroep; •-,d en
cassation, appel in de hoogste instantie;
F.--, en grdce, verzoek om gratie.
pourvoir, v.intr. voorzien (in, d); ",, v.tr.
bezetten (een post); e..., qii. de qc., voorzien
(van); uitrusten, toerusten (met), ", qn.,
iemands toekomst verzekeren (door een
huwelijk, een ambt); e--, , v.pr. se ,-., (de
qc.), zich voorzien (van iets); se ,,, (en
cassation), in hoger beroep gaan; se ,--,
en grdce, een verzoek om gratie indienen;
vous vous pourvoirez ailleurs, ziet u maar
naar een andere betrekking om.
pourvolrie, I. proviandering.
pourvoyeur, tn. leverancier; X kanonnier
die de munitie aandraagt.
pourvoyeuse, I. bij die de larven voert; X
keukeftwagen.
pourvu que, conj. (met subi.) mits; • fa
dure!, als 't maar zo blijft I
poussa(h), tn. Chinees duikelaartje; dikzak.
poussade, f. geduw, gedrang; douw.
pousse, I. $ loot (v. e. boom); 't groeien (v.
haren, veren &); dampigheid (v. paarden); 't troebel worden (v. wijn); (arg.)
prinserij: politie; zie ook pousse-pousse.
pousse, a. gedreven; overdreven; opgeschoten; sine etude plus "-de, een dieper
gaande studie.
pousse-cafe, m. „poesje": glaasie likeur na
de koffie.
pousse-cailloux, m. (arg.) zandhaas: infanterist (scheldnaam).
pousse-cul, ni. (arg.) dievenvanger.
poussie, f. drukking, persing; 't opdringen;
druk, duw, 't duwen; drulcke (van
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werk); la'' allemande, de Duitse opmars;
verhoging van temperatuur.
,---, febrile,
pousse-pied, in. $ licht bootje, vlet.
pousse-pieds, in. eendmossel.
pousse-pointe, in. drevel.
pousse-pousse, m. roistoel; rikshaw; smalspoortrein; hand- of kinderwagentje om
voort te duwen.
pousser, v.tr. stoten, drukken, drijven,
duwen, dringen; uitstoten, slaken (een
kreet &); aanzetten; voortzetten, doorzetten; voorthelpen; opdrijven; 4 schieten (loten); ~ un adversaire, een tegenstander vervolgen; ,-•., une affaire, een
zaak doorzetten (tot 't eind); ~ les
affaires, er wat vaart achter zetten; ,-,-,
une blague, (pop.) een bak (een mop)
vertellen; ' une botte, een stoat toebrengen; ~ des cris de paon, schreeuwen als
een mager varken; ,--, un enfant, een kind
verder laten studeren; ,%-, les encheres, de
boel opjagen (bij verkoop); ,---, le feu, het
vuur wat opporren; ~ la plaisanterie trop
loin, de scherts te ver drijven; ~ sa Pointe,
dOOrzetten . zijn kans waarnemen; une
Pointe, een 'draadnagel inslaan; ,---, la torte,
de deur dicht (open) duwen; ,-•-, qc. a bout,
een zaak doorzetten; ' qc. devant soi,
iets voor zich uit duwen; ~ qn. a faire qc.,
iemand tot iets aanzetten; ~ qn. au mal,
iemand tot het kwaad aandrijven; ,---, qn.
(dans le monde), iemand pousseren,
vooruithelpen; ,,, qn. de questions, iemand
met vragen bestoken; ,---, qn. du coude, iem.
aanstoten met de elleboog; ,--, ses succes,
zijn voordeel weten te benutten; en ,---,
une, (pop.) een mopje zingen; ~ une visite,
een visite afsteken; "s, v.intr. uitbotten;
groeien; doorkomen (v. tanden); dampig
worden (v. paarden); naar voren dringen; gisten (v. wijn); ,--, a fire, doen
lachen; ,--, a la roue, een handje
helpen; ,•-, a vue d' ceil, zienderogen
groeien; ,,, au large, 4 in zee steken, of varen; afstoten; /-•., au noir, overdrijven
in pessimistische zin; '' en dehors, naar
buiten uit gaan staan (v. een muur);
jusqu'd A., doorreizen of doorrijden tot...;
se ~, zich duwen; elkaar duwen; gestoten worden; (fig.) zich pousseren, zoeken
vooruit te komen; se r., de l'air,(arg.) er
van tussen gaan.
poussette, 1. kinderwagentje; duwkarretje;
spelletje met spelden; (arg.) roulette.
poussier, m. gruis, stof (inz. v. kolen); (arg.)
nest, bed; ~ de Bois, houtstof; ,,, de
mottes, turfmolm; ,---, de Noel, fijne sneeuw.
poussiire, f. stof; (pop.) kart nat, jenever;
it y a de la N,, het stuift, 't is stoffig; faire
de la ~, stuiven; stof doen opwaaien2;
(fig.) het op zijn heupen hebben; kale
drukte waken; it fait de la ,---,, het stuift;

r

pouzzolane

mordre la ~, in 't stof bijten; tomber en,
—/, tot stof vergaan; re'duire en —, vernietigen; soulever beaucoup de "-,, veel
stof opjagen; ' d'eau, stofschuim; e%-,
fecondante, stuifmeel.
poussiireux, a. stoffig.
poussif, a. kortademig, dampig; ~, m.
kortademig persoon; hijgende machine.
poussin, m. kuikentje; avaler son ,---,, (arg.)
een standie krijgen.
poussiniire, f. hok voor kuikens; broedmachine; la P~ 't zevengesternte.
poussoir, m. drukknop van een repetitiehorloge; X pal (v. e. bajonet).
poutrage, m. balkwerk.
poutraison, I. balkwerk; 't leggen der balken.
poutre, I. balk.
poutrelle, I. balkje.
pouture, f. stalmesting.
pouvoir, v.tr. kunnen, vermogen; mogen;
pouvez-vous dire?, hoe kunt u het zeggen?;
it pouvait y perdre la vie, hij zou er het
leven bij kunnen inschieten; j' ai pu l'oftenser, ik heb hem mogelijk beledigd;
it lui pourra beaucoup, hij zal veel voor
hem kunnen doen; it peut beaucoup aupres
le ministre, hij vermag veel bij den minister; je n'y puis rien, je ne puis qu'y faire,
ik kan er niets aan doen; n'en ' plus,
niet meer kunnen, doodop zijn; je n'en
puis mai s, 't is mijn schuld niet; 'etre on
ne peut plus aimable, zo lief mogelijk zijn;
it ne peut ne pas le voir, hij moet het wel
zien; se ,--,, mogelijk zijn; cela se peut,
dat kan zijn, dat is mogelijk; cela ne se
peut pas, dat kan niet; la plus petite
somme qui se puisse, de kleinst mogelijke
som; ,--i, m. vermogen, kracht; gezag,
macht; in vloed; bevoegdheid; les ~s, de
geloofsbrieven; ~ absolu, absolute macht;
plein ,---i, volmacht; —s publics, openbare
macht; ~ rayonnant, uitstralingsvermogen; e...., supreme, oppermacht; ~
temporel, wereldlijke macht; avoir ~,
macht hebben; donner (le) ,---, de faire
qc., machtigen om iets te doen; au
de, in de macht van; etre au ,--,, aan
de regering zijn, op het kussen zitten;
it est au ~ du ministre de..., de minister
heeft de macht om...; de minister kan...;
laisser... au ~ de qn., het iemand overlaten om...; rester au ~, aan de regering
blijven, aanblijven (v. minister); tomber
au ~ de qn., iemand in de handen vallen;
de tout mon ~, zoveel ik kan; de tout son
~, uit alle macht; les hommes en ,-,, de
machthebbenden; femme en ,--,, de mari,
getrouwde vrouw; ma vie est en son "-,,
hij beschikt over mijn leven; en ~ de,
bij machte om.
pouzzolane [pudzOldn], f. puzzolaanaarde,
vulkanische tufsteen.
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pragmatique, a. (kerkelijke) zaken regelend;
,---, sanction of ,----,, I. kerkregeling, regeling
der troonopvolging, pragmatieke sanctie.
pragmatisme, m. zakelijkheid, onmiddellijke
toepasselijkheid der gevolgtrekking uit
de feiten.
pragois, a. Prager, van Praag; P,---,, in. inwoner van Praag.
Prague, I. Praag.
prairial, m. weidemaand (gde maand v. d.
Fr. republik. kal. 20 Mei—i 8 Juni).
prairie, I. weiland, weide; grasvlakte; (arg.)
biljart.
pralinage, in. 't in suiker laten branden.
praline, I. suikerboon, in suiker gebrande
amandel; (arg.) X scherf van houwitser.
praliner, v.tr. in suiker laten branden.
prame, I. 4 kanonpraam.
prandion, m. copieus maal.
prao, m. 4,, prauw(tje).
Praslin [ prale ], in. Praslin. , [heid.
praticabilitê, f. uitvoerbaarheid; bruikbaarpraticable, a. doenlijk, uitvoerbaar; bruikbaar; begaanbaar; porte,■,, deur waardoor
men werkelijk in en uit kan gaan; '', m.
werkelijk (niet geschilderd) voorwerp op
't toneel.
praticien, m. praktizijn, rechtsgeleerde;
praktizerend geneesheer; iemand bedreven in de practijk, man van ervaring;
helper van een beeldhouwer.
pratiquant, a. zijn godsdienstplichten waarnemend.
pratique, t. toepassing; uitoefening; gebruik;
ervaring, oefening, vaardigheid; gewoonte; praktijk; klant; omgang, verkeer; instrumentje van blik voor den vertoner
der poppenkast om zijn stem scheller te
maken; une fameuse ,■,, een rare klant;
libre ‘ - • -,, 4 vrije lading en ontscheping;
libre ,-•-, de la religion, vrije uitoefening
van de godsdienst; mauvaises Ns,
kwade practijken; slechte klanten, avoir
la r# de 1'01e, met de degen weten om
te gaan; avoir la,., du monde, zich makkelijk in de wereld bewegen; homme de ,- • i,
rechtsgeleerde, jurist; terme de r•d, rechtsterm; mettre qc. en ,•,, iets in toepassing
brengen; ,-,,s, kunstgrepen, praktijken;
',, m. in: le ,--, d'une ate, zeeman die de
kust met haar ondiepten, ankerplaatsen
& door en door kent.
pratique, a. -ment, adv. practisch.
pratiquer, v.tr. beoefenen, betrachten, uitoefenen; uitvoeren; doen; toepassen;
maken, aanbrengen; omgaan, verkeren
met; ,,., un chemin, een weg aanleggen;
i le monde, zich in de wereld bewegen;
,.•, une operation, een operatie doen;
une ouverture, een opening maken (aanbrengen); ,--, la vertu, de deugd beoefenen;
,..,, v.intr. practiseren; zijn godsdienst-

preceder

plichten waarnemen; se ,---,, gebeuren,
geschieden, gedaan worden, in zijn werk
gaan; gebruikelijk zijn.
Praxitile, m. Praxiteles (Grieks beeldhouwer
± 390 v. Chr.).
pre, m. weiland; (arg.) bagno, gevangenis;
alter sur le ,-%.,, duelleren.
prêachat, in. v6Orkoop; vooruitbetaling.
prêadamite, in. preadamiet: mens die ondersteld wordt voor Adam geleefd te hebben.
prêalable, a. -meat, adv. voorlopig, vooraf;
question ,-.,, beslissing om een voorstel
niet te behandelen; au e•-, , vooraf, vooruit,
te voren.
prêallêguê [-lege], a. reeds vroeger aangevoerd.
prêambule, m. inleidin.g, voorrede; voorspel;
omhaal; sans autre ,•,, zonder meer.
Prêang, in. Preanger, de Preanger Regentschappen.
pilau, m. kleine weide; binnenplaats v. e.
gevangenis; overdekte speelplaats v. e.
school.
prêavertir, v.tr. vooraf waarschuwen, -opvorderen, -opzeggen.
play's, m. praeadvies; voorafgaande kennisgeving; ,-•, de congediement, het vooruit
opzeggen van de dienst (v. knecht of
meid); avec (sous reserve de) f--, d'un mois,
met een maand opzegging; sans P%- ', dadelijk opvorderbaar (zonder opzegging
vooruit).
prêaviser, v.tr. van te voren bericht zenden
of waarschuwen; ,--,, v.intr. preadvies
uitbrengen.
[sten.
prkbende [-bad], I. prove, kerkelijke inkomprèbendê [-bd-], m. provenier; die 'n prove
geniet.
prEbendier [-bd-1, m. domheer, provenier.
prêcaire, a. -ment, adv. onzeker, onbestendig, wankelend; tijdelijk toegestaan; '',
m. opzegbaar (bruik)leen, precario.
prêcaritê, I. onzekerheid, hachelijkheid.
precaution f. voorzorg, behoedzaamheid;
maatregel; grande ,-..,, „grote boodschap";
petite ', „kleine boodschap" (v. kinderen); it taut des mss, we moeten voorzichtig zijn.
prêcautionnê, a. behoedzaam, voorzichtig.
précautionner, v.tr. waarschuwen; se ,..,, op
zijn hoede zijn, voorzorgsmaatregelen
nemen (tegen, contre); sew de, zich bijtijds
verzekeren van.
prêcautionneusement, adv. V. precautionneux, a. voorzichtig.
prëddemment [-dâmq, adv. te voren,
vroeger.
precedence, f. 't voorgaan.
precedent, a. vorig, voorgaand; e•-,, m. vroeger geval, precedent, antecedent; sans'',
zonder voorbeeld.
padder, v.tr. voor(af)gaan (aan); un square

preceinte
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prêciput [-pii], m. recht om vooruit over

precede le bdtiment, \T6& 't gebouw bevindt zich een pleintje; precede de...,
voorafgegaan door (ook: par).
préceinte, I. ktt berghout.
precellence, I. v6Orrang, voorkeur.
prêcepte, in. voorschrift, regel.
pacepteur, in. huisonderwijzer, gouverneur,
leermeester.
pfeceptif, a. voorschriften gevend.
prêceptoral, a. leermeesters-.
preceptorat, tn. leermeesterschap (als huisonderwijzer) .
precession, I. — des dpinoxes, vervroeging
der nachteveningspunten.
preche, tn. (Protestantse) preek; (Prot.)
kerk; lui faire un ,---i, hem kapittelen.
preche-malheur, m. ongeluksprofeet.
precher, v.tr. prediken; verkondigen; aanprijzen; vermanen; P., le car'eme, RK de
vastenpreken houden; ,---, un converti,
iemand willen overtuigen, die al overtuigd
is; ,---, la croix, het christendom (door
prediking) verbreiden; ,-., qc. a qn., iemand
aanmanen tot; ,-, qn., iemand bepreken;
,--,, v.intr. preken; "a pour sa paroisse,
,--, pour son saint, in zijn eigen voordeel
praten, een oratio pro domo houden;
d'exemple, het voorbeeld geven; ,-,, dans
le desert, in de woestijn preken;'---, sur,
een preek houden over.
precheur, m. prediker; zedenprediker.
prechi-precha, tn. geklets, gezwam.
prechotter, v.intr. vervelende zedepreken
houden.
prechtel, m. soort zoute krakeling.
pricieuse, f. dame i. d. 17de eeuw, die streeft
naar verfijning v. taal en zeden, „hoof se juffer"; i--, de la rampe, actrice.
precieusement, adv. met zorg, als iets kostbaars, zorgvuldig.
prêcieux, a. kostbaar, kostelijk; ve el waard;
precieus: gekunsteld, verfijnd.
prèclositê, f. 't streven naar gekunstelde
verfijning van manieren, taal en zeden.
precipice, m. afgrond; steilte; ondergang.
précipitamment, adv. haastig; met overhaasprecipitant, m. neerslaand middel. [ting.
precipitation, I. 't neerwerpen; haast, overhaasting; (dikwijls p1.) neerslag,
prêcipitê, a. overhaast, overijld; ,---", m.
precipitaat, neerslag.
prêcipiter, v.tr. neerwerpen, storten, werpen
(in); versnellen, verhaasten; doen bezinken; ,-, sa fuite (sa marche &), zijn
vlucht & verhaasten; se ,--,, zich storten;
zich neerstorten; (voort)snellen; neerslaan
(i. d. scheikunde); les dvinements se precipitent, de gebeurtenissen volgen elkaar
snel op; se ,■., au devant de, onderdanig
tegemoet snellen; se ' dans le salon, de
kamer binnenstormen; se ,--, sur, zich
werpen op; losstormen op.

'n deel te beschikken.

priciputaire, a. bevoorrecht.
précis, a. nauwkeurig, stipt, juist, precies;
beknopt (v. stijl); ,-■,, fn. kort begrip,
overzicht.
[niet.
prêcisêment, adv. precies; pas r•d, dat juist
preciser, v.tr. preciseren, juist omschrijven,
nauwkeurig opgeven; de puntjes op de i
zetten; ,..,, v.pr. se ,--,, zich laten preciseren, gepreciseerd (kunnen) worden; zich
duidelijk uitdrukken; zich scherper aftekenen of omlijnen, duidelijker worden.
precision, I. nauwkeurigheid, juistheid;
armes de '', juistheidswapenen; balance
de ,..i, gevoelige balans; montre de ,---,,
horloge, dat zeer nauwkeurig loopt; ,-..-,
de tir, trefzekerheid.
pricitê, a. bovengenoemd, voornoemd, voormeld, al aangehaald.
prêcoce, a. vroegrijp; vroegtijdig; vroeg (v.
seizoen); vroeg ontwikkeld, voorlijk.
précocement, adv. vroeg, vroegtijdig.
precocitê, I. vroegrijpheid, vroege ontwikkepre cognition, I. vOOrkennis,
[ling.
prêcompte, in. 't geen vooruit afgetrokken
moet worden.
précompter, v.tr. vooruit aftrekken (bij een
rekening).
preconception, f. reeds van te voren vaststaande opvatting, vooroordeel.
paconcevoir, v.tr. vooruit opvatten.
prêconcu, a.vooruit opgevat.
preconisation, I. RK bevoegdverklaring (v.
e. bisschop); (fig.) ophemeling, aanbeveling.
prêconiser, v.tr. RK bevoegd verklaren (een
bisschop); (fig.) ophemelen, aanbevelen.
prêconiseur, m. ophemelaar.
pricordial, a. 't middelrif betreffend.
prêcurseur, m. voorloper, voorbode; ‘--,, a.
in: signe ,---,, voorteken.
prêdateur, in. rover.
prêdêcëder, v.intr. vOOr iem. overlijden.
prêdêcês, m. 't vO6r-overlijden.
prédicesseur, in. voorganger.
prêdênommê, a. voornoemd.
predestination, /. predestinatie, voorbeschikking, uitverkiezing.
predestine, a. voorbeschikt, voorbestemd
(tot, a), uitverkoren; ,-,,, in. voorbestemde;
uitverkorene.
prêdestiner, v.tr. voorbeschikken, uitverkiezen, vOOrbestemmen. (tot, a).
prêdêterminant, a. vooruitbepalend.
predetermination, f. vooruitbepaling van
de menselijke wil door God.
prédEterminer v.tr. vooraf bepalen.
predicable, a. toerekenbaar.
predicament, m. gezegde; categorie.
predicant, m. dominee, preker; t-i, a. prekend; ton ,---,, preektoon.
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pridicat, m. (naamwoordelijk deel v. h.)
gezegde.
predicateur, m. prediker, predikant, leraar;
,---,, a. predikend, preek-.
predicatif, a. als naamwoordelijk deel v. h.
gezegde, predicaat.
predication, I. prediking, preek; tomber dans
la P., , in de preektoon vervallen.
predicativement, adv. predicatief.
prediction, I. voorzegging, voorspelling.
predilection, f. voorliefde, voorkeur; ...de r-d,
geliefkoosd, lievelings-, lijf-.
pi-afire, v.tr. voorsp ellen, voorzeggen.
predisposant, a. predisponerend, vatbaar of
ontvankelijk makend.
predispose, a. gepredisponeerd, een zekere
aanleg hebbend voor (ziekte, ondeugd &).
prêdisposer, v.tr. voorbereiden (tot, d), ontvankelijk, vatbaar maken (voor, a).
predisposition, f. vatbaarheid, aanleg.
predominance, f. overheersing, overwicht,
't sterk uitkomen.
predominant, a. overheersend, overwegend &.
prêdominer, v.intr. overheersen, de overhand hebben, op de voorgrond treden,
bijzonder sterk vertegenwoordigd zijn,
de boventoon voeren, predomineren.
preelire, v.tr. v66rverkiezen.
preeminence, /. voorrang.
preeminent, a. de voorrang hebbend, uitstekend, voomaamst, voortreffelijkst.
preemption [-apsji5], f. ve5rkoop, naasting.
preetablir, v.tr. vooraf vaststellen.
preexcellence, I. (bijzondere) voortreffelijkheid.
preexistant, a. voorafbestaand.
preexistence, f. 't v66rbestaan.
[staan.
prêexister, v.intr. voorafbestaan, v66rbepreface, f. voorrede, voorbericht; inleiding;
RK prefatie (v. d. Mis).
prefacer, v.tr. de voorrede schrijven voor.
prefacier, m. schrijver v. e. voorrede.
prefectance, f. (pop.) zie prifecture.
pi-electoral, a. van den prefect.
prefecture, I. ambt v. d. prefect; gouvernementsgebouw (woning en bureau's v. d.
prefect); stad waar een prefect gevestigd
is; r•-, de police, gebouw v. h. hoofd der
politie te Parijs; ,,, maritime, maritiem
commando, maritieme stelling (bv. Toulon).
preferable, a. verkieslijk; e•., a, te verkiezen
boven; it est #--, de..., het is beter om...
priferablement, adv. in: r•., a..., liever dan...
preference, I. voorkeur; lui donner la ,--, sur..,
hem de voorkeur geven boven...; de ‘-i,
bij voorkeur; de ,---, a..., boven; par ,---,,
bij voorkeur.
préferer, v.ti. prefereren, de voorkeur geven
aan, beter vinden; je pa/he ne Tien dire,
ikzeglieverniets; je le prePre de beauroup ,

prelevement

dat heb ik veel liever; ,----, a, verkiezen
boven, de voorkeur geven aan; mon here
prefe're, mijn lievelingsboek.
pi-Het, m. prefect; gouverneur van Fr.
departement; e--, des etudes, surveillant;
de police, hoofd der politie te Parijs;
,--, de la Seine, prefect van het Seinedepartement; ,•., maritime, stellingcommandant.
prefête, I. vrouw van den (een) prefect.
prefiguration, I. het vooraf bepalen van gedaante of vorm.
prêfigurer, v.tr. de vorm aangeven; een
eerste vorm zijn van.
prefix [-fiks], a. vooraf bepaald.
prefixe, m. voorvoegsel.
pre fixer, v.tr. vooraf bepalen.
prefixion, I. vaststelling van te voren.
prefloraison, I. $ bloemplooiing vOOr de
ontluiking.
prefoliation, I. $ bladplooiing v66r de
ontluiking.
preformation, I. vorming vooraf.
prêformer, v.tr. vooruit scheppen.
pregnant, a. drachtig.
préhenseur, a. om te grijpen; appareil ,--,,
grij p toes tel.
prehensile, a. grijp-, grijpend.
prehension, f. aangrijping, 't grijpen; organe
de '', grij porgaan .
prehistoire, I. voorhistorische geschiedenis.
prehistorique, a. voorhistorisch.
prehomme, m. v66rhistorische mens.
prejudice, m. nadeel, schade; au ‘--, de, ten
nadele van...; sans r•-, de, onverminderd,
behoudens, ongeacht; faire (porter) i-•., a,
benadelen.
prejudiciable, a. nadelig, schadelijk.
prejudiciaux, a. pt. frais , %,, kosten, die bij
een rechtsgeding vooraf moeten betaald
worden.
prejudiciel, a. vex5r de hoofdzaak te beslissen.
preiudieler, v.intr. in: ,,, a, nadelig zijn, benadelen, schaden.
préjuge, m. voorOOrdeel; vOOrteken; vroeger
vonnis.
prejuger, v.tr. vooraf vonnissen; vooruit
beoordelen; vermoeden, gissen.
préla(r)t, m. wagendek van geverniste stof;
presenning, geteerd zeildoek.
prêlasser (se), v. pr. een gewichtige, deftige
houding aannemen.
prêlat, tn. kerkvoogd, prelaat.
prelature, I. prelaatschap, hoge kerkelijke
waardigheid.
prele, I. $ paardestaart, schaafstro.
prélegs 1-1e], m. vooruitvermaking bij testament.
preleguer, v.tr. vooruit vermaken (legateren).
prélivement, tn. 't afnemen, 't afhouden;
't opnemen (van geld); geheven bedrag;
e, sur le capital of sur la fortune, heffing
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in eens, kapitaalheffing; eftectuer un ,-•-,
sur, alvast of vooraf afnemen van.
prêlever, v.tr. afhouden, afnemen; i.,-, des
droits, rechten heffen; ,-■, des echantillons,
$ monsters trekken.
priliminaire, a. voorafgaand, inleidend;
,■,, m. inleidimg; i-is de la paix, voorlopige punten v. e. vredesverdrag; sans "-is,
zonder verdere complimenten, zó maar.
priliminairement, adv. vooraf.
prilire, v.tr. vooraf lezen (v. drukproef).
prelude, m. v66rspe1 2, preludium.
priluder, v.intr. een v6Orspel uitvoeren; r•-,
a qc., jets inleiden.
premature, a. -ment, adv. vroegrijp; voorbarig; ontijdig.
primaturitê, f. vroegrijpheid; ontijdigheid;
voorbarigheid.
premeditation, I. voorbedachtheid; avec r%-,,
met voorbedachten rade.
prêmêditer, v.tr. vooraf beramen.
[smaak.
primentionnê, a. voormeld.
prêmices, f.pl. eerstelingen 2 ; (fig.) v66rpremier, a. eerste; oorspronkelijk, grond...;
le "-i dtat, de vroegere (oorspronkelijke);
toestand; les '-s juges, de rechters in
eerste instantie; une premiere menteuse,
een eerste leugenaarster; c'est la premiere
nouvelle, dat hoor ik nu voor 't eerst;
it n'a pas le ,■., sou, hij heeft geen rooie
duit; des nombres ,--ds entre els; onderling
ondeelbare getallen; elle arriva la /ii?re,
zij kwam bet eerst; tout les mss, les tout mss,
de allereersten; it en rit des —s, hij lacht
er het eerst om; ,---,, m. eerste, voomaamste; eerste employe; eerste verdieping,
bel- 6tage; ,-, du rayon de lingerie, eerste
verkoper in de afdeling witte goederen;
jeune ,.,, eerste minnaar (rol op 't toneel) ;
Paris, hoofdartikel (in een Parijse
krant); un,,, Paris, een kaartje iste klas
voor Parijs; au "d, op de eerste verdieping;
jouer en i., , aan de voorhand zitten; le",
arrive chausse les bottes, die 't eerst komt,
't eerst maalt; Mere, 1. eerste rang;
eerste klasse; eerste uitvoering, voorstelling v. e. nieuw toneelstuk; eerste wissel;
eerste proef; eerste coupeuse; chefverkoopster; les tout "ss, de allereersten; la tete la ,,,, met het hoofd voorover; ,---, de zouave, (pop.) eerste klas
harde banken; ...de i., , (pop.) prima,
eerste klas...; titre de i- .i, een meester in
zijn vak zijn; en ,,, (in de) eerste klas
(v. 't spoor).
premiirement, adv. ten eerste, eerst; vooreerst.
premiert-maitret, m. 4 zie maitre.
premlert-net, m. eerstgeborene.
Premier-Paris, m. zie premier.
prêmisses, I. pl. de eerste twee stellingen
van een sluitrede.

prémolaire, in: dents "-is, voorste kiezen.
premonition, f. eerste waarschuwing.
prêmonitoire, a. waarschuwend.
prêmontrê, m. monnik van de orde der
Premonstratensen.

promotion, f. werking v. God op de (toch
vrijblijvende) menselijke wil.

premourant, m. de 't eerst overlijdende.
premunir, v.tr. beveiligen; se "-, contre, zich
beveiligen, zich wapenen tegen.

premonition, j. voorzorg.
prenable, a. neembaar; (fig.) te vangen.
prenante, f. (pop.) hand.
prenatal, a. voor de geboorte.
prendre, v.tr. nemen, grijpen, (aan.)pakken,
meenemen(iets), afhalen (iemand); krijgen;
aannemen; medenemen, wegnemen, ontnemen; vangen; betrappen, verrassen;
kieken; innemen; eten, drinken, gebruiken, krijgen (een schot &); inslaan (een
weg); opvatten; ,-., de l'dge, oud worden;
,., de la barbe (de l'embonpoint), een baard
(buikje) krijgen; ,./ effet, in werking treden; oil prenez-vous cela?; oft avez-vous
pris cela?, waar haal je dat vandaan?
hoe kom je nu daaraan?; r•-, son doctoral,
doctoreren; ,.., de l'eau, lek zijn; en ,,, a
son aise, het zich makkelijk maken; vous
en prenez une figure! wat zet jij een gezicht ! ,-, du goat pour, smaak krijgen in;
,----, un habit lige?, dunne kleren aantrekken; ,---, information, inlichtingen inwinnen; ,---, inquietude, zich ongerust maken;
la ".-i a la blague, (pop.) gijntjes maken; het
in 't gekke gooien; Dieu l'a pris, de Heer
heeft hem tot zich genomen; on ne sait
comment le "-i, je weet niet hoe je hem
aanpakken (de zaak aanvatten) moet;
comment est-ce-qu' elle a su le "-i?, hoe heeft
zij hem weten in te palmen?; le ", au mot,
hem aan zijn woord houden; l'ide'e le prit,
vaker: ride'e lui a pris, it lui prit ridee,
hij kreeg het in zijn hoofd (om...); le ",
autrement, het anders opvatten; le'' bien
(mal), het goed (verkeerd) opnemen;
4 le bien i- .i, wel beschouwd; le "-i haut,
een hoge toon aanslaan; le ,.., a la
lettre, het letterlijk opvatten; le i.,, au
sdrieux, het ernstig opnemen; hem au
serieux nemen; le ,---, comme science, het
voor een wetenschap houden; le i-•, en bonne part, het niet kwalijk nemen; het in de
goede betekenis nemen; le ", en mauvaise
Part, het kwalijk nemen; le r pour, hem
aanzien (houden) voor; le "-, pour de la
fermeti &, het voor flinkheid & houden;
pour qui me prenez-vous?, wie denkt u
dat u voor heeft?, waarvoor ziet u mij
aan?; si vous le prenez sur ce ton! ja, als
u zo (tegen mij) begint !; ‘-, lecture d'une
lettre, een brief lezen; on ne m'y prendra plus, dat zal me niet meer over-
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komen; i. , qc. avec soi, jets meenemen;
yin, Lich bedrinken; se i. , pour of sur, vere.%) qc. dans l'armoire, jets uit de kast
liefd worden op; s'y ,--,, 't aanleggen;
halen; ,---, qc. (en e%-, ) pour son rhume,
comment vous y prendrez-vous?, hoe zult
(tot.) op de koffie komen, de wind van
ge het aanleggen?
voren krijgen, op zijn falie krijgen; qu'est- preneur, m. -euse, f. nemer, neemster; afce que je vais ,-%,?, (pop.) wat zal ik een
nemer, huurder; kto. kaperschip (ook:
schrobbering krijgen !; e--, qc. sur soi, jets
vaisseau e-,), vanger, gebruiker; ,-%., de cafe,
op zich nemen; ,, qn. 4 la gorge, iemand
koffiedrinker; e-, d'intdret, belangstellenbij de keel grijpen, de keel dicht knijpen
de; ,-,, d'oiseaux &, vogelvanger; e.%, de
(zie ook 4, ); ,--, qn. dans son faible, iem.
tahac, snuiver; ,,,, de vines, stedendwinin zijn zwak tasten; /-%, qn. par le cceur,
ger; avoir (trouver) e%-i, $ een koper
op zijn gemoed werken; e•-, qn. sur le fait, prenom, m. voornaam. [hebben (vinden).
iem. op heterdaad betrappen; savoir
prenomme, a. v66moemd; bovengenoemd.
qn., weten hoe men iem. moet aanpakken; prenommer, v.tr. een velOrnaam geven; de
je vous y trends!, daar heb (betrap) ik
v66rnaam geven van; e- , , v. pr. se ,■,, de
je ! gesnapt !; e%., une vale d (sur) l'ennemi,
v66rnaam dragen van.
den vijand een (vesting) stad ontnemen, prinotion, I. eerste, oppervlakkige kennis.
een stad veroveren op den vijand; e%, une prenuptial, a. v66r het huwelijk.
vale par la famine, een stad uithongeren; preoccupation, f. 't geheel vervuld zijn met
it y a de quoi ,-%., une maladie &, het is goed
een gedachte; voortdurende bezorgdheid;
om er een ziekte bij op te lopen; prenons
v66ringenomenheid; par ,-%, d' elegance,
que je n'ai(e) Tien dit, laten wij maar
omdat zijn oogmerk altijd gericht is op
aannemen dat ik niets gezegd heb; c'est
't elegante.
a ,--, ou a laisser, graag of niet; elle est a
prioccuper, v.tr. bezorgd maken; voortze is nog vrij; la place est prise, de betrekdurend bezighouden; v66rinnemen; etre
king is vergeven; a tout'', alles saamgeprdoccupe, in gedachten zijn; se e•-, de,
nomen, (alles) wel beschouwd; se (s'y) laisbezorgd zijn over; zich sterk bezighouden
ser e■-, , zich laten vangen; zich laten beetmet, aan niets anders denken dan, bijnemen; se laisser "-, aux dehors, zich door
zonder veel werk maken van, voortde schijn laten bedriegen, ,, cher, $ veel
durend streven naar.
vragen, een hoge prijs vragen; veel reke- preoculaire, a. v. d. voorkant v. h. oog.
nen; zie verder air &;‘.%,,v.intr. nemen,vat preopinant, m. iemand die v66r een ander
hebben; wortel schieten, houvast krijgen;
zijn mening gezegd heeft, vorige spreker.
pakken°, opnemen, opgang maken; ont- preopiner, v.intr. zijn mening zeggen v66r
branden, vuur vatten; bevriezen, stollen;
een ander.
cela ne trend pas, die vlieger gaat niet op; preordination, I. voorbeschikking.
f•-, 4 droite (a gauche), rechts (links) af- preordiner, v.tr. voorbeschikken.
slaan; e•., a la gorge, prikkelen in de keel; preparable, a. (voor) te bereiden.
le feu a pris a la maison, het huis is in priparateur, m. voorbereider; klaarmaker,
brand geraakt; e•-■ a travers champs, dwars
opleider; amanuensis; ,-, en pharmacie,
oversteken, door het veld gaan; qu'estapothekersbediende.
ce qui vous trend?, wat scheelt u daar op priparatifs, m. pl. toebereidselen; faire des
eens?; la peur lui grit, hij werd door vrees
,..,, aanstalten maken.
bevangen, hij werd bang; bien lui (en) preparation, f. voorbereiding; (toe)bereiding;
trend, bien lui trend que..., het is zijn geluk
,%-i 4 la guerre, voorbereiding voor de oordat...; it lui en prendra mal, het zal hem
log; en ,-%.,, in voorbereiding; sans ,..,, onslecht bekomen; ",, m. (in:) au fait et au
voorbereid.
,■,, als het erop aan komt; se ,-•-,, zich preparatoire, a. voorbereidend; jugement ‘■,,
vasthouden (aan), blijven haken; elkaar
voorloopig vonnis; f-%,, m. voorbereiding,
vastpakken &; dik worden, stremmen
preparatief; ,-%,, f. voorbereidingsklasse.
(van melk); opgevat, genomen worden &; preparer, v.tr. prepareren, gereedmaken,
un froid se trend facilement, je hebt gauw
voorbereiden; (toe)bereiden; klaar maken,
een kou, loopt makkelijk een kou op;
klaar zetten, klaar leggen; e■ , un examen,
it se grit d pleurer, hij begon te schreien;
zich klaar maken voor een examen; ,--,
se ,-, a qn., iemand aanvallen; son habit
ses malles, zijn koffers pakken; ,--, les
se grit 4 un clou, zijn jas bleef aan een
voies a qn., iemand de weg banen; se N,
spijker haken; s'en e.%., a qn. de qc., iem.
zich voorbereiden; in aantocht zijn; un
de schuld van jets geven, iem. jets verora(ze se prepare, er komt een onweer opwijten; se e.,-) aux cheveux, elkaar in
zetten; le temps ce prepare a etre beau, het
't haar vliegen; se "-, d'amitid pour qn.,
schijnt goed weer telzullen worden; ,--i,
vriendschap voor iem. opvatten; se ,--,
v.imp. it se prepare des choses, er zijn
de bec (de paroles), ruzie krijgen; se ‘.-, de
dingen in aantocht, er is wat op til.
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preponderance, I. overwicht; overwegend prêt-salêt, m. schaap dat op een weide aan
b elang.

zee vetgemest is; best schapenvlees.

preponderant, a. overwegend; voix ,.-,e, prisanctifiê, a. vooraf gewijd.
presbyte, a. verziend, ,•-,, m. vêrziende.
beslissende stem.
presbytéral, a. priesterlijk.
peepondErer, v.intr. overwegend zijn.
prêpos6, m. ambtenaar belast met...; P%-, au presbytere, m. pastorie.
buffet, buffetchef; eo a la douane, douane- presbyterianisme, m. presbyteriaanse leer.
beambte; ' aux eaves, strandvonder; presbytêrien, a. presbyteriaans; ,---,, m.
,--0 au guichet, beambte aan 't loket;
"-, au pesage, waagmeester; ,-, au vestiaire,
vestiairehouder.
priposer, v.tr. aanstellen; plaatsen v66r;
", qn. a qc., iemand belasten met; le ,--,
comme (of pour) chef, hem als chef aanstellen; se ‘-, au substantif, v66r het
znmw. (komen te) staan.
prêpositii, a. als voorzetsel dienend.
preposition, f. voorzetsel.
prêpotence, f . overwicht, -macht.
prepuce m. voorhuid.
preputial, a. v. d. voorhuid, voorhuids-.
prêraphaili(ti)sme, rit. richting-, school i. d.
schilderkunst, die bij Raphaels voorgangers wil aanknopen.
prèraphalite, m. & f. aanhang(st)er daarvan.
prerogative, f. voorrecht; ,---, parlementaire,
parlementaire immuniteit.
preromantique, a. van voor 't tijdperk der
romantiek.
prêromantisme, in. letterkundige richting
voor 't romantisch tijdperk.
prig, adv. dichtbij; 4 cela "--,, op dat na, dat
uitgezonderd; d beaucoup "-i, op lange na
(niet); a deux ou trois "a, op 2 Of 3 na; a
peu, ten naasten bij, ongeveer; nous n'en
sommes pas a un florin ,- -,, het komt op een
gulden niet aan; we kunnen best een gulden missen; au plus "-}, 4 dicht bij
de wind; de e---, , van nabij; il n'y regarde
pas de si ,---,, hij neemt 't zo nauw niet;
rase de ,./, schoon geschoren; serrer of
suivre de, - - i , van nabij volgen, dicht op de
hielen zitten, vlak komen achter; tondu
de "-i, zeer kort geschoren; cela me touche
de ,--,, dat raakt mij van nabij; de ,--, et
de loin, van heinde en ver; ni de "-, ni de
loin, in 't geheel niet; d'un peu ,---0, wat
meer van nabij; ,,,, (prep.) bij; agent de
change'' la Bourse, makelaar ter Beurze;
Meudon ", Paris, Meudon bij Parijs;
,-■0 de, bij; dichtbij, bijna; ,---, de reglise,
bij de kerk; etre ,-., de, op 't punt zijn; je
ne suis pas ,--, de ceder, ik zal vooreerst
nog niet toegeven; il n'est pas ' de revenir,
hij zal wel zo gauw niet terugkomen; il
n'est pas "-/ de changer ses habitudes, hij
zal zijn gewoonten nog zo gauw niet (of)
vooreerst niet veranderen; viens ,--, de
moi, mon homme! kom eens hier, ventje !
presage, m. voorteken; vermoeden.
presager, v.tr. voorspellen; vermoeden.
FRANS WQORDENBOK.

presbyteriaan.

presbytie [-si], f. of presbytisme, m. vet-ziendheid.

[schap.

prescience [pres-], f. voorkennis, voorwetenprescient [pres-], a. vooruitwetend.
prescriptible, a. verjaarbaar.
prescription, f. verjaring (in rechten); voorschrift (van de wet); recept (v. dokter).

prescrire, v.tr. voorschrijven, bevelen; laten
verjaren; ‘. 0, v.intr. verjaren; se /i, zich
(laten) voorschrijven, zich tot plicht
stellen; voorgeschreven worden; verjaren;
se ei par trois ans, na 3 jaren verjaren.
prisEance [-se-], f. voorrang.
presence, f. tegenwoordigheid; bonjour la
,---,, goeden dag samen; ,•., d'esprit, tegenwoordigheid van geest; etre en , - - -i, tegenover elkaar staan (van duellisten); mettre
en ,--0, tegenover elkaar stellen, samenbrengen; en ' de, in tegenwoordigheid
van, (zie ook sortir).
present, a. tegenwoordig, aanwezig; voor
de geest staand; --,./, present ! hier !; il
West jamais ,---,, hij is er nooit bij (met
zijn gedachten); la "-oe (lettre), dit schrijven; le ,---, porteur, brenger dezes; lui N,
in zijn tegenwoordigheid, als hij er bij is;
avoir la me'moire ,---de, een goed geheugen
hebben; par la "-de, bij dezen; cela m'est
toujours ,.., a l' esprit, dat is mij altijd bijgebleven; titre "-, ci tout, overal bij zijn;
,--,, m. 1 tegenwoordige; (gram.) tegenw.
tijd; geschenk; les ,--, s, de aanwezigen;
a tous,,---,5 et a venir, salut!; aan alien die
dit zullen zien of horen lezen; a e--, , nu,
thans; des a i. -, , van nu of aan.
presentable, a. dat aangeboden kan worden,
toonbaar.
prêsentateur, m. -trice, f. voorsteller; aanbieder (ook $ van een wissel).
presentation, f. voorstelling (v. personen);
voordracht, aanbieding, overreiking, faire
!es ,-.05, de mensen aan elkaar voorstellen, a ",, op vertoon, bij aanbieding;
a la ,---, de..., op voorstel van..., sur la ,-•,
de, op vertoon van..., la'' de la Vierge,
Maria Presentatie of Opdracht in de
tempel (21 Nov.).
prêsentement, adv. tegenwoordig, dadelijk.
presenter, v.tr. presenteren, aanbieden,
bieden (voordelen), aan-, overreiken,
voorstellen, introduceren, voordragen
(voor 'n betrekking, 4 un emploi), vOOrhouden, vertonen; e•., les acmes, X 't ge-
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weer of de sabel presenteren; '' la
bataille, X de slag aanbieden; '' son
chapeau a la ronde, met zijn hoed rondgaan; "0 des difficulte's, moeilijkheden
opleveren; ,---, un enfant au baptime, een
kind ten doop houden; ", des observations,
opmerkingen kenbaar maken; se ,--a, zich
vertonen, zich voorstellen, zich aanmelden, zich aanbieden zich voordoen; se
biers, zich goed (kunnen) voordoen; zich
goed laten aanzien; se "a et un examen, opgaan voor een examen, opkomen; son nom
ne se presente pas a ma mitnoire, ik kan niet
op zijn naam komen; se ", aux elections,
zich candidaat stellen; se "a chez qn., bij
iemand (aan)komen, zich vervoegen ten
huize van... (voor een bezoek); se "a
pour..., optreden voor...; Lich (als sollicitant) aanbieden (aanmelden) voor...; it se
presente une difficulte, une difficulte se
presente, er doet zich een moeielijkheid
voor.
preservateur, a. beschermend, voorbehoedend (tegen, de).
preservatit a. voorbehoedend; ",, tn.
voorbehoedmiddel.
preservation, f.voorbehoeding, bescherming,
bewaring; maison de "a, tehuis voor
vrouwen.
preserver, v.tr. behoeden; ", de, behoeden
voor, beschermen tegen; Dseu m'en preserve, God beware mij daarvoor !; e' a , v.pr.
se ,-, de, zich behoeden voor.
preside, in. presidio (Spaanse vesting, tevens
strafkolonie).
presidence, 1. voorzitterschap; presidentschap; exercer la "a, presideren.
president, tn. voorzitter, president; ,■-e, f.
vrouw v. e. president; voorzitster; "-, de
chambte, president van een afdeling bij
de rechtbank; "J de these, Q promotor.
presidente, 1. vrouw van den president;
presidente.
presidentiel [-sP1], a. van den president.
presider, v.tr. leiden, besturen; voorzitten,
presideren; f--J, v.intr. presideren; l'idde
qui preside, de leidende gedachte; de
gedachte die hierbij voorzit; ' a, tegenwoordig zijn bij iets en de gang van
zaken regelen of besturen; toezien of ales
goed gaat; de stoot geven tot; ook: presidere'', Mars presidait aux combats, Mars
was de god des oorlogs.
prisidiaire, in. die naar een „preside" verbannen is.
presidia', in. W landgericht; "J., a. tot
't landgericht behorend.
présomptif, a. vermoedelijk; "J, m. (arg.)
verwachte wereldburger.
presomption, 1. vermoeden; verwaandheid,
inbeelding; '' ligale (juridique), rechtsvermoeden.,

presomptivement, adv. vermoedelijk,
presomptueusement, adv. v. presomptueux,
a. verwaand, ingebeeld.

Presque, adv. bijna, schier, bijkans; "-,, a.
in: la "a certitude, 't zoo goed als zeker
zijn, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid; la presqu'impossibiliti, het haast
onmogelijk zijn; a la "a unanimiti, met
nagenoeg algemene stemmen.
presqu'ile, I. schiereiland.
pressage, in. 't persen.
pressant, a. dringend, spoedeisend; douleur
tee, hevige pijn; it itait "a, hij bleef maar
aandringen.
presse, I. gedrang; haast; (druk)pers; 't pressen (v. matrozen &); aandrang; "-, 4
copier, copieerpers; ,./ ci main, handpers,
ri a vis, schroefpers; ", d'itnprimerie,
drukpers; "J hydraulique, hydraulische
pers; "J mecanique, snelpers; la ,-,
piriodique, de dagbladpers; '' rotative,
rotatiepers; it y a ,,,, men verdringt er
zich om; it n'y a pas "a, het loopt er niet
storm om; it n'y a pas de'-, het presseert
niet, er is geen haast bij; avoir une bonne
(mauvaise) ,-%.,, een goede (slechte) pers
hebben, goede (slechte) recensies krijgen,
(on)gunstig beoordeeld worden; faire la
"a, matrozen pressen voor de dienst;
f endre la,-N,, door de menigte heendringen;
soigne, la ,- -i, zorgen dat men goede kri=
tieken krijgt; sortir de la "a, van de pers
komen; sorti des "as de..., gedrukt bij...;
etre sous t%.i, ter perse zijn; (arg.) aan
't smoezen zijn.
presse, a. gehaast; spoedeisend; etree%, ,
haast hebben; alley au plus r•-, , het dringendste eerst afdoen; au plus ,---/, zo
haastig mogelijk; lettre ,- ,e, dringende
brief; ", d'argent, in geldverlegenheid.
presse-citron(s), tn. citroenpers.
presse-êtoupe, t. X pakkingbus.
pressee, I. pers-vol.
pressement, tn. druk(king).
pressensation, f. vooraf verkregen gewaarwording.
pressentiment [press-], tn. voorgevoel.
pressentir [press-], v.tr. een voorgevoel
hebben van; polsen.
presse-papiers, tn. voorwerp om op papieren
to leggen, presse-papier.
presse-purée, I. aardappel-, groentenpers.
presser, v.tr. persen, uitpersen, uitdrukken,
uitknijpen; drukken, knellen; dringen,
aandringen bij, pressen (ook: tot de zeedienst); in 't nauw drijven; noodzaken,
nopen; vervolgen; "J l'allure, harder
rijden; "J son ecriture, dichter in elkaar
schrijven; it me presse de partir, hij
dringt er op aan, dat ik zal vertrekken; ,-,-, la mesure, de maat sneller nemen; ,--, le pas, zijn stap verhaasten, wat
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aanstappen; ,---, qn, de faire qc., iemand aanzetten tot jets;'' qn. de questions, iemand
met vragen bestormen; ,--,, v.intr. dringen,
haast hebben; hevig zijn (van pijn); le
temps presse, de tijd dringt; cela ne presse
pas, rien ne presse, daar is geen haast bij;
,, v.py. se ,--,, zich haasten; zich verdringen (om, autour de).
pressette, f. kleine glanspers.
presseur, tn. perser.
pressier, m. drukker (met handpers).
pression, f. persing; druk, drukking, dwang,
pressie; ' atmosphdrique, luchtdruk; d
basse (haute, moyenne) ,---,, met lage
(hoge, gemiddelde) druk; étre en ,./, (arg.)
een stuk in zijn kraag hebben; sous '',
onder (hogere) druk; onder stoom; ,---,
vasculaire, vaatdruk, bloeddruk.
pressis [-si], m. uitgeperst sap.
pressoir, m. wijnpers, oliepers; pershuis,
perskamer.
pressurage, m. 't uitpersen; afpersing.
pressures, v.tr. persen, uitknijpen; uitzuigen,
afpersen.
pressureur, m. wijn-, olieperser.
prestance, I. statig voorkomen, deftigheid.
prestant, m. J voornaamste orgelpijp.
prestataire, m. herendienstplichtige.
prestation, I. levering; ,■,.s, herendiensten;
,-., de serment, eedaflegging; e•-, d'hommage,
huldebetoon; . en argent, afgekochte
herendienst; ‘---, en nature, werk in herendienst verricht.
preste, a. -ment, adv. vlug, gezwind.
prestesse, I. vlugheid, gezwindheid.
prestidigitateur, in. goochelaar; tour de '',
goocheltoer.
prestidigitation, I. 't goochelen; goochelkunst.
prestige, m. verblinding, begoocheling; betovering, aureool; prestige, zedelijk
overwicht, invloed.
prestigieux a. begoochelend, verblindend;
toverachtig.
i
presto of prestissimo, adv. J zeer snel.
prestolet, in. priestertje.
presu [-sii], a. vooraf geweten, bekend.
prêsuccession, I. vervroegd uitgeoefend
erfrecht.
presumable, a. vermoedelijk.
presume, a. vermoedelijk.
presumer, v.tr. vermoeden; veronderstellen,
denken; '', v.intr. ,---, de, een hoge
dunk hebben van; overschatten;'•-, de son
credit, zijn invloed overschatten; P. , trop
de soi, een te hoge dunk van zich zelf
hebben.
prêsupposer, v.tr. vooronderstellen.
presupposition, f. vooronderstelling.
pasure [-ziir], I. leb.
prêt, a. klaar, paraat, gereed (om, a); tout
est fin '', alles is af; ,----,, m. 't uitlenen;

pr eteur

geleend geld; soldij (v. soldaten en onderofficieren); ,--, gratuit, renteloos voorschot; ,--, de guerre, oorlogslening; ,---,
d' honneur (et un etudiant), studievoorschot;
,, sur gages, belening op onderpand; ,---,
sur titres, belening op effecten &.
prêtantaine, f. courir la ,-■,, rondslenteren.
pre* a. geleend; P., , m. in: un ,-, rendu, leer
om leer.
pretendant, m. -e, f. persoon die naar iets
dingt, aanspraak maakt op, pretendent.
pretendre, v.tr. beweren; voornemens zijn,
willen; vorderen, aanspraak maken op;
que pretendez-vous de moi? wat wilt gij van
mij ? ,,,, v.intr. ‘--, a, aanspraak maken op;
dingen naar ,--, a Pesprit, geestig willen
zijn; ,-.., a la main de, dingen naar de
hand van.
prêtendu, a. vermeend, zogenaamd; ,-,, m.
—'e, f. aanstaande, verloofde.
pretendument, adv. naar men beweert.
prete-nomt, m. naamlener, stroman.
pretentaine, I. zie pretantaine.
pritentieusement, adv. v. prêtentieux, a.
aanmatigend, verwaand; gezocht.
prêtention, I. vordering, aanspraak, eis;
pretentie, aanmatiging, verwaandheid; je
n'ai pas la'' de..., ik verbeeld mij niet...,
ik zou mij niet durven aanmatigen...
pater, v.tr. (uit)lenen, in leen geven; verlenen, verschaffen; wijten, toeschrijven;
--a aide, hulp verlenen; ,---, attention, zijn
aandacht schenken; ,.-, le collet a, het
opnemen tegen; ,--, le flanc, zich blootgeven; ,---, main-forte (secours), hulp verlenen; ,•, Poreille, 't oor lenen; ,--, se; ment, een (de) eed afleggen; si Dieu lui
prete vie, als onze Lieve Heer hem maar
(lang genoeg) laat leven; ‘---,, in. 't lenen;
ami au ,---,, ennemi au rendre, gauw om te
lenen, maar o wee als 't op .teruggeven
aankomt; ,-%-i, v.intr. lenen; rekken, meegeven; ,i a qc., stof, aanleiding geven tot
iets;'' a la critique, de kritiek vat op zich
geven; aanleiding geven tot kritiek;
,---, au rire, de lachlust opwekken; ,---, a qn.,
iemand (iets) lessen; on ne prete qu'aux
riches, men is alleen dienstvaardig jegens
hen van wie men wederdienst verwachten kan; wee den wolf die in een kwaad
gerucht staat; als men maar de naam heeft
van vroeg opstaan ! se ,---, (a), zich lenen
(tot); zich schikken (naar); zich laten welgevallen; savoir se ,-.-,, zich weten te schikken; se ,.., a la plaisanterie, ingaan op een
aardigheid waarvan men zelf het mikpunt
is.
(pfiansis).épreterit, m. (gram.) verleden tijd[de
prêtêrition of pretermission, f. (schijnbare)
verzwijging, 't voorbijgaan.
prêteur, in. W praetor (te Rome).
preteur, m. -euse, f. (uit)lener, -ster; — sur
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pandnemer; pandjesbaas; ,--, sur
hypotheque, hypotheeknemer.
prétexte, in. voorwendsel; prendre /.., de...,
...als voorwendsel aangrijpen om...; sous
(le) ,---, de, onder voorwendsel van...; e.--,, f.
witte toga met purperrand (bij de Rom.).
prêtexter, v.tr. voorwenden.
prêtintaille, f. opengewerkt belegsel.
prêtoire, m. rechtszaal, rechtbank.
prkorien, a. van den praetor;'', m. soldaat
van de praetoriaanse lijfwacht.
pretraille, I. priestervolkje.
prEtre, m. priester; ,, habitue, niet door
de staat bezoldigde priester; it va tomber
des mss, (fam.) een schip met zure appelen:
we krijgen een geweldige bui.
pretresse, I. priesteres 2; i■-, de Venus, Venusdienares; i. ., du V eau d'Or, aanbidster van
het gouden kalf.
pretrise, f. (het) priesterschap; ook: priesterwijding.
priture, f. (CI ambt van praetor.
preu, (pop.) eerste.
preuve, I. bewijs; bewijsmiddel; blijk; proef;
beproefde leiding van een duikboot; la f•-#
par neuf, de negenproef; e--, testimoniale,
getuigenbewijs; faire ,---, de, blijk (bewijs)
geven van; faire la ,----,, het bewijs leveren;
faire ses /is, van zijn kennis, zijn moed &
doen blijken, zijn sporen verdienen;
blijken doelmatig te zijn; a ‘--, que je...,
reden waarom ik...; en ,---, que, ten bewijze dat.
preux, a. dapper; ,-.,, m. dappere held.
prêvaloir, v.intr. de overhand hebben (op,
contre of sur); se ,-,,, zich ten nutte maken;
se ,-,, de, zich laten voorstaan op, prat
gaan op.
prëvaricateur, m. trouweloos ambtenaar;
plichtverzaker; ,-%-i, a. plichtverzakend.
prevarication, f. plichtverzaking; ambtsontrouw, -misdrijf.
prêvariquer, v.intr. zijn plicht verzaken,
knoeien.
provenance, f. voorkomendheid, beleefdheid.
prêvenant, a. voorkOmend, innemend, beleefd.
prêvenir, v.tr. vOOr zijn; voorkomen, verhoeden; (voor)innemen; verwittigen, waarschuwen; it fut prevenu, men was hem
vOOr; r%-, Pheure, v6Or 't uur dadr zijn;
une objection, een tegenwerping ondervangen; titre prevenu contre qn., tegen iem.
ingenomen zijn; etre prevenu d'un ddlit,
van een vergrijp beschuldigd zijn; prevenu
en sa faveur, \TO& hem gunstig ingenomen
zijnd; zie ook prevenu.
prêventif, a. voorkOmend, voorbehoedend;
verhoedend; detention ,■,ive, voorlopige
hechtenis, voorarrest.
prevention, I. 't voorkomen (van ongelukken); vooringenomenheid, vOOroordeel;
gages,

prima donna

beschuldiging, aanklacht; voorarrest; preventieve hechtenis; faire de la , ■ ', in voorlopige hechtenis zitten.
priventivement, adv. voorlopig.
prevenu, verwittigd; me voila ,- .,, nu weet ik
bet, -weet ik waar ik mij aan te houden
heb; zie ook prevenir; ‘---i, m. beschuldigde.
prêvette, /. (arg.) voorlopige hechtenis.
prevision, f. vooruitzicht; 't vooruitzien;
gissing, vermoeden; Ns tne'te'orologiques,
weervoorspellingen; en ,---, de, met het
oog op.
[ -gedaan.
privisionnel, a. in afwachting gemaakt,
prêvoir, v.tr. vooruitzien, voorzien.
prêvlit, m. opperste, provoost; domproost;
ED rechter; (arg.) bendehoofd; ,---, de
Parme'e, kapitein-geweldiger; ,-, des marchands, president van de handel; eerste
magistraat van Parijs (vOOr 1789); r■-, de
Paris, directeur van de gevangenis
le Chdtelet; "--, de salle, iste assistent van
een schermmeester.
prevatal, a. tot den provoost behorend;
cour ,--, e, buitengewoon gerechtshof.
previltalement, adv. zonder app el.
prevete, in. provoostschap, rechtsgebied-,
huis v. d. provoost.
prêvoyance, f. voorziening, voorzichtigheid;
voorzorg; e---, sociale, sociale voorzorg
(waarvoor caisses de ' sociale bestaan).
prêvoyant, a. vooruitziende, zorgzaam.
prevu, (part. passé), voorzien, voorzien in,
aangenomen, beslist.
Priam, in. Priamus.
priante, I. (arg.) mis; non; kerk.
priape, in. penis.
priap6e, I. ontuchtig gedicht of schilderij.
priapisme, m. erectiekra.mp.
prii, a. uitgenodigd; repas e■,,, diner of maal,
waarvoor speciaal uitnodigingen gedaan
zijn; ,---,, in. genodigde.
prie-Dieu, m. bidbankje, bidstoel; .ts mantis,
bidsprinkhaan.
prier, v.tr. bidden; verzoeken, vragen, uitnodigen; je vous prie, als 't u belieft; als
ik vragen mag; le vous en prie, als 't u
belieft; ga uw gang ! na u ! geen dank !
,---, a diner, ten eten vragen; ,•-, qn. de
faire qc., iemand verzoeken iets te doen.
priire, f. bede, verzoek; gebed; e-, de ne pas
fumer, men wordt beleefd verzocht hier
niet te roken; ,---, du matin, morgengebed;
,, du soir, avondgebed; faire sa r%,, dire
ses ,---,s, bidden; a la ,--, de, op verzoek van;
etre en N,,, aan 't bidden zijn; sur sa N,
op zijn verzoek.
prieur, m. -e, I. prior, -in; kloostervoogd, -es.
prieural, a. van den (een) prior.
prieurê, m. klooster onder een prior; kloosterkerk; priorschap.
[res.
prieuse, f. bidster (bij begrafenis).
prima donna, f. prima-donna: eerste zange1
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boogskleuren; foret primitive, oerwoud;
primaire, a. eerst, elementair, aanvangs-;
e'cole

lagere school.

primat, m. primaat, opperste kerkvoogd.
primates, m.p/. a hoogste orde v. zoogdieren (apen, mensen).

primatial [-sjal], a. van den (een) primaat.
primatie [-si], I. primaatschap.
primaute, I. eerste rang, voorrang; voorhand
(in 't spel).

prime, a. eerste; de

abord, van 't eerste
ogenblik af; de
face, op 't eerste ges accent
zicht; de
saut, dadelijk; s
(s'); I. premie°; plokgeld, opgeld, agio;
prime, eerste van de getijden (R. K.);
eerste wering (bij 't schermen); fijnste
wol;
a l'exportation (d'exportation),
d'assurance, verzekeuitvoerpremie;
ringspremie;
d'emeraude, smaragd van
d'encouragement, aan't eerste water;
moedigingspremie;
d'engagement, X
handgeld;
de recrutement, X aanbrenggeld; e
de Se'govie, fijnste wol
opgeld doen,
van Segovia; faire
zeer gezocht zijn; faire N d'un franc, een
een premie
f. hOger staan; lever une
winnen; d
a pafi; waaraan een premie
verbonden is, premie-; jouer deds, specu$ preleren (op de beurs); Inarche
nieuwe maan;
mie-affaire; la lune en
riposte? en r•d, in eerste wering of in
„eerste" riposteren (bij 't schermen).
prime, a. bekroond.
primer, v.intr. de eerste zijn; it aime
hij wil graag nommer een zijn, zijn haan
moet koning kraaien; ti sur, overtreffen;
v.tr. een premie toekennen, overtreffen; la force prime le droit, macht gaat
boven recht; N ses rivaux, zijn mede dingers de loef afsteken.
prime saut (de ,•,), met de eerste slag.
prime-sautier, -lire, a. de eerste ingeving
(opwelling) volgend; spontaan zich gevend, ongekunsteld, fris.
primeur, eerste tijd; eerste groente, nieuwe
vrucht; avoir la de qc., 't eerst genot
(of bericht) v. iets hebben; lui en donne?
la
't hem 't eerst laten weten; dans sa
in 't begin, als hij (het) nog vers is;
in zijn eerste nieuwheid; des legumes de
eerste jonge groenten.
primeuriste, in. die de primeur van iets heeft;
tuinder die pritneurs kweekt.
primevire, f. $ sleutelbloem, primula veris;
primiceriat, m. waardigheid v. deken.
primicier,
deken, eerste domheer.
primidi, m. W eerste dag van een decade
(Rep. kalender).
primipilaire, primipile, m. honderdman, die
de eerste cohorte aanvoerde.
primitif, a. primitief°, oorspronkelijk, eerst.
oer...; connote c'est
ook: hoe nalef
hoofdkleuren, regentoch !

l'homme e--/, de eerste mens, de oergrondwoord; terrains
mens; mot
m. schilder van
oudste bodemlagen;
de school der Primitieven; Kwaker.
primitivement, adv. primitief; aanvankelijk.
primo, adv. ten eerste.
primogeniture, f. eerstgeboorte, -recht.
primordial, a. -ement, adv. oorspronkelijk,
een zeer
oer-, belangrijk; jouer un role
belangrijke rol spelen.
primordialite, f. oorspronkelijkheid.
primulacees, f. $ sleutelbloemigen.
Guillaume,
prince, m. prins; vorst; le
Prins Willem; mon !, Uwe Majesteit !,
edelmoedig, goedhartig zijn;
etre bon
hiritier, erfelecteur, keurvorst;
royal, kroonprins;
prins;
russe, Russische grootvorst; (arg.)
des apdtres, St. Perijke „vriend"; le
trus; de l'Eglise, Kerkvorst; f■-, du
sang, prins van den:. bloede; le N des
tinebres, de vorst der duisternis: Satan;
vorstelijk, als een vorst.
(vivre) en
prins-gemaal.
princet-consortt,
eerste
princeps [-seps], a. in: edition
uitgave.
princet-ivequet, m. prins-bisschop.
princet-régentt, m. prins-regent.
princesse, I. prinses; e■-, royale, kroonprinses;
a. in:
de l'asphalte, straatmadelief;
amandes prinsessenamandelen (met
zeer dunne schaal); (haricots) mss ,prinsessenboontjes; robe f•,, robe princesse.
princier, -sere, a. prinselijk; vorstelijk.
princiirement, adv. vorstelijk.
> vorstje.
princillon [-sija],
principal a. voornaamst; hoofdzakelijk;
proposition hoofdzin; m. 't voornaamste, hoofdzaak; hoofdsom; directeur
v. e. college; chef van het (een) hospitaal;
et interns,
$ principaal, lastgever;
de ... francs, met
kapitaal en rente; au
een kapitaal van ... franken.
principalat, m. ambt van directeur v. e.
[zakelijk.
college.
principalement, adv. voornamelijk, hoofdprincipat, m. keizerschap (Romeinen).
principaute, I. vorstelijke waardigheid;
meesterschap; vorstendom.
principe, m. beginsel; oorzaak, grondbeginmere, grondsel; stelregel; bestanddeel;
beginsel; de dessin &, eerste beginselen van 't tekenen &; le d'Archimede,
- s nutritifs,
de wet van Archimedes; les'
de voedende bestanddelen; dans le
in 't begin; des le
van 't begin; de
in beginsel, principieel; par
en
uit
beginsel.
principicule, m. > vorstje, prinsje.
printanier, a. van de lente; lente-; zie ook
potage & saison.
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prismatiser [-inn- ] , v.tr. de vorm v. e.
printemps, m. lente, voorjaar.
prisma geven.
prione [priOn], in. .a.a zaagkever.
prioritê, I. voorrang; avoir "-, de rang sur..., prismatisation [-izm-], I. 't geven v. d.

de voorrang hebben op, vOOrgaan, actions
de ~, $ preferente aandelen.
pris, a. genomen; gevangen; bezet; zie prendre, ' de y in, beschonken; e'tang "-d,
dichtgevroren vijver; taille bien ,--, e, welgevormde gestalte; c'est autant de ,•., sur
l'ennemi, dat hebben we alvast binnen.
Priscille, I. Priscilla.
prise, I . 't nemen, 't grijpen &; inneming;
verovering; bemachtiging, vangst, buit;
vat, houvast; strijd, geschil, twist; "-,
directe, X directe aandrijving; ' stenographique, stenogram; ,--, a partie, objectie
tegen een uitspraak van den rechter;
"-, d'armes, het opvatten der wapenen (bij
opstand); wapenschouwing, X aantreden
voor parade of om uit te rukken; ,■-, de bec,
bekvechten (v. vogels); (fig.) scheldpartij;
"-# de corps, gevangenneming; lijfsdwang;
N d' eau, watervang; plaats waar men
water vandaan haalt voor een bepaald
doel; "-, de possession, bezitneming; ,-,, (de
tabac), snuifje; ~ de vapeur, aansluiting
der stoomleiding; ", de voile, het aannemen van de sluier (bij intrede in het
klooster); ", de vol, opstijging; ,--, du
beton, verharding van 't beton; '' de
courant, f contactneming; stopcontact;
,--, de terre, .F. aard(ge)leiding; ,--, de vue,
opname (foto, film); avoir tine "-, de bec
avec qn., ruzie (woordentwist) met iemand
hebben; avoir "--, sur qn., vat hebben op
iemand; donner ,-., 4 la critique, aanleiding
geven tot kritiek; donner ,-, sur soli, vat
op zich geven; faire N, beginnen te
verharden (van beton); faire des Ns
sur l'ennemi, schepen prijsverklaren;
Lacher ,-.,, loslaten; prendre la "}, (pop.)
zich een ziekte op de hals halen (door
't inademen van bedorven uitwaseming;) etre aux ,-•,s, twisten, vechten;
titre aux i-is avec des difficultes, te kampen
hebben met moeilijkheden; en venir aux
,---is, handgemeen worden, slaags raken;
declare de bonne ",, voor goede prijs zijn
verklaard; etre de bonne ~, goede prijs
(buit) zijn; etre en "-,, te nemen zijn, genomen kunnen worden; bedreigd zijn;
etre hors de ,-•,, buiten gevaar zijn; tenir qn.
sous sa ,-.,, iemand in zijn macht hebben.
prisee, 1. schatting, taxatie; elle est demeure'e
pour la "-d, zij is nog altijd zu haben.
priser, v.tr. waarderen, schatten, op prijs
stellen; ,-,./ a sa valeur naar waarde schatten, apprecieren; e•i, v.intr. een snuifje
priseur, in. schatter; snuiver. [nemen.
priseuse, I. snuifster.
prismatique [prizm-], a. prismatisch, prisma-.

prismavorm.

prisme [-izm], in. kantzuil, prisma.
prisme [-izme], a. prismatisch.
prison, f . gevangenis, provoost; gevangeniss traf; e---, de saint Cripits, te nauw schoeisel;
it aura de la f.%,, trois ',lois de "-i, hij krijgt
(drie maanden) gevangenis; faire de la ",,
tirer sa ,--,, „zitten", brommen (in de gevangenis); mettre en ",, gevangen zetten.
prisonnier, in. -lire, (f. & a.) gevangen(e);",
de son devoir, aan zijn plicht gebondene;
,--, d'Etat, staatsgevangene; ,--, de guerre,
krijgsgevangene; se constituer ,..,, zich
vrijwillig bij de politie aanmelden ,. faire
qn. ,-.,, iemand gevangen nemen; faire des
,--, s sur l'ennemi, krijgsgevangenen maken;
se rendre ~, zich gevangen geven.
pristin, a. oeroud, uit de oertijd; ~, m.
oertoestand. [kennend.
privatif, a. berovend, , ontnemend; ontprivation, f. beroving; ontbering, gemis;
titre dans la -', gebrek lijden; vivre de —s,
aan alles gebrek lijden.
privativement, adv. (oud) bij uitsluiting.
privaute, I. gemeenzaamheid, vrijpostigheid;
douces
"-, s, heimelijke liefkozingen;
prendre des "ss avec, zich onbetamelijke
vrijheden veroorloven tegenover (een
vrouw &), al te vrij worden.
prive, a. bijzonder, ambteloos, privaat;
animal ,--i, tam dier; conseil "-,, geheime
raad; ecole "de, particuliere . school; la vie
-'e, 't particuliere leven; de son autoritd
tee, op eigen gezag; ,,, de, beroofd van;
gebrek hebbend aan; ,•., de raison, van
zijn verstand beroofd; ' de sortie, buiten
genot van zijn uitgaansdag gesteld;
de vie, levenloos; ,-.,, m. sekreet, privaat;
aller au ,./, naar achteren gaan; en "-,,
als men alleên met hem is.
privement, adv. als ambteloos burger.
privet., v.tr. beroven (van, de); (mid) tam
maken; je ne veux pas vous ‘ • -,, ik wil u
niet ontrieven; se ",, zich ontrieven;
se ' de, zich beroven, zich onthouden
van; to ne te prives pas! jij geneert je
niet, hoar ! vous ne vous privez pas pour
ynoi? ik ontrief u toch niet?
privilege, m. voorrecht, privilege; ~ du roi,
recht van drukken.
privilegie, a. & m. bevoorrecht ' (persoon),
preferent (aandeel). [bevoorrechten.
privilegier, v.tr. een voorrecht verlenen,
prix, m prijs, waarde; beloning; bas ~
$ lage prijs; ,---, courant, $ marktprijs;
prijscourant; dernier r.--, , laatste prijs; $
naaste of laagste prijs; ,%., fait, $ bedongen
prijs; e,-, fixe, $ vaste prijs; ,---, fort, $ winkelprijs; grand P%-i, eerste prijs; winner
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van de eerste prijs; grote jaarlijkse
wedrennen te Longchamp; e•-, marchand,
$ kostende prijs; pour..., c'est le meme
,--,, voor..., is het van hetzelfde laken
een pak; ,•, Montyon, Montyonprijs;
premier ,,a, zie grand /.•,; votre ,-., sera le
mien, u kunt zelf de prijs bepalen; ,•-,
de fabrique, $ fabrieksprijs; P., de faveur, $
uitzonderingsprijs; ,.., de revient,$ inkoopsprijs; ,.., de Rome, prix de Rome; ,---, de
vente, $ verkoopsprijs; le ,■., du change,
agio; avoir son ,■,, veel waarde hebben;
n'avoir pas de ,-,, met geen geld te
betalen zijn; faire ,--i, $ accorderen;
faire un bon ,-,,, $ een goede prijs maken; faire les ,■., doux á qn., iemand
niet te veel rekenen; y mettre le e%., , er behoorlijk voor betalen; le payer un bon,%, ,
er goed voor betalen; remporter le ,---,, de
prijs behalen; valoir son i.,, zijn geld
waard zijn; 4 bon ,%-i, tegen billijke prijs;
4 f•-, d'argent, voor geld; d ,.., d'or, peperduur; a tout ,.,, tot elke prijs, 't koste wat
't wil; d vii N,i, tegen lage prijs; spotgoedkoop; mettre a ,--, la tete de qn., een
prijs op iemands hoofd stellen; au ,%-, de,
in vergelijking met; ten koste van; au
,., oil est le beurre, in deze dure tijd;
dans les doux ,-•,, in de goedkope prijzen;
dans les Brands ,--,, (pop.) erg, gruwelijk;
c'est dans mon ,--,, dat is onder het bereik
van mijn beurs; ce n'est pas dans mon
,---i, 't is mij te duur; dans quel ,--, ca
va-t-il? wat kost dat wel? de (grand) i---i,
van (grote) waarde, kostbaar; en ,--, de...,
tot beloning van...; hors de /-•,, niet te
betalen, peperduur; pour ,---, de, als beloning voor, tot loon van; sans P%-,, niet
te betalen, van onschatbare waarde;
$ zonder vraag.
prixt-courantt, m. prijscourant; lopende
rekening (bij bankier).
pro-allie, a. yd.& de geallieerden.
probabilisme, m. waarschijnlijkheidsleer.
probabiliste, m. aanhanger van 't probabilisme; ', a. van 't probabilisme.
probabilite, I. waarschijnlijkheid; ,---, du tir,
trefkans.
probable, a. -ment, adv. waarschijnlijk.
probant, a. overtuigend; raison ,.,e, afdoende reden.
probatif, a. bewijzend. [jaar.
probation, f. proeftijd; annee & de'', proefprobatique, a. in: piscine ,-•-i, 't badwater
Siloam voor 't wassen der offerdieren.
probatoire, a. bewijzend, overtuigend; acte
,, examen ,---,, tentamen.
probe, a. rechtschapen, eerlijk.
probite, f. rechtschapenheid, eerlijkheid.
problematique, a. -ment, adv. betwistbaar;
twijfelachtig, onbeslist.
problematiser, v.tr. twijfelachtig niaken,

Proche-Orient

problime, m. vraagstuk; (fig.) raadsel.
probloque, m. (pop.) zie proprio.
proboscide, f. proboscis, snuit.
proboscidiens, m, p1. la snuitdieren.
proc, tn. (arg.) ambtenaar v. h. Op. Min.
procede, m. handelwijze, manier (van doen);
behandeling; pom.erans (van biljartkeu);
manquer aux ,%-,s, zondigen tegen de goede
vormen; manquer de Ns, niet weten hoe
het hoort, geen manieren kennen; par bon
,-,, uit beleefdheid; par un ,-,, nouveau,
volgens een nieuwe methode.
prodder, v.intr. procederen; te werk gaan;
,■., d, overgaan tot; ,--, contre, procederen
tegen; ,%., de, voortkomen, voortspruiten
uit; "-, par ordre, methodisch te werk
gaan; maniêre de , - handelwijze.
procedure, f. rechtspleging; ' civile, burgerlijke rechtsvordering.
procédurier, a. bedreven in 't procederen;
pleitziek.
prods, m. rechtsgeding, pleit, proces; ,-, en
separation, echtscheidingsproces; faire le
— a qn., de staf over iem. breken; iem.
beschuldigen, ter verantwoording roepen;
faire un,-%, a qn., iem. een proces aandoen;
entrer en ‘-•, avec, gaan procederen tegen;
titre en ,-,, in proces liggen.
processif, a. pleitziek; proces-.
procession, f. plechtige omgang, processie;
optocht; — aux flambeaux, fakkeloptocht;
du St. Esprit, uitstorting van den
H. Geest; en ,--,, in processie, in optocht.
processionnaire, a. in: chenille ,%.,, processierups. [sien.
processionnal, m. gezangboek voor procesprocessionnell, a. (als) van een processie.
processionnellement, adv. in processie, in
plechtige optocht.
processes [-sus], m. verlenging, voortzetting; ontwikkeling, proces.
proces-verbal, m. proces-verbaal; notulen,
schriftelijk verslag; dresser (un) ,---, (contre),
proces-verbaal opmaken (tegen); le consigner au ,-.,, het in de notulen opnemen.
prochain, a. nabijgelegen, naburig, naast
(bijzijnde); (eerst)volgend; au ,,, jour, een
van de eerstvolgende dagen; la semaine
,%-,e, de volgende (komende, aanstaande)
week; sa mort est ,--, e, hij is de dood nabij;
P■i, m. evenmens, naaste.
prochainement, adv. eerstdaags.
proche, a. aanstaande, nabij, dichtbij, nabijgelegen, naast; —s, m. pi. naastbestaanden; ses ,--ds et ses pareils, zijns gelijken;
,, adv. dichtbij, it demeure ici P%-, , hij
woont hier dichtbij; de ,.., en ,-.,, allengs,
hoe langer hoe meer; de een na de ander;
(de), prep. dichtbij; ,--, le Louvre, bij
het Louvre;'---, de sa ruine, zijn ondergang
nabij. [Oosten.
Proche-Orient, m. in; le ,-%-i, het nabije
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prochronisme, [-krO-], m. 't te vroeg plaatsen van een gebeurtenis.
procidence, 1. uitstulping, verzakking naar
buiten.
proclamateur, tn. afkondiger.
proclamation, f. proclamatie: bekendmaking,
afkondiging.
proclamer, v.tr. uitroepen; bekend maken,
afkondigen; verklaren te zijn; i. ., son
de'shonncur, zijn schande openlijk ten toon
spreiden; it fut proclamd roi, hij werd
tot koning uitgeroepen; '', v.pr. se ,---,,
zich uitroepen (tot); uitgeroepen worden.
proclise, f. proclisis.
proclitique, a. & m. (gram.) proclitisch, aan
een geaccentueerd woord voorafgaand
(woord).
proclive, a. naar voren hellend.
proclivite, /. overhelling naar voren, schuinstaan.
Procne, f. Prokne; ® de zwaluw.
proconsul, in. CO proconsul, landvoogd,
stedehouder (bij de Rom.).
proconsulaire, a. v. d. proconsul.
proconsulat, in. Co proconsulaat.
procaateur, a. voortbrengend.
procreation, f. voortbrenging, voortteling.
procrier, v.tr. telen, voortbrengen; se e•d,
zich voortplanten; voortgebracht worden.
Procruste, in. Procrustus; p—, soort tor.
procurable, a. verkrijgbaar, te verschaffen.
procurateur, m. al Rom. landvoogd.
procuration, f. volmacht; par "s, bij volmacht.
procuratrice, f. gevolmachtigde (zie procureur).
procurer, v.tr. verschaffen, bezorgen; se'',
zich aan-, verschaffen.
procureur, m. gevolmachtigde; ,-4 general,
procureur-generaal; ,-, de la foi, a) aanklager bij de inquisitie; e ., de la r dpublique
(i-,, du roi of ,-., imperial), ti officier
van justitie, Openbaar Ministerie.
procureuse,f. vrouw v.d. officier van justitie;
koppelaarster.
prodigalement, adv. overdadig, kwistig.
prodigalite, f. overdaad, verkwisting.
prodige, in. wonder; le beau e - ' ! 't is je wat !
petit ,-•-,, wonderkind; #-,,, a. in: enfant ,--,,
wonderkind.
prodigieusement, adv. v. prodigieux, a. wonderbaar, buitengemeen; verbazend.
prodigue, a. doorbrengend, verkwistend;
kwistig; l'Enfant ,---,, de Verloren Zoon;
,•-, de, kwistig met; ,.,, m. verkwister.
prodiguement, adv. verkwistend; kwistig.
prodiguer, v.tr. doorbrengen, verkwisten;
kwistig zijn (met); e -, sa sante, zijn gezondheid niet sparen; e-, sa vie, zijn leven
in de waagschaal stellen; se ‘-•,, verkwist
worden; zich niet ontzien; (ook:) zich
overal vertonen, overal tegelijk zijn,
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dikwijls op bezoek komen, veel uitgaan,
veel mensen zien; zonder onderbreking
met iedereen een praatje maken; zich
uitsloven (voor, pour).
prodrome, in. inleiding; voorloper, voorbode, voorteken.
prodromique, a. als voorteken.
producteur, rn. -trice, f. producent, voortbrenger, -ster; ,./, a. producerend, voortbrengend; e•-, d'interet, rentegevend.
productibilit6, I. produceerbaarheid.
productible, a. produceerbaar.
productif, a. voortbrengend; winstgevend,
vruchtbaar, productief.
production, I. voortbrenging, productie;
voortbrengsel, product; overlegging (v.
stukken); les e•ds d'un auteur, de werken
van een schrijver.
productiviti, f. voortbrengend vermogen,
vruchtbaarheid.
produire, v.tr. voortbrengen; opbrengen, opleveren; veroorzaken; aanvoeren, vertonen; overleggen (v. stukken); ,-, ses
filles (dans le monde), zijn dochters in
de wereld brengen of introduceren; er,,
des temoins, getuigen bijbrengen;
v.intr. dragen (v. vruchtbomen); e,, , v. pr.
se "-,, zich doen kennen; zich vertonen,
zich voordoen, plaats hebben; voortgebracht worden; savoir se ,--,, de kunst
verstaan om de aandacht te trekken of
zijn talenten te exploiteren; se ,., sur la
scene, optreden als acteur.
produisant, a, voortbrengend; ,---#, m. factor
(v. vermenigvuldiging); ,-,e, f. (arg.)
loterij.
product, m. opbrengst; voortbrengsel; uitkomst, product (v. e. vermenigvuldiging).
proeminence, I. 't uitsteken; uitstek, ver-

hevenheid.
proêminent, a. (voor)uitstekend.
proêminer, v.intr. uitsteken.

profanateur, in. schender, ontwijder; /-•,, a.
schendend, ontwijdend.
profanation, I. ontwijding, heiligschennis,
schennis, profanatie.
profanatoire, a. heiligschennend.
profanatrice, I. schendster.
profane, a. profaan: ongewijd, wereldlijk;
werelds; ontheiligend; t. -, , m. profaan,
oningewijde, leek.
profanêment, adv. profaan, ontheiligend.
profaner, v.tr. profaneren, ontwijden, ontheiligen; ,-, son talent, zijn talent misbruiken.
profectif, a. door erflating verkregen.
profèrer, v.tr. uiten, uitspreken, voortbrengen, uitbrengen.
profes [-fe], in. -esse, f. & a. (kloosterling)
die de geloften gedaan heeft.
professer, v .tr. belijden; uitoefenen, beoefenen; onderwijzen, doceren; r-s, v.intr.
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lesgeven (op een school, dans une ecole);
,,, v. pr. se ‘--,, geleerd & worden; zijn
leer verkondigen.
professeur m. (hoog)leraar, onderwijzer;
,---, agre'ge, privaatdocent; "a suppleant,
,-i chargé de cours, buitengewoon hoogleraar; ,-., titulaire, gewoon hoogleraar;
,---, de billard, beroepsbiljarter, ,•-, de
faculte o f f-, a l'universite, hoogleraar,
professor; ,-, de maintien, onderwijzer in
houding en manieren; ,--, de piano, pianoonderwijzer, -meester; piano-onderwijzeres.
profession, f. belijdenis, bekentenis; professie, gelofte (v. kloosterling); vak, beroep,
la "-, des acmes, het beroep van soldaat,
de wapenhandel; r., de foi, geloofsbelijdenis; joueur de ,-,, speler van beroep; faire
,-, de, belijden (een godsdienst); > bij
alle mogelijke gelegenheden betuigen, te
koop lopen met; it fait i■-, de bel esprit,
hij wil den bel esprit uithangen; ...de "s;
beroeps-.
professionnel, a. ambachts-, beroepsvak-; ecole ,--ielle, ambachtsschool; ',
in. beroepsrijder, -zwemmer &, professional; ,,, de la boxe &, beroepsbokser;
"-ile, f. ...van beroep; ,---, le du trottoir,
straatmadelief, juffie van de vlakte.
professo (ex i---,), ambtshalve, van wege en
beroep.
professoral, a. ieraars-; professors-; professoraal.
professorat, m. professoraat, hoogleraarsambt; leraarschap.
profit, m. zijaanzicht (gelaat of tekening
van ter zijde gezien), profiel; verticale
doorsnede (van gebouw &); (pop.) gezicht;
‘.■, fuyant of perdu, half wijkend profiel;
i---, en long, lengteprofiel; "--/ en travers,
dwarsprofiel; de "-,, van terzijde, in profiel.
profiler, v.tr. van ter zijde afbeelden; in doorsnede tekenen; se ,•,, zijn omtrekken
tonen, zich aftekenen.
profit, m. voordeel, nut, profijt, winst; ,-,s,
bijverdiensten, verval; les ,-,s et pertes,
winst en verlies; c'est tout r■i, dat is
zuivere winst; faire du ",, voordelig in 't
gebruik zijn; faire son ,•., (de), zijn voordeel doen met; tirer r•-, de, voordeel
trekken uit; fy trouve mon ,---,, ik heb er
voordeel bij; mettre a ,--,, gebruik maken
van, zich ... ten nutte maken; d son e.i,
in zijn voordeel; au ,-, de, ten bate van;
avec ,-,a, met voordeel, met winst.
profitable, a. -ment, adv. voordelig, nuttig.
profitant, a. voordelig, welgedaan; er op uit
om winst te maken of te profiteren.
profitard, m. O.W.-er.
profiter, v.intr. winnen (op, sur); voordeel
of partij trekken, profiteren (van, de);
zich ten nutte maken; nuttig, dienstig
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zijn; vooruitgaan; groeien, gedijen; vows
ave .> profiti, u bent goed aangekomen,
u ziet er veel beter uit, de kuur heeft u
goed gedaan; ,•-, a un marche, bij een
transactie winnen of verdienen; /., au
public, het publiek ten goede komen; ,-•,
de l'occasion, zich de gelegenheid ten
nutte maken; cela ne me profile de Tien,
daar heb ik geen voordeel bij; ,,, du
temps, zijn tijd goed besteden; ,--, sur qn.,
iemand voorbijstreven.
profiteur, in. die profiteert; e., de (1a) guerre,
zie profitard.
profond, a. diep2 ; diepzinnig; groot, buitengewoon; e , , in. diepte, diepste (der hel &);
i-•-, e, f. (ar k .) zak; kelder.
profondement, adv. diep2.
profondeur, I. diepte; diepzinnigheid.
profus, a. overvloedig; kwistig; verkwistend.
profusknent, adv. overvloedig, in overvloed,
kwistig, rijkelijk.
profusion, f. overdaad, verkwisting; et ,-.,,
met voile handen; in overvloed; avec ,--,,
kwistig; en ,■,, in overvloed, overvloedig.
progêniture, f. kroost, kinderen, nakomelingschap; jongen. I kaken.
prognathe [-gu-], a. met vooruitstekende
prognathisme, m. 't vooruitsteken der
kaken.
prognose [-gn-], f. T prognose: voorspelling omtrent de afloop van een ziekte.
prognostic, m. voorspelling, voorteken.
programme, m. programma; (lijst van) wat
gedaan, -op-, -uitgevoerd zal worden; ,,,
des etudes, leerplan.
progris, m. voortgang; vordering, vooruitgang; faire des ,-,i, vorderingen maken;
marquer un i--, serieux sur, ver achter zich
laten, veel beter zijn dan; etre en ,--,, vorderingen maken, vorderen, vooruitgaan.
progresses, v.intr. vorderen, vooruitgaan.
progresseur, m. iemand van de partij van
de vooruitgang.
progressible, a. in staat tot vooruitgang.
progressif, a. progressief, vooruitgaand, toenemend, stijgend, opklimmend.
progression, f. 't voorbijgaan; geleidelijke
toename; vermeerdering; opklimming;
reeks; ,---, arithme'tique, rekenkundige
reeks; ,--, croissante, opklimmende reeks;
f. -, de'croissante, afdalende reeks;'' ge'ometrique, meetkundige reeks.
progressionnel, a. voortgaand.
progressisme, m. vooruitstrevendheid.
progressiste, a. vooruitstrevend; e-, , m.
man van vooruitgang.
progressivement, adv. progressief, opklimmend, vooruitgaand.
progressivia, I. het progressief zijn; vatbaarheid voor vooruitgang.
prohellênique, a. pro-Grieks.
prohibi, a. verboden; acmes yes, verboden
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wapenen; degre ,--,, graad v. bloedverwantschap, waarbij de wet 't huwelijk
verbiedt; temps ,%.,, verboden tijd (v.
jacht &); RK besloten tijd (waarin geen
huwelijken worden ingezegend).
prohiber, v.tr. verbieden, ontzeggen.
prohibitif, a. verbiedend; droits ,-,s, prohibitieve rechten (zó hoog, dat ze de invoer
onmogelijk maken); systeme ,-,, stelsel
der prohibitieve rechten.
prohibition, f. verbod, wering.
prohibitionnisme, m. stelsel van verbodswetten.
[wetten.
prohibitionniste, m. voorstander v. verbodsprole, f. prooi, buit; ...de ed, roof...; etre en
e•., d, blootgesteld, ten prooi zijn aan;
oiseau de ,%-,, roofvogel.
projecteur, m. zoeklicht.
projectif, a. op ontwerp betrekking hebbend;
drijf-; force eve, drijfkracht.
projectile, in. werptuig, projectiel; ,•., incendiaire, brandgranaat; ,%., suffocant,
stikgasprojectiel; e%,, a. voortstuwend.
projection, f. 't werpen; projectie; ,, anime'e,
kinoprojectie; ,%-, (lumineuse), lichtbeeld.
projecture, f. uitstek (v. gebouwen); t uitsteeksel.
projet, m. ontwerp, plan, voornemen; avoir
des ,---is sur, vues hebben op (een meis je);
avoir d'autres'
- s sur, andere plannen
hebben met; homme dr--,s, plannenmaker;
l'avais dans mes ,. , s de..., ik was van
plan...; ,--, de loi, wetsontwerp; ...en ,.,,
ontworpen...
projeter, v.tr. slingeren, werpen, neerstorten;
ontwerpen, beramen; zich voornemen, 't
plan vormen; projecteren; r%., un film,
een film afdraaien; se ', uitsteken; se
sur, vallen op (v. schaduw). [ (st)er.
projeteur, m. projeteuse, f. plannenma(a)kprolapsus,m. verzakking van de baarmoeder.
prolegomines, m. pi. prolegomena, inleiding,
voorafgaande opmerkingen.
prolepse, I. voorkoming der tegenwerpingen.
proleptique, a. vroeger intredend (v. koorts).
proletaire, m. proletarier.
proletariat, m. proletariaat; toestand-, klasse
van proletarier.
prolétarien, a. proletarisch.
proliferation, I. vermenigvuldiging door eeldeling; voortbrenging (v. orgaan of weefsel).
prolifire, a. die nieuwe organen voortbrengt
(van dezelfde soort).
proliferer, v.intr. zich op andere wijze vermenigvuldigend.
prolificite, f. vruchtbaarheid.
prolitique, a. vruchtbaar; poussiere ,-%.,, t
stuifmeel. [lopig.
prolixe, a. -meet, adv. langdradig, wijdprollxité, I. langdradigheid, wijdlopigheid,
omslachtighe id.
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prolo, m. (arg.) proletarier.
prologue, m. voorspel, voorrede, proloog.
prolongation, f. verlenging.
prolonge, f. veiligheidstouw aan remtoestel
van cen trein; X sleeptouw (voor veldgeschut); munitiewagen.
prolonge, a. verlengd.
prolongement, m. verlengde, verlengstuk.
prolonger, v.tr. langer doen duren; verlengen,
langer maken; clOOrtrekken (een weg);
se ,%-,, zich (laten) verlengen; verlengd &
worden; lang duren; voortduren; zich
uitstrekken.
promenade, I. wandeling; wandelplaats,
dreef; la f.•, est belle,(ook:) het is mooi wandelweer; ,%., militaire, militaire wandeling;
ti A bicyclette, fietstochtje; ,---, ci cheval,
rit (te paard); ,.%, en bateau, boottocht;
,-, en traineau, sledevaart; "s en voiture,
rijtoer; ,%., sur l'eau, roeitochtje; alley
d la i■-, , gaan wandelen; dans ma ',
op mijn wandeling; etre en ,%,, uit wandelen zijn; mener les enfants en e•i, met de
kinderen uit wandelen gaan.
promener, v.tr. geleiden, rondleiden; doen
wandelen, voeren, laten gaan (dwalen of
glijden); i.%-i un cheval dans la main, een
paard mermen; ".., un cheval en main, een
paard aan de teugel leiden; ".., ses cre'anciers, zijn schuldeisers aan 't lijntje
houden; ,---, un enfant, met een kind wandelen; r---, les dotgts (of la main) sur, de
vingers (de hand) laten glijden over; fa
me promMe, dat is een uitloopje voor me;
ca nous promMera, (ook:) dat geeft ons
gelegenheid om er eens nader over te
denken; ,%, les poules kisser, zijn tijd met
beuzelarijen zoek brengen; zijn neus
nagaan; ,■., ses yeux (sur), zijn ogen laten
gaan, laten weiden (over); e•,, v.intr.
wandelen; envoyer, faire of laisser e.%, qn.,
iemand afschepen, de laan uit sturen,
naar den drommel laten lopen; se ,-%-,,
wandelen; ( fig.) rondgaan, dwalen; overal
rondslingeren; se ,■• de long en large, heen
en weer, op en neer lopen; se r•., en
voiture, een rijtoertje maken; va te, • - q ,
loop naar de maan !; envoyer qn. (se) ,-,,
iem. afschepen, de laan uit sturen, naar
den drommel laten lopen.
promeneur, m. -euse, f. wandelaar, -ster,
rondleider.
promenoir, m. (overdekte) wandelplaats,
wandelgalerij; promenoir (staanplaatsen
in schouwburg).
promesse, f. belofte, toezegging; simple r%-,,
$ promesse; ' de manage, trouwbelofte.
Promethee, m. Prometheus.
promitheen, a. (als) van Prometheus.
prometteur, m. -euse, /. die veel belooft;
i■i, a. veelbelovend.
promettre, v.tr. beloven, toezeggen; ver-
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prOneur, m. preker; lofredeiiaar; vervelende

zekeren; elle lui est promise, haar hand is
hem toegezegd; i., monts et tnerveilles
gouden bergen beloven; r•i, v.intr. beloven; pa promet! dat belooft wat ! daar
zal je wat van beleven! cela "--i, dat ziet
er veelbelovend uit; ce jeune homme
pron:et beaucoup, die jonge man belooft
veel voor de toekomst; ,-, et lenir sont
deux, beloven is nog geen doen; se "%/,
verwachten; zich voornemen, van plan
zijn; s'en "%i le plus grand plaisir, zich er
ten zeerste op verheugen, zich er veel
genoegen van voorstellen.
promis, a. beloofd; chose tee, chose due, bebeloofde
lofte maakt schuld; terre'e,
land; -', m. tee. f. verloofde.
promisculti, f. 't samenhokken, vermenging
(inz. der seksen).
promission, I. (in:) terre de #.,, land van belofte.
promissoire, a. een belofte inhoudend.
promonarchique, a. monarchistisch gezind.
promontoire, tn. voorgebergte; X aanhoging
vddr een loopgraaf.
promoteur, in. bevorderaar; bestuurder;
aanlegger, hoofdoorzaak.
promotion, f. promotie, bevordering; ,,
rouge, promotie in 't Legioen van Eer;
violette, promotie bij de Acaddmie; je
ne suis pas de la "%i, ik behoor niet tot die
kliek; camarade de "%/, jaargenoot.
promouvoir, v.tr. bevorderen (tot); promu
docteur, gepromoveerd.
prompt [pro], a. vlug, snel, gezwind; spoedig; driftig; ,%-, a croire, lichtgelovig; e•-,
a juger, dadelijk met zijn oordeel klaar;
,-, ci l'enthousiasme, gauw enthousiastisch; ,./ 4 parler, gauw klaar om wat te
zeggen; ,---, 4 rendre service, dadelijk klaar
om iemand een dienst te bewijzen; ,--, d
la repartie, slagvaardig; ,---, dans ses jugetnents, gauw met zijn oordeel klaar.
promptitude, [prOti-] f. vaardigheid, vlugheid, spoed; opvliegendheid, drift; ,-%., a
croire, lichtgelovigheid.
promu, a. bevorderd (tot); ,-, au grade de...,
bevorderd tot...; r•d, m. bevorderde.
promulgation, f. bekendmaking, afkondiging.
promulguer, v.tr. bekend maken, afkondigen, uitvaardigen.
pronateur [prOnatcler], a. muscle', binnenwaarts buigende handspier.
pronation [prOnatic5], f. binnenwaartse buiging van de hand.
pr8ne, m. RK (afkondiging bij de) preek;
vermaning; faire le "%- ,, preken: recommander qn. au ,%-,, de gebeden voor iemand
verzoeken van de preekstoel; (fig.) iem.
zwart maken bij zijn superieuren.
prOner, v.tr. preken, vermanen; prijzen,
ophemelen.

wauwelaar.

pronom, m. voornaamwoord.
pronominal, a. -ement, adv. (gram.), voornaamwoordelijk; wederkerend, weder-

prononcable, a. uit te spreken. [kerig.
prononcê, a. geprononceerd, duidelljk uitkomend; des traits mss, scherpe trekken;
,--,, nt. uitspraak (in rechten).
prononcer, v.tr. uitspreken; uitdrukken; ,---,
un arrét, een vonnis uitspreken (vellen);
,---, un discours, een redevoering houden;
"---,, v.intr. uitspraak doen; se "%i, uitgesproken worden; zich uitspreken, zijn bedoeling, zijn gevoelen zeggen (over, sue);
zich doen gevoelen.
prononciation, f. uitspraak.
pronostic [-tik], m. voorspelling (inz. van.
't verloop van een ziekte); prognose; voorteeken, voorboden.
pronostique, a. voorspellings-, prognostisch,
pronostiquer, v.tr. & v.intr. voorspellen.
voorzeggen; ,--, au plus grave, de toestand als hoogst ernstig aanduiden; ,i,
v.t.r. se ,%.,, voorspeld worden, zich laten
voorspellen; elkaar voorspellen.
pronostiqueur, m. voorspeller.
propagande, f. propaganda; ,.., par le fait,
propaganda van de daad.
propagander, v.intr. propaganda maken.
propagandisme, m. 't propagandamaken.
propagandiste, m. propagandamaker, voorvechter, ijverig verbreider.
propagateur, m. -trice, f. verbreider (v.
denkbeelden); voortplanter.
propagation, f. verbreiding; verspreiding,
voortplanting (des geloofs &).
propageable, a. voortgeplant of overgebracht
kunnende worden.
propager, v.tr. verspreiden, verbreiden;
voortplanten, ingang doen vinden.
proparoxyton, m. woord met klemtoon op
de v66rvoorlaatste lettergreep.
prop ei deutique, a. propndeutisch; voorbereidend.
propension, f. neiging, geneigdheid.
prophite, in. profeet; t., de malheur, ongeluksprofeet; it a ea bon "%i, zijn voorspel,./ en son pays,
ling is uitgekomen; nul nest ''
een profeet is in zijn eigen land niet
geeerd.
prophetesse, I. profetes.
prophêtie [-si], f. voorspelling, profetie.
proplthique, a. -ment, adv, profetisch: voorspellend.
prophEtiser, v.tr. voorspellen, -zeggen.
propheisme, m. geloof aan voorspellingen.
prophylactique, a. voorbehoedend; tnesutes
,----ds, voorbehoedmaatregelen.
prophylaxie, f. 't voorkOtn.en van ziekten.
propice, a. genadig; gunstig, voordelig,
geschikt (voor, ci of pour).
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propitiateur [-sja-], m. verzoener.
propitiation, [-sja-] f. verzoening; sacrifice
de ,-.,, zoenoffer.
propitiatoire [-sja-], a. verzoenend, zoen;
,--,, in. R verzoendeksel.
propolis [-lis], f. maagdenwas, stopwas.
propoliser, v.tr. met maagdenwas dichtstoppen.
Propontide, t. zee van Marmora.
proportion, f. evenredigheid, verhouding,
afmeting; proportie; r•-, arithmetique
(continue, geometrique), rekenkundige (gedurige, meetkundige) evenredigheid; toute
gardee, naar verhouding; a ,.,, naar
verhouding; cle%-, que, naar evenredigheid,
dat...; in dezelfde mate als...; dans de
grandes i-ds, in 't groot; pris dans une
moderee, matig gebruikt; de grandes Ns,
van grote afmeting; ne pas etre en ,,
avec, niet geevenredigd zijn aan; en ,-,de,
in verhouding tot; in evenredigheid
(overeenstemming) met.
proportionnaliste, m. voorstander (aanhanger) der evenredige vertegenwoordiging.
proportionnalitê, I. evenredige verhouding.
proportionnk a. geevenredigd.
proportionnel, a. evenredig; moyenne ,,le,
middelevenredige.
proportionnelle, I. evenredige.
proportionnellement,adv. evenredig (met, a),
naar evenredigheid.
proportionnEment, adv. evenredig (met, a).
proportionner, v.tr. evenredig maken, in
verhouding brengen (tot, a); ,---, ses &penses a son revenu, de tering naar de nering
zetten; se ' (a), zich richten, zich regelen (naar).
propos, in. besluit, voornemen; onderwerp
(v. e. gesprek); gesprek, gezegde; praatje;
', injurieux, scbeldwoorden; ,-., interrompus, protocollen; Dever ces ,-,, zo'n taal
voeren; eviler les N, de praatjes vermij den; tenir des ,•-, sur son compte, kwa ad
van hem spreken; les ,--, d'antichambre,
de bediendenpraatjes; ' de table, tafelgesprekken; a ,-%, !, a propos, wat ik zeggen
wilde, zeg eens !; a t., , raak, ad rem, ter
snede, van pas, geschikt; fort (juste) a ,..,,
juist van pas, als geroepen; a ,--, de, bij
gelegenheid van, naar aanleiding van; a
,.■, de bottes, om niets; a ,,, de livres, j'ai
vu..., nu we 't toch over boeken hebben,
van boeken gesproken, a ce ‘--,, nu wij 't
daar toch over hebben, naar aanleiding
hiervan, in verband hiermee; a quel ,--,
of a ,.•, de quoi?, waarom? naar aanleiding
waarvan'; a ,-, de rien, om niets; a tout ,--,,
bij elke gelegenheid; de ", delibere, opzettelijk; hors de'' of mal a f•-i, to onpas,
ongepast; de ,--, en ,---,, van het 6.6n op het
ander; allengskens.
proposable, a, wat voorgesteld lean worden.

propulser

proposant, m. voorsteller; proponent.
proposer, v.tr. voorstellen, voorslaan; opgeven (by. een onderwerp); stellen (bv.
als toonbeeld); uitloven (een prijs); ,.., la
sante de ..., een dronk instellen op de gezondheid van de...; ' qn. pour inodêle,
iemand tot voorbeeld stellen; '', v.intr.
een plan vormen; Phomme propose et Dieu
dispose, de mens wikt en God beschikt;
se r•, , zich aanbieden; zich voornemen,
voornemens zijn; se ,, ... pour modêle,
...ten voorbeeld nemen.
proposition, f. voorstel, voorslag, aanbod;
stelling; zin; e■, accessoire, nevenzin; r•-,
coordon,nee, nevengeschikte zin; ,---, subordonnee, ondergeschikte zin; •■., adverbiale,
bijwoordelijke bijzin; ,.,-, adjective, bijvoeglijke bijzin; ,-,/ relative, betrekkelijke
bijzin; ,., de conciliation, bemiddelingsvoorstel; ,-, de loi, wetsvoorstel; ‘.•., de
paix, vredesvoorstel; pains de ,%-i, B toonbroden.
propre, a. eigen; eigenlijk; net, schoon,
zindelijk; ,-■, comme un sou neuf, kraakzindelijk; cela leur est i■d, dat is hun eigen;
it est ,---,! le voila j- - - , ! daar zit hij nu (met
zijn gebakken peren) ! le ,.., lour de sa
naissance, op de dag zelf van zijn geboorte; le mot ‘..,, 't juiste woord; sesr, s
mots, zijn eigen woorden; nom ,--,, eigennaam; sens ",, eigenlijke zin; ,., a,
geschikt voor; f•., a rien, nergens voor deugend, voor niets geschikt;""-, a tout, voor
alles geschikt;'' a tout,'' a rien, die alles
kan, kan niets goed; declarer ,%-, au service,
X goedkeuren; etre ' sur soi, zindelijk
of netjes zijn; ', m. 't eigenaardige,
't kenmerkende; eigenschap; au ,--i, in de
eigenlijke betekenis; c'est du ,---, of en
voila du ,-,, dat is wat moois ! een fijne
boel !; avoir (Posse'der) en ,--,, in eigendom
hebben.
propre-i-rien, m. & f. iemand die nergens
voor deugt, vent van niks, onnut.
proprement, adv. eigenlijk; netjes;'' dit, a
,., parley, eigenlijk (gezegd).
propret, a. (& m.) kraakzindelijk, keurig,
net (mens).
proprete, I. zindelijkheid; seau de t•-,, toiletemmer.
propriêtaire, m. & f. eigenaar, -pares; huisbaas, huisheer; ,---, foncier, grondbezitter.
propriêtarat, m. Masse der grondbezitters.
propriêtê, f. eigendom, bezitting; eigenschap;
eigenlijke betekenis, 't juiste gebruik
(v. woorden); juistheid; ,■, bdtie, bebouwd
fonciere, grondbezit; •--,
eigendom; '
copijrecht; nue ,-I, blote
litteraire,
eigendom; avec '', behoorlijk, iuist.
proprio, m. (pop.) eigenaar, huisbaas.
propriote, f. (pop.) eigenares.
propulser, v.tr. voortstuwen, voortdrijven.
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prospire, a. gunstig, voorspoedig, bloeiend.
propulseur, m. voortstuwer, schroef.
propulsif, a. voortstuwend, voortbewegend. prospErer, v.intr. voorspoed hebben, gedijen,
bloeien, welslagen.
propulsion, f. voortdrijving, voortstuwing;
prosperite, f. welvaart, bloei, voorspoed,
force de e--, , stuwkracht.
geluk.
propylee, in. voorhof, -hal.
prorata, m. in: au ' (de), naar verhouding prostate, I. voorstanderklier.
(van); pondspondsgewijze; naar rato prostatite, f. I ontsteking der voorstander(van).

klier.

prosternation, f. of prosternement, in. nederprorogatif, a. verdagend, uitstellend.
knieling, voetval, aanbidding.
prorogation, f. uitstel, opschorting, ver[daging. prosterner (se), v.pr. nederknielen, zich ter
prorogeable, a. verdaagbaar.
aarde werpen; in aanbidding neerzinken.
proroger, v.tr. uitstellen, opschorten, verprosthise, I. 't bijvoegen van een letter vOcir
dagen.
aan een woord.
prosalque, a. -ment adv. prozaIsch.2
prosalser, v.intr. in proza schrijven;'', v.tr. prostlthique, a. voorgevoegd.
prostituêe, f. prostituee, publieke vrouw.
prozaisch maken.
prosaisme, m. 't prozaische, alledaagsheid. prostituer, v.tr. aan ontucht prijsgeven;
prostitueren, voor geld veil hebben; se
prosateur, in. prozaschrijver.
,/, zich aan ontucht overgeven; zich
proscenium [-Om], in. voorste gedeelte van
het toneel.

proscripteur, m. vogelvrijverklaarder; verbanner.

proscription, f. vogelvrijverklaring; verbanning; (fig.) afschaffing.

proscrire, v.tr. vogelvrij verklaren; verbannen; (fig.) afschaffen, verwerpen.

proscrit, a. vogelvrij verklaard; ,--,, m. banneling, balling; figure de ,--,, bandietengezicht.
prose, /. proza, ongebonden stijl, ondicht;
de sa ,-•,, wat van hem, iets van wat hij
geschreven heeft; en, '', in proza; inettre
en ,--i, in proza overbrengen; ,---,, m. (pop.)
achterste.
prosecteur [-sek-], m. assistant v. e. hoogleraar in de ontleedkunde.
proselyte [-z-] m. & f. proseliet: nieuwbekeerde, bekeerling.
proselytisme [-z-j, m. bekeringszucht, p:oselietenmakerij .
proser, v.intr. proza schrijven.
prosimiens, tn.pi. halfapen.
prosodie, f. prosodie.
prosodien, m. verskunstenaar.
prosodier, v.tr. volgens de regels dichten.
prosodique, a. de prosodie betreffend; vers
tJ, versregel, berustend op de lengte der
lettergrepen.
prosopopee, f. persoonsverbeelding: personificatie v. levenloze dingen, opvoering v.
afgestorvenen of afwezigen als sprekende
personen.
prospect [prOspek], nt. aanblik, gezicht;
zienswijze.
prospecter, v.intr. prospecteren; naar edele
metalen zoeken.
prospecteur, m. wie naar edele metalen
zoekt.
prospectif, a. in de toekomst ziend.
prospection, f. 't prospecteren.
prospectus [-tiffs], m. prospectus; lancer son
N, (arg.) deineisjes verliefd aankijken.

verlagen, zich vergooien; zijn pen veil
hebben voor geld.
prostitution, I. prostitutie; ontucht; 't verkopen, 't vergooien, 't veil hebben.
prostration, f.krachteloosheid,verzwakking.
prostrè, a. diep terneergeslagen, krachteloos.
prostyle, m. gebouw met zuilen a. d. voorzijde.
prosyllogisme, in. leidende sluitrede.
Prot, m. It kalkoen.
protagoniste, m. voorvechter; (fig.) hoofdpersoon.
protase, f. inleiding, uiteenzetting (van
toneelstuk).
protatique, a. inleidend.
prote, m. opzichter (in drukkerijen); (ten
onrechte) corrector.
protecteur, m. protector°, beschermer, beschermheer; „vriend" van een maintenee; X pantser; '', a. beschermend.
protection, f. bescherming, steun, protectie;
avoir des ,---, s, protectie hebben.
protectionnisme, m. beschermend (handels)stelsel.
protectionniste, in. voorstander v. 't beschermend handelsstelsel; '', a. protectionnistisch.
protectorat, m. protectoraat°, beschermheerschap.
protectrice, f. beschermster, beschermvrouw;
,d, a. beschermend.
Prot6e, m. Proteus (zeegod); p—, veranderlijk mens.
proteen, a. Proteusachtig, telkens van gedaante verwisselend.
protégé, in. protégé, beschermeling.
protege-bas, m. kousenbeschermer.
protege-col, m. kraagbeschermer.
protege-mine, m. puntbeschermer.
protege-pointe, m. puntbeschermer.
proteger, v.tr. beschermen; begunstigen.
protêiforme, a. proteus-achtig; van vorm
wisselend.
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proteine, f. proteine.
protêique, a. van vorm wisselend.
protêisme, in. voortdurende vormverandering.
protile, m. 21. aardwolf.
protestant, in., /. & a. Protestant(s), her[vorming.
vormd.
protestantisme, m. Protestantse leer; herprotestataire, m. protesterende; ,-•-,, a.
protesterend.
protestation, f. (plechtige) verzekering, betuiging; verzet, protest; ,■, d'amitie,
vriendschapsbetuiging; faire sa '', protest aantekenen (tegen, de).
protester, v.tr. (een wissel) protesteren;
faire ,--, une traite, 'n wissel laten protesteren; ,---,, v.intr. protesteren; ' contre,
zich verzetten, opkomen tegen, protesteren tegen; ,---, d'incompetence, zich beroepen op de onbevoegdheid van den rechter;
,-•, de son innocence, verklaren onschuldig
te zijn, zijn onschuld betuigen; ,-, de sa
bonne foi, verklaren dat men te goeder
trouw is geweest; f. -, de nullite, ongeldig
verklaren, ,•., de violence, verklaren dat
men onder dwang gehandeld heeft.
protet [-tej, m. $ protest (van wissel); faire
lever ,-,a, protest doen opmaken; "..., a
de'faut du tire, protest bij afwezigheid van
den betrokkene; ,-■.i faute de payement,
protest van non-betaling.
prothalle [prOtal], ot. $ voorkiem.
prothise, f. kunstmatige aanzetting v. e.
lid; ,--, dentaire, 't inzetten van kunsttanden.
prothêtique, a. van kunstmatige aan(in-)zetting.
prothorax, tn. (nat. hist.) voorborststuk.
protocanonique, a. livres ,---,s, bijbelboeken
als echt erkend vOOr de opstelling v. d.
canon.
protocarbure, m. laagste koolstofverbinding.
protocatholique, a. & in. oud-katholiek.
protochlorure [prOtOklOriir], m. chloruur,
laagste chloorverbinding.
protocole, m. formulierboek; verslag; protocol; officiele etiquette, v66rgeschreven
vormen, plichtplegingen; passons le ,•-,,
zonder plichtplegingen ter zake !
protocyanure psjaniiri, m. cyanuur.
protofluorure [-flii.Oriir}, m. fluoruur.
protohistorique [-istOrik], a. tot de oudste
geschiedenis behorend.
protoiodure [-jOdiir], in. joduur.
protonique, a. vOOr de lettergreep waarop
de klemtoon valt.
protonotaire,m. protonotarius: oppergeheimschrijver v. d. paus.
protoplasma(-e), tn. protoplasma; celvocht.
protoplasm(at)ique, a. van het protoplasma.
protosulfure [-sulfur], m. sulfuur.
prototype, m. prototype, voorbeeld, model.
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protoxyde, ln. eerste (of laagste) oxyde,
protozoaires, m. protozoan.
[oxydule.
protracteur, a. naar voren bewegend.
protraction, f. voorwaartse beweging.
protuberance, I. uitwas, knobbel; N protuberans (v. de zon).
protuberant, a. uitspringend, uitstekend.
protuteur, m. toeziende voogd.
prou, adv. (oud) veel; ni peu ni ,---,, in 't geheel niet.
proue, I. 4 voorsteven; (pop.) achterste.
prouesse, f. dapperheid; heldendaad, -feit;
prach ttoer.
proust-proust, adv. roef-roef, gauw gauw.
grout, interj. snert !
prouter, v.intr. prr met de lippen doen; zich
prouvable, a. bewijsbaar. [ ergeren.
prouver, v.tr. bewijzen, betogen; aantonen,
getuigen van; qui prouve trop, ne prouve
rien, wie te vecl bewijst, bewijst niets;
se P--,, bewezen worden.
provenance, f. oorsprong, herkomst; product; marchandises de ,--, etrangêre,
buitenlandse producten; voyageurs en
,-., de..., reizigers van...
provenant ; a. voortspruitend, afkomstig.
provencal, a. Provencaals; P,--, , m. Provencaal.
provende, f. proviand; gemengd veevoeder.
provenir, v.intr. afkomstig zijn (van, de),
voortspruiten, ontstaan (uit, de).
provenu, a. afkomstig (van, de); ,--,, m. opbrengst, winst.
proverbe, m. spreekwoord, spreuk; blij spelletje op een spreekwoord; les R--ds
(de Salomon), de Spreuken, het Boek der
Spreuken; faire ‘--,, passer en '', spreekwoordelijk worden.
proverbial, a. -ement, adv. spreekwoordelijk.
providence, t. voorzienigheid; (fig.)reddende
engel.
providentialisme, m. (leerstuk van) het
ingrijpen der Voorzienigheid.
providentiel, a. door de Voorzienigheid beschikt of gezonden; la main ,--ile, de hand
der Voorzienigheid.
providentiellement, adv. als door een beschikking der Voorzienigheid.
provignage of provignement, m. 't vermenigvuldigen door afleggers (v. wijnstokken).
provigner, v.tr. (wijnstokken &) door afleggers voortplanten; ',.•,, v.intr. zich door
loten vermenigvuldigen.
provin, m. gepote wijngaardrank.
province, I. gewest, provincie; wingewest
(v. d. Rom.); gebied; en ,-,, buiten Parijs;
les P's-Unies, de Verenigde Nederlanden; ,•,, a. provinciaal, kleinsteeds.
provincial, a. gewestelijk, provinciaal;
kleinsteeds; ,-,, m. buitenman; RK pater
provinciaal (in kloosters),
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provincialat m. waardigheid v. provinciaal.
provincialisme, m. gewestelijke uitdrukking.
proviseur, m. directeur, rector v. e. lyceum.
proviseuse, f. lyceumdirectrice.
provision, I. voorraad; makelaarsloon, provisie; ,-.,s de bouche, mondvoorraad; faire
les e•-is, provisie opdoen, inkopen doen;
faire e,., de, inslaan, opdoen (voorraad);
faire ,-•., de patience, al zijn geduld verzamelen; sentence de' , voorlopig vonnis;
avoir en ,,,, in voorraad hebben, voorradig hebben; par ,-..,, voorlopig.
provisionnel, a. -lement, adv. voorlopig,
provisioneel.
provisionner, vt. & v.intr. voorraad inslaan
of opdoen, hamsteren.
provisoire, a. voorlopig; ‘-•,, m. voorlopige
toestand.
provisoirement, adv. voorlopig.
provisorat, a. ambt van proviseur.
provocant, a. provocerend, uitdagend; tartend; aanhitsend, prikkelend.
provocateur, -trice, a. uitdagend; ,-,, in.
-trice,. uitdager, -daagster; op -, aanhitser,
-ster; agent ,-,, door de politie betaalde
opruier.
provocation, f. uitdaging, (uit)tarting; ‘---, au
sommeif, slaapwekkend niiddel.
provoquer, v.tr. uitdagen, tarten; ophitsen;
uitlokken, veroorzaken.
proxenite, m. & f. koppelaar, -ster.
proxenetisme, in. koppelarij.
proximitê, I. nabijheid; ,■., du sang, bloedverwantschap; 4 ,,, de, niet ver van, in de
buurt (nabijheid) van.
proyer, m. It grauwe vlasvink.
prude, a. (& f.) preuts(e vrouw).
prudemment [-damd], adv. voorzichtig.
prudence. f. voorzichtigheid, bedachtzaamheid, beleid; avoir la e., du serpent, zo
listig zijn als een slang; avec e.--,, voorzichtig; ,-, est mere de siirete, voorzichtigheid
is de moeder van de porseleinkast.
Prudent, in. Prudens.
pruderie, f. preutsheid; toute la e■i, al dat
preutse gedoe.
prud'homme, m. rechtschapen man; conseil
des ,■,s, scheidsraad; raad van arbeid;
Joseph Pe--,, type v. e. burgerlijk-deftig
man.
prud'hommesque [priidOmesk], a. van de
soort v. Joseph Prud'homme.
pruine, f. witte afscheiding op vruchten.
pruineux, a. berijpt.
prune, 1. pruim; X blauwe boon; (arg.) oog;
,•., de Monsieur, soort pruim; avoir sa
'/, (fam.) hem om hebben, in de lorum
zijn; gober la ,--,, (arg.) een blauwe boon
krijgen; aux f•-is, viennent les ,--ds, aanstaande zomer; ce n'est pas pour des ".,s,
't is niet voor niemendal. pruneau, m. gedroogde pruim, pruimedant;
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(fam.) oog; (arg.) blauwe boon: kogel;
(pop.) pruimpje (tabak); un petit ,./, een
pruimpje, een keesje; ,--,, a. pruimkleurig.
prunelaie [-le], f. pruimeboomgaard.
prunelee, f. pruimengelei.
prunelle, 1. oogappel, pupil; sleepruim;
prunellestof; jouer de la ,--i, met haar
ogen spelen, lonkjes geven.
prunellier, f.
sleedoorn.
prunet-ceuft, /. eierpruim.
prunier in. pruimeboom.
prurigineux, a. jeukend.
prurigo, m, jeukende huiduitslag.
prurit [-rit], in. jeuking, jeuk; (fig.) kitteling.
pruineux, a. jeukend.
Prusse, f. Pruisen; e.•, Rhe'nane, Rijnpruisen.
prussianiser, v.tr. Pruisisch maken.
prussianisme, m. Pruisische geest.
prussiate, in. blauwzuurzout, cyanide.
prussien, a. Pruisisch; e--,, in. (pop.) achterwerk; a la ,--,ne, op zijn Pruisisch; Pte, m.
Pruis.
prussique, a. in: acide, blauwzuur, cyaanprussophage, m. Moffenvreter.
[zuur.
prytane, in. W senator (te Athene).
prytanee, in. vergaderzaal der senatoren (te
Athene); opvoedingsgesticht voor kinderen van militairen, pupillenschool (te
La Fleche).
psallette, I. (oud) koorknapenzangschool.
psalmiste, in. psalmdichter.
psalmodie, f. psalmgezang; eentonige dreun.
psalmodier v.intr. psalmen zingen; e•,, v.tr.
eentonig opdreunen.
psalmodique, a. v. h. psalmgezang.
psalmographe, in. psalmdichter, schrijver
over psalmen.
psalterion, m. ar% soort van harp (Grieken).
psaume, in. psalm.
psautier, m. psalmboek; boekpens.
pschutt, a. (arg.) % chic, piekfijn, allerlaatste smaak.
pschutteux, a. (arg.) % chic, piekfijn; ,--,, in.
heel chic fatje. [genomen.
pseudo-, pre 7. onecht, vals, zogenaamd, aanpseudonyme, a. onder een valse naam;
,,, m. pseudoniem: aangenomen naam.
pseudonymie, I. gebruik v. e. schuilnaam.
psittacisme, m. napraterij.
psittacose, /. papegaaienziekte.
psoque m. zie you de bois.
psora of psore, f. schurft.
psorique, a. schurftig.
psych(o)- [psik (6) ] , ziel(s)-.
psychanalyse [ -lid- ], f. psycho-analyse.
psychasthênie, /. zielszwakte.
psychasthenique, a. zielszwak.
psyche [psif6], f. grote draaispiegel, psyche.
psychiatre [-kj6.-], In. arts voor zielsziekten,
psychiater.
psychiatrie [-kjd-], I. leer der zielsziekten,
psychiatrie.
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psychique [ psifik], a. de ziel betreffend,
psychologie [-k6-], I. zielkunde. [ziels-.
psychologique(ment) [-k6-], a. & adv. zielkundig, psychologisch; ziels-.
psychologiste of psychologue [-k6-], m. zielkundige, psycholoog.
psychomancie, I. waarzeggerijjdoor geestenbezwering.
[zwakte.
psychonêvrose [-kOnevrOz], f. begin v. zielspsychopathic [-k6-], I. zielsziekte.
psychopathique, a. psychopathisch.
psychophysiologie, f. studie v. h. verband
tussen psychologische en physiologische
verschijnselen.
psychose, [-kOz], I. zielsziekte.
psychotechnique [-Otegnik], f. & a. psychotechniek, psychotechnisch; psychologisch
onderzoek naar de geestelijke vermogens.
psychothèrapie [-k6-], f. geneeswijze door
suggestie.
psychromitre [-kb-], m. vochtigheidsmeter,
psychrometer.
psychromêtrie, I. 't meten v. d. vochtigheidstoestand [ vlo.
psylle, m. slangenbezweerder; t■i, 1. aardptêride, /. tropische varensoort.
pthido-, varens-.
ptêro-, vleugel-, yin-.
pterodactyle, tn. fossiele vliegende hagedis.
ptêropode, a. .sz vinpotig.
Ptolémêe, in. Ptolemaeus.
ptomaine, I. ptomaine, lijkengif.
't neerzakken (van 't bovenste
ptose, I.
ooglid &).
ptyaline, I. ferment v. 't speeksel.
ptyalisme, in. speekselvloed.
pu, gekund; geweid.
puamment, adv. stinkend°; mentir r•d, brutaal liegen.
puant, a. stin.kend, (fig.) onbeschaamd; boule
,-,,e, stinkbom; ,-,/, m. stinkdier; les Ns,
(arg.) X de stikgassen of granaten , met
puanteur, /. stank. [stikgas.
pubere, a. huwbaar, manbaar.
pubertê, I. huwbaarheid, manbaarheid.
pubescence, I. donzigheid.
pubescent, a. donzig, harig.
pubien, a. van 't schaambeen; schaam-.
pubis [-bis], in. (of os P.,) schaambeen,
-streek.
publiable, a. gepubliceerd kunnende worden.
public, a. algemeen, openbaar, publiek;
rendre i-•-, , publiek maken; r•-,, m. publiek; en ,..i, in 't openbaar.
publicain, m. belastingpachter; tollenaar.
publicateur, m. openbaarmaker.
publication, I. afkondiging, bekendmaking,
publicatie; uitgave; la ,-0 des bans, de
afkondiging van een voorgenomen huwelijk, -v. d. geboden. [persman.
publiciste, m. schrijver over politiek &,
publicitê, I. openbaarheid, publiciteit; 't ad-
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puine

verteren, reclame; ,--, lumineuse, lichtreclame; faire de la "--,, adverteren, reclame maken; office dc "-i, advertentie-

bureau.
publier, v.tr. verkondigen, bekend maken,
openbaar maken, overal vertellen; (een
boek) uitgeven, publiceren.
publiquement, adv. openlijk, in 't openbaar.
puce, I. vlo; (pop.) meisje, hippie; avoir
la ' a l'oreille, onrustig, gejaagd zijn;
chercher des ,-•., ci qn., (pop.) mot met iem.
zoeken; lui mettre la ,, a l'oreille, hem
ongerust maken; secouer ses Ns, het bed
uitkomen; secouer les Ns a qn., iemand
door mekaar schudden, een rammeling
geven; ,-,, a. in: (couleur) '', donkerbruin.
puceau, m. maagdelijke jonkman; (pop.)
onnozele knul; (arg.) maagdelijkheid.
pucelage, m. maagdom, onschuld; (pop.)
eerste gebruik.
pucelle, /. maagd, jong meisje; soort peer;
(arg.) vlo, la .1:31, (d'Orleans), de Maagd
van Orleans, Jeanne d'Arc; "s, a. onschuldig.
puceron, in. bladluis; ,-, de mer, strandvlo.
pucier, tn. (pop.) koeskoepee: bed, nest;
vlooiennest.
puclire, f. (pop.) vlooienmie, lelijk dierage.
puddlage [pii-], m. X 't puddelen.
puddler [pii-], v.tr. X puddelen: ruw ijzer tot
smeedijzer maken.
puddleur [pu-], tn. X puddeler.
pudeur, I. schaamte, eerbaarheid, kuisheid; schroomvalligheid, schroom.
pudibond, a. schaamachtig, bedeesd.
pudibonderie, f. preutsheid; overdreven
schaamachtigheid.
pudicitê, I. kuisheid, eerbaarheid.
pudique, a. -ment, adv. kuis, eerbaar.
puer, v.intr. stinken; (pop.) ruiken (ook:
lekker); cela lui pue au nez, hij walgt
ervan; ,■,, v.tr. ruiken naar; r•., le vin,
naar wijn stinken.
puêriculture, /. volksteelt, kinderzorg.
pueril, a. -ement, adv. kinderachtig; voor de
[jeugd.
puêrilitê, /. kinderachtigheid.
puerpirale, a. fievre f%,, kraamkoorts.
puff, tn. reclamebluf; zwendel, humbug;
marktgeschreeuw; fiasco.
puffin, m. 3t pijlstormvogel.
puffisme, m. brutale reclamemakerij, blufferige humbug.
puffiste, m. brutale reclam.emaker.
pugilat, tn. vuistgevecht.
pugiliste, m. vuistvechter, bokser.
pugilistique, a. boksers-, boks-.
pugnace, a. strijdlustig, vechtlustig.
pugnacitê, I. strijdlustigheid.
puine, m. waardeloze heester.
pull* a. (& m.) later geboren (kind); Irire
,•,, jongere broeder.
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tot
pulver
te
herleiden.
pulvirisable,
a.
puis, adv. daarna, vervolgens; bovendien;
Et ",?, En toen?, En wat zou dat dan nog? pulvirisateur, m. verstuiver, verstuivingstoestel, odeurspuit; inhalatietoestel.
puisage, in. 't putten.
pulverisation, f. wrijving tot poeder, 't fijnpuisard, m. zinkput.
[ yen; vernietigen.
stampen.
puisatier, m. putgraver, putdelver.
pulvêriser, v.tr. tot poeder maken, fijnwrijpuisement, tn. 't putten.
puiser, v.tr. & intr. putten, scheppen; ont- puivêriseur, m. fijnwrijver (v. verfstoffen).
lenen; "., et la source, uit de bron putten; pulvrulence, f. poedervorm.
"s dans la bourse de..., geld van iemand pulvirulent, a. met stof of poeder bedekt;

puis

lenen; ,-,, dans le plat, van de schotel
[scheppen.
puisnê, zie puind.
puisoir, m. scheplepel.
puisque, conj. daar, aangezien, nu.
puissamment, adv. machtig; buitengewoon.
puissance, f. macht, kracht; vermogen;
mogendheid; les "ds celestes, de hemelse
machten; les grandes "is, de grote
mogendheden; ,---, motrice, beweegkracht;
elevation a une "-i, machtsverheffing
(algebra); etre en i., de mari, een man
hebben, getrouwd zijn; it West pas en ma
,,, dat ligt niet in mijn macht.
puissant, a. machtig, krachtig, vermogend;
fors, dik, sterk; e. -, , in. machthebber;
les Ns, de machtigen (dezer aarde).
puits, m. put; mijnschacht; c'est un N , hij
kan zwijgen als het graft Ns naturels,
geologische orgels; ,--, a chaines, klA kettingbak; le "-, de l'abime, de afgrond der
hel; ,,, d'ae'rage, luchtkoker, -schacht; "-,
de science, zeer geleerd man; tomber dans
le —, in de put vallen; (fig.) in 't vergeetboek raken.
Pulchérie [-keri], I. Pulcheria.
pulicaire, I. $ vlooienkruid.
pullulation, I. snelle vermenigvuldiging,
voortwoekering.
pulluler, v.intr. sterk vermenigvuldigen;
wemelen, krioelen.
pulmonaire, a. tot de long behorend, long-;
"s, f. t longkruid.
pulmonE, a. met longen.
pulmonie, I. longziekte.
pulmonique, a. aan longtering lijdend; "-,,
m. longlijder.
pulsation, f. verandering in brij of moes.
pulpe, I. vruchtvlees; pulp; ,-, des dents,
tandzenuw, pulpa; ,----, cdribrale, hersenmerg; ,., digitale, vlezig gedeelte der
vingertoppen.
pulper, v.tr. tot brij of moes maken.
pulpeux, a. vlezig (v. planten); brijig, week.
pulsateur, a. kloppend;
pulsatif, a. kloppend.
pulsatile, a. vergezeld gaand v. klopping.
pulsation, I. (pols)klopping, polsslag.
pulsimitre, in. polsslagmeter.
pulsomêtre, m. oppomptoestel met stoom
werkend.
pultacê, a. brijachtig.
pulvêrin, tn. pankruit, kruithoorn; stofregen (bij watervallen); meelpulver.
FRANS WOORDENBOEK.

poeder-, stofvormig.

puma, m. .ft poema.
pumicin, m. palmolie.
pumicite, m. puimsteen.
punais, a. stinkend (uit de neus).
punaise, I. wandluis; punaise, spijkertje;
(pop.) lins.

punch [pan, in. punch, pons.
punique, a. Punisch; kit–, , trouweloosheid.
punir, v.tr. straffen;'--, d'un crime, voor een
misdaad straffen; se "-i, zich zelf straffen.

punissable, a. strafbaar (met, de).
punisseur, m. straffer; —, a. straffend.
punition, f. bestraffing, straf; en "s de, tot
straf voor; cahier (livre) de ‘---i, straflijst,
-register; faire sa —, zijn straf ondergaan.
punitionnaire, m. X gestrafte soldaat.
pupe, I. nymphe-, pop (huid).
pupillaire, a. de(n) pupil betreffend.
pupillaritê, f. minderjarigheid.
pupille [-pil], f. pupil (oogappel); '', m. & f.
minderjarig kind, pupil; Ns de lanation,
wezen van in de oorlog van '14 gesneu[ velden.
pupitrard, m. (arg.) Kamerlid.
pupitre, m. lessenaar; ,---, d'orchestre, muzieklessenaar.
pur, a. zuiver, onvervalst, rein, helder;
"-i et simple, zonder weer; un ,-., hasard,
louter toeval; c'est de "se impossibilite,
dat is gladweg onmogelijk; en ,--de perte,
vruchteloos; ' sang, volbloed (paard);
"-,, m. in: un ,---,, iemand die streng zijn
beginselen toepast.
puree, i. brij, moes (v. erwten, aardappelen
&), purée; la'', (arg.) de chic; de absinth;
— aux croutons, erwtensoep met soldaatjes; "-, de pois, erwtensoep;'-, de pommes,
aardappelpuree; ,..-1 de septembre, wijn;
etre dans la –', in de misere zitten; espece
de "- i. I , (pop.) armoedzaaier !
purement, adv. zuiver, enkel; ' et simplement, zuiver en alleen.
purer, v.tr. afschuimen (bier).
pure* I. zuiverheid, reinheid, gekuistheid.
purette, I. strooizand.
purgatif, a. afdrijvend, purgerend; ,---,, m.
purgeermiddel.
purgation, f. zuivering, purgatie; purgeermiddel.
purgatoire, m. vagevuur; faire son "-i en ce.
monde, hier op aarde veel te lijden hebben.
purge, f. vrijmaking, afdoening v. e. hypotheek; purgeermiddel; reiniging, ontsmet-
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ting; lui flanquer une ^J, (pop.) hem een
rammeling geven; prendre une een
klap (of klappen) krijgen; robinet de r-d,
X aftapkraan; afblaaskraan.
purger, v.tr. zuiveren, louteren; purgeren;
X aftappen; /.■, son bien de dettes, zijn
goed vrijmaken v. schuld; • une condamnation, zijn straftijd uitzitten of
(pop.) opknappen; la contumace, na
een vonnis bij verstek in persoon verles hypothiques, hypotheken
schijnen;
een purgeermiddel inaflossen; se
purifiant, a. zuiverend. [nemen.
purificateur, m. zuiveraar; ,■/, a. zuiverend.
purification, f. zuivering; '' (de la Vierge),
RK Maria-Lichtmis.
purificatoire, m. RK doekje tot uitwissing
van de miskelk.
a. zuivepurificatrice, I. zuiveraarster;
rend.
purifier, v.tr. zuiveren, reinigen.
puriforme, a. als etter, etterachtig.
purin, m. aal, mestgier; (arg.) modder; (pop.)
puriner, v.tr. gieren. [ smeerlap.
puriniire, f. gierput.
purisme: overdreven (zucht
purisme,
naar) zuiverheid van taal, > puristerij.
a.
taalzuiveraar, purist;
puriste,
puristisch.
puritain, m. Puritein (streng Eng. Presa. Puriteins.
byteriaan);
puritanisme, m. leer v. d. Puriteinen; strenge
zedenleer.
purot, m. afwaswaterbak; gierput.
purotin, m. (pop.) sjofelaar, armoedzaaier,
arme slokker.
purpura, tn. scharlakenkoorts.
purpurin, a. purperkleurig.
purpurine, f. gemalen brons.
purpurine, a. purperkleurig.
volbloed paard.
pur-sang,
purulence, f. ettering;
purulent, a. etterend, etterachtig; etter-.
adv. zie plus.
pus [pu], m. etter;
a. -ment, adv. kleinpusillanime
moedig, lafhartig. [lafhartigheid.
pusillanimite [-ild-], f. kleinmoedigheid,
pustulation, f. puistjes-, zweertjesvorming.
pustule, I. puistje, zweertje.
pustuleux, a. met puistzweertjes, puistig.
hoer, lichtekooi.
putain,
putassier, m. hoerenloper.
putativement, adv. bij wijze van veronderstelling, op vermeende gronden.
putatif, a. vermeend, gewaand; tnariage
ongeldig, maar te goeder trouw gesloten
[huwelij k.
pute, f. zie putain.
Putiphar, m. Potiphar.
putipharder, v.tr. (pop.) verkrachten.
bunzing.
putois, m.
putput [piitpiit], m. (pop.) $! hop.
putrifactif, a. wat rotting bevordert.

putrefaction, f. verrotting, rotting.
putrefiable, a. voor rotting vatbaar.
putrefie, a. verrot,
verputrefier, v.tr. doen verrotten; se
rotten, bederven,
putrescence, I. rotting.
putrescent, a. rottend.
putrescibilité, /. vatbaarheid voor rotting,
putrescible, a. voor verrotting vatbaar.
rotkoorts.
putride, a. rottig; fievre
putridite, f. rotheid.
puy, m. bergtop, berg; (oud) letterkundig-,
muzikaal genootschap.
zeearend.
pygargue, m.
pygm6e, tn. dwerg (ook: fig.).
pygmeen, a. v, d. dwerg, dwerg-.
pyjama, tn. pyjama, slaapcostuum.
pylOne, m. rechthoekige toren (inz. aan de
ingang v. e. Egyptische tempel), piloon;
ijzeren pijler (voor telefoondraden &).
pylore, m. onderste maagopening, portier.
pylorique, a. van de onderste maagopening.
pyracanthe, f. $ vuurdoorn.
lichtmot.
pyrale,
Pyrame, m. Pyramus.
pyramidal, a. pyramidaal; reusachtig.
pyramidale, I. blauwe klokbloem.
pyramide, I. spitszuil, pyramide.
pyramider, v.intr. als een pyramide toelopen.
steen (v. steenvrucht).
pyrene,
Pyrenees, /. pl. Pyreneeen.
pyrithre, m. $ kwijlwortel.
pyrique, a. 't vuur betreffend, vuur-.
pyrite, I. pyriet, ijzerkies.
pyriteux, a. pyrietachtig.
pyrifire, a. pyriethoudend.
pyrogravure, f. brandschilderkunst in hout.
pyrolAtre, m. vuuraanbidder.
pyroltitrie, f. aanbidding van 't vuur,
houtazijn.
pyroligneux, a. (in:) acide
pyromancie, I. waarzeggerij uit 't vuur.
pyromanie, neiging tot brandstichting.
pyromitre, m. pyrometer (om hoge temperaturen te meten),
pyrophobie, f. overdreven vrees voor brand.
pyrophore, m. scheikundig praeparaat, dat
in de lucht van zelf ontvlamt.
pyrophorique, a. zelfontbrandend.
pyroscaphe, m. stoomboot.
gyroscope, m. hitte-aanwijzer,
hete zode, het „zuur".
pyrosis, m.
pyrotechnie [-têkni], f. vuurwerkkunst.
pyrotechnique [-teknik], a. pyrotechnisch:
de vuurwerkkunst betreffend.
augiet.
pyroxine,
schietkatoen.
pyroxyle,
pyrrhique, I. krijgsdans (Grieken).
in.
pyrrhonien, a. van Pyrrho; sceptisch;
scepticus, twijfelaar.
pyrrhonisme, tn. scepticisme (van Pyrrho)%
Pythagore, m. Pythagoras. [ twijfelzucht.
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pythagoricien, a. de wijsbegeerte van Pytha- quadri-moteur [kw6.-], a. ,t met vier
goras betreffend; i.,, m. aanhanger v.
Pythagoras.
pythagorisme, tn. stelsel van Pythagoras.
pythie, f. priesteres v. 't orakel te Delphi.
pythien, a. Pythisch. [Pythias
pythique, a. jeux ,-,,s, Pythische spelen
(Apollo ter ere).
python, m. python, sawahslang, reuzenslang,
pythonisse, f. priesteres van Apollo; waarzegster.
pyurie, f.
etterlozing in de urine.
pyxide, f. schrijn, doos; t doosvrucht;
.sgs kleine schildpad van Madagascar.

I

Q.
Q, tn. q (de letter).
quaderne [10.--], m. pl. vier bij trictrac.
quadragenaire [kwa-], a. (& in.) veertigjarig(e).
quadragesimal [kwe,-], a. tot de grote
vasten behorend, Vasten-; veertigdaags.
quadragesime [kwa-], f. dimanche de la ,-•,,
eerste Zondag in de Vasten.
quadrangulaire [kwa-], a. -ment, adv. vierhoekig.
[ cirkel).
quadrant, [kwa-] in. kwadrant (kwartquadrat, m. kwadraat (om wit aan te vullen)
bij 't zetten;,,--i, a. go o van elkaar staand.
quadratique, a. vierkant.
quadrature, [kwd-] f. kwadratuur; ,-•, du
cercle, verandering v. e. cirkel i. e. evengroot vierkant; chercher la ' du cercle,
de kwadratuur van de cirkel zoeken.
quadrette[kwa-],f.spelletje met 4 deelnemers.
quadricorne [ kwa-], in. vierhoomige antilope.
quadricycle [kwa.-], in. vierwieler (fiets).
quadriennal [kwa-], a. vierjarig; vierjaarquadrifide [kwa-J, a. vierspletig.
Illijks.
quadriflore [kwa-], a. vierbloemig.
quadrifolie [kwa-], a. vierbladig.
quadrige [kwa-], in. w (strijd-, zege-)wagen
met vier paarden naast elkaar. quadriga.
quadrilateral [kwa-], a. vierzijdig.
quadrilatire [kwa-], m. vierhoek; ,-,,, a.
vierzijdig.
quadrillage [k6.-], m. geruit patroon.
quadrille [kadrij], f. afdeling tournooiridders; groep van vier ruiters bij 't
carrouselrijden; r•-i, m. quadrille (kaartspel, dans, muziek).
quadrille [10.-], a. geruit.
quadrilles [16-], v.tr. in ruiten-, vakken
verdelen.
quadrilette [10.-], f. fiets voor 4 personen.
quadrillion [kwa-], in. loco billioen.
quadrilobe [kwa-], a. $ vierlobbig.
quadriloculaire [kwa-], a. t vierhokkig.

motoren.

quadriname [kwa-], m. vierterm (algebra).
quadripartite [kwa-], a. vierdelig.
quadripêtale [kwa-], a. $ met vier bloembladen.

quadrireme, f. (oud.) schip m. 4 roeibanken.
quadrisyllabe [kwa-], m. vierlettergrepig
woord.

quadrisvllabique [kwa-], a. vierlettergrepig.
quadrivium [kwa-], m. quadrivium (=
arithmetica, muziek, meetkunde en
astronomie).
quadrumane [kwa-], a. vierhandig; ,..3,
m.pl. .11, vierhandigen (apen en halfapen).
quadrupide [kwa-], a. viervoetig; ,--,, m.
viervoetig dier.
quadruplan [kwa-], m. ,t vierdekker.
quadruple [kwa-], a. viervoudig; '', m.
viervoud; vroegere gouden munt.
quadruplement [kwe.--], tn. verviervuldiging.
quadruples [kwa-], v.tr. & v.intr. viermaal
zo groot maken of worden.
quadruplication [kwa-], f. verviervuldiging.
quadruplette [kwa-], f. vierzitsfiets.
quai, [ke] m. kade, kaai; kaaimuur; perron;
de debarquement, perron (van spoorweg); ,--, d'Orsay, Orsaykade (te Parijs);
Ministerie van Buitenl. zaken; d ,–,, aan
de kade.
quaiage, m. kaaigeld, walgeld.
quaiche [kef], I. kt, kits, eendek-bootje.
quaker of quakre [kwa-], m. -esse, f. kwaker, -es.
quakerisme [kwa-], tn. leer v. d. kwakers.
qualifiable [ka.-], a. bepaalbaar, te betitelen,
te qualificeren.
qualificateur [lcd-], m. geloofsonderzoeker
(bij de inquisitie).
qualificatif [16.-], a. bepalend, de hoedanigheid uitdrukkend; ,--,, in. bijvoeglijk
woord, dat de hoedanigheid uitdrukt;
des –'s de poissarde, woorden uit de viswijventaal.
qualification [16-], f. toekenning v. e. hoedanigheid, benaming, betiteling.
qualificativement [16-], adv. kwalitatief, uit
het oogpunt der kwaliteit.
qualifie [k6.-], a. bepaald; bevoegd (tot,
pour); vol e -i, diefstal met verzwarende
omstandigheden.
qualifier [16-], v.tr. een hoedanigheid toekennen; toeschrijven, betitelen, de titel
geven van, noemen; nader bepalen, qualificeren; le ,--, de baron &, hem de titel
van baron & geven, hem baron & noemen; ,--,, v.pr. se r-d, zich laten omschrijven (aanduiden, qualificeren); zich noemen, zich uitgeven voor (ook see-, de...).
qualitatif [ka.-], a. de hoedanigheid betreffend, qualitatief.
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qualitê [16-], f. kwaliteit: (goede) hoedanig.
hela, heidaar !
m. idioot,
heid; gesteldheid, eigenschap; aanzien; quarante-deux, twee en veertig; les
marbevoegdheid; titel; homme de
aanzienlijk man; via de
goede wijn; en sa
d'avocat, in zijn hoedanigheid van advokaat; avoir
pour faire qc., bevoegd zijn
sets te doen; avoir de la van goede
kwaliteit zijn, deugdelijk zijn; je n'ai
point e pour le juger, ik ben niet competent om over hem te oordelen.
quand, adv. wanneer;
wanneer; de of
depuis
sedert wanneer? jusqu'a
tot wanneer, hoe lang? pour wanneer
(zal 't zijn)? e%.,, conj. Os wanneer,
toen; al; N vows aurez fini de..., als jullie
nou eindelijk eens klaar zijn met...;
heb ik 't niet gezegd —jevowsldia! !;
vows serez la a me regarder! sta me
toch niet zo aan te gapen ! ti on m'y
reprendra! het zal lang duren eer ik dat
nog eens doe ! N meme, (adv.) in elk
geval, toch; (conj.) al; N bien mime,
zelfs al...
quanse, in: faire
de rien, niets laten merken, zich van den domme houden.
quant prep. wat betreft;
rnoi, wat mij
aangaat.
m.
gevoel v.
quant-A-moi of quant-it-sol,
eigenwaarde; garde?, prendre of tenir son
rester sur le waardig blijven, zijn
fatsoen houden, een stijfdeftige houding
aannemen, nooit uit de plooi komen.
quantes [kdt], a. in: toutes et N fois que,
telkens als.
quantes, m. tractatie, intree- of welkomstfuifje.
hoeveelste, zoveelste (v. d.
quantame,
maand).
quantitatif [kal-], a. -ivement, adv. wat de
hoeveelheid betreft, quantitatief.
quantitê [ka"-], f. hoeveelheid, menigte;
grootheid; kwantiteit°; N negligeable,
quantite negligeable, sets (iemand) waarmee men geen rekening hoeft te houden;
des
de fois, heel, heel dikwijls, heel
de personnes,
veel keren; N de Bens,
zeer veel mensen.
quantum [kwntOm], in. quantum; (pop.)
de kas, de duiten.
le
quarantaine, f. veertigtal; tijd van veertig
dagen; veertigjarige leeftijd; .ktA quarande
taine; soort aardappel; la salute
subir une
Vastentijd; faire la
quarantaine houden; triser la —,
dicht bij de veertig zijn; etre en
4 in
dood
quarantaine liggen; mettre en
verklaren (een leerling).
de veertig leden
quarante, veertig; les
heures,
der Acade'mie franfaise; les
RK veertigurengebed; se soucier de qc.
comme de ran
geen zier om sets geven.
quinze)!
quarante-cinq, vijf en veertig;

ches, X arrestlokaal.

quarantenaire, a. veertigjarig;

quarantaine...; m. iemand die quarantaine
houden moet; die zijn veertigjarige bruilof t viert.
quarantiime, a. (& m.) veertigste (gedeelte).
quarderonner [kar-], v.tr. de hoeken ronden.
quarrê, a. zie carrel.
quart, a. (oud) vierde; fievre tee,derdendaagse koorts; m. vierdedeel,
kwart; kwart liter, pond &; X mok; Att
wacht; it est le
het is kwart (v6Or
I, 2 &); deux heures et (un)
kwart
de
over twee; ,---, de brie, (pop.) neus;
cercle, kwadrant;
de decouverte,
uitkijk;
d'heure, kwartier;
d'heure
de Rabelais, 't ogenblik van betalen, onaangenaam ogenblik;
de minuit d
de
quatre heures, k hondenwacht;
monde, mindere demi-monde;
soupir,
1 /16 maat rust; les trois e•s du
temps, meestentijds; aux trois
ivre,
straal (bezopen); aux trois
et demi,
bijna helemaal; battre son
(pop.) op
apegapen liggen; faire le (son)
kt, de
wacht doen; de baan opgaan; passer un
mauvais
d'heure, een benauwd ogenblik doorbrengen; etre de
wacht
hebben; etre en vierde (man) zijn;
pour le ,---, d'heure, voor 't ogenblik;
huit heures pour le , men kan om 8 uur
komen, maar het (diner &) begint om
kwart over 8; om 8 uur, uiterlijk kwart
over 8.
derdenquartaine [kar-], a. in: fievre
daagse koorts.
quartaut [kar-], m. een kwart okshoofd.
quarte [kar-], f. kwart (intervals,d. muz.);
4de wering (bij 't schermen).
quartenier, Ikar-] m.
kwartiermeester.
quarteron [kar-], m. if pond; kwarthonderd,
25 stuks;
m.
f. afstammeling(e)
v. e. blanke en een mulat(tin).
klein
quartette, quartetto [kwartet(0)],
kwartet, quartetto.
quartettiste [kwa-1, m. kwartetspeler.
quartidi [kwdr-],
vierde dag v. e. decade
(Fr. republ. kalender).
quartier [kar-], m. vierde deel of part, kwart;
kwartier (v. d. maan; v. troepen; graad
van afstamming b. d. adel; X genade; kwartaal; hielstuk (van schoen);
wijk, stadsgedeelte; studieLaal (in school);
blok (mariner), lap, stuk (grond), zij
(spek); appartementen (in Belgie);
de afval
achterbuurt; le cinquieme
(bij 't slachten v. een beest); dernier
(premier) laatste (eerste) kwartier
(van de maan); general, X hoofdkwar,%., maritime, havenwijk; les e■is populeux,
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de volksbuurten; ,--, de cavalerie, X kaval- d'hiver, de winterleriekazerne; les's
kwartieren; f%-, du roi, hoofdkwartier;
compter douze "-is, 0 twaalf kwartieren
in zijn wapen tellen; demander i-,,, pardon
vragen; donner (faire) ".}, X kwartier
geven; prendre ses ,-is, het kampement (de
kwartieren) betrekken; me'decin de ,%",
wijkdokter; par "..,, kwartaalsgewijs; sans
,I, zonder kwartier to geven, zonder
pardon.
quartiert-maitret [kar-], m. kt, kwartiermeester (bij de marine, in rang gelijk met
korporaal), schieman.
quarto [kwar-], in-e--, , In. & a. (boekformaat)
in quarto; '', ten vierde.
quartz [kwarts], m. kwarts(steen).
quartzeux [kwartsoe], a. kwartsachtig.
quartzifire [kwartzifer], a. kwartshoudend.
quasi [ká-], adv. bijna;'' de veau, m. kalfsstuk tussen staart en vier.
quasi-certitude [1(d-], f. bijna volkomen
zekerheid.
quasi-contratt [10.-], ni. stilzwijgend contract.
quasi-delitt [k6.-], m. onopzettelijk misdrijf.
quasiment [lcd-], adv. (tam.) bijna, zo goed
als.
quasimodo [lid-], f. eerste Zondag na Pasen; renvoyer et la i ■ i, op de lange baan
schuiven.
quasi-mort [kO.-], a. zo goed als dood; etre
—,, (pop.) hem staan hebben als een
rover.
quasi-unanimitê [ka-], f. bijna volmaakte
eenstemmigheid; a la'', met bijna algemene stemmen.
quassia [kwasje], in. bitterhout.
quassier [kwasje], tn. bitterhout-, kwassieboom.
quaternaire [kwa-], a. door vier deelbaar;
terrain ,-,, tot de jongste periode behorende formatie; ,---,, m. in: un petit i.--i,
een fossiel, iemand met antediluviaanse
begrippen.
quaterne [ka,-], m. vier bezette nummers (in
het lottospel).
quaterne [kwa-], a. vier aan vier geplaatst.
quatorze, veertien; veertiende.
quatorzieme, a. (& m.) veertiende (deel).
quatorziimement, adv. ten veertiende.
quatrain [kA-], in. vierregelig vers.
quatre, vier; vierde; les ,-, d six de Mme de
C., de „jours" van Mevr. de C.; un "-, (de
chiffre), soort rattenval (in de vorm van
een 4) ; le ,-..., du mois, de 4e v. d. maand;
plus de "-i lois, herhaaldelijk; les "-, ide'es
de son cerveau, die paar onnozele gedachten die hij heeft; un de ces ,--, jours,
een dezer dagen; faire ses ' volonte's,
altijd zijn zin doordrijven; d,.., , met zijn
vieren; un trefle d "-,, een klaverblad van

que
vier; descendre rescalier i-, 4 i -i, de trap
afvliegen (bij 4 treden tegelijk); se faire
tenir 4 ,-•,, zich weren als een gek; it a de
resprit comme ,-,, hij heeft verstand genoeg voor vier; hij is bijzonder geestig;
manger comme i--i, wel voor vier eten,
kolossaal kunnen eten; en i---, , in vieren;
fit en i- -,, vierdraads garen; le lui dire
en ,-•i (mots), het hem kort en bondig
zeggen; se mettre en i---, , zie mettre; j'ai
la tete fendue en "-/, het hoofd loopt me
om; ik heb een barstende hoofdpijn;
entre ,•-, yeux, onder vier ogen.
quatre-arpents, m. pl. (pop.) kerkhof.
quatre-bandes, in. 0° 0 stoot ovevier banden,
Quatre-Cantons, (lac des ,-,-,), Vierwoudstedenmeer.
quatre-ipices, f. pi. t gemengde kruiden (v,
vier soorten).
quatre-fleurs, I. pi. kruidenthee.
quatre-huit, na. J% 4/8 maat.
quatre-mains, m. j• vierhandig pianostuk (je).
quatre-sous, tn. dubbeltjessigaar.
quatre-temps, tn.pl. RK quatertemper.
quatre-vingt-dix, negentig.
quatre-vingt-dixiime, a. (& m.) negentigste
(deel).
quatre-vingtieme, a. (& m.) tachtigste (deel).
quatre-vingts, tachtig.
quatre-z-yeux, in. (pop.) brilleman.
quatriime, a. vierde; -', in. vierdedeel;
vierde man; vierde verdieping; faire un
"s, als vierde man meedoen (bij 't kaartspelen); ,-.,, f. vierde klas of verdieping;
au "-i, op de vierde verdieping; en ,---,,
in de vierde klas.
quatriimement, adv. ten vierde.
quatriennal [-enal], a. vierjarig.
quatrocentiste [kwa-], m. schrijver uit de
i5de eeuw (in de Italiaanse letterkunde).
quatuor [kw6.-], m. 41" kwartet; vier (bij
domino).
quat'z'arts, m. verlopen dichter of artist.
quayage [keja3], m. kaaigeld, walgeld.
que, pron. inter?. wat; P., dit-il?, wat zegt
hij?; qu'y a-t-il?, wat is er? wat scheelt
er aan?; ,.,, pron. rel. die(n), dat &; malheureux i---, je suis, ongelukkige die ik ben;
faire e. i sage, verstandig handelen, wijs
doers; arrive i--, pourra, er gebeure wat
wil; P., , adv. rel.; vilenie i--i tout cela!, allemaal schurkerij !; belle profession "-, la
mienne!, een mooi baantje dat van mij !
i. % - , , adv. inter.;'' tardez-vous 4...?; waarom
talmt gij te...?; ' n'etes-vous venu plus
t6t! , waarom zijt ge ook niet eerder gekomen !; "-, de fois!, hoe dikwijls !; ,---, de
monde!, wat een mensen !; ,,-,, conj.
dat, dan, of, opdat, voordat &; je crois e-,
oui, ik geloof van ja; ,--, non pas, dat niet;
si j' e'tais "-i de vous, als ik u was; c'est
une belle ville ,-, Paris, P. is een mooie
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nauwelijks... of; douter
stad; a peine...
er aan twijfelcn, of; taut bien mal,
zo goed en zo kwaad als 't gaat; qu'il
parte, laat hij vertrekken; qu'il vienne,
ou qu'il parte, of hij komt of vertrekt...;
plus
jamais, meer dan ooit; it n'y a
des tableaux, er zijn slechts schilderijen;
des tableaux, er zijn niet
it n'y a pas
alleen schilderijen; fattendrai vous
soyez la, ik zal wachten tot gij er zijt; ne
venez pas
je ne vous aie averti, kom niet
voordat ik u gewaarschuwd heb; viens,
ti je te dise qc. d Porcine, kom hier, (op)dat ik je wat influister; si j'ai le temps et
qu'il fasse beau..., als ik tijd heb en 't mooi
weer is...
que, pron. (pop.) zie quel.
quel, quelle, pron. welk(e); wie, wat, wat
heure est-till, hoe laat is 't?;
voor een;
foliel, wat een dwaasheid !; e■ds que
soient ses mdrites, welke zijn verdiensten
ook (mogen) zijn; zie ook tel.
quelconque, pron. een of ander; c'etait
het was heel gewoon, niets bijzonders;
d'une maniere op de een of andere
manier; deux points mss, 2 willekeurige
punten;
tn. in: des ,■,s, lui zoals er
13 in een dozijn gaan.
zo zo,
quellement, adv. in: tenement
tamelijk; op de een of andere manier.
quelque, pron. enig, een of ander;
chose, jets; ce
enige, sommige;
chose, dit jets: ,---, chose de nouveau, jets
nieuws; N jour, enige tijd; mdrites
que votes aye?, welke verdiensten gij ook
hebt; en mil six cent et eis, in zestienhonderd zoveel; N part, ergens; e•.,, adv.
ongeveer; peu, een weinig; grands
que soient vos mdrites, hoe groot uw verdiensten ook (mogen) zijn.
quelquefois, adv. sours, somtijds.
quelques-uns,
pl. quelques-unes, f. pl.
enige(n), sommige(n); its sont quelquesuns qui s'en souviennent, er zijn er genoeg,
die zich dat herinneren.
yolk !
quelqu'un, m., -e, f. iemand; een;
er is iemand !; N de riche, een rijke mijnde ces jours, een
heer, een rijkaard;
dezer dagen; ce •.%,, de bewuste; it e'tait
hij had al naam gemaakt; elle
dijd
zij was al een persoonlijkdtait déjà
heid, had al naam; faire son
(pop.)
gewichtig doen.
quêmandage [ke-], m. gebedel.
quêmander [ke-], v.tr. bedelen om, verzoeken.
quêmandeur [1(6-],
-euse, f. bedelaar,
quênaupe, (arg.) pijp. [bedelares.
qu'en dira-t-on, m. praatjes v. d. mensen.
quenelle, I. balletje vlees in pastei of soep.
quenotte, f. melktand, tand ie.
quenottier, m. (pop.) tandarts.

N

questionneur

quenouille [kanuj], f. spinrokken; (fig.) vrouwelijke linie; alter filer votre bemoei
u met uw eigen zaken (tot een vrouw gezegd); un arbre en
in de vorm van
een spinrokken gesnoeide vruchtboom;
tomber en
aan de vrouwelijke linie
vervallen.
quenouill6e, f. spinrokken-vol.
quenouillette, I. spinrokkentje.
querable, a. gehaald kunnende worden.
verfeik.
quercitron [ker-], m.
geschil, twist, krakeel;
d' Allequenelle,
mand, gezochte ruzie; des -'s de famine,
familietwisten;
a
entre eux, ze hebhen ruzie; avoir (une)
avec qn., ruzie
met iemand hebben; chercher
a, ruzie
zoeken met; embrasser, e'pouser of prendre
la
de qn., iemands partij kiezen; faire
qn., ruzie met iemand zoeken; c'est
ce juti a Jail la daardoor is de ruzie
aangekomen; se prendre de ,---,, ruzie krijgen.
twisten, krakelen; aimer
quereller,
graag ruzie maken; v.tr. bekijven; iemand over jets aanvallen; twist
zoeken met; se N avec qn., met iemand
twisten of ruzie maken.
querelleur, m. -euse, f. twistzoeker, -ster;
e•-,, a. twistziek, kijfachtig.
quêrir [kb-], v.tr. alter (of venir)
halen;
envoyer
laten halen.
questeur [kWê- .), m. quaestor (Rom. magistraat belast met de financien); penningmeester, thesaurier.
question, I. vraag, vraagstuk; kwestie; foltering, pijnbank; belle
cette
een
bralante, brandend
rrooie vraag !;
vraagstuk (v. de dag); la
prealable,
de prealabele kwestie; quelle !, dat is
me ook een vraag ! wat een vraag !; la
de cabinet, de kabinetskwestie; la ,---,
d'Orient, de Oosterse kwestie; la N de
savoir si..., de vraag of...; c'est une
!,
dat is nog de vraag ! (f am.) dat zit nog !
ce n' est pas ld la dat is de kwestie niet,
daarover gaat het niet; it est e•-, de...,
er is sprake van om...; qu'il n'en soft plus
ik wil daar niet meer van horen !;
abis perkara !; it n'en est pas
daar
komt niets van; poser la
de confiance,
een motie van vertrouwen uitlokken;
tnettre d la
op de pijnbank leggen,
folteren; mettre en in twijfel trekken;
la personne en e%-, , de bewuste (bedoelde)
persoon.
questionnaire, in. vragenboek; vragenlijst;
folteraar; ,---,, a. in de vorm van vragen.
questionner, v.tr. ondervragen, uitvragen;
met vragen lastig vallen; v.intr. vragen
doen, vragen.
questionneur, m. -euse, f. vraagal; c'est un
hij heeft altijd wat te vragen.
dternel
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questure [kW 6-], f. ambt (en bureau) van
quaestor (zie questeur).
quite, f . 't zoeken; (geld) inzameling, collecte; faire la "-i, collecteren, geld inzamelen, een collecte houden; alley 4 la
,--i, met de schaal rondgaan; vivre de ,..i,
van aalmoezen moeten leven; etre en
de qc., iets zoeken; un chien bon pour la
i■i, een goede speurhond.
queter, v.tr. zoeken naar; bedelen om; opsporen (bv. wild); collecteren, inzamelen;
,,, v.intr. collecteren.
queteur, in. -euse, f. inzamelaar, -ster;
collectant; ,---d, a. frêre "-i, bedelmonnik.
quetsche [kiketf], f. kwets (vrucht); (pop.)
kop.
queue, f. staart; steel; sleep (van japon &);
einde; keu, biljartstok; ,-/ prenante, grijpstaart; ,--, d'aronde, X zwaluwstaart; ,...,
de chat, kattestaart; „kat" (voor geselstraf); ,--, de morue (de pie), (pop.) stalen
pen: herenrok; ' de rat, rattestaart;
waslicht; X ruimvijl; ,-.., stabilisatrice,
"t staart; (pop.) lange sigaar; n'avoir
ni ,, ni tete, kop noch staart, slot noch
zin hebben; couper la i., a son chien,
zijn hond de staart afsnijden; faire i-i,
achter elkaar gaan staan, queue maken;
faire la ,---, a qn., iem. bedotten; faire
fausse ,-,, 0°0 ketsen; porter la ,■,, een
japon met een sleep dragen; prendre la ",
of se mettre a la ",, achteraan gaan staan
in de rij, queue maken; revenir, la "-,
entre les jambes, met de staart tussen
de benen terugkomen; tenir la "-d de la
pale, het heft in handen hebben; de
lakens uitdelen; a la ' leu leu, op een rij,
achter elkaar; un piano a "-i, een vleugelpiano; le wagon qui est de "i, de wagen
achteraan.
queue -d'aronde, f. X zwaluwstaart.
queuet-blanchet, I. It zeearend.
queuet-de-cheval, i . $ Paardestaart; (anat.)
onderste ruggestrengzenuwen.
queuet-de-mo rue, I. breed penseel; (tam.)
stalen pen (herenrok).
queuet-de-rat, t. X ruimvijl; ouderwetse
snuifdoos; zie ook queue.
queu et-de-renard, I. 4 doddegras; vossestaart.
queuet-de-souris, t. $ muizestaart.
queuet-rouget, m. paljas.
queussl-queumi, adv. eveneens, van 't zelfde.
queutard, m. -c- laatste van de klas.
queute, a. .1% (foot) met een staart.
queuter, v.intr. .°0 biljarderen: twee ballen
tegelijk voortstoten.
queutiste, m. die queue maakt.
queux, m. (oud) kok.
qui, pron. interr. wie, wien; wat; "-, donc,
Louis? wie is die Louis toch? ,---, est MO,
wie is daar?; ,–, vous amine?, wat voert

quina

u hierheen?; ,.■, vive?, werda?; ' plus
,---, moins, sommigen meer, anderen minder; ,-., que ce soil ", vous l'ait dit, wie 't
u ook gezegd heeft...; a?, aan (voor)
wien ?; c' etait a ,---i se moquerail de lui,
ze hielden hem allemaal am het hardst
voor de gek; c'etait cl ' m'offrirait
qc., als om strijd boden zij mij iets aan;
a ,.., mieux mieux, om het hardst, om
strijd; '', pron. rel. die(n), wie(n), dat,
wat &; ,---, pis est, wat erger is; le voila
"-ds'en va, daar gaat hij net heen !; comme
,---, dirait, als 't ware; ce "s, wat; '' Ote
4 de io, reste 6, 4 van de io blijft 6.
qula [kWija], adv. etre a i-•,, met de mond
vol tanden staan; mettre ci ,■.i, tot zwijgen
brengen.
Qulberon [kibre5], Quiberon.
qulbus [kWibils], m. avoir du ', duiten-,
splint-, spie-, duimkruid hebben.
quiche, I. soort pannekoek.
quiconque, pron. alwie, wie ook; tout un ,-,,
een iegelijk.
quidam [kWidd], m. zeker iemand.
quiddite [kWi-], f. 't wat iets is; wezenheid.
quiens, (pop.) zie tiens.
quiescence [ki-], o. 't stom zijn van letters.
quiescent [ki-], a. (gram.) stom.
quiet [kWije], (oud) rustig, vredig, stil.
quietisme [kWi-], m. leer der volkomen
berusting, quietisme.
quiêtiste [kWi-], m. aanhanger v. h. quietisme, quietist; ,..,, a. quietistisch.
quietude, [kwi-], f. gemoedsrust, rust.
quignon [kilyi], m. (lam.) homp brood.
quillage [kijd3], m. kielgeld, havengeld.
quille [kij], I. 6 kiel; kegel;( pop.) been;
"d late'rale, de roulis, 4, kimkiel; faire les
neuf mss, alle negen gooien; trousser ses
"-is, zijn boeltje pakken; zich weg maken;
's, (pop.)
jouer aux ". i s, kegelen; jouer des –
benen maken; jeu de ,,ds, kegelspel;
etre rep comme un chien dans un jeu de
,---is, zeer slecht ontvangen worden; van
een koude kermis thuiskomen; donner a
qn. son sac et ses "-is, iem. het vierkante
gat van de deur wijzen.
quillê [kije], a.. kt, met een... kiel; ,--,, m.
ziekte van de wijnstok.
quiller [kije], v.intr. uitwerpen om te zien
wie eerst kegelen zal; de kegels weer
opzetten; "-d, v.tr. afgooien (noten, appels &).
quillette [kij-], f. wilgeloot om te poten.
quillier [kije], m. kegelplaat (vierkant waar
de kegels op staan).
quilion [kijei], m. arm van degenkruis of
Quimper [keper], f. Quimper.
[bajonet.
Quimper-Corentin, m. Bretons plaatsje waarvan de bewoners voor dom doorgaan
(vgl. Kampen).
quina [kind], kina.
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quinaire [ki-], a. nombre ",, getal dat door
5 deelbaar is.

quinaud [ki-], a. beschaamd, met de mond
vol tanden, bekaaid.

quincaille [kekaj], I. kleine koper- en ijzerwaren; (pop.) kopergeld.
f. ijzerkramerij,
ijzerwinkel; blikwinkel (> van decoraties). [slager.
quincaillier [kekaje], in. ijzerkramer, koperquinconce [kekeis], m. vijf (op dobbelsteen);
groepering bij vijven, vier in een vierkant en een in 't midden (:-:).
quinconcial, a. in groepen van vijf (als de
ogen v. e. dobbelsteen).
quindécagone [kWe-], m. vijftienhoek.
quindécimvir [kW edesimvir], m. W vijftienman (b. d. Rom.).
quindigitaire [kWe-], a. vijfvingerig.
quine [kin], tn. 5 bezette nummers op een
rij (in 't lottospel), kien; worp van twee
vijven; quelle ", I , wat een bof !; un ", 4
la loterie, een buitenkansje; gagner le "s,
kien hebben; (fig.) een lot uit de loterij
trekken.
quine [ki-], a. bij vijven gegroepeerd.
quinine [ki-], f. kinine.
quinisme [kin-], in oorsuizen door kinine.
quinola [ki-], m. hartenboer bij 't reversi.
quinquagênaire [kW ekwa-], a. (& m.) vijftigj arig (e). [de vasten.
quinquagisime [kWekw6.-], f. Zondag vOOr
quinquennal [kWekWe-], a. vijfjarig; vijf- es, vijfjaarlijks feest.
jaarlijks; les'
quinquennalitê [kWeliWe-], f. vijfjarigheid;
vijfjaarlijkse terugkeer.
quinquennium [kW ekW enij dm], in. tijdvak v.
5 jaar.
quinquEreme [kWe'kWe-], m. W galei met 5
roeibanken.
quinquet [lake], m. (petroleum)lamp met
dubbele luchtstroom; (pop.) oog; allumer
ses ,-,s, (pop.) zijn ogen openzetten;
tourney les "-s, (pop.) zijn lampies uitdoen:
sterven.
quinquina [keki-], tn. kina, kinabast; kinaboom.
quint [ke], a. vijfde; Charles Q ,--,, Karel V;
Sixte Q ,-•,, Sixtus V.
quintaine [ke-], I. werp-, steekpaal; (fig.)
mikpunt, wrijfpaal.
quintal [ke-], in. centenaar (5o kg); f■i
tnetrique, zoo kg.
quinte [ke-], f. it quint; altviool; 5de wering
(bij 't schermen); vijf opeenvolgende
kaarten v. dezelfde kleur (in 't piketspel);
vijf (bij 't domineren); hoestbui; kuur,
gril, % kwint; P•., augmentie, J% vergrote quint: ", diminude, „tt verminderde
quint; ", juste (naturelle), J' reine quint;
‘--, de toux, hoestbui; avoir ,-, et quatorze,
gewonnen spel hebben; quelle ,•., vous a

quincaillerie [kekaj-],

quitte

pris?, wat is dat nu weer voor een kuur
(gril) ? renvoyer qn. de "-, en quatorze,,
iemand aan 't lijntje houden door steeds.
nieuwe uitvluchten.
Quinte-Curce [kWetkiirs], m. Quintus Curtius (lat. historieschrijver, ie eeuw).
quintefeuille [ke-], I. $ vijfvingerkruid.
quintessence [ke-], f. quintessens: 't beste,.
't voornaamste, pit.
quintessencier [ke-], v.tr. 't beste, 't krach-tigste uit iets halen; haarkloven, ziften.
quintette [kWe-], tn. J' quintet, kwintet.
quinteux [ke-], a. grillig, nukkig, wisperturig; % kwintig.
quintidi [kWe-], tn. vijfde dag v. e. decade'
(Fr. republ. kalender).
Quintilien [kWetilje], m. Quintilianus (lat..
rhetor, ie eeuw).
quintillion [kwetija], tn. trillioen.
quinto [kWe-], adv. ten vijfde.
quintuple [k(W)e'-], a. vijfvoudig; ,•,, in:vijfvoud.
quintupler [k(W)e-], v.tr. vijfmaal nemen..
quintuplette [k(W)e-], I. vijfzitsfiets.
quinzaine, f. vijftiental; vijftien stuks; twee
weken, veertien dagen; remettre 4 "s, tot
over 14 dagen uitstellen.
quinze, vijftien; vijftiende; faire ses"-, lours,.
X veertien dagen arrest hebben; depuisr•-, ?ours, sedert veertien dagen; d'aujourd'hui en "s, van daag over 14 dagen..
Quinze-Vingts, in. pl. blindengesticht to
Parijs; un i. -,, een blinde uit dat gesticht,
quinzlime, a. (& tn.) vijftiende (deel).
quinziimement, adv. ten vijftiende.
quiproquo [kiprOk6], in. vergissing, misverstand, verwisseling.
quiqui, in. (pop.) pietje: vogel; (arg.) hals,
quirat [kith], in. aandeel in een schip.
Quirinal [kWi-], tn. Quirinaal
quitourne, I. (arg.) venster.
quittance [ki-], I. kwitantie, kwijtbrief,
kwijting; donne.. ,--, de, (ook:) kwijtschelden; rec evoir "s, kwitantie krijgen; downer'
(fournit, passer) "s (ook; une 's), kwitantie geven.
quittancer [ki-], v.tr. voor voldaan tekenen,
kwiteren.
quitte [ki-], a. niets schuldig; ontslagen,
vrij (van); ,-., et libre, vrij en onbezwaard;
,-, ou double, kiet of dubbel; alles of niets,
erop of eronder; 'are r%-, de dettes, niets,
schuldig zijn; ,--,-, el, op gevaar af van,
zelfs al moet ik...; als... maar; ,-•, 4 dire'
que..., dan zeggen we maar dat...; ,.%,, 4
titre grondd, en het zal wel met een uitbrander aflopen, we komen er wel met
een uitbrander af; ^-, a passer la nuit'
dans cette 'liaison, zelfs al moeten wij
Kier de nacht doorbrengen; o4trouverons-.
nous une auberge, ,., (s) el y passer la nuit?
waar vinden wij eea herberg waar wij,
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zouden kunnen overnachten? etre,%-, de qc.
envers qn., voldaan hebben aan... tegenover iemand; en etre r•-, pour la pear, met
de schrik vrijkomen; je ne le tens pas
encore ,--a, hij is nog niet van mij af; qu'il
me tienne r•., de ses visites, laat hem maar
wegblijven.
quitter [ki-], v.tr. verlaten; weggaan van;
uittrekken, uitdoen, afdoen; loslaten,
laten vallen, laten schieten; overlaten,
.afstaan, afstand doen van; ontslaan, ontheffen (van); ,,,, le barreau, zich terugtrekken van de balie, de praktijk als
advokaat neerleggen; ,.•., la chasse (le jeu,
le vin), de jacht & opgeven; t■-, ses feuilles,
zijn bladeren laten vallen (v. een boom);
,--, ses habits, zich uitkleden; ,--, le lit,
opstaan; ‘-, le monde, uit deze wereld
scheiden;'---, la partie, de partij gewonnen
geven, het veld ruimen; ,--, sa peau, vervellen; den ouden Adam afleggen; ,•-, la
place a qn., iem. zijn plaats afstaan; /-•, le
thedtre, uit de komedie komen; (fig.) het
toneel vaarwel zeggen; il ne quitte plus
le thedtre, hij zit eeuwig en altijd in de
schouwburg; ,-, la vie, uit het leven
scheiden; ,---, sa vie de ddbauche, zijn losbandig leven vaarwel zeggen; je le quitte,
ik geef 't u gewonnen; ik geef 't op; ,, qn.
d'une dette (de ce qu'il doit), iem. een
schuld kwijtschelden; ne pas ,---, qn. des
yeux, de ogen niet van iemand afwenden;
hem niet uit het oog verliezen; je vous
quitte, ik ga u verlaten, ik ga weg; ik moet
weg; ,---,, v.intr. heengaan; loslaten, afvallen (v. vruchten); ' d'avec, weggaan
van; je n'ai pas quitte d'ici, ik ben hier
niet vandaan geweest; ,---,, v.pr. se ‘-a,
elkaar verlaten, uit elkaar gaan, scheiden;
se ,---, soi-meme, zich aan God overgeven.
quitterie [ki-], I. (lam.) 't van elkaar gaan.
quitus [kWitiis], m. goedkeuring v. financieel beheer, &charge, kwitantie.
qui-va-1A? m. wie daar? werda; gendarme;
pas; avoir toujours reponse 4 e. -, , altijd
een antwoord klaar hebben.
qui-vive?, wie daar? werda?; etre sur le ,---,,
op zijn hoede zijn.
quoailler [kwaje], v.intr. gedurig met de
staart slaan of bewegen.
quoi, pron. interr. wat; P.-, faire?, wat te
doen?; e. , de plus beau?, is er iets mooier?;
a ,--i, waaraan, waartoe &; avec ,--,, waarmee; /-,, qu'il en soit, hoe 't ook zij;
qu'on en ait, tegen wil en dank; ,---, que
vous en disiez, wat gij er ook van zegt;
pron. rel. (alleen na een prep.) apres e--,,
waama; donnez-moi de ,---, ecrire, wil u
mij het schrijfgerei geven?; il n -a pas de
,, vivre, hij heeft niets om van te leven;
c'est un homme qui a de i•i, hij zit er
warmpjes in; il y a de'', er is wel reden

voor; (il n'y a) pas de ,%.,, geen dank !:
il n'y a pas la de ,---, se fdcher, dat is geen
reden om zich boos te maken; —! interj.
he? hoe ! wat !; il est beau , I (pop.) hij
is mooi, he? mooi is ie, wat?
quoique, conj. (met subj.), (al)hoewel, ofschoon; ,,, cela (fa), niettegenstaande dat.
quolibet [kOlibe], m. flauwe mop, woordspeling, kwinkslag, spotternij.
quorum [kOrOm], m. vereist aantal aanwezige leden, nodig tot 't nemen v. e.
besluit.
quotet-partt [kO-], f. aandeel, (evenredig)
deel; prendre en ,..,, voor zijn aandeel
nemen.
quotidien [1c6-], a. dagelijks; la vie est one,
't leven is prozaisch, -alledaags; ,---,, m.
dagblad.
quotidiennement, adv. dagelijks.
quotidiennete, f. geregelde dagelijkse terugkeer, dagelijkse verschijning.
quotient [kOsjd], in. quotient; kiesdeler.
quotitê [1c6-], f. bedrag, bepaalde som;
aandeel.

R.
R, m. r (de letter).
ra, m. korte roffel.
rab, in. (arg.) rug; zie ook rabiot.
rabiichage, m. vervelende herhaling, gezeur,
gezanik.

rabacher, v.tr. & intr. herkauwen, zaniken,
zeuren, leuteren, tot vervelens toe herhalen.
rabAcherie, f. gezanik, geleuter.
rabAcheur, m. -ease, I. zanik, leuterkous.
rabals, m. prijsvermindering, afslag, rabat;
korting; adjuger au r-a, aan den laagsten
inschrijver aanbesteden; vendre au ,--,,
tegen verminderde prijzen verkopen.
rabaissement, in. verlaging; vermindering v.
prijs; verkleining, kleinering, geringschatting.
rabaisser, v.tr. lager leggen, -plaatsen &;
in prijs verminderen, afslaan; verkleinen;
le caquet (le ton), een toontje lager doen
zingen; i- , l'orgueil de qn., iemands trots
buigen; t---., la voix, zachter spreken; ,..,
son vol, lager (gaan) vliegen; (fig.) wat inbinden, 'n minder hoge vlucht nemen;
se /..,, zich vemederen, zich verlagen;
elkaar kleineren; zich laten neerslaan.
raban, m. Z.. raband (scheepstouw), sjorring,
bindsel.
rabaner, v.tr. 4 beslaan (een zeil).
rabassaire, in. truffelzoeker.
rabat, in. bef; 't terugspringen van de bal
(in 't kegelspel); drijfjacht, klopjacht;
(arg.) mantel;'--, de defaut, (jur.) opheffing
van een veroordeling bij verstek.
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rabat-joie, m. vreugdverstoorder, spelbreker.
rabattage, m. het neerbuigen van takken
voor afleggers; 't opdrijven van 't wild;
korting, rabat.
rabattement, m. 't neerslaan (v. e. viak);
plotselinge wending.
drijver (bij een klopjacht);
rabatteur,
houwer (in kolenmijn).
rabatteuse, t. kleine wagen; koppelaarster.
kloofbeitel; beitel om leien los
rabattoir,
te maken, loodklopper.
rabattre, v.tr. neerslaan, neertrekken, neerwerpen; laten vallen, afdoen (v. d. prijs);
verminderen; gladmaken, effenen; verkorten; platstrijken; aftoppen (bomen);
6.%., le caquet, de mond snoeren;
le
ses
gibier, het wild bijeendrijven;
lunettes sur son nez, zijn bril op de neus
l'orgueil de qn., iemands
laten zakken;
v.intr. verminderen;
trots fnuiken;
V taut ", a droite, ge moet rechts afslaan;
de sa tierti, zijn trots matigen; en e■i ,
er wat afdoen, wat laten vallen van de
prijs; water in zijn wijn doen;
v.pr.
zich laten neerslaan, neergeslagen
se
worden; plotseling neerstrijken (v. vogels); sur, terugtrekken op; afslaan
naar; plotseling 't gesprek brengen op;
zich te goed doen aan, zich schadeloos
stollen met, genoegen nemen met.
rabattu, a. neer-, omgeslagen, omgebogen,
liggend.
rabbi(n), m. rabbijn; grand ', opperrabbijn.
rabbinage, m. > 't bestuderen v. rabbijnse boeken.
rabbinat, m. ambt (waardigheid) van rab[bijn.
rabbinique, a. rabbijns.
rabbinisme, m. leer der rabbijnen.
rabbiniste, fn. aanhanger v. d. rabbijnse
leer.
't rekenen met staafjes.
rabdologie,
rabdomancie, t. wichelarij met 'n roede.
rabdomancien, m. roedewichelaar; roedeloper.
rabelaiserie, 1. scherts zoals van Rabelais.
rabelaisien, a. (als) van Rabelais.
v.intr. dom
rabetir, v.tr. dom maken;
[worden.
rablage, m. (arg.) rente.
rablau, tn. zie rabiot.
rabiauter, zie rabioter.
rabibochage, m. (pop.) verzoening; opkikkering.
rabibocher, v.tr. (pop.) oplappen; met elkaar
verzoenen; se "s, weer in orde komen.
rabiot, m. (pop.) restantje, restje, overschotje, kliekje; kleine bijverdienste;
overwerk; verlengde diensttijd wegens
straf.
rabioter, v.intr. de restjes of kliekjes verorberen of verzamelen; wat door 't oog
van de schaar halen.
rabioteur,
(arg.) X soldaat die wegens

raccord

straf langer dan zijn diensttijd onder de
wapenen blijven moet; herstellende in een
hospitaal, die allerlei diensten bewijst.
rabique, a. de hondsdolheid betreffend.
table,
(arg.) gewapende aanval.
tale, m. ruggestuk (v. hazen &); (arg.)
rug; roerhaak, vuurhaak; se mettre... sur
le
de verantwoordelijkheid voor... op
zich nemen.
rAblê of riblu, a. met brede rug, fors gebouwd.
rabler, v.tr. (arg.) gewapender hand aanvallen.
rfiblure, f. kielsponning.
rabobiner, v.tr. (tam.) oplappen2.
rabonnir, v.tr. verbeteren, beter maken;
v.intr. beter worden.
.
rabot, m. schaaf; kalkkloet;
onglet, verstekschaaf; donner un coup de et, er de
schaaf eens over laten gaan 2 ; passer le"-,
sur, er de schaaf over laten gaan, besc haven, polijsten.
rabotage, m. 't schaven.
raboter, v.tr. schaven; (fig.) polijsten.
raboteur, tn. schaver.
raboteux, a. onbeschaafd, ruw; hobbelig,
oneffen.
rabougri, a. niet goed uitgegroeid, klein,
mismaakt, verschrompeld.
rabougrir, v.tr. de groei belemmeren;
v.intr. & se
niet uitgroeien, kwijnen,
verschrompelen.
dwerggroei.
rabougrissement,
rabouiller, v.tr. ('t water) vertroebelen (voor
't vissen).
rabouillêre, t. konijnenhol; (tam.) hok, krot.
rabouilleuse, I. vrouw die het water troebel
rabouin, in. duivel.
[maakt,
rabouler, v.intr. (pop.) terugkomen;
v.tr.
terugbrengen.
raboutir, v.tr. aan elkaar naaien, -zetten.
raboutissage,
't lappen. 't aan elkaar
zetten.
rabrouer, v.tr. afsnauwen, toegrauwen.
rabroueur, m. snauwer, bok.
rata, interj. weg ! loop heen ! snert !
rak.
racage,
racahout,
mengsel van zetmeel, eikels,
cacao &.
racaille, t. grauw, janhagel, rapalje.
raccommodage,
't herstellen, 't verstellen; lapwerk.
verzoening.
raccommodement,
raccommoder, v.tr. verstellen, herstellen,
in orde brengen, oplappen, verbeteren;
verzoenen (na kleine twist); se ,-%a, versteld worden, zich laten verstellen; se e%.,
avec, zich verzoenen met (iemand of iets).
raccommodeur, -euse, versteller, -ster.
raccord, m. vereniging, samenvoeging;
verbindingstuk, -pijp; stuksgewiize repetitle van een toneelspel,
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raccordement, m. 't samen v oegen, vereniging, verbinding, aansluiting; faire
le "'a de, verbinden.
raccorder, v.tr. verenigen, samenvoegen,
doen aansluiten.
raccordeur, m. in: ,--, de tableaux, restaurateur van schilderijen.
raccourci, a. verkort; a bras "-is, met inspanning van alle krachten; ,..0 , m. verkorting (bij schilders); binnenweg, zijpad;
en ,--, in 't (ver)kort; in 't kort, beknopt,
in 't klein.
raccourcir, v.tr. verkorten; intrekken (de
arm); (pop.) een kopje kleiner maken;
guillotineren; ,---, les ailes, korb,vieken,
,-•, ses pas, kleinere pasjes nemen; prenez
par le jardin, ca vous raccourcit, dat is
korter (voor u); ,--,, v.intr. korter worden,
inkrimpen; ca raccourcit, de dagen beginnen al to korten; se ,,, korter worden,
inkrimpen.
raccourcissement, m. inkorting, verkorting.
raccoutrer, v.tr. verstellen, oplappen.
raccoutrement, m. 't verstellen.
raccoutumer (se), v.pr. zich weer aanwennen
(aan, a).
raccroc [rake) j, in. gelukkige stoot, worp &
(in 't spel); ,,,°. beest; par ,--,, bij geluk.
raccrochage, m. 't weer ophangen &; (pop)
't aanklampen (van heren op straat).
raccrocher, v.tr.weer ophangen of aanhaken;
(indringerig) aanspreken, aanklampen;
weerkrijgen; bij toeval verkrijgen; ,---, le
recepteur, de telefoon weer aan de haak
hangen; ,----,, v.intr. gelukkige zetten doen;
,,,°,, zwijnen, beesten maken; se'' d, zich
klampen, vastklampen aan.
raccrocheur, m. speler die boft, beestenmaker (biljart).
raccrocheuse, f (pop.) vrouw, die heren op
straat aanklampt.
race, t. ras; geslacht, stam; afkomst; ,-0
bovine, rundergeslacht; ' feline, kattengeslacht; la ,--, humaine, het menselijk
geslacht; cette mdchante ,.,, dat ondeugend
volkje; ,-., de vipe)res, addergebroed; avoir
de la ,,,, Pre de bonne ,--,, van goed ras
zijn; de seconde ,--,, halfbloed...; cheval
de e--, , paard v. edel ras; chien de ‘---,, rashond; de ' en ,---,, van geslacht op geslacht.
race, a van goed ras; un Parisien ,•-i, een
rasechte Parijzenaar.
raceme, m. $ tros.
racer, v.intr. het ras voortplanten.
rachat, m. terugkoping; afkoop; aflossing;
vrijkoping; naasting. [baar.
rachetable, a. terug-, afkoopbaar, aflosracheter, v.tr. weer kopen, terugkopen; afkopen; vrijkopen; bekopen, boeten; aflossen; weer goedmaken; vergoeding geven
voor; bevaarbaar maken; se e■d, zich vrij-
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kopen, een losgeld betalen; vergoed worracheteur, m. terugkoper. [den.
rachever, v.tr. afmaken.
rachialgie, /. ruggegraatspijn.
rachialgique, a. van ruggegraatspijn.
rachidien, a. ruggegraats-.
rachis [-is], in. ruggegraat; t as van een
aar, -tros, -katje.
rachitique, a. met de Engelse ziekte behept;
,---a, m. lijder aan Engelse ziekte.
rachitis(me), in. Engelse ziekte.
racial a. rassen,
racinage, m. verf v. notenbolsters; wortelvormige figuren (op boekbanden).
racinal, m. grondbalk.
racine, f. wortel; oorsprong; wortel-, grondwoord; /---, carree, vierkantswortel; ,---,
cubique, derdemachtswortel; /., du Bresil,
ipecacuanha; ,----, de buis, (pop.) lelijk
misbaksel; gele tand; prendre ,•,, wortel
schieten; blijven plakken (op bezoek);
aller d la ,.,, tot de grond der zaak doordringen; couper qc. dans sa ,--i, het met
de wortel uitroeien.
racine, a. met wortels.
raciner, v.intr. wortel schieten; e-a , v.tr.
bruin verven, marmeren.
racinien, a. (als) van Racine.
raclage, m. 't afschrappen &.
racle, t. schrapijzer, krabber.
raclèe, t. (pop ) pak slaag, rammeling.
racier, v.tr. afschrappen, schrapen; afstrijken
(de maat); krabben; krassen op (de viool);
(pop.) gappen; ,--, le boyau (de violon),
(tam.) fiedelen; se ' la gorge, de keel
schrapen; ,---, le gosier, wrang en zuur zijn
(v. wijn).
raclerie, t. gekras (op een viool).
raciette, t. klein schrapijzer; (arg.) viool;
politieagent .
racieur, m, afschrapper, afkrabber; ,---0 (de
boyau, de cordes), slecht vioolspeler (krasser).
racleuse, f. schrapster; (lam.) violiste; ,•-•
de trottoir, trottoirmadelief.
racloir, m. schraapijzer; (pop.) scheermes.
racloire, f. strijkstok (v. korenmeters);
tongschraper.
raclure, I. (af)schraapsel.
racolage, m. 't werven, 't ronselen.
racoler, v.tr. aanwerven, ronselen.
racoleur, m. ronselaar, zielverkoper.
racoleuse, f. zie raccrocheuse.
racontable, a. vertelbaar.
racontage of racontar, m. praatje.
racontar, v.tr. verhalen, vertellen; zeggen;
en ,---, maar wat zitten vertellen; en ,--,
de belles, vermakelijke verhalen opdissen; se "-,, verteld worden; zich laten
vertellen; over zich zelf alles vertellen.
raconteur, m. -euse, f. verteller, -telster;
praatjesvaar.

racornir
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racornir, v.tr. hard maken, verhoornen; radio-active, a. radio-actief gemaakt.
se hard worden, krimpen, verschrom- radioactivite, 1. radioactiviteit.
radio-concert, in. radiotelephonisch concert.
pelen.
racornissement, m. hardwording (als hoorn), radio-conducteur, m. coherer (bij draadloze
verschrompeling.

racoutrer, v.tr. opknappen, repareren.
racquirir, v.tr. herwinnen; terugkrijgen.
racquitter, v.tr. doen terugwinnen; se
't verlorene terugwinnen; zich schadeloos
stellen, z'n schade inhalen.
radada, m. (pop.) boem-boem geluid, gebons.
foraine, open rede; en
rade, f. k rede;
de, op de rede van; (arg.) bar.
vluchthaven, buitenhaven.
rade-abri, f.
radeau, tn. vlot, houtvlot; de fortune,
noodvlot; N de tonneaux, tonvlot; c'est
le e•-, de la Me'duse, het is de bitterste
ellende (armoede) daar.
drijfzak.
radeau-sac,
racier, v tr op de rede brengen; afstrijken
(met de strijkstok).
radeuse, /. (arg.) straatmadelief.
rdieren.
radia, m zie radiateur.
radiaire, a. straalvormig; tn.pl. straalradial, a. gestraald; couronne tee,stralenkroon; muscles radiaux, spaakbeenspieren.
radialement, adv. straalsgewijs.
radiance, I. (uit)straling.
radiant, a. stralen schietend, stralend.
radiateur, In. radiator; ,t koelwaterinrichting;
electrique, electrische radiator.
radiation, f. uitschieting v. stralen, uitstraling; doorhaling, (uit)schrapping; demander sa aanvragen om van de lijst
geschrapt to worden.
radical, a. van de wortel, wortel...; radicaal, in de grond, volkomen; zeer vooruitstrevend; a■, , wortelwoord, stain;
wortelgrootheid; wortelteken; radicaal,
vooruitstrevende (in de politick).
radicalement, adv. in de grond, volkomen,
radicaal.
stelsel der radicalen.
radicalisme,
radical-socialiste, m. socialistisch gezinde
radicaal.
radicant, a. t bijwortels schietend.
radication, f.
wortelschieting.
radicelle, /. $ wortelvezeltje, haarworteltje.
radicule, I. $ wortelkiem.
radie, a. straalvormig, gestraald, straal...;
straaldiertje.
radier, tn. (sluis)bedding; stortbed, rooster
(waterbouwk.).
radier, v.intr. stralen;
v.tr. doorhalen,
doorschrappen (op een lijst), royeren.
radieux, a. stralend; schitterend.
radifire, a. radiumhoudend.
radin,
(arg.) spie; vestjeszak; a. gierig.
radiner, v.intr. (pop.) komen aanzetten.
radio-, straal-.
radio, m.
radiotelegram; marconist.
radioactif, a. radioactief.

ontvang v. Hertzse golven).

r

radio-cubital, a. van spaakbeen en ellepijp.
radiodiagnostie,
't stellen der diagnose met behulp v. Rontgenstralen.
radio-diffuser, v.tr. uitzenden (door de
radio).
radio-diffusion, f. draadloze omroep.
radio-emission, f. radio-uitzending.
radiogramme, tn. fotografie, door Röntgenstralen verkregen, ROD tgenogram.
radiographe, opnemer van radiogrammen.
radiographie, f. fotografie met Röntgenstralen.
radiographique, a., examen
onderzoek
met X-stralen.
radiolaires, m. pi. rader-, straaldiertjes.
radiole, /. $ dwergvlas.
radiologique, a. radiologisch.
radiologiste, m. ROntgenoloog.
radiomitre, tn. radiometer.
radiophare, in. station voor draadloze seinen.
radiophone, m.
draadloze telefoon.
radiophonie, /. geluidsoverbrenging door
Hertzse golven.
onderzoek met Röntgenradioscopie, f.
stralen.
radlotelegramme, in.
draadloos telegram.
radiotelegraphie, f.
draadloze telegrafie.
radiotelephone, tn.
draadloze telefoon.
radiotelephonie, I. geluidoverbrenging door
Hertzse golven.
radiotherapie, f. geneeswijze door middel
v. ROntgenstralen, ROntgenotherapie.
radis, m. $ radijs; (pop.) sou;
noir, $
ramenas; (arg.) zwartrok; ne pas avoir un
geen rooie duit hebben.
radium [-Om], m. radium (metaal).
radiumtherapie, f. geneeswijze door middel
radius [-iis], in. spaakbeen.
[v. radium.
radoire, I. strijkstok (v. d. zoutmeters).
radotage,
gebazel, zotteldap, geklets,
wartaal.
radoter, v.intr. bazelen, onzin uitslaan.
radoterie, f. gebazel; onzin.
radoteur, tn. -ease, f. fem. die bazelt.
kalfatering; bassin de
radoub [-du(b)], m.
droogdok.
kalfateren; (pop.) opknapradouber, v.tr.
pen, herstellen;
v.pr. se
(pop.) weer
opknappen, er weer bovenop komen.
breeuwer; (fig.) oplapper.
radoubeur,
radoucir, v.tr. verzachten (ook fig.); se '-,
zachter worden.
radoucissement, tn. verzachting.
raft m. springvloed.
rafale, I. rukwind, bui; (fig.) stormvlaag,
storm (des levens); X vuurlaag, laag artillerievuur; (pop.) (geld)gebrek, miserie.
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rafaii, a. door een rukwind overvallen;
(pop.) aan lager wal geraakt; ei, m. aan
lager wal geraakte.

rafaler, v.tr. (pop.) vernederen, er onder
brengen, aan lager wal brengen; se -',
zich vernederen.
raff, m. ,..1 vetvin v. d. heilbot; heilbot.
raffermir, v.tr. weer bevestigen, versterken;
se ,-,, vaster, steviger worden.
raffermissement, in. versterking; bevestiging.
rainier, v.tr. afronden; scherp slijpen.
raffinage, m. 't zuiveren, 't raffineren.
raffine, a. geraffineerd 2, gezuiverd; verfijnd; doortrapt; geslepen; fromage '',
oude kaas; ,---i, m. geraffineerd heer,
iemand van ultra verfijnde smaak (ook
in de letteren).
raffinement, m. verfijning; spitsvondigheid;
,---, de cruautd, verfijnde wreedheid.
raffiner; v.tr. zuiveren, raffineren (bv.
suiker); verfijnen (bv. de smaak); ,--,
v.intr. alles fijn uitpluizen, haarkloven,
alles op de spits drijven; je ne raffine pas,
ik neem het zo nauw niet; ,---, dans (en),
uitsteken boven anderen in;' sur, overdreven kieskeurig zijn in.
raffinerie, f. (suiker)raffinaderij.
raffineur, m. (suiker)raffinadeur.
raffoler, v.intr. verzot zijn (op, de).
rafffit, in. kabaal, herrie, schandaal.
raffiltage, m. 't weer opmaken; scherpen.
rafffiter, v.tr. weer opmaken (hoeden &).
rafistolage, in. 't oplappen, 't samenflansen.
rafistoler, v.tr. (fam.) oplappen, verstellen;
se ,---i, zich opknappen.
rafistoleur, m. (tam.) oplapper.
rafle, f. rist (v. e. druiventros); plundering;
razzia, arrestatie van veel personen tegelijk; visnet; vogelnet; evenveel ogen
op iedere dobbelsteen; arnener ,---, de six,
twee (of drie) zessen gooien; faire'', alles
meepakken of in de wacht slepen.
railer, v.tr. alles wegnemen, wegkapen.
rafleur, m. rampasser; speelbankhouder.
rafraichir, v.tr. verfrissen; opfrissen; verversen; vernieuwen, verkwikken; punten, bijknippen (v. 't haar); se faire'', zich laten
bijknippen; ,---d, v.intr. koel worden; se r- -,,
frisser, opgefrist worden; zich verfrissen;
iets gebruiken (spijs of drank).
rafraichissant, a. (& m.) verkwikkend, verkoelend (middel).
rafraichissement, in. verfrissing, verkoeling, verkwikking, opfrissing, herstelling; vernieuwing; mss, verversingen
(dranken, vruchten &).
rafraichisseur of rafraichissoir, m. koelvat,
-bak; vaporisateur, verstuiver.
ragaillardir, v.tr, opvrolijken; ,--.d, v.pr. se
,--s, weer vrolijk worden.
rage, I. (honds)dolheid; woede, razernij;

raidillon

hevige pijn; avoir la'' du feu, een hartstochtelijk speler zijn; avoir une ,--, de
dents, een razende kiespijn hebben; faire
,---i, woeden, te keer gaan als een dolleman;
geweldig lawaai maken; faire'' (des pieds
de derriere), zijn uiterste best doen; faire
passer sa i---, , hem de lust doen vergaan;
aimer et la ,- dol veel houden van.
rageant, a. (lam.) beroerd.
Tager, v.intr. kwaad worden, razen, woeden,
te keer gaan.
rageur, rn. -euse, f. woedende, dolle, driftkop; '', a. caractere ,--i, opvliegend
karakter.
rageusement, adv. razend, woedend, als een
razende.
raglan, m. soort overjas of paletot.
ragonner, v.intr. (pop.) brommen.
ragot, a. ineengedrongen, kort en dik; r•-d, m.
propmensje; wild zwijn v. twee of drie
jaar; (klets)praatje; disselhaak, lamoenhaak; faire des ,--is, kletspraatjes verkopen.
ragoter, v.intr. kletsen, kwaadspreken.
ragotier, a. klets...; la manie ragotiere, de
kletsmanie.
ragout, in. vlees, vis & met gekruide saus,
ragout; (fig.) pikante of lekkere smaak,
prikkel(ing); (arg.) rats, angst.
ragoiltant, a. de eetlust opwekkend; appetij telijk, aanlokkend.
ragoilter, v.intr. de eetlust weer opwekken;
aanlokken, prikkelen; cela ne me ragatte
pas, dat smaakt me niet.
ragrafer, v.tr. weer inhaken, -toehaken,
-vasthaken.
ragrandir, v.tr. weer vergroten.
ragréage, In. herstelling, 't in orde brengen.
ragreer, v.tr. (weer) opmaken, opknappen;
weer optuigen, herstellen.
ragrèment, m. herstelling, opknapping.
raguer, v.tr. stuk schuren, schaven.
raguet, m. ;11 kleine kabeljauw.
ragusade, f. verraad.
[vlucht.
rai, in. straal; spaak.
raid [red], m. inval, tocht, vaart, Tit;
raide, a. stijf, strak, stram; steil; onbuigzaam, stug; (arg.) X ziek; dood; blut;
stomdronken; c'est ,■,, elle est ,--,, celle-lci!
dat is sterk, dat is kras; ,---, de sel, te
zout; c'est d'un ,--,!, ook: het is erg
schouw !, 't is kras, boor !; '', m. (arg.)
X spuit: geweer; ,---,, f. duizend francs;
,---,, adv. ineens; steil; flink, geducht; filer
,-, comme balle, er vandoor gaan in vliegende vaart; mener qn. (bien) ,-,, iemand
niet mals (krachtig) aanpakken; tomber
,, mort, morsdood vallen; le tuer ,--,-,, hem
morsdood slaan; '', in. (arg.) jenever.
raid eur, f. stijfheid, strakheid, onbuigzaamheid; strengheid; steilheid.
raidillon, m. steil pad.
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raidir, v.tr. stijf, stram maken; spannen;
~, v.intr. & se ,,, stijf worden; verstijven;
se ~ (contre qc.), zich (tegen iets) verzetten; zich schrap zetten (tegen); se faire,%,,
(arg.) zijn geld verliezen (b. h. spel).
raidissement, tn. 't stijf worden, verstijving;
't zich schrap zetten.
raidisseur, m. (ij zer) draadspanner.
race, f. streep, lijn, (haar)scheiding; voor;
W rog; se faire la ~, een scheiding maken
raifort, tn. $ ramenas. [ (dragen).
rail [raj], m. spoorstaaf, rail; arracher les ~s,
de rails opbreken.
raillard, a. spottend.
raille, f. (arg.) politie(agent), bout, klabak,
smeris.
railler, v.tr. bespotten, voor de gek houden;
,,, v.intr. gekscheren, spotten; se ,--, de,
spotten met.
raillerie, f. scherts, spotternij; c'est une ,--,
de dire que..., het is een paskwil; it n'y
a point de ,--, a cela, het is geen gekheid,
het is ernst; la ,---, en est-elle?, is Kier spot
op zijn plaats?; ~ a part, alle gekheid
op een stokje; entendre ~, scherts kunnen
verdragen; entendre la ,-,,, goed kunnen
.schertsen; cela passe la ', die gekheid
gaat al te ver; le tourney en ,---i, het in het
gekke gooien.
railleur, a. schertsend, spottend; ~, m.
reuse, f. spotvogel, spotter, -ster.
rainceau, m. lofwerk..
raine, 1. (oud.) kikvors.
rah*, a. gegroefd.
rainer, v.tr. een sponning maken in.
rainette, f. la boomkikvors; $ renet(appel).
rainoire, I. sponningschaaf.
.ra inure, f. groef, keep, sponning; ~ et
languette, messing en groef.
raiponce, f. $ rapunzel.
rake; v.intr. schreeuwen (v. e. hert).
rats [r6], m. straal; spaak.
raisin, in. druif; du ,---,, druiven; ,•-, blanc,
witte druif; ,■, noir, blauwe druif; ~ sec,
rozijn; ,---, de caisse, gebakrozijnen; ,--, de
Corinthe, krent; ~ de Damas, soort grote
rozijnen; ~ de mer, zeedruif; "-, des bois,
blauwbes; ~ d'ours, $ haagappeltje;
(grand),--,, papierformaat (65 bij 5o cm).
raising, m. druivengelei; (arg.) vergoten
bloed; ,-,, a. bloedrood.
raison, I. rede, verstand; reden; voldoening;
grond, oorzaak; rekenschap; verhouding,
evenredigheid; "-, (sociale), firma (handelsnaam); ce n'est pas une ‘---,, dat is nog
geen reden; ,---, d'Etat, politieke reden,
reden van staat; ~ d'être, reden van bestaan; ,--, s de farnille, familieomstandigheden; ,---, dircete, rechte reden; ,--, inverse,
omgekeerde reden; avoir ~, gelijk hebben; avoir la ~ de le faire, zo verstandig zijn 't te doen; avoir f■., de qn., over

raja(h)

iemand zegevieren, iemand de baas zijn;
iem. er onder krijgen; chercher des ,--,s
de qn., (pop.) ruzie met iemand zoeken
demander ~, voldoening eischen; rekenschap vragen; demander la ~, naar de
reden vragen; donner "-,, gelijk geven;
se donner des mss, bij zich zelf redeneren;
entendre~, naar rede luisteren, voor rede
vatbaar zijn; faire P.,-, et qn. de qc., iem.
voldoening geven voor iets; ne nous ferezvous pas ~, monsieur? zult u ons niet het
genoegen doen een glaasje mee te drinken ? se faire ~ a soi-merne, zichzelf
voldoening verschaffen; it faut se faire
une ,-■,, je moet er je maar in schikken,
men moet er zich maar bij neerleggen;
faire'' ci qn. d'une sante, iemands dronk
beantwoorden; laisser sa ~ au fond de la
bouteille, zijn verstand verdrinken; parler
,-,, verstandig spreken; perdre la ~,
't verstand verliezen; rendre ,-•,, rekenschap geven; tirer '' de, rekenschap
vragen van; a ~ de, in verhouding van,
tegen (betaling van); a bonne ,---,, met
reden; a plus forte ~, te meer, met des
te meer recht; mettre qn. a la ,--,, iemand tot
rede brengen; avec rd, met reden, terecht;
un étre de i----, , een denkbeeldig wezen; un
mariage de ~, huwelijk uit berekening;
comme de ', zoals billijk is; natuurlijk;
plus que de ~, meer dan redelijk is; en
~, redelijk; en ,--, de, om reden van, op
grond van, met het oog op, wegens;
naar verhouding van, naar; par la
que..., om reden dat...; pour cette P.,, om
deze reden; pour ~s d moi connues, om
(bijzondere) mij bekende redenen; non
sans ,,,, niet zonder reden, terecht.
raisonnable, a. -ment, adv. redelijk, verstandig; billijk, behoorlijk.
raisonne, a. beredeneerd.
raisonnement, ni. redenering, beredenering; gemotiveerd oordeel; avoir le
juste, juist redeneren; faire des -.s d
perte de vue, honderd uit redeneren; tenir
un ~, redeneren; pas tant de ,--is, geen
tegenspraak, verder geen praatjes !
raisonner, v.intr. redeneren; tegenstribbelen; ne raisonnez pas tant!, houd die
praatjes voor u !; ' comme une pantoufle,
redeneren als een kip zonder kop; ‘---, sur,
redeneren over; ~, v.tr. beredeneren;
tot rede brengen; trachten te overreden
(bepraten, overtuigen); kt, praaien; ne pas
, ses plaisirs, zich geen enkele beperking
opleggen in zake zijn genoegens; ‘---, polltique, over politiek spreken; se ~, met
zichzelf redeneren; cela ne se raisonne
pas, daar valt niet over te redeneren.
raisonneur, m. -ease, f. redeneerder, -ster;
tegenspreker, tegenstribbelaar.
raja(h), tn. radja.
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rajeunir, v.tr. verjongen, jong(er) maken;
voor jonger aanzien of uitgeven dan
iemand is; fa ne vous rajeunit pas, dat
maakt u niet jonger; zo ziet men toch
dat de tijd niet stil heeft gestaan; ,--,,v.intr.
jong(er) worden; ,,,, v.pr. se ,-•,, zich een
jeugdig voorkomen geven; zich voor
jonger uitgeven dan men is,
rajeunissement, m. verjonging.
rajouter, v.tr. weer bijvoegen.
rajustement, m. herstelling; 't weer in orde
brengen; 't weer zuiver maken.
rajuster, v.tr. herstellen; (weer) in orde brengen; weer zuiver waken; vereffenen; verzoenen.
ale, tn. rocheling, gereutel; It ral, riethoen.
dlement, m. gerochel, 't reutelen.
ralentir, v.tr. vertragen; matigen; ,-,, v.intr.
& v.pr. se ,..i, langzamer gaan; afnemen.
ralentissement, m. vertraging; vermindering,
verslapping.
ralentisseur, tn. toestel om 't afdraaien van
een film langzamer te doen gaan.
rAler, v.intr. reutelen, rochelen; (pop.) woedend zijn.
ritleur, m. reutelaar; (pop.) ringelaar; iemand
die woedend is; (arg.) X soldaat bij de
R. A. L. of Regiments d' Artillerie Lourde.
rAleux, a. (pop.) deun, vrekkig; i-i, m. vrek.
ralingue, f. kt. lijk, zoomtouw (v. 't zeil).
rafinguer, v.tr. kt, lijken aannaaien (aan 't
zeil) ;,..--,, v.intr. op de wind brassen.
rallêger, v.intr. (arg.) komen, aankomen.
rallii, m. republikein die vroeger koningsgezind was.
ralliement, m. verzameling, hereniging
(bv. v. verstrooide soldaten); mot de ,■.i,
wachtwoord; leus; point de ,,,, verzamelplaats; signe de (---,, herkenningsteken,
verzamelteken.
rallier, v.tr. weer verzamelen, herenigen;
gaan naar, zich (weer) begeven naar (de
haven, zijn schip &); ,-- le bord, weer aan
boord gaan; ,,, qn. a une opinion, tot een
mening overhalen; ,-,-, toutes les voix, alle
stemmen op zich verenigen; se i-■,, zich
weer verenigen, zich weer verzamelen;
zich aansluiten (bij, a); se ' a un avis,
te vinden zijn voor een voontel; se ,---, ci
son exemple, zijn voorbeeld volgen.
rallonge, f. verlengstuk; (arg.) mes; table a
,--,s, uittrektafel.
rallongement, m. verlenging.
rallonger, v.tr. verlengen, een stuk aanzetten; ‘-,, v.intr. in: ca rallonge, de dagen
lengen; #---,, v.pr. se ‘-.-,, zich verlengen;
zich laten verlengen.
rallumer, v.tr. weer aansteken, weer doen
beginnen, doen herleven; se P., , weer
beginnen te branden; weer opflikkeren,
op-, herleven. [paper hunt, rallye-paper.
rally e-papert [ralipêp der], m. snipperjacht,

rameau

ramadan of ramazan, m. ramadan: Mah.
vasten.
ramage, m. takken, bloemen (op stoffen);
gekweel, gezang (v. vogels); gekeuvel (v.
kinderen).
ramager, v.intr. kwelen, kwinkeleren.
ramaigrir, v.tr. weer mager doen worden;
f -,, v.intr. weer vermageren.
ramaigrissement, m. vermagering.
camas, m. hoop (dingen zonder waarde);
samenraapsel.
ramassage, tn. 't oprapen, sprokkelen.
ramasse, f. alpenslede, bergslede.
ramasse, a. gezet, ineengedrongen.
ramasse-converts, m. afneem-, messenbak.
ramasse-crottin, m. (arg.) kavalerist.
ramasse-miettes, m. tafelschuier en blikje.
ramasse-monnale, m. betaalmatje.
ramasser, v.tr. bijeenbrengen, samenrapen;
rapen, (v. d. grond) oprapen; ophelpen;
,--, du bois wort, hout sprokkelen; ,., un
bouchon (une &riche, une gamelle, une pelle),
(pop.) voorover vallen; ,-., des coups (une
maladie), een pak slaag (een ziekte) oplopen; ,.., ses forces, zijn krachten verzamelen; i--, ses outils, (pop.) zijn biezen
pakken, uitknijpen°, ,-•., qn., iemand inrekenen; ,■., un zero, een nul (op zijn rapport) oplopen; se faire ', zich laten
pakken of „knippen"; ,-,, v.pr. se ,-%-,, zich
verzamelen; zich oprichten; zich ineenrollen; (fig.) zijn krachten verzamelen;
(pop.) vallen;'', m. in: cela ne vaut pas le
,,,, dat is het oprapen niet waard.
ramasse-tout, in. laatste trein.
ramassette, /. hengsel, oor; teenwerk a. e.
zeis.
ramasseur, in. verzamelaar, bijeenraper;
bergsledevoerder.
ramassis [-si], m. samenraapsel, zootje.
ramba(r)de, I. reling.
rambin, tn. (arg.) vleierij, hofmakerij.
rambiner, v.tr. vleien, 't hof maken aan.
tambour, m. Rambures appel.
rambuteau, m. urinoir.
ramdam, in. ramadan: Mah. vasten; (pop.)
gejank, gehuil, kabaal.
came, f. rijs, staak (v. bonen, erwten &);
roeispaan, riem; riem papier (20 boek);
rij, reeks (v. spoorwagens); sleep v. op
sleeptouw getrokken kanaalschepen; faire
force de mss, uit alle macht roeien; ne pas
en f... une ,--,, (arg.) geen bal uitvoeren;
tirer (a) la ,-..,, roeien op de galeien; (fig.)
zich afbeulen, sloven; etre et la.', roeien.
ran* a. van rijshout voorzien (erwten);
houlet ,---,, kettingkogel; cerf ,-•,, jong hert
met opkomend gewei.
ramiaire, a. in: racine ,-,, t luchtwortel.
rameau, in. takje, twijg; vertakking; zijtak;
onderafdeling; dimanche des 1?,--ix, Palmzondag.
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ramie, f. afgesneden takken met bladeren; ramollitif, a. = ramollissant.
bladerdak; sous la verte ', onder het ramollot, in. (pop.) ouwe sufkop, idioot,
bladerdak, in 't jeugdig groen.

ouwe sok.

ramenable, a. terug te voeren (op de goede ramon, m. (oud) bezem.
ramonage, m. 't schoorsteenvegen.
weg).
ramonat, m. kleine Savoyard, schoorsteenramendage, in. 't herstellen, 't boeten.
vegertje.
ramender, v.tr. (oud) opnieuw bemesten;
ramoner, v.tr. (de schoorsteen) vegen;
herstellen, boeten; afslaan (prijzen).
la chemine'e, (pop.) schoon schip maken;
ramener, v.tr. terugbrengen, terugvoeren
(naar, a); terugtrekken; weer brengen
(tot, 4); naar huis brengen (meenemen);
halen, trekken; (fig.) er boven op halen,
doen herleven; weer herstellen; ,-•-, le
chapeau sur les yeux, de hoed over zijn
ogen trekken; ,-, les cheveux, zijn haren
over de kale plekken leggen; ,--, la confiance, het vertrouwen doen terugkeren
of herleven; e-, la pork sur soi, de deur
achter zich toedoen; ,-%., qn., iemand tot
rede brengen; iemand er boven op halen
(v. ziekte); ,-■, qn. de loin, iem. van de
rand van 't graf er weer boven op halen;
qui vous ramble? waarom komt u terug?
"I son voile sur le visage, de sluier over
't gezicht halen; 1"...' , v.intr. (pop.) te keer
gaan, schreeuwen; '', v.pr. se ', terug
te brengen zijn, teruggevoerd (kunnen)
ramequin, m. kaasgebakje. [worden.
Tamer, v.intr. roeien; (fig.) sloven, zwoegen;
,--,, v.tr. stutten met staken (erwten &);
it s'y entend comtne A ,.., des choux, hij heeft
er volstrekt geen verstand van.
jonge houtduif.
ramereau, in.
ramette, f. ijzeren drukraam; riem postrameur, m. roeier; waterwants. [papier.
rameutement, m. 't terugvoeren tot de
koppel jachthonden.
rameuter, v.tr. (de meute) bij elkaar houden.
rameux, a. getakt, met takken.
ramie, I. $ rameh.
ramier, m. $t ringduif, houtduif; takkebos,
tenen aanplant; (arg.) nietsdoener; ,-•,, a.
in: pigeon ,,,, ringduif.
ramification, f. vertakking.
ramifier (se), v.pr. zich vertakken.
ramille, I. dun takje; mss, rijshout.
ramillon, m. dun takje.
ramingue, a. in: cheval e -,, paard, dat niet
naar de sporen luistert.
ramoindrir, v.tr. weer verminderen.
ramoitir, v.tr. weer bevochtigen.
ramoili, a. (& m.) aan slijtage van benul
lijdend (mens).
ramollir, v.tr. murw of week maken; doen
verslappen, verwekelijken, verwijfd maken; se ,---,, verslappen; verwekelijken;
week worden.
ramollissant, a. week makend; verzachtend;
losmakend; verwekelijkend.
ramollissement, m. verweking, verzachting;
, verwekelijking; e.--, de cerveau, hersenverweking.

se faire ,-,, (pop.) biechten.

ramoneur, tn. schoorsteenveger.
ramonure, f. afgeschraapt roet.
rampant, a. kruipend; kruiperig; hellend;
Q klimmend; ,-,,, m. helling; (arg.) X nietaviateur; p priester.
rampe, I. trapleuning; helling, steilte; voetlicht; ldcher la'', (arg.) het hoekje omgaan; passer la ,-,,, over het voetlicht
komen, pakken; fihre de la ,--,, plankenvrees; princesse de la ,---,, actrice; en f•-,,
hellend.
[ of geldt.
rampeau, in. worp of stoot die niet meetelt
rampement, m. 't kruipen, gekruip.
ramper, v.intr. kruipen (ook fig.); slingeren
(v. planten); hellen, glooien.
rampin, a. in: cheval ,--i, overkotig paard.
rampiste, m. leuningmaker.
ramponneau, m. duikelpopje; (pop.) stomp,
slag.
rams, in. rams: kaartspel met piquetkaarten.
ramure, f. gewei (v. e. hert); takken (v.
bomen).
rancart, in. lor; mettre au ,..,, op stal zetten,
op zij zetten, buiten gebruik stellen, weggooien als uitschot.
rance, a. ranzig; e■,, m. ranzige lucht.
ranche, 1. sport v. e. stangladder.
rancher, m. stangladder (met een stijl).
rancidite, f. ranzigheid.
rancir, v.intr. ranzig worden; se ,,,, ranzig
worden.
rancissure, f. ranzigheid.
rancceur, /. wrok, wrevel, spijt.
ration, f. losgeld; le mettre a —, een losgeld
van hem vorderen; (fig.) hem brandschatten.
ranconnement, m. vrijlating tegen losgeld;
het te veel afnemen, afzetterij.
ran conner, v.tr. losgeld vorderen; brandschatten; afzetten; te veel afnemen;'' 4
un million, brandschatten voor een
millioen.
ranconneur, m. -euse, f. afzetter, -ster.
rancune, t. wrok; avoir de la e■i contre, een
wrok hebben tegen; lui gander (of porter)
de..., hem een kwaad hart toedragen
over; /-., a part, sans ,--, I , even goeie
vrienden ! sans rancune? is alles vergeven
en vergeten?
rancuneux, a. wrevelig.
rancunier, a. vol wrok, haatdragend; e,-,, tn.
haatdragend mens.
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randonnee, f. omweg (die 't opgejaagde
wild om zijn leger maakt); zwerftocht,
vliegtocht.
lange tocht; afstandrit;
rang, m. rij, orde; gelid; plaats, rang, stand;
toer (v. h. breien); un ,---, endroit (-envers),
een toer rechts (-averechts); garder
son "-,, zijn plaats of rangnummer
behouden; garden les '-s, X in 't gelid
blijven; prendre ‘-%, parmi..., zijn plaats
innemen in de rij der...; rompre les (--i,
X inrukken; uit het gelid gaan; romPez
vos "a s! X ingerukt ! serrer les '', X de
gelederen sluiten; tenir un "-i honorable,
een eervolle positie innemen; a son ^-i,
op de rij af; a vos ,---is! X in 't gelid ! aantreden ! remettre un livre et son "-i, een
boek weer op zijn plaats zetten; mettre au
,---, de, rekenen onder, -tot; op dezelfde
lijn plaatsen; mettre au m'éme "-i, met
elkaar gelijkstellen; le mettre au, premier
, hem rekenen onder de eersten (de
besten); entrer clans les "-is, gaan dienen
als soldaat; savant & du (de) premier ,--i,
geleerde & van de eerste rang; se mettre
en"-, d'oignon, zich op een rij plaatsen; par
i-i d'armement (de taille), naar de bewapening (de grootte); se mettre sur les mss, zijn
plaats innemen in 't strijdperk; (fig.)
meedingen; les placer sur deux "-is, hen
op twee gelederen opstellen; se mettre sur
les "-is, naar iets mededingen, solliciteren;
. je ne suis pas sur les "-is, ik tel niet meer
mee.
range, a. geregeld, ordelijk; oppassend; un
jeune homme ‘--,, een solied, net jongmens.
rangee, I. rij, reeks.
rangement, m. rangschikking; opruiming.
ranger, v.tr. dicht varen langs; rangeren,
op zij zetten, in orde brengen, schikken,
opruimen, opbergen; scharen, rangschikken (onder, parmi, dans la classe of la
categorie de); onderwerpen, tot orde
brengen; ^-, la ate, kt, dicht langs de kust
varen; ,-., qn. a la raison, iem. tot bezinning (rede) brengen; ,---, qn. de la politique,
iemand van de politiek afkerig maken;
,..i en bataille, in slagorde scharen; se e-i
zich scharen; op zij gaan, plaats maken;
zich schikken, zich onderwerpen; een
meer geregeld leven gaan leiden; se "-, d
(de) l'avis de qn., zich bij iemands mening
aansluiten; se e.•-, des voitures, (arg.) een
geregeld leven beginnen, ophouden met
boemelen; se "-i du parti de qn., iemands
partij kiezen; rangez-vous! uit de weg !
op zij ! berg je !
rangette, f. knikkerspel (m. d. knikkers
op een rij).
rangeur, m. rangschikker.
rangier, m. 10 rendier.
ranimer, v.tr. doen herleven, verlevendigen,
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weer doen aanwakkeren; opwekken; opfrissen; se P., , herleven; opleven.
ranin, a. kikvorsen-.
ranule, I. kikvorsgezwel (onder de tong).
ranz [ran(s) ], m. in:'- ., des vaches, Kuhreigen
(v. d. Zwitserse herders).
Raoul, in. Rudolf, Roel.
raout [raut], m. rout: deftige avondpartij
(zonder dans).
rap, zie rabiot.
rapace, a. roofzuchtig; culture e -i, roofbouw;
(oiseau) ,-.), in. roofvogel.
rapacitê, /. roofzucht, hebzucht.
rapage, m. 't raspen.
rapaiser, v.tr. weer tot kalmte brengen.
rapapilloter, v.tr. (fam.) (met elkaar) verzoenen.
rapatelie, I. paardenharen stof (voor een
zeef).
rapatriage, in. (fain.) verzoening.
rapatriement, m. terugkeer naar 't vaderland.
rapatrier, v.tr. naar 't vaderland terugzenden; verzoenen; se ,■ - i, repatrieren: naar
't vaderland terugkeren.
rape, f. (arg.) rug.
rape, f. rasp; grove vijl; rist (v. e. druiventros); ,---,s, knieziekte (v. paard); afval van
druiven;'- a bois, houtrasp; #.-, 4 fromage,
kaasrasp; "-, a tabac, tabaksrasp; titre poll
coinme une ----,, onbeschoft zijn.
rape, m. nawijn; verse druiven om slechte wijn to verbeteren &, aldus verkregen
wijn; (pop.) geraspte kaas; snuff; ,--,, a.
afgedragen, kaal (v. kleren).
raper, v.tr. raspen; vijlen; (fig.) afkrassen,
zeurig afzingen.
raperie, I. rasperij.
rapetassage, in. 't oplappen.
rapetasser, v.tr. oplappen; verstellen; (arg.)
opknappen: afranselen.
rapetasseur, in. (op)lapper; > compilator.
rapetissement, in. verkleining.
rapetisser, v.tr. verkleinen, verkorten; ,..,,
v.intr. kleiner worden.
rapetasseur, m. lapper, versteller; > cornapette, f. $ scherpkruid. [pilator.
rapeur, m. rasper; (arg.) zanger met een
hese stem.
raphaêlesque, a. (als) van Raphael.
raphaelite, m. schilder die Raphael navolgt
in zijn stijl.
raphia, in. raffia (palm of bindbast).
rapia(t), a. deun, vrekkig; "..), m. duitendief,
vrek.
rapide, a. -ment, adv. snel, vlug; steil, vluchtig; ,..,, m. sneltrein; schietstroom; (arg.)
X gauw dronken makende wijn.
rapidite, f. snelheid; steilheid; avec la", d'un
trait, pijlsnel; ,-,-, de tir, vuursnelheid.
rapie cage of rapiecement, in. 't verstellen;
't op-, inzetten v. e. stuk.
42
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raplicer of rapiketer, v.tr. stukken op-,
inzetten, verstellen.
rapiere, I. rapier (lange degen); (arg.) mes.
rapin, in. schildersleerling; kladschilder.
rapine, I. roof; plundering.
rapiner, v.intr. & tr. roven; (be)stellen,
rapiot, m. (pop.) lap. [ afzetten.
raplapla(t), a. verkindst, suf; '', interj.
papperlepap ! praatjes ! klets !
rapointir, v.tr. weer aanpunten.
rappareiller, v.tr. een gelijk voorwerp (bij
jets) aanschaffen, (een stel) volledig
maken, aanvullen.
rapparier, v.tr. weer tot een paar maken,
bijeenvoegen.
rappel, m. 't terugroepen; herroeping; het
terugroepen in 't geheugen; verzamelsein,
appel; e■, d l'ordre, 't tot de orde roepen;
e■, a la question, aanmaning om zich tot
de zaak te bepalen; ,■, au reglement, verwijzing naar 't reglement; e■, de ban, herroeping van een banvloek; r•-, de compte,
$ aanvulling van betaling; e•-, de lumie4re,
lichtverdeling (op schilderij); e■, de
mddaille, X eervolle vermelding met
verwijzing naar vroeger reeds verkregen
medaille; e•-) de succession, aanstelling
van verdere verwanten als erfgenaam;
avoir un ,-%-,, teruggeroepen worden (v.
acteur); battre le e--,, sonner le e--, , appel
blazen2 ; avec'' a partly du..., met terugwerkende kracht tot...; en ,-.-, de, ter
herinnering aan.
rappelable, a. teruggeroepen & kunnende
worden.
rappeler, v.tr. nog eens roepen; terugroepen;
oproepen (telefoon); herinneren aan, doen
denken aan; t.•-0 qc. a qn., iemand aan jets
herinneren; e■., a l'ordre, tot de orde
(terug)roepen; ,--, son courage, weer moed
vatten; e%-, ses sens (esprits), weer tot bezinning (trachten te) komen; ,.., le souvenir
de..., de herinnering wakker roepen aan...;
",, v.intr. appel slaan; (pop.) appel aantekenen; se e--i qc., zich jets herinneren;
je me rappelle, ik herinner het me.
rappliquer, v.tr. weer aanbrengen; ,■,, v.intr.
& v.pr. se ,■,, (pop.) terugkomen.
rapport, m. verslag, relaas, rapport; verklaring; betrekking, verband, verhouding,
verstandhouding; gelijkenis, Overeenkomst; opbrengst; oprisping; weder inbrenging (bij een nalatenschap); r%-is
intimes, intieme verstandhouding, intimiteit; innig verband; quel ,./?, wat heeft
dat ermee te maken?; des e■,s d'amitie,
vriendschapsbetrekkingen; un ,---, de cause
a effet, een causaalverband; le •., de 2 a
4, de verhouding van 2 tot 4; avoir e•-, (of
du, un ,-.,) a (avec), betrekking hebben op;
avoir d'excellents (les meilleurs)s ensemble, in de beste verstandhouding tot

rapure

elkaar staan; faire des ,. /s, praatjes rondstrooien; faire un ,., fidile (sur), een
nauwgezet verslag uitbrengen (over); au
‘-., de, volgens bericht van; venir au ',
op 't rapport komen; (pop.) oprispingen
hebben; Oh avantageux comme e., zeer
voordelig als rentegevend pand SZ, ...de
, als rentegevend pand verhuurd; de
bon e--,, d'un grand i- .,, veel opbrengend;
en plein e■,, volop dragend (v. vruchtbomen); mettre en ,■, avec qn., met iem.
in aanraking brengen; en e., avec, in
overeenstemming met, overeenkomstig;
par ,%-i a, (pop.) e–, a, met betrekking tot,
ten opzichte van; sous le,--- de, wat betreft;
sous ce ,-#, in dat opzicht; sous tous les '–s,
in alle opzichten; sur le e%, de, volgens
rapport van...
rapportable, a. weer in te brengen (i. e.
nalatenschap); renderend gemaakt kunnende worden.
rapporter, v.tr. terugbrengen; apporteren
(v. e. jachthond); meenemen, meebrengen
(v. d. reis); weer inbrengen (bij een nalatenschap); opleveren, opbrengen (geld);
brengen tot (een familie, geslacht &); toeschrijven; rapporteren, verslag doen van;
aan-, overbrengen, verklikken; herroepen,
intrekken (een bepaling, wet); ' gros,
v661 opbrengen; ,---, peu, weinig opbrengen; e--, tout a soi, alles met zijn persoon in
verband brengen; ,-,, v.intr. apporteren,
rapporteren; (geld) opbrengen, renderen; klikken; dragen (v. bomen); oprispingen veroorzaken (v. eten &); e•-,
contre qn., iemand bekladden; se e.,.., d,
overeenkomen met; betrekking hebben
op; se ,•-, a qn. de qc., zich op iem. beroepen; je m'en rapporte, ik wil aannemen
dat het zo is, het kan wel zijn; je m'en
rapporte d vous, ik laat 't aan uw beslissing
of aan u over, ik verlaat mij daaromtrent
op u.
rapporteur, tn. verslaggever; (ver)klikker,
klikspaan; rapporteur; graadboog.
rapporteuse, f. verslaggeefster; verklikster;
graadboog; (arg.) politie.
rapprendre, v.tr. weer leren, opnieuw leren.
rapprochement, m. samenbrenging; toenadering, verzoening; vergelijking.
rapprocher, v.tr. (weer) bijeenbrengen, doen
naderen, dichterbij brengen; nader tot
elkaar brengen, verenigen, verzoenen;
naast elkaar plaatsen, vergelijken; se e--i,
naderbij komen, naderen.
rapsode, m. rhapsode: rondtrekkend yolkszanger (b. d. Grieken).
rapsodie, f. rhapsodie, mengelmoes.
rapsodique, a. rhapsodisch.
rapsodiste, m. rhapsodieenmaker.
rapt [rapt], m. schaking; (vrouwen)roof.
rilpure, t, raspsel, schraapsel,
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(v. een paard); se •-•,, zich scheren; zich
raque, I. .6 rak.
verschaen; langs de grond kruipen.
raquer v.tr. (arg.) opdokken.
casette, I. stemdraad van een orgel.
raquetier, m. raketmaker.
raquette, f. raket; tennisspeler; sneeuw- raseur, m. scheerder; (pop.) vervelende

schoen; $ raketcactus; (arg.) X gesteelde
handgranaat; venir sur la ,--i, van zelf
raquin, m. (pop.) snol. [ komen.
rare, a. zeldzaam, schaars; vreemd (ook =
verbazingwekkend); dun (gezaaid); ijl
(v. d. lucht); les rs amis de..., de weinige
vrienden van...; chevelure ', dun haar;
devenir (se faire) (of d'un) ,•-,, zeldzaam
worden; zich ergens maar weinig vertonen (op bezoek); soyez mans '', kom
eens wat mecr aan; it est ‘--, que l'on vote,
zelden ziet men...
rarêfactif, a. verdunnend.
rarefaction, I. verdunning; vermindering.
rarêfiable, a. to verdunnen.
rarëfiant, a. verdunnend.
rarefier, v.tr. verdunnen; se e■i, dunner, ijler
worden.
rarement, adv. zelden, schaars.
raretê, I. schaarsheid, zeldzaamheid; raniteit, zeldzaam voorwerp; ijlheid, dunheid (v. d. lucht); devenir d'un grande ,-.,,
zich maar heel zelden ergens vertonen
(op bezoek); pour la "-, du fait, voor de
[ curiositeit.
rarissime, a. zeer zeldzaam.
rarrangement, m. omwerking.
rarranger, v.tr. weer opnieuw arrangeren.
ras, a. geschoren, kaal; glad; vlak; mesure
- e cam,--de, maat vol tot a. d. rand; en'
pagne, in 't open veld; faire table ,..,e,
schoon schip maken; ,--,, m. glad gekeperde stof; snelle stroom i. e. zeeengte,
,--, de made, vloedgolf; a ,---, (de) bord,
gelijk met de rand; (au) ,-%., de, gelijk met;
au ' du sol, gelijk met de grond.
rasade, f. boordevol glas; boire t-s, een boordevol glas drinken; versa' ,--,, boordevol
rasage, m. 't scheren. [inschenken.
rasant, a. even rakend, (ergens) langs
scherend; vervelend, saai; tir '', X horizontaal vuur.
rase, m. (pop.) rand.
rase, a. geschoren; , -,e, ma promenade &,
mijn wandeling is foetsie !; je suis '-,
ik ben „op"; frais P%-, , ,-., de frais, pas geschoren; ,-,, m. (pop.) acteur.
rasement, m. gelijkmaking, sloping, slechting.
rase-mottes, m. (arg.), lage vlucht, vlucht
dicht bij de grond.
rase-pet, m. (pop.) vrijschijtertje.
raser, v.tr. scheren; raseren, met de grond
gelijkmaken, slechten, slopen; strijken
langs, even raken, dicht gaan langs;
(pop.) vervelen; ' un navire, de masten
v. e. schip afnemen; "-, qn. 4 contrepoil,
opscheren; ,----, de pris, glad scheren;
,--,, v.intr. scheren; niet meer tekenen

kerel; ,-.,, a. (pop.) vervelend.

rasibe, m. (arg.) scheermes.
rasibus [-bus], adv. (pop.) rakelings;'' de,
prep. dicht bij, rakelings langs.

rasoir, m. scheermes; vervelend ding, vervelende vent; le ,-, national, (arg.) de
guillotine; ,., de Area, veiligheidsscheermes; fi, a. (pop.) vervelend.
raspail, m. (glaasje) Raspaillikeur.
rassade, f. glazen kraal.
rassasiant, a. verzadigend, voedzaam.
rassasiement, m. verzadiging.
rassasier, v.tr. verzadigen; se ,..,, zich verzadigen (aan, met, de).
rassemblement, m. verzameling; samenscholing, oploop (v. mensen); 't aantreden.
rassembler, v.tr. bijeenbrengen, verzamelen;
X aantreden; se ‘--,, zich verzamelen;
samenscholen; se faire ,--,, (arg.) zieh een
standje (straf) op de hals halen.
rasseoir, v.tr. weer op zijn plaats zetten;
weer neerzetten; weer tot bedaren brengen; weer vast maken; se ,-,, weer gaan
zitten; bedaren.
rassêrènement, In. 't weer helder maken,
't doen opklaren, 't weer kaim worden.
rasséréner, v.tr. weer ophelderen; weer
vrolijk maken; se ,---,, ophelderen, opklaren; weer opgeruimd worden.
rassis, a. oudbakken, belegen; gematigd,
bezadigd; de sens ,-•,, met kalmte; ,---,, m.
oud en weer bruikbaar gemaakt hoefijzer;
des ,---i, oud brood of gebak, taartjes &;
prendre son e'd , zich zetten, klaren.
rassortiment, m. 't weer voorzien v. e.
nieuwe sortering, 't opnieuw sorteren;
nieuwe voorraad; faire son ,..,, een
nieuwe voorraad goederen inslaan.
rassortir, v.tr. opnieuw sorteren.
rassoter, v.tr. verzot maken (op, de); 't hoofd
op hol brengen.
rassurer, v.tr. geruststellen; weer vastmaken;
weer steun geven; se ,-,, bedaren, zich
geruststellen; opklaren (v. 't weer).
rasta, m. zie rastaquouere.
rastaquouire, m. (rijke) Zuid-Amerikaan,
parvenu (inz. uit Z.-Amerika); zwendelaar, oplichter, vreemde snoeshaan.
rasure, f. 't afscheren.
rat, m. rat, rot; kuur, gekke inval; gierigaard; (arg.) figurante (bij de opera); leerlinge van 't ballet; X reservist van de
R.A.T. of Reserve de l'Armee Territoriale; hoteldief of dievegge; mon (petit)
—,, (pop.) schat, hartelap; i■-, musqud,
muskusrat; ,--, des Alpes, marmot; ,---, de
bibliotheque, boekenwurm; ,-, du bli,
.ta hamster; e■-, de cave, kelderrat; was-
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kaars, waarmee men i. d. kelder gaat;
kommies bij de drankbelasting;
des
champs, .ta veldrat; N d'eau, waterrat;
kerkeknecht;
d'
d'itout,
de palais,
rioolrat, ti d'hOtel, hoteldief;
de Pharaon, la ichgerechtsdienaar;
neumon; ‘-%., de prison, (arg.) atvokaat,
de quai, kaailoper; la serrure a un
het slot is verdraaid; avoir des ,•is dans la
tete, niet pluis in zijn bovenkamer zijn;
avoir un dans la trompe, de p. in hebben;
avoir les Ns au ventre, rammelen van de
dans la contrebasse,
honger; avoir un
(pop.) met molentjes loopen; le fusil a
pris un
het geweer heeft geketst;
hij krijgt een kuur; sentir
lui trend
un
loot ruiken, onraad merken;
a.
rata, tn. (pop.) ratjetoe.
ratafia, m. brandewijn met vruchtensap en
suiker.
rattengespuis; mislukking.
ratage,
rataille, I. rattengespuis; mislukking.
tromgeroffel.
rataplan,
ratatinê, a. gerimpeld, verschrompeld.
ratatiner (se), v.pr. ineenkrimpen, rimpelen,
verschrompelen.
ratatouille, f. (pop.) ratjetoe, poespas.
zijn
rate, f. milt; wijfjesrat; de'charger sa
gemoed lucht geven; erpanouir (of dilater)
de lever doen schudden; ne pas se
la
fouler la
zich niet dood werken.
rate, a. mislukt, geketst; in. mislukte,
mislukkeling; ketsing, weigering (van een
schot); niet aanslaan (van een motor).
rAteau, tn. hark.
't harken.
rAtelage,
rittelke, I. hark vol; (fig.) rist; dire sa rs, zijn
speech afdraaien.
rateler, v.tr. harken, bijeenharken.
harker.
TAteleur,
rAtelier, m. ruif, krib; geweerrek; rek voor
gereedschap; fietsenrek; gebit, vals gebit;
(arg.) restaurant; a pipes, pijpenrek;
•■, de perles, parelsnoer; hausser le
de broodkorf hoger hangen, 't loon verminderen; manger a deux mss, van twee
wallen eten.
ratelle, I. miltvuur.
rater, v.intr. ketsen (v. 't geweer); weigeren;
mislukken; v.tr. missen, niet slagen
in (met of voor), mislopen (iem.).
rate-volage, I. (pop.) .az vleermuis.
ratiboiser, v.tr. ontfutselen, stelen, gappen;
plukken, ruIneren.
f. (pop.) kerk.
ratiche, tn. zie ratichon;
(pop.) priester.
ratichon,
ratichonner, v.intr. (pop.) naar de kerk
lopen.
rattenvanger (hond).
ratter,
ratter, a. ratten...; (fig.) kurig.
ratiire, I. rattenval.
ratifiable, a. geratificeerd kunnende worden.

rattraper

ratification, f. bekrachtiging.
ratifier, v.tr. bekrachtigen, bevestigen,
ratillon, m. rotje.
[ ratificeren.
ratin,
rattenvergift.
ratinage, m. 't wollig maken.
ratine, f. ratijn (nopstof).
ratiner, v.tr. als ratijn maken, noppen.
ratineuse, 1. X ratineermachine.
ratiocinatif, a. redenerend.
ratiocination, f. redenering.
ratiociner, v.intr. redeneren.
ration, f. dagelijkse portie, rantsoen;
de
fer, noodrantsoen.

rational, m. borstplaat v. d. hogepriester
(bij de Joden).

rationalisme, m. rationalisme: stelsel, waarbij alles berust op de rede; godsdienst
der rede.
rationaliste,
aanhanger v. 't rationalisme,
rationalist;
a. rationalistisch.
rationnel, a. -lement, adv. op 't verstand
gegrond, redelijk, rationeel; quantite
meetbare grootheid.
rationnement,
rantsoenering, 't op rantsoen stellen; carte de
rantsoeneringskaart.
rationner, v.tr. rantsoeneren, in rantsoenen
toedelen; op rantsoen stellen.
Ratisbonne, f. Regensburg.
ratissage, m. 't schrapen, 't afschaven;
't schoffelen, 't aanharken.
uitsliepen.
ratisse, in: faire
ratisser, v.tr. afschrapen, afschaven; schoffelen, aanharken; (fig.) plukken, plunderen; (je t' en) ratisse, sliep uit ! etre ratisse,
blut gespeeld zijn.
ratisette, f. krabijzer.
zie ratissoire.
ratissoir,
ratissoire, f. schoffel.
ratissure, f. afschraapsel.
raton, f. ratje; wasbeer; kater (in de fabels);
rotje, kleine prul; soort roomtaartje;
(arg.) jongen, die zich laat insluiten als
helper van een diet
laveur, wasbeer.
rattachage, m. 't vasthechten, 't verbinden.
rattachement, m. 't vasthechten; 't verbinden.
rattacher, v.tr. (weer) vasthechten; vastmaken; verbinden; ti a,ook: in verband
brengen met; v. pr. se zich weer
(laten) vastmaken; weer aan zich verbinden; in (een zeker) verband staan met
elkaar; se N d, verbonden zijn met, in
verband staan met; zich vastklampen
aan (iemand).
ratteindre, v.tr. weer of opnieuw aanvallen.
rattaquer, v.tr. (weer) inhalen, -bereiken.
ratteler, v.tr. weer aanspannen.
rattiser, v.tr. weer oppoken.
rattraper, v.tr. achterhalen; (weer) vangen,
weer krijgen, terugkrijgen; inhalen; si je
le rattrape! wacht maar, als ik hem nog
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eens to pakken krijg ! on ne m'y rattrapera
plus!, dat zullen ze hem me niet meer
leveren; . se e---i, zich vastklemmen (aan);
't verlorene terugwinnen; zich schadeloos
stellen, de schade inhalen; weer ingehaald
(kunnen) worden; se i.., sur, zijn schade
inhalen aan; je me rattrape sur la quantite,
de hoeveelheid moet het goed maken.
rature, I. doorhaling; afschrapsel.
raturer, v.tr. doorhalen, (uit)schrappen; afschaven.
raucite, I. heesheid, schorheid, rauwheid.
raugmenter, v.intr. (top.) opslaan; ,%.,, v.tr.
verhogen (v. salaris).
rauque, a. hees, schor.
rauquement, ni. schor gebrul.
rauquer, v.intr. schor of hees brullen.
ravage, m. verwoesting; les -'s du temps, de
tand des tijds; faire de grands mss, grote
verwoesting(en) aanrichten.
ravage, a. verwoest.
ravager, v.tr. verwoesten, vernielen, teisteren, schenden.
ravageur, m. verwoester; e,,, a. verwoestend.
ravalement, m. verlaging, vernedering, neerhaling, verkleining; bepleistering.
ravaler, z,..tr. weer inslikken; lager maken;
verlagen, verkleinen, vernederen; .n.
bepleisteren; ,---, v.pr. se "-i, zich verlagen.
ravaudage, m. 't stoppen (v. kousen);
verstelwerk; knoeiwerk; geklets, gewauwel.
ravauder, v.tr. stoppen (kousen); verstellen,
lappen; (fig.) uitmaken (voor al wat
lelijk is); ‘--.-,, v.intr. kletsen, wauwelen;
knoeien.
ravauderie, I. vodderij; gewauwel, praatjes;
1 apwerk .
ravaudeur, m. -euse, f. lapper, versteller;
kletskous, wauwelaar.
rave, f. t raap; petite'', radijs.
rave/in, m. X ravelijn, halve maan, (pot.)
ouwe schoen.
ravenelle, I. t knopherik, ramenas; muurbloem.
Ravenne, f. Ravenna.
ravet, tn. kakkerlak.
ravi, a. verrukt, in de wolken, dolblij; ,---, de,
verrukt over.
ravier, m. schaaltje voor radijs, augurken &.
raviire, I. raapakker.
ravigote, t. soort pikante sans; (arg.) 't zich
schminken of parfumeren; ma e--, .1 lekkere troel ! a la '', pikant.
ravigoter, v.tr. opkikkeren, verkwikken, opfrissen; ,-%,, v.pr. se i---i, weer bijkomen.
ravilir, v.tr. verlagen, verachtelijk maken,
vernederen.
ravilissement, in. verlaging.
ravin, m. holle weg; ravijn, bergkloof.
ravine, f. bergstroom; bedding; (arg.) wonde.
ravine, a. doorploegd.

ravinement, m. 't doorploegen (met voren &).

raviner, v.tr. door regenstromen verwoesten, uithollen.

ravir, v.tr. ontrukken; ontroven, wegvoeren;
verrukken; ie Buis ravi de..., ik ben blij...;
a "-i, verrukkelijk.

ravisement, m. 't zich bedenken, verandering v. gedachte.

raviser (se), v.pr. zich bedenken, van gedachte veranderen.
ravissamment, adv. verrukkelijk, betoverend.

ravissant, a. verrukkelijk, betoverend, snoezig, bekoorlijk; verscheurend.

ravissement, m. verrukking, vervoering;
ontrukking, roof.

ravisseur, m. rover, schaker.
ravitaillement, m. 't voorzien v. nieuwe proviand en krijgsvoorraad, proviandering;
i---, municipal, gemeentelijke levensmiddelenvoorziening.
ravitailler, v.tr. van nieuwe proviand en
krijgsvoorraad voorzien; se "-,, opnieuw
proviand innemen; gekalfaterd worden.
raviver, v.tr. verlevendigen, aanwakkeren,
opfrissen; oprakelen, restaureren (v.
schilderij); ,--, les esprits, de levensgeesten
opwekken; ,-., une expression, een zegswijze weer in zwang brengen; . une plaie,
een oude wond openen; se'', levendiger
worden, aanwakkeren.
ravoir, v.tr. weer krijgen, terugkrijgeu;
v.pr. se '', weer bekomen, weer op zijn
verhaal komen.
rayê, a. doorgehaald; gestreept; gelinieerd;
gekrast; ' de bleu, blauw gestreept;
canon "--i, getrokken loop.
rayêe, f. streep (v. stof).
rayement, m. royering, doorhaling.
rayer, v.tr. doorhalen, schrappen; lijnen
trekken; strepen maken; bekrassen; rayez
cela de vos pa piers (of tablettes), reken
maar niet daarop.
rayire, I. lichtgat (in een toren).
rayeur, m. linieermachine.
rayon, m. straal; spaak (v. e. wiel); voor,
groef; kastplank; afdeling (v. e. winkel
01 zaak); strook; ,---, calorique, warmtestraal; ,,, lumineux, lichtkring; . visuel,
oogstraal; f. -,X, X-straal; ,..•, d'action, X
operatiegebied; ,---, de defense, X vestingrayon; ,■., de lumiêle; lichtstraal; ,---, de
oriel, honigraat; r•-, sur l' mil, (arg.) blauw
oog; a dix lieues de e.i, dans un i-,/ de dix
lieues, tien uur in de omtrek.
rayonnage, m. al de planken.
rayonnant, a. stralend; schitterend.
rayonne, a. gestraald; mss, m.pl. straaldieren.
rayonnement, m. straling; uitstraling.
rayonner, v.intr. stralen2; schitteren; uit-
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v.tr. uitstralen; van (boeken)planken
voorzien.
rayonneur, tn. vorentrekker.
rayure, I. gestreept patroon, strepen (v. e.
stof); doorhaling, (uit)schrapping; kras,
groef.
raz, tn. snelle stroom in een zeeengte, ,---,
de maree, springvloed.
raze, f. harpuis.
raziere, I. koren-, kolenmaat.
razzia [razjd], f. strooptocht.
razzier, v.intr. een razzia houden; ,-...,, v.tr.
. .
plunderen (op een razzia).
re, m. 1' re.
real, m. X katrolschijf.
reabonnement in. vemieuwd abonnement.
réabonner (se), v.pr. zich weer abonneren.
reaccoutumer, v.tr. weer gewennen.
react% a. reagerend, terugwerkend "-,, m.
reagens.
reaction, f. re actie, terugwerking.
reactionnaire, m. & a. reactionnair.
reactionner, v.intr. dalen-, teruglopen (der
koersen).
readjudication, /. herbesteding; nieuwe toewijzing. [wijzen.
dadjuger, v.tr. opnieuw aanbesteden, -toereadmettre, S v.tr. weer of opnieuw toelaten.
readmission, f. weertoelating.
reaggrave, tn. laatste openbare vermaning
voor de kerkelijke ban.
reaggraver, v.tr. door laatste vermaning de
. censuur ernstiger maken.
rink, v.intr. tegenwerken, terugwerken;
reageren (op, sur);", contre, ingaan tegen.
reajournement, m. nieuwe dagvaarding.
reajourner, v.tr. opnieuw dagvaarden.
real, m. of itale, f. reaal (Spaanse munt).
rialgar, m. rood zwavelarsenicum.
realisable, a. te verwezenlijken; te realiseren; te behalen.
rëalisateur, a. (& m.) verwezenlijkend, tot
werkelijkheid makend (persoon).
realisation, f. verwezenlijking; 't te gelde
maken; 't behalen.
realiser, v.tr. verwezenlijken, tot stand brengen, komen tot; te gelde maken; behalen;
e■d, v.pr. se "s, zich verwezenlijken, verwezenlijkt worden, in vervulling gaan.
realisme, m. realisme; streven in de kunst
om de onveranderde werkelijkheid weer
te geven.
realiste, tn. realistisch schrijver, realist;
,, a. realistisch.
rêalitê, f. wezenlijkheid, werkelijkheid,
realiteit; mss, realia; en "a, in werkelijkheid, inderdaad.
riapparaitre, v.intr. opnieuw of weer verschijnen.
reapparition, f. wederverschijning.
reappel, m. tweede appel: tweede beroep
(in rechten).

riappeler, v.tr. opnieuw in hoger beroep
gaan.

riapposer, v.tr. weer opleggen, -opdrukken,
- a anhech ten .

reapposition, f. wederoplegging, -opdrukking.

reapprovisionnement, m. aanvulling van de
voorraad, 't opnieuw provianderen.

reapprovisionner, v.tr. opnieuw provianderen ,-.,, v.pr. se ",, nieuwe voorraad
opdoen.
reargenter, v.tr. opnieuw verzilveren.
rearmement, m. 't opnieuw wapenen.
rêarmer, v. ,:, opnieuw wapenen; '', v.intr.
zich opnieuw bewapenen.
reassignation, I. hernieuwde dagvaarding.
reassigner, v.tr. opnieuw dagvaarden.
reassortiment, m. 't weer in orde brengen,
-sorteren.
reassortir, v.tr. van een nieuwe sortering
voorzien.
reassurance, f. herverzekering.
reassurer v.tr. herverzekeren.
reatteler, v.tr. weer aanspannen, -inspannen.
rebaisser, v.tr. weer neerlaten, -neerslaan.
rebander, v.tr. weer verbinden; opnieuw
spannen.
rebaptisant [-bati-], tn. wederdoper.
rebaptisation [-IA ti-], f. wederdoop.
rebaptiser L-bati-J, v.tr. wederdopen; herdopen.
rêbarbatif, a. bars, nors, terugstotend.
rebatir, v.tr. weer opbouwen; ,-..,, v.pr. se "-, ,
weer opgebouwd of herbouwd worden.
rebattre, v.tr. weer slaan, opnieuw (uit)kloppen; opnieuw aflopen (v. een weg);
(fig.) weer herhalen; ,■, les oreilles a qn.
de qc., iem. iets tot vervelens toe herhalen;
cela me rebat les oreilles, dat moet ik nou
de hele dag aanhoren.
rebattu, a. dikwijls herhaald, afgezaagd;
chemin "a, platgetreden weg.
rebaudir, v.tr. in: i ., les chiens, de honden
strelend aanhitsen.
rebec, m. J` oude driesnarige viool.
Rebecca, I. Rebekka.
rebecquetage, tn. (pop.) hoger beroep; bikkement; medicijn; verzoening.
rebecquetant, a. (top.) appetijtelijk.
rebecqueter, v.tr. (pop.) opkikkeren; verzoenen; ,.....,, v.pr. se "-a, zich verzoenen;
weer op krachten komen.
rebecqueteur, m. (top.) dokter.
rebectage, m. zie rebecquetage.
rebecteur, m. zie rebecqueteur.
rebelle, a. oproerig, weerspannig, muitziek;
gekant (tegen, a); fihre ,•,, hardnekkige
koorts; maladie ,-,, hardnekkige ziekte;
sujet ,.•., a la poe'sie, onderwerp dat zich
niet leent voor de poezie; "g, m. oproerling, muiter, rebel.
rebeller (se), v.pr. oproer maken, opstaan.
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rebellion, f. oproer, opstand; verzet.
rêbellionner, (se) v.tr. in opstand (in verzet)
komen.

rebinir, v.tr. opnieuw zegenen.
rebêquer (se), v.pr. brutaal tegenspreken,
brutaal antwoorden.

rebiffe, f. 't tegenstribbelen, tegenspartelen
verzet; herr] e.

rebiffer, v.intr. (pop.) opnieuw beginnen;
't vertikken; r•i, v.tr. slaan, teruggeven;
afsnauwen; ,--,, v.pr. se ', tegenstribbelen; tegenspartelen, zich verzetten (tegen,
contre).
reblanchir, v.tr. overwitten; nog eens blereboire, v.tr. weer drin ken. [ken.
reboisement, m. reboisatie, weerbeplanting
met bos, herbebossing.
reboiser, v.tr. weer met bos beplanten.
rebombê, a. sterk gewelfd.
rebond, m. terugsprong, terugstuit.
rebondi, a. dik, rond, bol.
rebondir, v.intr. weer opspringen, (terug)stuiten; envoyer ,--i, (pop.) de deur uitgooien.
rebondissement, m. weeromstuit, 't terugspringen.
rebord, m. (opstaande) kant, riche], rand,
flens (v. rad); omslag, opslag.
reborder, v.tr. weer omzomen; v. e. opstaande rand voorzien.
rebotter, v.tr. '', v.pr. se ,.-,, zijn Iaarzen
weer aantrekken.
reboucher, v.tr. weer dichtstoppen; weer
dicht kurken; ,---, un trou, een gat weer
stoppen 2, een schuld betalen.
rebouillir, v.tr. opkoken.
rebouiser, v.tr. (pop.) opknappen, oplappen.
rebours, m. 't tegengestelde, 't tegendeel;
" (arg.) verhuizing met de Noorderzon; au
,-, of a ,---, tegen de draad; averechts,
verkeerd; au ,-■, de, strijdig met, in strijd
met, tegen... in; faire tout a ,-■,, alles net
andersom doen; prendre tout a r ., , alles
verkeerd aanpakken; ,•,, a. stug, weerspannig.
rebouter, v.tr. weer hechten; (een gebroken
been) zetten; ruw herstellen.
rebouteur, (ook -eux), m. beenzetter, ledenzetter, kwakzalver, wonderdokter.
reboutonner, v.tr. weer toeknopen.
rebras, tn. armstuk v. e. handschoen; opslag
aan mouw; a double ,--,, uit alle macht.
reborder, v.tr. weer optomen.
rebrocher, v.tr. weer innaaien (een boek).
rebroussement, m. 't tegen 't haar opkammen; terugkering.
retrousse-poll, in: a ,./, tegen 't haar in,
tegen de vleug; averechts.
rebrousser, v.tr. tegen 't haar inkammen
of opstrijken; tegen de stroom opgaan;
", chemin, plotseling terugkeren; ,--, un
train, een locomotief achter aan de trein

receler

spannen en die in tegengestelde richting
wegrijden; ', v.intr. terugkomen (v. iets);
,---, de l'aile, met de vleugels slaan, weerstand bieden.
rebuffade, I. ruwe bejegening, terugstoting,
afsnauwing; des mss, ook: grauwen en
snauwen; essuyer une ,./, afgesnauwd
worden, een barse weigering krijgen.
rebuffer, v.tr. bars afwijzen, voor 't hoofd
stoten.
rebus [-bus], m. rebus, figuurraadsel.
rebut [-bil], m. afwijzing, weigering; afval,
uitschot; grauw, uitvaagsel; les f•ds de
la poste, , de rebuten, de onbestelbaar
gebleken brieven, pakjes &; au #-%,, Yy bij
de rebuten; au ,-., I weg er mee !; marchandises de ,■,, uitschot.
rebutant, a. terugstotend, ontmoedigend.
rebuter, v.tr. ruw afwijzen, terugstoten;
verwerpen; afschrikken; ,./, v.intr. in:
it ne rebute pas au travail, hij ziet niet op
tegen werk; hij mag graag werken; se ?.,,
zich laten afschrikken, moedeloos worden.
recacheter, v.tr. weer verzegelen, -toelakken.
recalage, m. 't gladschaven & zie recaler.
recalcitrant, a. weerbarstig, weerspannig,
stuurs, koppig; ,-.,, tn. recalcitrant persoon; (arg.) brandkast; faire le ,-,, weerspannig zijn, tegenstribbelen.
rEcalcitrer, v.intr. tegenstribbelen, tegenstreven.
recalculer, v.tr. overrekenen.
recaler, v.tr. gladschaven; (pop.) opknappen
(ook: van personen); (arg.) laten zakken,
afwijzen (bij een examen); se faire r--,,
zakken (bij examen); ,--", v.pr. se ,-,,, er
weer bovenop komen; se' ^-, le ventre, zijn
buikje vullen.
recalure, t. (pop.) maal(tijd).
recannage, m. 't opnieuw rieten.
recanner, v.tr. opnieuw rieten.
rëcapitulatif, a. recapitulerend, in 't kort
herhalend.
recapitulation, f. korte herhaling, -samenvatting. [vatten.
rêcapituler, v.tr. in 't kort herhalen, -samenrecarder, v.tr. weer kaarden.
recarreler, v.tr. opnieuw bevloeren; halvezolen.
recarrer (se), v.pr. gewiehtig doen.
recasser v.tr. opnieuw breken.
recauser, v.intr. nog wel eens praten; nous
en recauserons, we zullen er nog wel eens
over praten.
recaver . (se), v. pr. weer winnen.
recéder, v.tr. weer afstaan.
recel of recele, in. heling (v. gestolen goederen).
recilement, in. verheling, heling.
realer, v.tr. helen, verbergen; bevatten,
in zich sluiten; autant vaut i., que voler,
de heler is zo goed als de steler.
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receleur, in. -euse, f. heler, heelster.
rècemment [-samdl, adv. onlangs, kort ge!teem, f. nieuwheid.
[leden.
recense, f. 2de merk op goud en zilver.
recensement, m. volkstelling; telling.
recenser, v.tr. tellen, een volkstelling houden; voor de 2de maal keuren (goud &).

recenseur, m. volksteller.
recension, f. kritische vergelijking van een
tekst met de handschrif ten.

recent, a nieuw, vers, pas gebeurd, kort
geleden.

recepage, fn. korte snoeiing, afkapping.
recépee, f. omgehakt deel v. e. bos.
recêper, v.tr. kort snoeien, afkappen.
rêcepisse, in. ontvangbewijs, recepis.
rêceptacie, m. vergaarplaats; verzamelplaats;
bloembodem.

dceptaculaire, a. $ van de bloembodem.
acepteur, m. vergaarbak; I & & ontvanger (toestel), hoorn; ', a. ontvangend.

receptit a. ontvankelijk.
reception, 1. receptie, (officiele) ontvangst;
aanneming (als lid); toelating (bij een
examen); onthaal; ontvangkamer; overname (v. goederen); r-, hollandaise, de
ober van 't hotel spreekt Hollands; accuser ,,,, de ontvangst berichten; faire une
bonne ,---, a qn., iemand goed ontvangen.
dceptionnaire, m. (agent) die in ontvangst
neemt.
dceptionner, v.tr. in ontvangst nemen en
keuren; als lid opnemen of inschrijven.
dceptivitê, I. ontvankelijkheid.
receptrice, a. & f. v. recepteur.
recercler, v.tr. nieuwe hoepels zetten om.
recession, f. 't terugwijken.
recette, f. ontvangst, inkomsten, ontvangen
bedrag; ontvangerskantoor, ambt; tr
hulppostkantoor; recept (voor 't maken
van iets); faire ,-,, veel geld inbrengen,
veel in 't laadje brengen; veel ophalen;
faire la ,■-,, incasseren; piece ci "-i, kasstuk; garcon de ,•,, kantoorloper; aller en
geld ophalen; mettre en ,..,, porter en
als „ontvangen" boeken.
recevabilitê, f. ontvankelijkheid.
recevable, a. ontvangbaar; ontvankelijk.
receveur, m. -euse, f. ontvanger, -ster;
,--, des contributions, rijksontvanger; ,.,
des posies, to, directeur v. e. hulppostkantoor; ' de tramway, kaartjesverkoper.
receveur-general, m. algemeen ontvanger.
receveuse, f. vrouw van de kantoorloper.
recevoir, v.tr.ontvangen°; krijgen; opvangen;
opnemen; aannemen, toelaten; ,-., sGn
compte, zijn bekomst krijgen; cela ne
recoil pas de contradiction (de Lute), dat
lijdt geen tegenspraak, dat is aan geen
twijfel onderhevig; e-, ordre (i'ordre), bevel krijgen; "-, des pertes, verliezen lijden;
etre repo a faire qc., gemachtigd zijn iets

rechausser

to doen; etre recu a un examen, door een
examen komen; etre recu docteur, promoveren; "-i, v.intr. (bezoeken) ontvangen;
recipieren; ,■,, v. pr. in: it se recut mat
et tomba, hij kwam niet goed neer en viel;
zie ook recu.
reces [-sel, m. reces.
rêchampir, v.tr. doen uitkomen (door licht
en schaduw); met loodwit verhelpen (bij
vergulders).
rechange, m. verwisseling; $ herwissel; ...de
,•,, waarloos, reserve-; linge de ,,,, verschoning; habits de ,---i, andere kleren.
rechanger, v.tr. weer (ver)wisselen; ,./, v.pr..
se -', zich weer verkleden; weer gewisseld kunnen worden; (pop.) verhuizen.
rechanter, v.tr. overzingen, herhalen.
rêchappe, a. ontsnapt; ,-.,, m. ontsnapte;
N de la potence, van de galg gedropen
boef, galgenaas.
recharger, v.intr. ontkomen, cntsnappen;
er weer bovenop komen (v. zieken);
‘--,, v.tr. (van de dood) redden.
recharge, I. nieuwe aanval; hernieuwd verzoek.
rechargement, in. herlading; 't brengen van
nieuw grint (op een weg).
recharger, v.tr. opnieuw laden (by. een geweer); opnieuw opladen; weer beladen,
belasten; weer aanvallen; (een pijp)
opnieuw stoppen; (iemand) opnieuw met
verzoeken bestormen; (een weg) opnieuw
begrinten.
rechargeur, m. aanvuller.
recharger, v.tr. terugjagen, terugdrijven,
-kaatsen; weer wegjagen; (arg.) in de
gaten krijgen, zien.
richaud, in. komfoor; ,,, jumelle, dubbel
gaskomfoor; ,■, a alcool, spirituslichtje;
a esprit de yin, spirituslichtje; ,,, a gaz,
gaskomfoor; ,,, de rempart, X vuurpan;
t-, pour fer a friser, lampje voor de friseertang.
rechauffage, m. het weer opwarmen; (fig.)
opwarming.
rechauffante f. (pop.) pruik; X kapotjas
(v. schildwacht).
rechauffe m. opgewarmde kost; ouwe kost.
rêchauffement, m. verwarming; verse broeimest.
rEchauffer, v.tr. weer verwarmen; warm
maken; opwarmen; verlevendigen, aanvuren; (arg.) vervelen: se ,-.,, rich verwarmen, zich warm maken; opgewarmd
worden; zich laten opwarmen.
rêchauffeur, in. verwarmtoestel, ell voorwarmer.
rechauffoir, m. oven, komfoor.
rechaussement, m. 't weer schoeien; 't aanaarden.
rechausser, v.tr. weer schoeien; opnieuw
aanaarden (een boom); weer van schoenen

rechausseuse

665

voorzien; ti un, mur, de voet van een
muur herstellen door een nieuw fondament;
une roue dente'e, nieuwe tanden
zijn
zetten op een tandrad;
v. pr. se
schoenen (kousen) weer aantrekken.
rechausseuse, f. ploeg voor 't aanaarden.
reche, a. wrang, scherp van smaak; ruw
op 't aanvoelen; bars;
(arg.) sou.
-recherche, f. navorsing, opsporing, onderzoek; aanzoek; zorgvuldigheid; gezochtheid, gekunsteldheid;
(wetenschappelijke) nasporingen, onderzoekingen; la
des biens de la terre, het streven naar
•ardse goederen; (-•., de la paternitd,
.onderzoek naar het vaderschap; faire la
d'une femme, dingen naar de hand van
,een vrouw; etre a la
de, zoeken naar;
vetu avec une extreme met de uiterste
zorg of uiterst keurig gekleed; sans '',
ongekunsteld.
recherche, a. gevraagd, gezocht; keurig;
gezocht, gemaakt; P%-,, in. het gezochte,
gezochtheid.
rechercher, v.tr. ijverig zoeken, opnieuw zoeken; navorsen, uitvorsen, opsporen; onderzoeken; aanzoeken, aanzoek doen om;
dingen, trachten, streven naar; qn.,
omgang met iem. zoeken.
rechercheur, tn. (onder)zoeker, navorser.
rechigne, a. gemelijk;
knorrepot.
rechigner, v.intr. een zuur gezicht zetten;
opzien tegen (jets).
rechoir, v.intr. terugvallen, weer instorten.
rechute f. 't vervallen in een vroeger kwaad;
wederinstorting (v. e. zieke); avoir une'',
weer instorten.
rechuter, v.intr. weer instorten (v. e. zieke).
recidive,f. herhaling v. e. fout, v. e. misda ad;
fare une
weer instorten; en cas de
bij herhaling (van 't felt &).
recidiver, v.intr. in dezelfde fout vervallen,
weer opkomen; 't nog eens dunnetjes
overdoen.
readiviste, M. recidivist; etre N du fait,
het al meer gedaan hebben.
recidivite, f. neiging om weer in dezelfde
fout(en) te vervallen of ,,weder in te
storten.
m. rif, klip.
recipe, m. recept.
recipiendaire, m. iem. die als lid - v. e.
genootschap wordt geinstalleerd, nieuw
lid.
recipient,
ontvanger, vat, recipient; klok
(v. d. luchtpomp).
reciprocite, f. wederkerigheid.
reciproque, a. wederzijds, wederkerig;
f.
omgekeerde, omkering; la '' West pas
vraie, maar niet omgekeerd; rendre la
iemand een wederdienst bewijzen; met
gelijke munt betalen; e'•,, in. 't zelfde;
rendre le
zie reciproque, 1.

revolt-tout

riciproquement, adv. wederzijds, wederkerig.

reciproquer, v.tr. wederkerig hetzelfde wensen, een dienst met een wederdienst beantwoorden, reciproceren.
m. verhaal; bericht; f alleenzang, solo;
faire le N de, vertellen; faire de grands
Ns de, hoog opgeven van, hele verhalen
doen van; sur le qu'on m'en a fait,
naar wat ik ervan gehoord heb.
recital, m. f voordrachtenavond, muziekavond, concert (van een artist).
ricitant, a. in: partie
solopartij.
voordragen, declamator,
recitateur,
reciteerder.
recitatif,
recitatief.
recitation, f.
opzeggen, 't voordragen of
reciteren.
reciter, v.tr. opzeggen; voordragen, redteren; verhalen; son couplet, zijn
lesje afdraaien; se ‘-■,, opgezegd of voorgedragen worden.
terugeiser; reclamant: inreclamant,
diener van bezwaren.
belang-, rechthebbende.
reclamateur,
reclamation, /. terugeising, vordering, eis;
reclame, klacht.
reclame, f. aanbeveling, aanprijzing, redame; klapper (bij drukkers); N lumireclame
neuse, lichtreclame; faire de la
maken;
lokfluitje.
reciamer, v.tr. (op)eisen, vorderen, dringend inroepen; aanroepen; terugvorderen,
-vragen; on vous reclame, a wordt geroepen, uwe aanwezigheid wordt verlangd;
v.intr.
contre, tegen jets opkomen,
protesteren; se
de, zich beroepen op;
een beroep doen op, aanspraak maken op.
réclameur,
iem. die altijd klaagt.
reclassement, m. herclassificatie.
reclasser, v.tr. opnieuw indelen; reclasseren.
reclouer, v.tr. weer vastspijkeren.
reclure, v.tr. streng opsluiten.
reclus, m. -e, f. kluizenaar, -stem; r■,, a.
opgesloten.
reclusion of reclusion, f. opsluiting; tuchthuisstraf; afzondering.
reclusionnaire, m. & f. die tot tuchthuisstraf
veroordeeld is.
recocher, v.tr. met de hand plat slaan.
recogner, v.tr. weer (in)kloppen; -slaan,
terugdringen;
ses lames, zijn tranen
inslikken.
recognitif, [-kOgni-] a. erkennings-.
recognition [-kOgni-], I. erkenning (in
rechten).
recoiffer, v.tr. opnieuw of weer kappen,
hoofddeksel weer opzetten; overkappen; v. pr. se zich opnieuw kappen,
zich overkappen.
recoin,
schuilhoek; zie ook coin.
recoit-tout,
(arg.) nachtspiegel.
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dcolement, m. 't voorlezen der verklaringen der getuigen; vergelijking v. d. inventaris met de boedel.
récoler, v.tr. de verklaring der getuigen
voorlezen; vergelijken, verifieren.
rêcoleur, m. die het recolement doet.
recollage, m. zie recollement; ook: het weer
in collage gaan levee.
recollection, f. bepeinzing, overpeinzing,
't nadenken.
recollement, m. het opnieuwlijmen, plakken.
recoller, v.tr. weer lijmen, weer vastplakken;
(top.) weer goede maatjes doen worden;
e■,, v.intr. weer bijkrabbelen (na ziekte);
e d, v.pr. se '', er weer bovenop komen;
zich weer verzoenen (v. man en vrouw).
acollet [-lel, m. Franciscaner monnik v. d.
stricte observantie; recollect.
recolliger (se), v.pr. zijn gedachten verzamelen, peinzen, diep nadenken.
récoltant, tn. inzamelaar of binnenhaler
van de oogst.
dcolte, I. 't oogsten, oogst; ~ des pommes
de terre, 't rooien van de aardappels.
recolter, v.tr. oogsten, inoogsten.
recommandable. a. aanbevelenswaardig.
recommanderesse, f. besteedster.
recommandataire, m. tt noodadres.
recommandation,t. aanbeveling; aansporing,
raadgeving; "-, d'une lettre, Vat aantekening; expedier sous ,■,, tr aangetekend
verzenden.
recommender, v.tr. aanbevelen; op 't hart
drukken; "-, une lettre, 'Vs een brief aantekenen; ,---,, v.pr. se ,--,, zich zelf aanbevelen, elkaar aanbevelen; aan te bevelen zijn (in een bepaald geval); se "-, de
qn., zich op iem. beroepen; se ,---i de soimime, zich zelf aanbevelen, voor zich zelf
spreken; se'' par qc., aan te bevelen zijn
vanwege.
recommencement, tn. 't weer beginnen;
herhaling.
recommencer, v.tr. & intr. weer beginnen;
nog eens overdoen;'' un dleve, weer van
voren af aan met een leerling beginnen;
c'est d "..,, nu kan je weer van voren af aan
beginnen, nu maar opnieuw beginnen;
dat moet overgedaan worden; si c'dtait a
e•d, als ik het nog eens kon overdoen; ~
de plus belle of ~ sur (de) nouveaux frais,
weer van voren af aan beginnen.
recommenceur, m. die weer opnieuw begint.
recompense, f. beloning; en'-, tot vergelding, tot loon daarvoor; en ,%., de, tot beloning voor; pour r•-, als (of tot) beloning; ,■., de tir, X schietpremie.
recompenser, v.tr. belonen (voor, de); ,-d,
v.pr. se ,,,, elkaar belonen; beloond worden.
recompletement, m. X aanvulling (v. munitie).

reconnaitre

recomplêter, v.tr. aanvullen (munitie).
recomposable, a. weer op te bouwen, -samen
te stellen.
recomposes, v.tr. weer samenvoegen; opnieuw samenstellen; opnieuw zetten
(drukwerk); se "-,, zich opnieuw verbinden.
recomposition, f. weersamenstelling; 't opnieuw zetten.
recompter, v.tr. overtellen.
dconciliable, a. verzoenbaar.
rêconciliateur, m. -trice, f. bemiddelaar,
vredestichter, -ster; ~, a. verzoenend,
vredestichtend.
reconciliation, f. verzoening.
rêconcilier, v.tr. verzoenen; in overeenstemming brengen; ,---, une dglise, een kerk
opnieuw wijden; se ^-,, zich met elk.
verzoenen; in overeenstemming te brengen zijn.
reconduction, f. vernieuwing van pacht of
huur; tacite ,--,, stilzwijgende verlen ging.
reconduire, v.tr. terugbrengen, (naar huis)
geleiden; uitgeleide doen, uitlaten; (fig.)
thnisbrengen, klop geven; •-■., d la trotshere, over de grenzen zetten; se faire ,,,,
(arg.) uitgefloten worden;'', v.pr. se ,..,,
elkaar thuisbrengen.
reconduite, f. uitgeleide; faire la ' 4 qn.,
iemand uitgeleide doen.
rêconfort, m. troost.
rêconfortant, a. & m. versterkend (middel).
aconfortation, I. versterking, verkwikking.
aconforter, v.tr. versterken; opbeuren,
troosten.
reconnaissable, a. herkenbaar.
reconnaissance, f. herkenning; erkenning;
erkentelijkheid, dankbaarheid; verkenning; bewijs van ontvangst; lommerdbriefje; ,■, de dette, schuldbekentenis;
du moat-de-piele, lommerdbriefje; it
m'avait une grande ,-■, d'avoir fait cela, hij
was er mij zeer dankbaar voor; faire
la ,--, d'une contrde, X een streeli verkennen; faire la'' d'un navire, ki, de gezondheidstoestand van de equi page opnemen;
en ,--,, uit dankbaarheid (voor, de); sur
,-, tegen afgifte van een bewijs.
reconnaissancier, m. beambte die de lommerdbriefjes uitschrijft.
reconnaissant, a. dankbaar, erkentelijlf.
reconnaitre, v.11. herkennen; onderzoeken,
verkennen; erkennen, bekennen; toekennel?, dankbaar zijn voor; ziek verklaren (v. e. militair); on lui reconnalt deg
droits a..., men erkent (geeft toe) dat hij
rechten heeft op...: le ,.., pour souverain,
hem als souverein erkennen; it avail cru
la ,--, pour..., hij dacht dat het... was;
faire'' un officier, X een officier aan de
manschappen voorstellen; se faire, zich
doen erkennen; zich weer bekend maker;
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recri

se ,■,, zijn weg terugvinden, zich on en- recourbure, f. kromming.
teren; ne plus s'y ,---,, er geen wijs meer uit recourir, v.intr. (a) zijn toevlucht nemen
(tot); zich wenden (tot).
worden; weer op zijn verhaal komen; tot
zichzelf komen; tot inkeer komen; her- recours, tn. toevlucht; hulp; verhaal, vergoeding (in rechten); ,--, en cassation,
kend (kunnen) worden; des phrases qui
hoger beroep; en derniers ,-,, in laatste
se font ties bien ,-%, pour des vers, zinnen
instantie; ,---, en grace, verzoek om gratie;
die men dadelijk als poëzie herkent.
avoir ,-%., it, zijn toevlucht nemen tot;
reconqukrir, v.tr. heroveren.
avoir r -, contre (sur), verhaal hebben op;
reconsolider, v.tr. weer stevig maken.
former un ,---, en cassation, introduire un ,■,,
reconstituer, v.tr. weer samenstellen; herin
hoger beroep gaan.
stellen; e-s, v.pr. se '', zich reconstituerecousse, I. herneming v. e. gekaapt schip.
ren; zich laten reconstitueren.
reconstitution, I. wedersamenstelling, her- recouvrance, a. terugverkrijgbaar; te innen.
recouvrage, m. 't overtrekken (v. paraplu).
stelling.
reconstruction, f. wederopbouw, herbouw; recouvrance, f. 't herkrijgen van de gezondheid.
nieuwe samenstelling.
reconstruire, v.tr. weer opbouwen, opnieuw recouvrement, m. be-, overdekking; dek,
dekplaat; las; 't overtrekken, overtrek
bouwen, ombouwen; reconstrueren, op(v. paraplu); terug-, herkrijging; incasnieuw samenstellen.
sering, invordering, 't innen (v. gelden):
reconvention, f. tegeneis (in rechten).
bureau de ti, invorderingsbureau; ,%.,s,
reconventionnel, a. de tegeneis betreffend.
inschulden.
reconventionnellement, adv. bij wijze van
recouvrer, v.tr. herkrijgen, terugbekomen;
tegeneis.
invorderen, incasseren.
recopier, v.tr. opnieuw afschrijven, -overrecouvrir, v.tr. (weer) bedekken, dekken,
schrijven.
overdekken; overtrekken; (fig.) bemanterecoquer (se), v.pr. weer opkrabbelen, weer
len, bewimpelen; ,---i v. pr. se ' zich
op zijn verhaal komen; zich in de nieuwe
(weer) bedekken; zich laten overdekken,
kleren steken.
overtrekken &; weer betrekken (v. de
recoquillement, m. oprolling, omkronkeling.
recoquiller, v.tr. oprollen, omkrullen; se ,•-i, recracher, v.tr. weer uitspuwen. [lucht).
zich omkrullen, ombuigen, omkronkelen. r6crêance, f. voorlopig vruchtgebruik; lettre
de r%,, brief om een gezant terug te roepen.
record, m. record; ,----, mondial, wereldrecord;
battre un'', een record slaan, -verbeteren; acréatif, a. vermakelijk, ontspannings...
etablir un ,--,, een record maken; tenir recreation, f vermaak; recreatie, uitspanning; vrij kwartier, speeluur (op scholen).
(detenir) le "-,, het record houden.
recorder, v.tr. overleren; repeteren, her- recrêer, v.tr. herscheppen.
haler', opnieuw besnaren (van tennis- rêcrêer, v. tr. ontspannen; se e...., , zich ontspannen.
raket); se '', zich herinneren, zich voor
recrêment, m. vocht, dat zich afscheidt uit
de geest roepen.
't bloed.
recorriger, v.tr, weer verbeteren.
recors [-kôr .1, m. gerechtsdienaar als ge- rêcrêmenteux of acrêmentitiel, a. de afgegescheiden vochten betreffend.
tuige van een deurwaarder.
retoucher, v.intr. weer overnachten; r.-, , v.tr. r ecrênime,,t, m. zie recrepissage.
v.tr. opnieuw bestrijken, -bepleirecrêpir,
weer
naar
bed
weer te bed leggen; se i■d,
steren; ,, son visage, zich blanketten.
gaan.
recoudre, v.tr. weer aannaaien, -hechten, recrêpissage, m. 't opnieuw bepleisteren.
recreuser, v.tr. opnieuw uitgraven.
-zetten (knopen).
ricrier (se), v.pr. een kreet slaken, het
recoupage, m. 't weer snijden &.
uitroepen (v. verwondering, vreugde
recoupe, f. steengruis; zemelmeel; tweede
enz.); luid protesteren.
snede (v. gras &); afknipsels.
recoupement, tn. laagsgewijze vermindering recrimination, f. (tegen)beschuldiging.
rêcriminatoire, a. (tegen)beschuldigend.
van de dikte van een muur.
recouper, v.tr. versnijden (ook: v. wijn); rêcriminer, v.intr. een tegenbeschuldiging
inbrengen.
opnieuw snijden; opnieuw knippen; opnieuw couperen, afnemen; e.-i, v.intr. recrire, v.tr. weerschrijven, overschrijven;
(een boek) omwerken; terugschrijven.
weer afnemen (in 't kaartspel).
recroiser, v.tr. weer kruisen.
recoupette, I. tweede zemelmeel.
recroitre, v.intr. weer groeien.
recourbe, a. (om)gebogen.
recourbement, m. 't ombuigen; 't omgebogen recroqueviller (se), v.pr. ineenschrompelen,
inkrimpen, omkrullen.
zijn.
recourber, v.tr. (om)buigen, verbuigen; weer 1 recru, a. uitgeput.
recru,
m. aangroei, loot (v. hout),
zich
krommen.
se
e-%.",
buigen;
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redaction
recrudescence, f. verergering (van ziekte);
vruchten plukken van...; ti une succestoename; vernieuwde uitbarsting.

recrudescent, a. verergerend.
recrue, f. lichting, aanvulling; X recruut,
nieuweling.

recrutement,

X recrutering, aanwerving
(v. troepen); conseil de ', militieraad.
recruter, v.tr. X recruteren, (aan)werven; se
gerecruteerd worden, nieuwe leden
krijgen, aangevuld worden; se dans,
nieuwe kracht putten uit, geworven worrecruteur, m. werver.
[den uit.
recta, adv. juist, stipt, precies.
rectal, a. v. d. endeldarm.
rectangle, a. rechthoekig;
m. rechthoek.
rectangulaire, a. rechthoekig.
recteur, m. hoofd v. e. onderwijsinspectie
in Frankr.; rector v. e. Jezuieten-college,
~ de l'Universite, rector magnificus; —,
a. richtend; pennes rectrices, stuurpennen.
rectifiable, a. voor verbetering vatbaar.
rectificateur,
verbeteraar; toestel voor
tweede destillatie.
rectificatif, a. verbeterend.
rectification, f. herstelling, verbetering; herleiding tot een rechte lijn; herhaalde
distillatie.
rectifiie, /. (arg.) sigaret.
rectifier, v.tr. recht maken; herstellen, verbeteren; tot een rechte lijn herleiden;
door herhaalde distillatie zuiveren ;voulezvous
! herstel !
rectiligne, a. rechtlijnig.
rectitude, f. rechtheid; rechtschapenheid,
opreclitheid. [blad.
recto, tn. eerste of voorste zijde van een
rectoral, a. van den rector; zie recteur.
rectorat, m. waardigheid v. recteur.
rectrice, f. bestuurder, directrice;
a. in:
penne
stuurpen.
rectum [-Om], m. endeldarm.
recu, a. ontvangen; „recu" . cela est asses
dat is zo tamelijk algemeen, dat is
zo het gebruik; titre faire qc., 't
mogen doen; it est ~ d' alter a ce restaurant en habit, het is 't gebruik daar in rok
heen te gaan; expression tee,geijkte term;
m. ontvangbewijs, rep; au ti de...,
bij de ontvangst van...
recueil [-keej ], m. verzameling, bundel;
verzameling legerorders.
recueillement [-keej-], m. 't verzamelen, ophalen (der stemmen); (fig.) stile overpeinzing.
recueilli, a. in gedachten, in overpeinzing,
plechtig stil, ingetogen, stemmig, ernstig,
rustig.
recueillir [-keej-], v.tr. inoogsten, inzamelen,
verzamelen; ontvangen; opvangen; opnemen, tot zich nemen; samenvatten (de
inhoud v. e. rede); ses forces, zijn krachten verzamelen;
les fruits de..., de

sion, een erfenis aanvaarden (in ontvangst
nemen); les voix, de stemmen opnemen; se ~, verzameld worden; tot zich
zelf inkeren, zijn gedachten verzamelen,
zich aan gepeins overgeven, tot zichzelf
inkeren.
recuire, v.tr. opkoken, weer opbakken; uitgloeien, ontlaten.
recuit, m. of recuite, f. gloeiing, ontlating
(v. metalen enz.), afkoeling (van 't glas).
recul, [-Hl]; m. 't achteruitlopen; $ 't
teruglopen (v. koers); terugsprong; a ~,
achteruitlopend; terugspringend; dans le
~ des ans, wanneer er zoveel jaren over
heen gegaan zijn; mouvement de ~, achterwaartse beweging.
reculade, f. 't teruglopen; terugwijking;
teruggang, terugtrekking.
recule, a. verwijderd, ver afgelegen; les
temps les plus "-is, de vroegste tijden.
recul6e, f. ruimte om achteruit te gaan.
reculement, m. terugwijking; 't teruglopen;
broek (v. 't paardetuig); des frontiéres,
uitbreiding van de grenzen; en ~, achteruit staand (van de rooilijn af).
reculer, v.intr. terugdeinzen; achteruitgaan,
teruggaan, -rijden &; terugwijkeit, terugspringen (v. vuurwapens); $ teruglopen (v. koers); ti pour mieux sauter,
zich terugtrekken (wachten) om des te
beter zijn slag te slaan;
a qc.,
faire qc., voor iets terugdeinzen; it ne
recule devant
hij deinst voor niets
terug;
v.tr. achteruit-, terugschuiven,
-zetten &; terugdringen; verschuiven, uitstellen; verwijderen; se
zich terugtrekken, achteruitgaan.
reculons, a ~, adv. achterwaarts; alter ci
ach teruitgaan.
rêcupkrable, a. herkrijgbaar.
rêcupêrateur, m. X vOOrbrenger; remschoen.
recuperation, f. herkrijging.
rêcupêrer, v.tr. herkrijgen; se
zich
schadeloos stellen, zijn schade inhalen.
recurage,
't schoonmaken.
rêcurer, v.tr. schoonmaken, schuren;
sa
casserole (pop.), schoon schip maken.
recurrent, a. teruggaand, teruglopend,
terugkerend; favre tee,hevige herhaalde
koortsaanval; vers
kreeftvers.
rêcursoire, a. vergoeding gevend.
acusable, a. verwerpelijk, wraakbaar.
rêcusation, f. wraking.
rEcuser, v.tr. verwerpen, wraken (bv. een
getuige); v.pr. se zich onbevoegd verklaren; weigeren.
redacteur, fn. opsteller, samensteller van
tijdschrift, dagblad enz., redacteur; r■., en
chef, hoofdredacteur.
redaction, f. 't opstellen, 't samenstellen,
redactie; bewoordingen, stijl; opstel; re-
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dactiebureau; cahier de ,-,,, opstellenschrift.
redan, m. trap, sprong (bij 't bouwen v. e.
muur op hellende grand).
adarguer, v.tr. overtuigen (van een fout);
verwij ten.
reddition, f. teruggave; overgave (v.e. vesting); ,--, de compte, overlegging der
rekening.
redemander, v.tr. nog eens vragen, terugvragen. [maker.
rEdempteur [-dap-], m. verlosser, zaligredemption [-clap-], I. verlossing, zaligmaking; loskoping.
REdemptoriste, m RK Redemptorist.
redescendre, v.intr. weer afklimmen, weer
naar beneden komen; ‘-., en scene, weder
naar voren komen; ,---, v.tr. weer neerlaten; weer afnemen, weer afhalen &.
redevable, a. schuldig; verschuldigd; titre,%-,
de qc. 4 qn., iem. iets te danken hebben.
redevance, f. (grond)cijns; verschuldigd bedrag; ,■., de la saillie, dekgeld.
redevancier, in. -lire, I. cijnsplichtige.
redevenir, v. intr. weer worden.
redevoir, v.tr. nog schuldig blijven.
rêdhibition, f. koopvernietiging.
rkihibitoire, a. koopvernietigend; dat alles
doet afspringen.
lifter, v.tr. stellen, opstellen, redigeren.
rêdimer, v.tr. vrijkopen, afkopen.
redingote, a. in geklede jas (gestoken).
redingote, f. geklede jas.
redingue, I. (pop.) zie redingote.
redire, v.tr. herzeggen, herhalen; ,--,, se ,---,,
v.pr. zich laten herhalen; overgezegd-,
herhaald worden; elkaar weer zeggen;
,,, v.intr. aanmerking maken op; it
trouve a r•-, a tout, hij heeft op alles wat
te zeggen.
rediseur, m. -euse, f. herhaler; verklikker,
aanbren ger.
redistribuer, v.tr. weer of opnieuw distribueren.
redistribution, f. nieuwe distributie.
redit, in. in: dits et ,-.,s, heen- en weergepraat,
gewauwel.
redite, f. (nodeloze of vervelende) herhaling.
redondance, f. overtolligheid (v. woorden),
nodeloze herhaling.
redondant, a. overtollig.
redonder, v.intr. overtollig zijn.
redonner, v.tr. weer geven, teruggeven; ,--,,
v.intr. weer aanvallen; weer opnieuw beginnen; ,--, dans qc., zich weer overgeven
aan; ,-, dans le piege, weer in de val
lopen.
redorer, v.tr. weer vergulden; it a redord son
blason, hij (een arm edelman) heeft een
rijk burgermeisje getrouwd.
redouble, a. verdubbeld, versterkt; (pas)
,-%.,, m. versnelde pas.

reduire

redoublement, in. verdubbeling, vermeerdering; (gram.) reduplicatie.

redoubler, v.tr. verdubbelen, vermeerderen,
versterken; opnieuw voeren (een kledingstuk); ti sa classe, niet overgaan (op
school); /■,, v.pr. se i---i, zich verdubbelen,
verdubbeld worden; zich in bochten op schieten of kronkelen; '', v.intr. verdubbelen; toenemen, sterker warden; ‘--,
d'attention, zijn oplettendheid verdubbelen; ,---, de jambes, dubbel hard lopen.
redouiller, v.tr. (pop.) terugbetalen.
redoutable, a. geducht, ontzaglijk.
redoute, f. kleine schans; openbaar danshuis;
gemaskerd bal; /-•., de campagne, X veldschans.
redouter, v.tr. duchten, zeer vrezen.
rêdowa, I. soort dans.
redressable, a. te redresseren &.
redresse, f. (arg.) list; etre a la ,%-, ,van wanten
weten, bij de pinken zijn.
redressement, m. 't weer recht maken, wederoprichting; redres, herstel, herstelling.
redresser, v.tr. weer oprichten of overeind
zetten; weer opheffen; weer recht maken;
redresseren, herstellen, goedmaken, verbeteren; weer terecht brengen; se ,•-,, zich
weer oprichten; zich herstellen; opgericht
worden.
redresseur, m. terechtbrenger; rechthouder;
,---, viseur, ,---, de courant, g\ gelijkrichter;
,--, de torts, hersteller van onrecht, Don
Quichotte die optreedt als verdediger der
verdrukten.
redii, m. 't nog verschuldigde.
rêducteur, a. reducerend, herleidend; ,..,,
tn. verkleiningskoker.
rêductibilitê, I. herleidbaarheid.
rêductible, a. herleidbaar; verminderbaar;
te reduceren (tot, a).
reductif, a. herleidend, reducerend.
reduction, f. teriigbrenging, herleiding; reductie, vermindering, verkleining; onderwerping; 't zetten (v. ledematen); ,--, de
fractions au meme denominateur, het gelijknamig maken van breuken; faire quelque
^, sur le prix, $ reductie geven.
riductrice, e. I. van ridwtcur.
rkluire, v.tr. terugbrengen, herleiden; beperken; verminderen, verkleinen; onderwerpen, (tot overgave) dwingen; zetten
(van gebroken lichaamsdeel); reduceren
(zuurstof onttrekken aan een verbinding); inkoken (een vloeistof); i■-, a la
besace, tot de bedelstaf brengen; "-, d
sa plus simple expression, tot zijn eenvoudigste vorm herleiden;'' a la moitie,
tot de helft terugbrengen (verminderen);
,---, a la raison, tot rede brengen; ,-'-, au
de'sespoir, tot wanhoop : brengen;-' au
sslence, tot zwijgen brengen; "-, en cendre(s)
in de as leggen; ,-, en francs, tot franks
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herleiden; ,----, en poudre, tot poeder maken
(vermalen); ,■, sa de'pense, zich bekrimpen; i•-•-, le Hombre, 't aantal verminderen;
N une place, een stad tot overgave
dwingen; e--- une sauce, een saus inkoken;
v.pr. se ,---,, zich laten herleiden, teruggebracht kunnen worden &; se ,--, a rien,
blijken niets te betekenen; se ,-%, en,
zich oplossen in.
reduit, a. gereduceerd; herleid; verlaagd &;
(en) etre ,-,.., a..., aangewezen zijn op....
reduit, in. verblijf, vertrekje, hokje; eenzaam, verborgen hoekje; X reduit, laatste
toevluchtsoord in een fort of vesting;
(arg.) beurs, buidel.
redup/icatif, a. verdubbeling-, herhaling
aanduidend.
reduplication, f. reduplicatie; herhaling, verdubbeling (v. e. letter enz.).
reduve, m. roofwants.
rêédification, f. wederopbouwing.
riedifier, v.tr. weeropbouwen, -oprichten.
rekliter, v.tr. (een boek) opnieuw uitgeven;
weer in omloop brengen.
rUdition, f. nieuwe uitgave (v. een boek).
reel, a. wezenlijk, werkelijk, reeel; saisie "--,
le, beslag op vaste goederen; ‘-, m. in:
le ,-•,, de werkelijkheid.
reelection, I. herkiezing.
rffligibilitê, I. herkiesbaarheid.
rêêligible, a. herkiesbaar.
r Mire, v.tr. herkiezen.
rêellement, adv werkelijk, wezenlijk; saisir
,-,, beslag leggen op (iemands) vaste goettemballage, m. zie remballage. [ deren.
rêemballer v.tr. weer inpakken; (arg.) weer
inrekenen.
demploi, m. 't weer gebruiken.
riemployer, v.tr. weer gebruiken, -aan 't
werk zetten, -in dienst nemen.
dempoisonner, v.tr. opnieuw vergiftigen.
demption, t. recht van terugkoop.
reengagement, in. nieuwe verbintenis.
rêengager, v.tr. opnieuw in dienst nemen.
rêer, v.intr. schreeuwen (v. e. hert).
reescompte, m. herdiscontering.
descompter, v.tr. herdisconteren.
rêexpêdier, v.tr. weer verzenden, doorzenden.
reexpêdition, f. doorzending; terugzending.
rêexportation, I. $ wederuitvoer.
rEexporter, v.tr. $ weer uitvoeren.
refaconner, v.tr. omvormen.
rEfaction, f. $ korting, refactie (op beschadigde of niet voldoende goederen).
rêfactionner, v.tr. $ refactie geven.
retake, v.tr. overdoen; overmaken; herstellen; in orde brengen; bedriegen, beetnemen; ‘-%., la caisse, er met de kas van •
door gaan; ,-,-, ses dents, nieuwe tanden
krijgen; ' qn., iem. erin laten vliegen;
je suis refait (on m'a refait) de cinq
rancs, ze hebben me vijf frank ont-
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stolen (gerold); ,--, sa fortune, weer opnieuw fortuin maken: ‘---, ses plumes,
nieuwe veren krijgen; c'est d ,-.,, dat
moet overgedaan worden; se "-i, overgedaan worden; hersteld warden; den
inwendigen mens versterken; weer aansterken, op zijn verhaa} komen.
refait, tn. spel, dat overgespeeld moet worden; nieuw gewei (v. e. hert).
refaite, f. (pop.) maal.
refection, f. herstel (van een weg, van krachten &); herstelling; verkwikking, lafenis; maaltijd (inz. in kloosters); boire &
sa ,%-,, volop of zijn volle bekomst drinken &; dormir sa r--,, eens goed uitslapen.
dfectionner, v.intr. repareren; in een klooster de maaltijd gebruiken.
rêfectoire, m. refter: eetzaal (in kloosters &).
refend, [-fa], m. bois de ,■,, overlangs gezaagd hout; mar de ', binnenmuur.
refendre, v.tr. opnieuw splijten, -kloven;
in de lengte doorzagen.
Mat, tn. (verzoek nm) voorlopige beslissing v. e. rechter; en r■,, in kort geding;
en '' a, met verwijzing naar.
reference, I. verwijzing (naar iem., naar een
boek enz.); ,,,s, getuigschriften, aanbevelingen; ouvrages de ,■-d, boeken om na
te slaan.
rêtérendaire [-rdar], m. referendaris; conseiner ,-,,, lid van de rekenkamer.
referendum, [-rê'dOm], m. referendum,
volksstemming.
rêlêrer, v.tr. vergelijken (met); betrekking
doen hebben (op); ,-., qc. a qn., iemand
iets overdra gen of overlaten; iem. iets toeschrijven; ‘..,, v.intr. (en ‘--, a), verslag
doen aan; verwijzen naar; se ".., a of s'en
i--, ci, betrekking hebben op; zich houden
aan; zich beroepen op.
refermer, v.tr. weer sluiten; dichtnaaien (een
wond); se ,..,, zich weer sluiten, weer
dichtgaan.
referrer, v.tr. weer beslaan (paarden).
refeuilleter, v.tr. weer doorbladeren.
refil, m in: alley au ,-.), rendez-vous spelen;
teruggeven; bekennen.
refiler, v.tr. opnieuw spinnen; (pop.) (terug)geven; in handen stoppen.
rêNchi, a. doordacht, overlegd; nadenkend,
bedaehtzaam; verbe '', wederkerend
werkwoord.
rêflechir, v.tr. terugkaatsen; denken over,
bedenken; ,-•-,, v.intr. peinzen, nadenken
(over a, ook sur); j'y refle'chirai, ik zal er
eens over (na)denken; donner ci ‘---,, te
denken geven: se ,■,, teruggekaatst worden, zich afspiegelen.
rêflichissant, a. terugkaatsend.
rêflecteur, a. weerkaatsend; ,-,-,, m. oppervlak, dat 't Relit terugkaatst, reflector,
lampescherm, lantaarnspiegel.
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refrigeratif

Morn* tn. Hervormde; ordebroeder van
riflêchissant, a. terugkaatsend.
de strenge regel; ,--i, a. hervormd, gerêflichissement, m. terugkaatsing.
reformeerd; X afgedankt.
reflecteur, a. wat terugkaatst; ,•,, in. reflecreformer, v.tr. opnieuw vormen; opnieuw
tor, lichtspiegel.
formeren of opstellen; se ,■,, zich opnieuw
rëflectif, a. op nadenken berustend; reflex.
verzamelen (troepen).
rkflectivitê, f. reflexievermogen.
reflet, [-fie], m. weerschijn, (af)schijnsel; reformer, v.tr. verbeteren, hervormen; omhuit- -'s, hoge (zijden) hoed.

reflèter, v.tr. terugkaatsen; weerspiegelen,
weergeven; ,-.,, v.intr. een weerschijn hebben; ' sur qc., afstralen op; se ,---,, weerkaatst worden, zich weerspiegelen.
refieurir, v.intr. herbloeien; berleven.
-aflexe, a. door terugkaatsing; reflex, onbewust; ,-•-,, m. onbewuste handeling.
riflexibilitê, /. terugkaatsbaarheid.
réflexible, a. terugkaatsbaar.
rèflexif, a. reflexief, zelfbeschouwend, nadenkend.
rEflexion, /. terugkaatsing, weerschijn; 't nadenken; overpeinzing; opmerking; faire
,,, nadenken, zich bedenken; fairee--, que,
bedenken of overwegen dat; avez-vous
fait vos ,--/s? hebt ge goed over de zaak
nagedacht? toute e---, faite, wel beschouwd,
alles in aanmerking genomen; a la ,■/, bij
nadere overweging; par ,,,, door nadenken; bij wijze van terugslag, indirect;
sans ', zonder erbij na te denken, zonder
overleg.
rêflexionner, v.intr. piekeren (over, sur).
rêflexivement, adv. reflexief, door nadenken.
_refluement, tn. 't terugvloeien, 't ebben.
refluer, v.intr. terugvloeien.
reflux, [-flii] In. eb; le flux et le ,-,-, des
visiteurs, 't komen en gaan der bezoekers;
le ‘-,-, de la foule, 't aftrekken v. d. menigte.
refoin, tn nahooi.
refondre, v.tr. hergieten, hersmelten; wijzigen; omwerken.
refonte, f. omsmelting, hergieting; gehele
omwerking; verwerking van oud papier
tot nieuw.
reforer, v.tr. de uitboring verwijden.
reformable, a. hervormbaar, verbeterbaar.
reformateur, m. hervormer; i-■,, a. hervormend.
reformation, 1. (kerk)hervorming.
reformatoire, a. hervormend.
aformatrice, I. hervormster; t■, , a. hervormend.
dforme, I. hervorming, verandering, verbetering; kerkhervorming; afdanking (v.
soldaten); 't buitendienststellen; faire une
dans sa 'liaison, zijn huishouden in' krimpen; mettre 4 la i. -, , X uit de dienst
ontslaan (wegens lichaamsgebreken);
congi de ,■,, X ontslag met pensioen;
fusils de i-%., , X afgedankte geweren;
traitetnent de ', X pensioen; mettre en ,..,,

X uit de dienst ontslaan.

munten (geld); afschaffen (misbruiken);
X afdanken (krijgsvolk); afkeuren; pa l'a
fait ,--,, X daardoor is hij ontslagen.
rEformiste, in. voorstander v.hervorming ,e.,,
a. hervormingsgezind; dienstbaar aan de
hervorming, in 't belang v. een hervorming, hervormings...
refouillement, in. 't uithollen, 't opnieuw
onderzoeken, 't scherper doen uitkomen
v. h. relief.
refouiller, v.tr. weer doorzoeken; beter doen
uitkomen door uitholling (beeldhouwwerk).
refoulement, m. herhaalde volling; 't terugdringen; 't bedwingen.
refouler, v.tr. weer of opnieuw vollen (laken);
aanzetten, aanstampen (de lading); opstuwen (water); terugdringen, terugdrijven (den vijand); bedwingen (zijn tranen);
(arg.) afsnauwen (iemand); ,-,, v.intr. aflopen (v. 't getij); niet verder indringen
(v. spijkers &); niet trekken (v. schoorsteen); e.,-, au courant, tegen de stroom
opvaren; ,■., au travail, (arg.) 't vertikken
te werken; ne pas ,--, au travail, niet
tegen werken opzien; ,-%., la charge, X de
lading aanstampen.
refouloir, m. X aanzetter van een kanon.
refourbir, v.tr. weer oppoetsen.
rêfractaire, a. onwillig, weerspannig, gekant
(tegen); niet of moeilijk smeltbaar, vuurvast; ,--,, m. weerspannige, dienstweigeraar.
afracter, v.tr. breken (de stralen).
refractif, a. straalbrekend.
refraction, /. straalbreking, refractie; angle
de ,---,, brekingshoek.
rêfractoire, a. v. d. straalbreking.
rêfractometre, in. toestel voor meting v. d.
brekingscoefficient.
refrain, in. refrein; c'est son ,..., of le ,■., de la
ballade, dat is altijd zijn woord.
rifrangibilitê, f. breekbaarheid (der lichtstralen).
refrangible, a. breekbaar% (v. lichtstralen).
refrapper, v.tr. nog eens slaan; ,.., des monnaies, geld hermunten.
refrênation, /. beteugeling, intoming.
refraement, m. beteugeling, intoming.
refrêner, v.tr. beteugelen, betomen.
refrigerant, a. koud makend, verkoelend;
koel-; verkwikkend; ,--,, m. verkoelend
geneesmiddel; koelvat, -toestel.
Ofrigirateur, m. koelcel.

dfrigêratif, a. verkoelend.
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refrigeration, 1. afkoeling, verkoeling.
refrigerer, v.tr. afkoelen, verkoelen.
refringence, /. straalbrekend vermogen.
refringent, a. straalbrekend.
refriser, v.tr. (weer) opkrullen.
refrognk, a. stuurs, nors, knorrig.
refrognement, in. stuursheid, norsheid.
refrogner, v.tr. (i. -, son visage) & se e•s , v.pr.
zuur kijken, een nors of stuurs gezicht
zetten.
refroid, fn. afkoeling. [lijk.
refroidi, a. afgekoeld, verkoeld; ,-,, in. (arg.)
refroidir, v.tr. koud maken, verkoelen; (arg.)
mollen; e•-,, v.intr. koud worden, af-,
verkoelen, verflauwen; se ,-.,, kou vatten ; koud worden.
refroidissement, m. verkoeling; verflauwing;
kou, verkoudheid; moteur a e■, par l'air,
motor met luchtkoeling.
refroidisseur, m. X koeler, koelbak; (arg.)
moordenaar; ,•-i, a. afkoelend.
refuge, in. schuilplaats, wijkplaats, toevluchtsoord; vluchtheuvel; toevlucht;
uitvlucht; e.%., municipal, gemeente-asyl.
refugle, in. vluchteling, uitgewekene; uitgeweken Calvinist na de herroeping van
't Edict van Nantes.
refugier, (se), v.pr. vluchten, de wijk nemen,
wijken.
refuir v.intr. weer vluchten; terugvluchten.
refute, I. schuilhoek; list (v. wild); (fig.)
uitvlucht.

refus, m. weigering, weigerend antwoord;
afwijzing; e'prouver of essuyer un ,---,, een
weigering krijgen; le ,-%., d'un autre, wat
een ander geweigerd heeft; le ,-, du lait,
het wegblijven van het zog; au e■., d'un
autre, als een ander geweigerd heeft het te
doen (aan te nemen); enfoncer jusqu'ec ,-,
du mouton, zo ver mogelijk inheien; cela
n'est pas de e i, dat is niet af te slaan,
dat kan ik niet afslaan, daar zeg ik niet
refusable, a. te weigeren. [neen op.
refuse, a. geweigerd; ' in. afgewezene,
schilder & wiens werk niet toegelaten is
voor een tentoonstelling.
refuter, v.tr. weigeren; afwijzen, afslaan,
niet aannemen; etre refuse, geweigerd
worden; niet aangenomen worden (v.
schilderij voor tentoonstelling); niet toegelaten worden, afgewezen worden (bij
een examen); afkeuren; ,---, la bataille, de
strijd niet aannemen; on refuse du monde,
ze moeten mensen wegsturen; je lui refuse
ce droit, dat recht ken ik hem niet toe;
e., sa Porte a qn., niet thuis geven, niet
willen ontvangen; ,-,-, a diner, weigeren
te eten; ,-.-, de faire qc., weigeren lets te
doen; ,-,,, v.intr. weigeren, zijn dienst
weigeren, niet afgaan, ketsen, niet pakken, niet snijden; niet naar 't roer liiisteren; niet dieper gaan; in gebreke blijven;

regard

krimpen (v. d. wind); se "s, geweigerd
worden; zich ontzeggen, zich onthouden
van; se ,--, a, weigeren, zich er niet toe
lenen te.
refuseur, m. weigeraar; el bon demandeur
bon ,-,, een beleefde vraag verdient in elk
geval een beleefde weigering; vragen staat
vrij en weigeren daarbij.
refusion, /. terugbetaling.
refutable a. weerlegbaar.
refutation, I. weerlegging.
refuter, v.tr. weerleggen.
regagner, v.tr. terugwinnen, weer winnen,
herwinnen; weer krijgen; weer inverdienen, weer inhalen; weer bereiken, weer
opzoeken, terugkeren naar; ,•-, le dessus,
de overhand weer krijgen;'' son domicile,
‘-ises foyers, naar huis terugkeren; ,■,, v.pr.
se'', teruggewonnen, herwonnen worden,
terug te winnen zijn.
regaillarder, zie regaillarder.
regain, in. etgroen, nagras; (fig.) verjonging,
herleving, opflikkering der levensgeesten;
donner un e%-, d'e'nergie, nieuwe moed
geven.
regal, m. (pl. mss) onthaal, feestrnaal; lekkernij; tractatie; ,-.,, a. eau "se, koningswat er.
regalade, /. tractatie; vrolijk vuurtje; boire
a la ,---,, een glas (wijn) in eens door de keel
gieten zonder het aan de mond te zetten.
regale, m. J' regaal (orgelregister); "s, f.
koninklijk recht.
regalement, m. gelijkmaking, effening (v.
grond); gelijke verdeling, 't omslaan (van
de belasting).
regaler, v.tr. onthalen, tracteren; effenen;
e, qn. de qc., iemand op jets trakteren;
e'■, qn. de coups, iem. een pak slaag toedienen; t-i son cochon (pop.) zich zelf eens
trakteren; ,-., son suisse, (pop.) zelf zijn
gelag betalen; se e , , zich te goed doen:
smullen; elkaar tracteren.
regalia, m. regaliasigaar (fijne havana).
regalien, a. in: droit e • i, koninklijk recht.
regaliste, m. iem. door den koning in kerkelijk ambt benoemd.
reganir, v.tr. verbussen, opnieuw voeren.
reganter, (se), v.pr. zijn handschoenen weer
aantrekk en.
regard, tn. blik; oogopslag; kijkgat, opening
(in een leiding); abaisser les ,--is, de ogen
neerslaan; attirer les mss, de aandacht
trekken; avoir un e-s, zich verzien (bij
zwangerschap); jeter un ,-., sur, een blik
werpen op; lancer un "--/, een blik toewerpen; porter le ‘.., sur, het oog richten op;
promener ses e■is autour de soi, om zich
heen zien; laisser Comber un e--, sur, het
oog laten vallen op; tourner ses e■, s vers,
de blik wenden naar; au /Ns de, ten
opzichte-, ten aanzien van; d'un seul e■,,

regardant
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regénerescence, I. herschepping.
regent, a. regerend, besturend; ~, m. (.--,e,
f. bestuurder, -ster; regent, -es; leraar
(a. e. college); hoofd ener school (in Belgie); ' de la banque de France, lid van

met een oogopslag, met een (enkele)
bilk; en N, tegenover, op de nevenstaande bladzijde; mettre en ~, op de
voorgrond stellen.
regardant, a. nauwkeurig toekijkend; (pop.)
zuinig, op de penning; ~, tn. toeschouwer, toekijker.
regarder, v.tr. aanzien, bekijken, kijken naar;
betreffen, raken; i-•, comme, beschouwen
als; ,--, de haut en bas, met minachting
aanzien; ' de Pis, van nabij bekijken;
,•-, de travers, scheef aankijken; ne pas ",
ses enfants, niet naar zijn kinderen omzien; to ne m'as pas regarde?, weet je wel
wie je vOOr hebt? ,.., le nord, op het
Noorden liggen; naar 't Noorden wijzen;
e..., l'orient, op het oosten liggen; ~ le vide,
strak voor zich uit kijken, in de ruimte
staren; cela vous regarde, dat gaat u aan,
dat is uw zaak; cela ne vous regarde pas,
dat gaat u niet aan; ,-,,, v.intr. (op iets)
zien, letten; regarde! kijk (maar) ! kijk
eens; je regarde? mag ik even kijken (wat
er in is &)?; se faire e•-, , de aandacht trekken; r' ci (of par) la fenitre, uit het raam.
kijken; ,■., 4 sa montre, op zijn horloge
kijken; ,-%, ci ses pieds, v66r zich kijken
(waar men de voet zal zetten); it regarde
a deux sous, hij ziet op een dubbeltje,
regardex mieux aux choses que vous dites,
let beter op wat je zegt; ,-•., avec qn., bij
iemand inkijken (in een boek); ‘---, dans
la rue, op straat kijken; ' sur, uitzien,
uitkijken (uitkomen) op; y ~ ddeux fois
avant de..., zich tweemaal (zich wel) bedenken voor...; it n'y regarde pas de si
pres, hij ziet zo nauw niet; se ~, elkaar
aankijken (bekijken); se ,, comme, zicli
(elkaar) beschouwen, als; ces maisons se
regardent, die huizen staan tegenover elk.
regarnir, v.tr. opnieuw opmaken, -std.feren.
regate, f. roei- en zeilwedstrijd; cravate ,•,,
regatte, I. (arg.) vlees. [ zelfbinder.
regatter, v.tr. (arg.) eten.
regazonner, v.tr. opnieuw met graszoden
beleggen.
regel, tn. nieuwe vorst, het opnieuw invallen
van de vorst. Lvriezen.
regeler, v.intr. weer vriezen; weer toedgence, f. regentschap, ins. dat v. Philippe
d'Orleans (1715-1723); directeurschap
(v. school); voogdij; ~, a. volgens de losbandige mode van het Regentschap van
Philips van Orleans.
reginérateur, tn. - trice, f. hersteller, -ster;
N,- , , a. herstellend.
regeneration, f. herstel(ling); wedergeboorte;
hervorming.
regenerer, v.tr. herscheppen; hervormen, verbeteren; se ,--,, zich vernieuwen, een verjongingskuur ondergaan.
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*enter, v.intr. les-, onderwijs geven; i-d,
v.tr. (be)heersen, bevelen, commanderen,
den baas spelen, ringeloren.
regicide, m. koningsmoord; koningsmoordenaar, - moorder.
Ogle, I. verantwoordelijk beheer v. goederen; heffing v. indirecte belastingen door
de Staat zelf, regie; bureau, ambtenaren
der regie; ' municipale, gemeentebeheer;
mettre de e,, , voor staatsrekening doen
uitvoeren, beheren of exploiteren; exploitation en N, exploitatie in eigen beheer.
regimbement, m. 't tegenstribbelen.
regimber, v.intr. achteruitslaan; tegenstribbelen, tegenspartelen; ,.., contre 1' eperon,
de verzenen tegen de prikkels slaan.
regime, tn. regeringsvorm; inrichting, stelsel; beheer; leefregel, dieet; toerental (v. e.
motor); (gram.) voorwerp; ‘..# de bananes,
tros bananen; ,.•,, alimentaire, leefregels,
dieet; ancien e--,, oude regeringsvorm, ins.
vOOr 1789; ,-, direct (indirect), lijdend
(meewerkend, belanghebbend, oorzakelijk) voorwerp; ~ dotal, huwelijksvoorwaarden;,--, Modal, leenstelsel; ,---, forestier,
bosbeheer; ,---, lacte', melkdieet; ,---, protecteur, protectiestelsel; '
reprdsentatif,
parlementair regeeringsstelsel; le ' sec,
het drankverbod, het stelsel der „drooglegging"; le r•-, vegetal, het vegetarisch
dieet; mettre au ~ , op dieet stellen; mettre
au ,-., sec, „droogleggen" (door 't verbod
van sterke drank); vivre de ,---,, dieet
houden; sous le (---, de la communaute, in
gemeenschap van goederen; sous le ti
dotal, op huwelijksvoorwaarden.
regiment, m. regiment; partir pour le ‘■,,
gaan dienen.
rêgimentaire, a. regiments-; •-•,, m. soldaat
van 't zelfde regiment.
Rêgine, I. Regina.
reginglard, in. zure landwijn.
regingiette, f. (vogel)knip.
region, I. gewest; gebied, streek, sfeer.
regional, a. gewestelijk; ecole ,--, e, school
voor een bepaalde streek; ~, m. kraut
uit de provincie, provinciaal blad.
regionalisme, m. zie regionalite; ook: streven
om los to blijven van 't centraal gezag.
regionaliste, m. kenner der gewestelijke
zeden &.
regionalité, I. gewestelijkheid, gewestelijke
eigendommelijkheid, eigenaardigheid ener
streek of provincie.
rêgir, v.tr. besturen, beheersen; regeren.
43
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régisseur, m. bestuurder, rentmeester, intendant; (toneel)regisseur.

rêgistrateur, tn. ambtenaar van den pans
voor 't inschrijven der bullen.

registre, in. inschrijvingsboek; lijst; register;
monsterrol; '' matricule, stamboek; les

"-is de l'etat civil, de registers van de burgerlijke stand; ~ d'hOtel, vreemdelingenboek; ‘-•-, d'orgue, J% orgelregister; ~ de
vapeur, smoorklep; tenir ~, boekhouden;
tenir '' de tout, alles onthouden, niets
vergeten; etre sur les —
' s de qn., bij iem.
opgeschreven staan; bij iem. in het verdomboekje staan.
registrer, v.tr. (oud) inschrijven.
reglable, a. verstelbaar.
rêglage, m. liniering; regeling, ~ du lit,
X vuurregeling; zie ook tir.
rigle, f. liniaal; regel, richtsnoer; regelmaat,
orde, voorschrift; les ",s, de regels, de
maandstonden; les quatre (premieres) ,■.,s,
de vier hoofdbewerkingen (der rekenkunde); ~ de conduite, gedragslijn; ~ de
socie't4 gezelschapsrekening; "--, de trots,
regel van drie en; a la'', met het liniaal;
dans les (of toutes les) —
' s, volgens de
regelen der kunst; it est de ,--, que, het is
regel dat...; c'est de'' absolue, daar mag
niet van afgeweken worden; en "., (generale), in de regel, in 't algemeen; en ~,
in orde, in de vereiste vorm; etre en
"-i sur, voldaan hebben aan alle voorschriften of eisen betreffende...; se
mettre en i. ,, zijn zaken regelen; (zijn
sehulden) betalen; se tnettre en"-, avec, een
schikking treffen met, afrekenen met.,
sans r■i , zonder regel, regelloos; ongeregeld; selon les ~s, volgens de regels.
rig16, a. gelinieerd; ordelijk, regelmatig,
geregeld.
riglet-êquerret, I. winkelhaak.
reglement, im. regeling, bepaling, verordening, reglement; ~ ; zie ook tir.
reglement, adv. regelmatig, ordelijk.
règlementaire, a. 't reglement betreffend,
volgens voorschrift.
aglementarisme, tn. 't overdreven reglementeren, „maszregeln".
règlementation, I. reglementering, regeling.
rêglementer, v.tr. reglementeren: aan een
reglement onderwerpen.
rigler, v.tr. linieren; in orde brengen, regelen; betalen; reguleren; (een rekening)
afsluiten of vereffenen; afrekenen met;
voila qui est re'gle, ziezo, dat is afgedaan;
,-, l'appareil, 't toestel instellen, afstemmen (radio); ~ l'ardoise, afrekenen; ,--,
un . compte, een rekening vereffenen; ,---,
sonsompte, hem naar verdienste behandelen; i-,, le garcon (l'hOtel &), afrekenen met
den kellner; ~ ses pas sur la musique, op
de maat van de muziek lopen; se ~, ge-

regret

regeld worden; zich regelen; zich schikken, -richten naar; se", sur qn., een voorbeeld aan iemand nemen.
rêglet, m. lijstje, richeltje.
rêglette, f. liniaaltje.
rêgleur, tn. linieerder, lijnentrekker.
rêgIeuse, f. linieermachine.
riglisse, f. zoethout; (arg.) brandewijn; bdton
de N,i, pijp drop; bois de " - i , zoethout;
Sus de N,, drop; (pop.) roetmop, nikker.
règlure, f. liniering.
regnant, a. regerend, heersend°.*
Regnard, m. Reinhard.
Regnaud, in. Reinoud.
rigne, tn. regering; heerschappij, macht;
rijk; le e •, animal (mineral, vegetal), het
dierenrijk (delfstoffenrijk, plantenrijk).
rêgner, v.intr. regeren, heersen; in zwang
zijn; zich uitstrekken, zich bevinden,
lopen; "-, sur, beheersen; ' (sur) le
long du salon, P.-, tout autour du salon,
zich uitstrekken langs of langs de vier
muren van 't salon.
regnicole [regni-], tn. inboorling, inwoner
(v. e. rijk).
regonflement, in. 't weer opblazen.
regonfler, v.tr. weer opblazen, -oppompen;
~, v.intr. weer zwellen, -opzetten; se'',
weer opzwellen.
regorgement, tn. overvloeiing.
regorger, v.intr. overvloeien, overlopen;
volop hebben; ~ de, overvol zijn van;
,■., de monde, tjokvol zijn; "s, v.tr. teruggeven; faire e qc. a qn., iem. dwingen
met lets voor de dag to komen.
regouler, v.tr. (pop.) volstoppen (met eten);
(fig.) afsnauwen.
regrat [-gra], in. kleinhandel, kramerij.
regrattage, m. 't afbikken, 't afkrabben.
regratter, v.tr. afkrabben, afbikken; ~,
v.intr. afdingen, pingelen, beknibbelen.
regratterie, f. kramerij.
regrattier, m. -lire, f. komenijsbaas, -vrouw,
kleine koopman, -vrouw; knibbelaar,
-ster.
regressif, a. regressief, teruggaand, dalend.
regression, I. herhaling van woorden in omgekeerde orde; achteruitgang; teruggang.
regressivement, adv. regressief.
regret, tn. spijt, leedwezen, berouw; "-is,
betuigingen van leedwezen; avoir '— a
qc., lets betreuren; avoir ' de qc., lets
berouwen; avoir ~ que, 't betreuren dat;
j'ai ~ que, ook: het spijt mij dat...; je
n'ai qu'un ,--, , alleen een ding spijt me;
je n'ai pas de", a mon argent, ik betreur
het geld niet dat ik uitgegeven heb; je ne
donne pas'' d ma fortune, ik bekommer
mij niet om 't verlies van mijn vermogen;
laisser bien des ~s, smartelijk gemist
worden, diep betreurd worden; d ~,
ongaarne, met tegenzin; a mon grand N,
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tot rnijn grote spijt; de vous quitter
het spijt me dat ik u verlaten moet.
regrettable, a. betreurenswaardig, jammer
regretter, v.tr. betreuren, spijt-, berouw
hebben van; terugverlangen naar; ti un
occasion, er spijt van hebben een gelegen
heid niet benut te hebben; je regrette de
l'avoir fait, het spijt me dat ik het gedaan
heb; je regrette que (met subj.), het spij
mij, dat; it est a
que (met subj.), het is
jammer, dat.
reguingotte, f. (pop.) zie redingote.
regularisation, I. regeling, vaststelling.
agulariser, v.tr. in orde brengen, regelmati
maken, (wettig) regelen.
agularite, f. geregeldheid, regelmatigheid
regelmaat, geregelde gang.
regulateur,
regelaar; toestel om de gang
van een machine te regelen, regulator
regulateur, juist gaande pendule; de
courant,l stroomregulator; N de tension,
spanningregelaar; ti de vitesse, snelheidsregelaar;
a. regelend.
agulatrice, f. regelaarster;
a. regelend
agule, m.
winterkoninkje; (oud) koning
zuiver metaal;
f. regulateur (aan klok)
agulier, a. regelmatig, geregeld, ordelijk
clerge
geestelijken, die aan een ordesregel onderworpen zijn; etre
geregeld, stipt of nauwgezet (iets doen);
m. 't regelmatige; ordegeestelijke,
-broeder; X soldaat van bet (een) geregeld leger.
aguliirement, adv. geregeld, regelmatig.
regurgitation,
oprisping.
agurgiter, v.tr. oprispen, spijzen weer in de
mond terugbrengen.
rehabilitation, f. herstelling (in rechten &);
eerherstel, rehabilitatie.
ahabilitatoire, a. v. h. eerherstel.
ahabiliter, v.tr. in de vroegere rechten herstellen; in eer herstellen, rehabiliteren;
se e. • d, de achting herwinnen, zijn goede
naam terugkrijgen.
ahabituer, v.tr. weer gewennen.
rehausse, f. $ stijging, verhoging.
rehaussement, tn. verhoging.
rehausser, v.tr. verhogen; beter of voordeliger doen uitkomen; prijzen, verheffen; luister bijzetten; ti d'or, opwerken-,
afzetten met goud.
rehauts,
hoogsel (in de schilderkunst).
aimportation, f. $ wederinvoer.
aimporter, v.tr. $ wederinvoeren.
rêimposer, v.tr. opnieuw belasten, een
nieuwe belasting opleggen.
reimposition, f. wederoplegging, nieuwe
rêimpression, f. herdruk. [belasting.
aimprimer, v.tr. herdrukken; ,v. pr. se",,
herdrukt worden.
Reims [as], f. Reims.
rein, m. Hier;
flogant of mobile, wandelen-

ti

rejaillir

de vier;
— s, lendenen; avoir du —', avoir
les s forts (of solides), sterk van lendenen zijn; (fig.) rijk, machtig zijn; se casser
les ,Nas, de nek breken; se ceindre les mss,
de lendenen omgorden, zich ten strijde
aangorden; se donner un tour de mss, zich
verrekken.
aincararation, f. weer gevangenzetting.
aincararer, v.tr. weer gevangenzetten.
reincarnation, 1. reincarnatie: wedervleeswording.
wederinlijving.
reincorporation,
aincorporer, v.tr. opnieuw inlijven.
des amours, Venus;
reine, I. koningin; la
des abeilles,
la
des anges, Maria; la
de bijenkoningin; la du bal, de reine
du bal, de schoonheid van 't bal; la e■-,
des cieux, de hemelkoningin: Maria; la
des mss, de kodes nuits, de maan; la
de
ningin van de Mi T careme; faire la
koningin uithangen.
Reine, f. Regina.
reinet-claude, f. soort groene pruim.
reinet-des-bois, f. $ echt walstro.
reinet-des-pas, f. $ moerasspiraea.
reinet-margueritet, f. $ Chinese sterrebloem.
reine-mire, I. koningin-moeder.
koningin-regentes.
reine-agente,
reinette, I. renet (appel); (pot.) liefste;
d'or, goudrenet.
reinstallation, f. 't weder installeren in een
ambt.
reinstaller, v.tr. opnieuw inrichten of installeren°, in een ambt of waardigheid
herstellen; v. pr. se zich opnieuw
inrichten of installeren.
reinte, a. in: (bien)
sterk van lendenen.
aintêgrande, f. herstelling in 't bezit.
reintegration, I. herstelling in 't bezit.
aintEgrer, v.tr. in 't bezit herstellen; weer
gevangen zetten; weer aanstellen; weer
op zijn plaats zetten; weer inbrengen;
sa demeure, zijn woning weer betrekken;
le bureau, weer naar 't kantoor gaan;
le domicile conjugal, weer terugkeren
in de echtelijke woning. [den.
reintroduction, I. 't weer inbrengen, -inleiréintroduire, v.tr. weer inbrengen, -inleiden,
-binnenleiden.
ainventer, v.tr. weer uitvinden.
ainviter, v.tr. weer uitnodigen.
aitêrateur, a. herhalend.
aiteratif, a. herhalend.
alteration, f. herhaling.
aiterer, v.tr. herhalen.
reitre [retr], m. Duits ruiter in Franse
dienst (i6e eeuw); plompe vechtjas; ruitermantel.
rejaillir, v.intr. terugspringen, opspatten;
afstralen; sur, (fig.) terugvallen, terugkomen op.
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rejaillissant, a. spuitend, opspattend.
rejaillissement, fn. 't terugspringen, 't opspatten.

rejet, M. 't (weg)werpen; 't overbrengen;
afkeuring, verwerping; nieuwe zwerm
(bijen); $ nieuwe scheut, spruit.
rejetable, a. verwerpelijk.
rejeter, v.tr. werpen; van zich (af)werpen,
achteruitwerpen, terugwerpen; uitwerpen, wegwerpen; verwerpen; afwijzen,
afkeuren; niet overnemen; $ schieten,
weer doen uitspruiten; ,--, le bldme (une
faute) sur qn., iem. de schuld van lets
geven; f. / le compte sur, de rekening overdragen op...; ,%., en arriere, achteroverkammen; ,-,, en notes, aan de voet der
bladzijde opnemen als aanmerking; nous
voila rejetes bien loin (de notre suiet), nu
zijn we een heel eind afgedwaald;'',v.intr.
nieuwe loten schieten; ed, v. pr. se ,--,,
elkaar toewerpen; se '' en arriire, zich
achterover werpen; achterover leunen;
achteruit springen; it s'en refet‘loin, hij
wierp het ver van zich, wilde er nets van
weten; se "-, sur, terugkomen op, zich
beroepen op; se ,---, vers, zich wenden (om
hulp) tot.
rejetoir, tn., ire, f. vogelknip.
rejeton, in. $ spruit, loot; (fig.) telg.
rejetonner, v.intr. $ nieuwe loten schieten,
uitspruiten; fd, v.tr. de zijloten afknijpen
(v. tabak).
rejoindre, v.tr. weer samenvoegen, -verbinden; zich voegen bij; inhalen, achterhalen; "-, son carps d'artnie (son regiment),
zich weer begeven naar zijn regiment; je
vous rejoins dans un instant, ik kom dadelijk weer bij u; se "., , weer bij elk. komen,
elkaar inhalen, elkaar weer treffen;
samengroeien.
rejointoyer, v.tr. (metselwerk) weer opvoegen.
rejouer, v.tr. nog eens spelen°, weer (een
kaart) uitspelen, nog eens laten spelen om
(een som); ,,,, v.intr. opnieuw spelen;
weer uitkomen (bij 't kaarten).
djoui, a. vrolijk, blij, opgeruimd; e■, , tn. in:
un gros ,%.,, een joviale vent; e•-,, f. une
grosse "-,e, een vrolijke zus.
.réjouir, v.tr. verblijden, verheugen; se
de, zich verheugen over.
rëjouissance, f. vreugdebetoon, feestvreugde, vrolijkheid; been (bij vlees); elle a plus
de ,-•-, que de viande, het is bij haar meer
bot dan vlees, het vet zit haar niet in de
weg; cri de ,---,, vreugdekreet; ,,, s, feestelijkheden.
iljouissant, a. verblijdend, vermakelijk.
relAchant, a. (& m.) lax erend-, losmakend
(middel).
relfiche, tn. 't ophouden; verpozing, ontspanning; it ne donne point de ,- -,, hij laat

relaxation

niet los, hij houdt niet op; le thedtre fair
er wordt niet gespeeld, er is geen voorstelling;
,'
sans '', onophoudelijk; ,,,, f.
4). verversingsplaats (v. schepen), aanloophaven; faire ,-,,, een haven aandoen
of binnenlopen.
reaché, a. los; loslijvig; losbandig, ongebonden.
relAchement, tn. ontspanning; verpozing;
verzachting; verslapping (der tucht), verflauwing (van ijver); losheid (der zeden);
loslijvigheid; it y a du e%, dans le temps, het
weer is wat zachter.
reacher, v.tr. los(ser) maken, ontspannen,
vieren; vrij-, loslaten; ,.,, v.intr. aandoen,
binnenvallen (een haven); e-, du prix,
afslaan, wat laten vallen van de prijs;
ook ,----. se e■, , verslappen, verflauwen;
zachter worden (v. 't weer).
relAcheur, a. (& m.) 1 binnenvallend (schip).
relaps, m. verse paarden, -jachthonden;
wisselplaats, pleisterplaats; aangeslibde
grond; ¶ relaistoestel; chevaux dew, wisselpaarden; avoir des habits de ', kleren
ter verwisseling hebben; titre dew, nieuw
titelblad voor een oudere uitgave die
door moet gaan voor pas verschenen.
relaissê, a. afgejaagd (van haas).
relaisser, v.tr. afjagen (een haas).
relancer, v.tr. weer opjagen (wild); opjagen
(bij het spel); vervolgen, lastig vallen,
nalopen met een verzoek; een standje
maken, afsnauwen.
relaps, [-laps] a. (& fn.) -e, f. afvallig(e).
rêlargir, v.tr. verwijden, verruimen.
rélargissement, in. verwijding, -miming.
relarguer, v.tr. (arg.) in vrijheid stellen.
relater, v.tr. berichten, vermelden.
relatif, a. betrekkelijk; ,.., 4, betrekking
hebbend op; ,.,, m. betrekkelijk voornaamwoord.
relation, f. betrekking, verhouding, relatie;
verkeer, omgang; verhaal, relaas; des
,-•,s, ook: connecties; e is d'amitid, vriendschapsbetrekkingen; ,---is de commerce,
handelsbetrekkingen; avoir de belles mss,
goede relaties hebben; avoir ‘-,-, a, betrekking hebben op (lets); avoir ", avec,
relaties hebben met (iemand); en , • , (s) a
(avec), in betrekking staand met; nous ne
sommes pas en e,,, , we hebben geen relaties met elkaar, we gaan niet met elkaar
om.
relativement, adv. betrekkelijk; e%., ci..., met
betrekking tot...
relativisme, m. leer, volgens welke al ons
kennen betrekkelijk is.
relativiste, m. aanhanger v. h. relativisme.
relativitê, f. betrekkelijkheid; relativiteit.
relaver, v.tr. nog eens wassen.
relaxation, f. loslating (uit de gevangenis);
verslapping, slapheid.
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relaxer, v.tr. vrijlaten, op vrije voeten stellen; doen verslappen.
relayer, v.tr. aflossen; ~, v.intr. van paarden
verwisselen; ~, v. pr. se ~, elkaar aflossen, -afwisselen.
relayeur, m. verhuurder van wisselpaarden;
,-,-, de bateaux, verhuurder van wisselpaarden voor trekschuiten.
relegation, I. verbanning "%-, dans une place
forte, vestingstraf.
religue, f. in bagno.
releguer, v.tr. (naar een bepaalde plaats)
verbannen; in een strafkolonie interneren, deporteren; ~ au grenier, naar
de zolder verbannen; P., au second
plan, op de achtergrond plaatsen;
...dans les notes, ...in de aantekeningen
onder dak brengen; '' en province, naar
de provincie overplaatsen of wegsturen;
—, parmi les fables, naar 't rijk der fabelen
verwijzen; ,,,, v. pr. se ~, zich terugtrekken.
relent Pal m. muffe, duffe lucht of smaak;
sentir le ~, muf ruiken.
relevailles, f. pl. eerste kerkgangrener
kraamvrouw.
relevante, f. (pop.) mosterd.
relive, I. opname, 't opnemen (v. gewonden
&); Waflossing (v. werklieden, schildwachten &); ti buslichting; etre a la ~,
(arg.) er weer boven op komen (v. zaken);
...de ~, aflossings...
relevê, a. verheven, voornaam; aanzienlijk;
pas',, , fiere tred; pas ~s, huppelpassen;
sauce -'e, pikante saus ~, m. lijst, op gave, uittreksel (van rekening, staat &)
tussengerecht; plooi (in japon) . le ,---, du
potage, het gerecht na de soep.
relevee, f. namiddag; ,'. 0 de couches, 't opstaan van een kraamvrouw; a... heures
de ~, om... uur des namiddags.
relive-jupe, m. rokophouder.
relivement, m. wederoprichting; nauwkeurige opsomming; uittreksel.
relive-moustache, m. snorophouder.
relive-quartier, m. schoenhoorn.
relever, v.tr. weer oprichten, -opheffen;
opslaan (de kap van een auto &); weer
vlot maken (een schip); opnemen, opbeuren (iets); pikanter maken (een gerecht); verheffen, verhogen; doen uitkomen, in 't licht stellen; releveren, meer
in 't bijzonder ter sprake brengen, wijzen
op, ingaan op; ontheffen, vrijspreken;
aflossen; ~ appel, app el aantekenen; ~ la beautd, de schoonheid verhogen; ~ une bale, 0°,3 een bal van de
gevaarlijke nabijheid van de zak wegspelen; ~ sa charge, 't prestige van zijn
betrekking verhogen; ~ ses cheveux,
't haar opsteken; ~ sa condition, zijn
positie verbeteren; ,---, la ate, de kust
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opnemen; P%, le defaut, het verloren spoor
weer terugvinden; ~ le deli, de uitdaging
aannemen; ~ un devoir, het huiswerk
overschrijven; ' le gant, de handschoen
oprapen; ~ la garde, de wacht aflossen;
une industrie, een tak van nijverheid
weer doen bloeien; une maille, een steek
oprapen; ~ les mains, de slagen opnemen
(bij 't kaarten); ,..--, un mot, een woord releveren; ~ un pecheur, een zondaar opheffen na zijn val; ~ un plat par un autre,
een volgend gerecht opdienen; ,-., qn. de
qc., iem. over jets berispen; iem. van of
uit jets ontslaan; ~ un usage, een gebruik
weer in twang brengen; ,--,, v.intr. afhankelijk zijn; beter worden (na ziekte);
opkruipen (v. een japon); ,-•., de couches,
weer opstaan na een bevalling; ,---,
de la couronne, afhankelijk zijn van
de kroon; ,.■, de la juridiction de...,
behoren tot het rechtsgebied van...,
onder het rechtsgebied van... bescheiden
zijn; ~ d'une maladie, na ziekte weer
opstaan; ~ d'un port, 4, het anker lichten
en uitzeilen; it n'en relevera pas, hij zal
er niet van bovenop komen; se ,,, weder
opstaan; herstellen; zijn krachten herwinnen; er weer bovenop komen; elkaar
aflossen; s'en,■, , er weer bovenop komen.
releveur, m. & a. (muscle ~), opheffer
(spier); de buslichting verrichtende (post[beambte).
rellage, m. 't kuipen.
relicher, v.tr. (pop.) kussen, fuiven.
relic, a. ingebonden; dlegamment ~, (arg.)
elegant gekleed.
relief, m. relief: verheven beeldwerk; glans,
aanzien; ,-,s, kliekjes, restjes; donner du
a, mettre en ~, doen uitkomen; etre
en ,--,, goed uitkomen.
relier, v.tr. inbinden (boeken); weer verbinder', verbinden, in gemeenschap brengen (met, a, avec); kuipen.
relieur, in. -euse, f. boekbinder, -ster.
religieusement, adv. godsdienstig; stipt,
nauwgezet.
religieux, m. -euse, f. monnik; non; kloosterbroeder, -zuster; ,- 0 , a. godsdienstig,
vroom; stipt, nauwgezet (op het punt
van, sur); guerre ,■, euse, godsdienstoorlog; habit ~, ordekleed; vie ~euse,
kloosterleven silence "-i, eerbiedige stilte.
religion, I. godsdienst, religie; geloof; gewetenszaak; la N, ook: het Calvinisme;
avoir de la ~, godsdienstig zijn; e'clairer
la ,---, de qn., iemand inlichten, de ogen
openen; se faire une ,-., de qc., een gewetenszaak van jets maken; zich jets tot
een heilige plicht maken; surprendre of
tromper la'- de qn., iem. bedriegen, die
te goeder trouw is; violet la ' du serment,
zijn eed schenden; apres vingt ans de ,-...,,
na 2o jaar in 't klooster geweest te zijn;
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remêde

Alphonse en , als non remballage,
't weer inpakken, 't overzuster Alphonse; entrer in 't klooster
pakk en.
gaan; mourir en ~, als Christen sterven. rembarrer, v.tr . weer inpakken, om-, over-
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religiosite, I. godsdienstigheid.
relimer, v.tr. overvijlen, bijvijlen.
(arg.) in 't nieuw gekleed
relingê, etre
zijn.
m. recidivist.
relingue, I. (arg.) bag-no;
reliquaire [-Ur], m. reliquieenkast.
in. overschot (v. e. rekening);
reliquat,
overblijfsel (v. e. ziekte).
m. die 't overschot
[-katerj
reliquataire,
v. e. rekening schuldig blijft; titre , de...,
nog... schuldig zijn (blijven).
relique, I. overblijfsel v. e. heilige, relikwie,
reliek.
v. pr. se
relire, v.tr. overlezen, herlezen;
zich laten herlezen, overlezen wat
men zelf geschreven heeft.
rellure, f. 't inbinden (v. e. boek); band.
bij den boek(v. e. boek); titre d la
binder zijn. [ huring.
relocation, f. wederverhuring, onderverrelouage, tn. rijtijd van de haringen; onderhuur. [huren.
relouer, v.tr. weer huren of verhuren, onderreluctance, I. 17, weerstand d. magnetische

pakken (pop.) wegsturen, afschepen, de
bons geven.
rembarquement, m. wederinscheping.
rembarquer, v.tr. weer inschepen; se , zich
opnieuw inschepen; zich weer met lets
inlaten.
rembarrer, v.tr. krachtig terugdringen;
afsnauwen, de mond snoeren, uitvaren
tegen; it s'est fait hij heeft de wind
van voren gekregen.
remblai, m. opgebrachte aarde; aanplemping; aanvulling met aarde; ophoging;
en ~, opgehoogd.
remblaver, v.tr. weer bezaaien.
remblavure, /. tweede bezaaiing.
remblayage,
't aanplempen, 't ophogen,
aanaarding.
remblayer, v.tr. aanvullen, ophogen met
aarde &.
remboltage, m. 't zetten v. e. boek in een
nieuwe band.
remboltement, m. 't weer in 't lid brengen.
rembolter, v.tr. weer in 't lid brengen (wat

werpt, begluurder, spion.
reluqueuse, I. (pop.) lorgnet; kijkertje.
relustrer, v.tr. nieuwe glans geven aan.
remitcher, v.tr. herkauwen (fig.) overdenken.
remaillage, & zie remmaillage.
remaniement, of remaniment m. omwerking.
remanier, v.tr. omwerken; verbeteren.
remanieur, m. omwerker.
remanquer, v.tr. weer missen.
remarier, v.tr. weer uithuwelijken; se
hertrouwen.
remarquable, a. -ment, adv. opmerkelijk,
merkwaardig.
remarque, f. opmerking; aanmerking; fen ai
dat heb ik (al) opgemerkt of
fait la
gezegd; dat heb ik gemerkt; digne
opmerkenswaardig.
remarquer, v.tr. opmerken, aanmerken,
waamemen; onderscheiden; weer merken;
faire~ qc. d qn., iem. op lets opmerkzaam
maken; se faire ~, de aandacht trekken,
de aandacht op zich vestigen; se~ opgemerkt worden, de aandacht trekken.

teruggeven (als de voorstelling niet doorgaat); aflossen; qn. de ses frais, iemand
zijn (on)kosten vergoeden; ti un soufflet,
een oorvijg oplopen (krijgen); se
zich zelf betalen; (geld) afhouden; se r■,
par la poste, een postquitantie afgeven.
rembranesque, a. rembrandtiek, op de manier van Rembrandt.
rembruni, a. somber, betrokken, bruin ge-

ontwricht was); in een oude band ingeleiding.
binden (een boek).
reluire, v.intr. blinken; schitteren; glinste- rembourrage of rembourrement, in. opvulling, opvulsel.
ren; tout ce qui reluit n'est pas or, 't is
[stoppen (met eten).
alles geen goud wat er blinkt.
rembourrer,
opvullen; se
zich volreluisant, a. blinkend, glanzend, glimmend, rembourrure, f. opvulsel.
schitterend.
remboursable, a. terug to betalen, aflosbaar.
reluisante, I. (arg.) maitresse.
remboursement, terugbetaling, aflossing;
pt. (pop.) ogen.
reluits,
rembours, verrekenbedrag; contre
onder rembours; colic contre
reluquer, v.tr. (pop.) begluren; begerige
verreken-blikken werpen op.
pakket.
reluqueur, tn. (pop.) die begerige blikken rembourser, v.tr. terugbetalen; het geld

worden.

rembrunir, v.tr. bruin maken; (fig.) verduisteren, versomberen; se somber
worden, betrekken.
rembrunissement, tn. verduistering, versombering, somberheid.
rembuchement, m. terugkeer van 't hert in
zijn leger.
rembucher, v.tr.
un cerf, 't hert tot zijn
leger volgen; se
terugkeren naar
zijn leger.
remide,
geneesmiddel; middel; (arg.)
revolver;
(ook:) een lavement ; un~,
een lastig heer;

contre (pour) la fièvre,

koortsmiddel; iln'y a pas de ti d cela, daar

remediable
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remissionnaire

is niets tegen te doen, daar is geen kruid
droits, iemand in zijn rechten herstellen;
voor gewassen apporter
qn. en colhe (en gaietd), iemand opa, verhelpen;
genezen; prendre un
nieuw boos (vrolijk) maken; je vous
wat innemen; een
lavement nemen;
remets le soin de cette affaire, ik vertrouw
d'amour, remedie
tegen de liefde; "•., de bonne femme, huisweer
die zaak aan uw zorg toe; se
middeltje; sans
waarvoor geen kruid
bedaren; weer beginnen; uitgesteld worgewassen is, ongeneeslijk; zie ook mal.
den; zijn gezondheid herkrijgen, herremediable, a. herstelbaar, te verhelpen.
stellen; remettez-vous, (pop.) blaast u even
remedier, v.intr. (a) verhelpen, voorzien (in).
uit; se", qc., zich jets herinneren; le temps
remener, v.tr. weer mengen, opnieuw doorse remet (au beau), het weer klaart op;
schudden of schudden.
se "a a flot, weer op dreef komen; se
remembrance, I. (oud) herinnering.
au travail, weer aan 't werk gaan;
remembrement, m. ruilverkaveling.
(bien) avec, weer goede vrienden
se
remembrer, v.tr. anders verkavelen.
worden met; se
en chemin, zich weer
rememoratif, a. herinnerend; fete rememoraop weg begeven; s'en N a qn., zich op
tive, gedenkfeest.
iem. verlaten; se ", en gaietd, weer
remêmorer, v.tr. herinneren; les... lui remevrolijk worden; se '' en voiture, weer
morent, hij herinnert zich de...;
qn.
instappen; se"-, sur qc., weer terugkomen
de qc.,
qc. 4 qn., iemand aan jets herop jets, er opnieuw aan beginnen, het
inneren; se ", qc., zich jets herinneren.
weer opvatten; je m'en remets d votre
remener, v.tr. terugbrengen.
decision, ik laat de beslissing aan u over.
remerciement of remerciment, m. dankzeg- remeubler, v.tr. opnieuw meubileren;
ging, dankbetuiging, bedankje; faire ses
v. pr. se ti, zich nieuwe meubels aan,-■, s de qc. et qn., iemand voor jets bedan- Remi [rêmi], in. Remigius.
[schaffen.
ken.
rêmige, f. slagpen.
remercier, v.tr. danken; bedanken, beleefd reminiscence, f. (flauwe) herinnering; plaats
weigeren; afdanken, ontslaan;
son
(in gedichten, muz. &) die aan een anboulanger, (pop.) het hoekje omgaan, dood
dere doet denken, reminiseentie.
gaan;
qn. de (of pour) qc., iemand voor rem's, a. hersteld, (weer) bekomen &; zie
jets bedanken.
ook partie.
remere, m. recht van terugkoop;
met remisage, m. stalling, berging (v. rijtuigen &).
het recht van wederinkoop.
remise, 1. afgifte, overhandiging, terhandremettant, m. remittent (v. e. wissel).
stelling; overmaking (v. geld), geldzenremetteur, m. remittent (v. e. wissel).
ding; het herplaatsen, weer zetten, opremettre, v.tr. weer op zijn plaats brengen,
nieuw aanbrengen &; nieuwe inzet; ver-zetten, -leggen &; herstellen; weer in 't lid
schuiving, vertraging, uitstel; vergiffenis,
brengen (een arm &); inzetten (een ruit);
gedeeltelijke kwijtschelding (v. schulden,
zich te binnen brengen, thuis brengen,zich
v. straf); korting; commissieloon, makeherinneren, herkennen (iem.); overhandid l'heure,
laarsloon; remise, koetshuis;
gen, ter handstellen, overmaken (geld &);
de
het gelijkzetten (v. uurwerken);
toevertrouwen, overlaten; uitstellen; gedroits, vrijstelling van (invoer)rechten;
ruststellen; verzoenen, vergeven, kwijtde voitures, stalhouderij; voiture de
schelden; remettez pa!, (pop.) kop dicht !;
m. gehuurd rijtuig (v. d. stalof
son chapeau, zijn hoed weder opzetten;
rijtuig, bij
houder); voiture de grande
,---, les esprits, de gemoederen tot bedaren
't jaar, de maand & gehuurd; contre
brengen; les ", bien ensemble, hen weer
de, tegen afgifte van; titre sous la ", (arg.)
met elkaar verzoenen;
la partie, de
buiten betrekking zijn, op straat staan;
partij onbeslist latent'- qc. a la decision
mettre sous la ,--,, (arg.) zijn conge geven.
de qn., jets aan de beslissing van iem. remiser, v.tr. (rijtuigen) stallen; (fietsen)
overlaten;
qc. a neuf, als nieuw opopbergen (ook: in de gevangenis) in beknappen, vernieuwen; ti qc. d'aplomb,
waring geven; (fig.) afdanken, op stal zethet weer overeind zetten;
qc. dans son
ten; op zijn plaats zetten (iemand); se
esprit, zich iets weer te binnen brengen;
a, neerfaire
afgepoeierd worden; se "
"-, qc. en question, jets weer te berde brenstrijken (v. patrijzen).
gen; "-, qn., iemand thuis brengen, zich remiseur, m. rijtuigverhuurder.
zijn naam & herinneren;'' qn. d sa place, remisier, m. $ commissionnair van een wisiemand eens flink op zijn plaats zetten;
sel-agent, hoekman, beursagent.
qn. chez lui, iemand thuisbrengen, aan remissible, a. verschoonbaar, vergeeflijk.
zijn huis afzetten;
qn. dans ses biens, remission, f. vergeving, genade, kwijtiemand herstellen in zijn bezit;
qn.
schelding; vermindering, verzachting;
dans le bon chemin, iemand weer op de'
sans
meedogenloos.
rechte weg brengen;
qn. dans ses remissionnaire, m. & f. begenadigde.
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remittent, a.
afnemend, nu en dan
bedarend.
remmaillage, tn. 't mazen.
remmailler, v.tr. mazen.
remmailloter [ram-], v.tr. weer inbakeren
(een kind).
remmancher [ram-], v.tr. van een nieuw
heft of hecht voorzien.
remmener [ram-], v.tr. weer meenemen.
limo's, a. uit Reims; Rte, tn. bewoner van
rêmolade, f. zie remoulade.
[ Reims.
remole, f. draaikolk.
remontage, tn. 't opvaren (van een rivier);
't opwinden (van een uurwerk); 't maken
v. nieuwe zolen en voorschoenen (aan
schoenen); X 't opnieuw monteren.
remontant, a. opnieuw bloeiend tegen de
oogsttijd, nabloeiend; ~, m. uiteinde
waaraan het koord bevestigd wordt; (fig.)
opwekkertje, stimulans.
remonte, f. X remonte: aankoop v. nieuwe
paarden voor bereden wapens; kt, 't opvaren (v. e. stroom); en r■d, tegen de
stroom in.
remont6e, f. het weer opvliegen; (pop.) zie
relev de.

remonter, v.intr. weer naar boven gaan,
rijden &; weer in de hoogte gaan, rijzen;
weer to paard stijgen, weer instappen;
stroomopwaarts varen, opvaren; opkruipen (v. das &); ' 4, opklimmen tot, dagtekenen uit; teruggaan tot; ,--, de deux
siecles en arriere, twee eeuwen teruggaan;
‘---, en voiture, weer instappen; ,.., jusqu'aux
temps les plus reculds, teruggaan tot de
oudste tijden; ~ sur le trOne, de troon
weer beklimmen; ".., sur sa bite (son
chcval), er weer bovenop komen; ~ sur
l'eau, weer boven water komen; er weer
bovenop komen; ,.•,, v.tr. weer naar boven
brengen, -halen 8c, hoger optrekken (een
muur); weer bestijgen (een rijdier); opwinden (een uurwerk); weer monteren
of ineenzetten (bv. een machine); opnieuw
zetten (v. stenen); opnieuw uitrusten,
weer van het nodige voorzien; in een
vroegere tijd verplaatsen; opmonteren,
opvrolijken; ~ sa bite, (fain.) er weer
bovenop krabbelen (na ziekte); ' des
bates, laarzen voorzien v. nieuwe voorschoenen en zolen; e,-, le courage de qn. (le
moral 4 qn.), iem. nieuwe moed geven;
,---., son ecurie, zich nieuwe paarden kopen;
l'escalier, de trap weer opgaan; ^-, sa
pendule, (arg.) zijn vrouw afranselen; ,--,
un regiment, X een regiment van nieuwe
paarden voorzien; e•-# une riviere, een
rivier opvaren; ,---, la scene, naar de
achtergrond treden; "-, un yin, een wijn
krachtiger maken; ~, v.pr. se ', opgewonden & worden; zich laten opwinden
(monteren &); van nieuwe paarden

rempart

voorzien worden; se ,.., la tete, zich weer
opwinden.
remontoir, tn. inrichting tot opwinding
v. e. uurwerk zonder sleutel; (montre a)
,d, remontoir (horloge).
remontrance, f. vermaning, waarschuwing,
berisping; vertoog.
remontrant, tn. Remonstrant; e•-, , a. Remonstrants.
remontrer, v.tr. weer tonen; voor ogen
houden, vermanen, onder 't oog brengen;
e•-,, v.intr. en ‘--, a qn., wijzer willen zijn
dan iem.; iem. een lesje geven; c'est
Gros-Jean qui veut en ,--, a son cure, het
kuiken wil wijzer zijn dan de hen; se ,%.,,
zich weer vertonen.
remora, tn. W zuigvis; (fig.) hinderpaal.
remordre, v.tr. weer bijten; knagen van het
geweten, wroeging veroorzaken bij; ~,
v.intr. (a) weer bijten (in, aan); weer beginnen, weer aanvallen.
remords, tn. wroeging, berouw.
remore, tn. zie remora.
remorquage, tn. I 't slepen.
remorque, f. 4 sleeptouw; ~ automobile,
motorsleepboot; donner la ,---, d un navire,
een schip op sleeptouw nemen; d la ,--,,
op sleeptouw; a la ~ de, in het zog
varend van; voiture de "s, aanhangwagen;
en ~, op sleeptouw.
remorquer, v.tr. op sleeptouw hebben2,
slepen; voorttrekken (een wagen); se ,--,,
(lam.) weggaan.
remorqueur, tn. (& a.) (bateau N) sleepboot;
,--, de haute mer, zeesleepboot.
remorqueuse, f. rangeerlocomotief.
remoucher, vire weer snuiten; (arg.) in de
gaten krijgen; se faire".i, zich weer laten
knippen (pakken).
remoudre, v.tr. weer malen.
remoudre, v.tr. (opnieuw) slijpen, scherpen.
remouiller, v.tr. weer nat maken; "-, l'ancre,
weer 't anker uitwerpen.
remoulade, f. remoulade: pikante saus.
remouler, v.tr. opnieuw vormen.
remouleur, m. scharenslijper, messenslijper.
remous, m. zog, kielwater; tegenstroom,
wieling, branding, neer; draaikolk in
de lucht.
rimouver, v.tr. (pop.) bewegen.
rempaillage, tn. 't (stoelen)matten.
rempailler, v.tr. met nieuw stro dekken;
matten (v. stoelen).
rempailleur, tn. -euse, f. stoelenmatter, -sterremparement, tn. omwalling, verschansing,
bolwerk.
remparer, v.tr. omwallen, verschansen; seed,
zich verschansen; se ' de, zich weer
meester maken van.
rempart, tn. X wal, schans, bolwerk (ook:
fig.); faire a qn. un ~ de son corps, met
zijn lijf iemand dekken.
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rempieter, v.tr. de voet herstellen; ' des remprunter, v.tr. weer (ont)lenen.
bas, kousen aanbreien.
remuage, m. 't omzetten, 't verplaatsen,
't verschieten (v. koren).
remplie, tn. (arg.) X onderofficier die bijgeremuant, a. woelig, onrustig, beweeglijk.
tekend heeft.
remue-menage, tn. verhuisdrukte, schoon rempiler, v.intr. (arg.) X bijtekenen.
maakdrukte; wanorde, drukte.
remplacant, m. plaatsvervanger.
remplacement, m. plaatsvervanging; e.i remuement, fn. beweging, verplaatsing;
d'un frere, broederdienst; en i----, de..., ter
vervanging van...
remplacer, v.tr. vervangen, de plaats vervullen van; e•-, , v.pr. se ~, vervangen
kunnen worden; elkaar vervangen.
remplage, in. opvulling, aanvulling; vulsteen; vulhout.
rempli, m. opnaaisel; faire un e■, , innemen;
,, a. vol; ,--, de, gevuld met; vol van;
etre ,,, de soi-meme, seer met zich zelf
ingenomen zijn; faurai un ea bien'', ik
zal mijn handen vol hebben deze zomer;
une vie ,■, e, een welbesteed leven.
remplier, v.tr. een opnaaisel maken in.
remplir, v.tr. opvullen, aanvulten, vullen;
dichten, stoppen (v. kant); bekleden,
vervullen, waarnemen (een plaats &);
l'attente, aan de verwachting beantwoorden; i., un canevas, een patroon volborduren; e%., ses engagements, zijn
verplichtingen nakomen; ,-/ une place,
een post, een ambt bekleden; ~ sa
promesse, zijn belofte houden; ~ bien
son temps, zijn tijd goed besteden; ,----, de,
vullen met; vervullen van; ‘-,, v.intr.
vullen, verzadigen; se ~, vol worden,
vol 'open; zich vullen; vervuld worden;
se ~ de, zich vullen met; (fig.) zich vol•
stoppen met.
remplissage, tn. 't vullen, 't opvullen, 't aanvullen; opvulsel, vulsel, stoplap, bladvulling; 't dichten (v. kant); ,t middelstem;
less, de bijr011en.
remplisseuse, I. kantstopster; vulmachine
(voor flessen).
remplissage, I. vulling.
remploi, tn. 't opnieuw gebruiken; wederbelegging (v. geld).
remployer, v.tr. weer aanstellen, weer in
dienst nemen, weer gebruiken.
remplumer, v.tr. van nieuwe veren voorzien; se ,,, nieuwe veren krijgen; er weer
boven op komen (in zaken; na een ziekte).
rempocher, v.tr. weer in de zak steken.
rempoissonnement, tn. opnieuw bepoting
van een vijver (met vis).
rempoissonner, v.tr. weer bevolken met vis.
remporter, v.tr. weer terugbrengen; behalen,
verwerven (prijs, overwinning).
de prix,
remporteur, m. die behaalt; '
prijswinner.
rempotage, m. 't verpotten (v. planten).
rempoter, v.tr. verpotten (v. planten).
remprisonner, v.tr. weer in de gevangenis
zetten,

opschudding; e•-, des terres, grondverzet.

remue-queue, m. 3t kwikstaartie.
remuer, v.tr. bewegen, verplaatsen, in beweging brengen; omroeren; opschudden
(v. kussens); rommelen in; ontroeren;
roeren; aanroeren, omspitten, omwerken
(de aarde); omzetten (hooi &); verschieten
('t koren); ,., ciel et terre, hemel en aarde
bewegen; ' les ems a la pelle, bulken
van het geld; ~ un enfant, een kind
schone luiers aandoen; e--, du foin, het
hooi keren, omzetten; "-, des millions,
millioenen door zijn handen laten gaan;
,■., la queue, kwispelstaarten; ,---, la terre,
de grond omspitten;'' de la terre, grond
verzetten; e--, la tete, het hoofd schudden;
,-,,, v.intr. zich bewegen, zich (ver)roeren;
op reis gaan; woelen; (pop.) stinken; se ~,
zich bewegen; zich moeite geven; de
handen uit de mouw steken; remue-tol!
schiet op ! maakt voort !
remueur, m. korenverschieter; ~ d'affaires,
voortvarend zakenman; ,./ d'idies, groot
remueuse, f. baker. [ denker.
remugle, m. muffe lucht.
remfiment, m. beweging; zie remuement.
remunerateur, m. -trice, f. vergelder, beloner; e---, , a. winstgevend, lonend.
remuneration, I. vergoeding, beloning, loon.
remuneratoire, a. als beloning, vergeldings-.
remunerer, v.tr. vergelden, belonen; '',
v. pr. se e'd , beloond worden.
Remus [-us], m. Remus.
renache, f. (arg.) bedrog; la ~, de politie.
reniicler, v.intr. snuiven; de neus optrekken
(voor, sur); terugkrabbelen; ,-,, el, terugschrikken voor, geen zin hebben in; P.,
devant une entreprise, de zaak niet aandurven; ,,,, v.tr. besnuffelen.
renticieur, m. bangerik; ijzegrim; spion.
renaissance, f. wedergeboorte; renaissance;
~, a. uit de tijd of in de stijl der R.
renaissant, a. herlevend.
renaltre, v.intr. herboren worden, weer
opkomen, herleven, opleven; e.,, au
bonheur, weer gelukkig worden; "-, des
cendres, uit zijn as verrijzen; le silence
renait, het wordt weer stil.
renal, a. de nieren betreffend, Hier-; calculs
re'naux, nierstenen.
renard, m. 21, vos; (fig.) werkwillige, onderkruiper; (arg) kalf, braaksel; fooi; e--.,
argente, zilvervos; ,--, marin, Z3 zeevos
(soort haai); e•-, polaire, .tz. poolvos; faire
le ,---i, den slimmerik spelen; schooltje
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maken; ecorcher le - • , piquer un
et demi, list
(arg.) zie renarder; a
tegen list; se confesser au bij den
duivel te biecht gaan; agir en ', listig
zijn, list gebruiken; lei preche aux poules,
het is de vos die de passie preekt.
renarde, f. wijfje van een vos.
jonge vos.
renardeau,
renarder, v.intr. listen gebruiken; (arg.)
een kaif draaien, braken; is> vossen;
avec le renard, huilen met de wolven.
vossenjager.
renardier,
renardiire, f. vossenhol.
renauder, v.intr. (pop.) jenken, simpen.
renaudeur, m. (pop.) jenker, simper.
rencaissage, tn. 't opnieuw in bakken zetten;
't in nieuwe kisten pakken.
rencaisser, v.tr. weer in bakken zetten, weer
in kisten pakken.
rencale, tn. (pop.) fuif, herrie.
(pop.) de boel opscheppen.
rencaler,
rencard, m. (arg.) inlichting, rendez-vous.
rencarder, v.tr. (arg.) inlichten.
renchainer, v.tr. weer ketenen.
renchiri, a. die moeilijk te voldoen, te bevredigen is, waanwijs; preuts; faire le
voor alles de neus optrekken, moeielijk te
voldoen zijn.
duurder maken, opslaan;
renchkir,
v.intr. duurder worden; hoger bieden;
opdrijven,~ sur qn., een ander overtreffen,
verder gaan dan iemand, 't nog erger
doen.
rencherissement, m. opslag, prijsverhoging.
renchérisseur, tn. hoger of mêór biedende;
opjager.
rencogner, v.tr. in een hoek duwen, -dringen;
ses larmes, zijn tranen inslikken; se
in een hoek kruipen.
rencontre, f. ontmoeting; toeval, geval;
botsing, tweegevecht, 't treffen; avoir
une een ontmoeting hebben; it a des
~s, hij heeft wel eens een aardige vondst;
eviter la de, mijden, uit de weg blijven;
faire ti de, (toevallig) ontmoeten; faire
une bonne r%, , een gelukkige vondst doen;
faire une mauvaise op slecht yolk
stoten; alter a la de qn., iem. te gemoet
gaan; de •-• , bij toeval opgedaan of ontmoet; zie ook terrain; en pareille of
semblable ~, in een dergelijk geval,
bij
wanneer zo iets gebeurt; en toute
bij toeval;
federe gelegenheid; par
selon la ~, al naar 't valt.
rencontrer, v.tr. ontmoeten, treffen, vinden;
raden; se , elkaar ontmoeten; van gelijke gevoelens zijn, het eens zijn; bestaan,
gevonden worden; cela se rencontre, dat
komt voor; dat treft goed; cela ne se
rencontre pas tous les fours, dat komt niet
alle dagen voor; comme cela se rencontre,
wat treft dat (toevallig); it se rencontrera

re ndre

encore de bons jours, we zullen nog wet
goede dagen krijgen; se avec qn., toevallig iemand ontmoeten; se ti en duel
avec qn., met iemand duelleren.
rencorser, v.tr. van een nieuw (japon) lijfje
voorzien.
readable, a. dat teruggegeven moet worden.
rendant, -e, a. & m. die overgeeft, spuwt;
die rekening en verantwoording aflegt;
bien ti biers versant, spijers zijn gedijers.
rendement, m. opbrengst; nuttig effect (v.
machines), rendement.
rendetter (se), v. pr. zich weer in schulden
steken.
rendive, m. (arg.) rendez-vous.
rendez-moi, tn. vol au
diefstal door
wisseltruc.
rendez-vous, m. afspraak voor een samenkomst; plaats v. samenkomst; donner
rendez-vous geven; prendre een afspraak maken voor een ontmoeting; manquer au •, niet komen volgens afspraak;
sur , volgens afspraak; je suis ici sur
ik ben hier bescheiden.
rendormir, v.tr. weer doen inslapen; se ~,
weer in slaap vallen.
rendosser, v.tr. weer aantrekken; $ weer
endosseren.
rendoubler, v.tr. om-, inslaan, innemen (een
kleed).
rendre, v.tr. teruggeven; weergeven; overgeven°, braken; opdokken; weergeven,
vertalen; opleveren, opbrengen; (met
adj.) maken;
malade, ziek maken;
responsable, verantwoordelijk stellen;
lame, de geest geven; ti les comes, de
wapens neerleggen; zich gewonnen geven;
un arret, een vonnis vellen;
le bien
pour le mad, kwaad met goed vergelden;
la bride, de teugel vieren;
compte,
verslag geven; rekenschap geven;
de la
corde, een vlieger vieren; ti grace, danken,
dank zeggen;
justice a qn., iem. recht
doen wedervaren; la justice, recht spreken; Dieu vous le rende, God vergelde
het u, God lone u !; nous le leur rendons
bien, wij weten hen wel te troeven; wij
zetten 't hun wel betaald;
des points,
punten voorgeven;
qn. d la libertd,
la libertd d qn., iemand weer in vrijheid stellen;
la pareille, met gelijke
munt betalen;
qn. a la vie,
la vie
a qn., iemand het leven teruggeven;
le
ti
sang, bloed opgeven;
le sang par le nez,
bloed opgeven door de neus;
service,
een dienst bewijzen; timoignage, getuigenis afleggen;
visite, een bezoek
afleggen;~ la visite de qn., iem. een tegenbezoek brengen;
ses visites, visites
maken, bezoeken afleggen; je vous rendrai
chez vous, ik zal u (wel) thuis brengen;
v.intr. teruggeven; meegeven, veren;
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voordeel opleveren; (pop.) rendez-vous
spelen, overgeven; un métier qui rend bien,
een goed renderend ambacht; je ne puis
vous sur 10 florins, ik heb er niet van
terug; se e , zich overgeven; (met adj.)
zich maken; se e■, zich begeven-, gaan
naar; uitloopen in; se d une commande,
gevolg geven aan een bevel; se ", d une
invitation, gehoor geven aan een uitnodiging; se e%., aux ordres de qn., handelen naar iemands bevelen, iemands instructies opvolgen; se N aux raisons de
qn., zich door iemands redeneringen
laten overtuigen; se e%., garant, zich borg
stellen; se ti maitre de, zich meester maken van; se ti utile, zich nuttig
maken.
rendu, a. vermoeid, doodop; aangekomen;
titre (pop.) er zijn; m. een teruggegeven voorwerp (dat gekocht was);
(manier van) 't weergeven (in de kunst).
renduire, v.tr. opnieuw bestrijken.
rendurcir, v.tr, harden, verharden; se '',
verharden, harder worden.
rendurcissement, m. (ver)harding.
Rene, m. Reinier.
rene, f. leidsel, teugel; faussee■d, opzetteugel;
prendre la cinquieme e%d, zich vastgrijpen
aan de manen; la sixiênte e%d, de staart
v. e. paard.
renègat [-ga], m. -e, f. afvallige (v. d. godsdienst); overloper, -ster.
rener, v.tr. de teugel aanleggen;
qn.
court, iem. kort houden.
renette, f. veegmes.
rénetter, v.tr. afsteken (een paardenhoef).
renfaitage, m. 't van een nieuwe nok
voorzien.
renfalter, v.tr. de nok herstellen van, van
een nieuwe nok voorzien.
renferme, a. gesloten;
m. mufheid; muffe
lucht; sentir le
muf ruiken.
renfermer, v.tr. (weer) opsluiten; behelzen,
bevatten; verbergen; se r■d, zich opsluiten;
se ' dans, zich beperken, zich bepalen
tot; se
dans le silence, 't stilzwijgen
bewaren; se r%) en soi-meme, zich in zichzelf opsluiten, eenzelvig worden.
renfeuiller, v.tr. weer beblaren.
renfiler, v.tr. weer invamen; weer aanschieen (zijn kousen).
renflammer (se), v.pr. weer ontvlammen.
renflement, m. zwelling, verdikking.
renfler, v.intr. (op)zwellen; rijzen (van deeg);
v.tr. doen zwellen;
weer
v.pr.
(op)zwellen; opzetten; rijzen (van deeg).
renflouage, m. 't weer vlot maken.
renflouement, m. 't weer vlot maken.
renflouer, v.tr. weer vlot waken'-.
renfoncement, tn. indieping; Nolte; diepte;
slag op een hoed; inham (v. e. straat).
son
renfoncer, v.tr. dieper inslaan;
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chapeau, zijn hoed dieper in de ogen
drukken; a ses larmes, zijn tranen bedwingen.
renfor cage, m. versterking.
renforgateur, m. versterkingsbad.
eerste zot,
renforce, a. versterkt; sot
grote kwast, gek in folio.
rengorgement, m. versterking; (arg.) klap.
renfoncer, v.tr. versterken; se P■, , sterker
worden.
renforcir, v.tr. harden, sterker worden.
renformir, v.tr. (een oude muur) opknappen, herstellen.
renformis [-mi], m. herstelling (v. e. oude
muur).
renfort, m. versterking; (arg.) X postwissel;
e■., de canon, dikker gedeelte van een
kanon; d grand ti de, met behulp van, met
veel; cheval de ti ,bijpaard; pour "..# de
potage, bovendien, om 't spel to volmaken,
tot overmaat van ramp.
renfrogne, a. stuurs, nors, zuur.
renfrognement, m. 't zuur kijken.
renfrogner (se), v.pr. een stuurs gezicht zetten, zuur kijken.
rengagement, m. nieuwe dienstneming;
't bijtekenen.
rengager, v.tr. weer wikkelen (in); weer
verpanden; weer werven, -in dienst nemen; weer beginnen (een proces, een gevecht); se
opnieuw dienst nemen;
bijtekenen; X betekenen; se dans, zich
weer inlaten met, weer beginnen aan.
rengaine, I. oude deun; afgezaagde uitdrukking, ouwe kost; c'est toujours la
't is altijd 't ouwe liedje I
méme
rengainer, v.tr. opsteken, weer in de schede
steken; niet voor de dag komen met,
son chiffon (son
niet plaatsen of uiten;
compliment), (pop.) =
ses paroles, zijn
woorden voor zich houden.
rengorgement, m. opgeblazenheid.
rengorger, (se) v, pr. een hoge borst zetten.
rengracier, v.intr. (arg.) zwijgen; afzien van;
zich verzoenen.
rengraisser, v.tr. weer mesten; r■d, v.intr.
& se f%.,, weer vet of dik worden.
rengrener of rengrener, v.tr. doen grijpen. in
(van kamraderen); (munten) nog eens
[stempelen.
reniable, a. loochenbaar.
reniement, tn. verloochening.
renier, v.intr. verloochenen; afzweren.
renieur, m. verloochenaar.
f. politie.
reniffe, m. (arg.) politieagent;
reniflant, tn. (pop.) neus.
reniflante, f. (pop.) kapotte schoen.
reuiflard, m. X snuifklep (aan machine).
reniflement, m. opsnuiving, gesnuif.
renifler, v.intr. snuiven; (pop.) stinken;
au turbin, (pop.) aan werken een broertje
sur qc., tegenzin hebben
dood hebben;
v.tr.
in; de neus optrekken voor;
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opsnuiven; (fig.) in de snuf krijgen; (arg.)
drinken; bespionneren;
l'eau, water
trekken (v. schoenen);
qc., naar iets
stinken.
reniflette, /. (arg.) politie; cocaine.
renifieur, m. -euse, f. snuiver, snuifster;
(arg.) politieman.
réniforme, n. niervormig.
reniment, m. verloochening.
renitence, I. hardheid (v. gezwellen); tegenstand.
renitent, a. hard (v. e. gezwel); weerspannig.
renne [ren], m. s rendier.
renobler, v.tr. (arg.) weer herkennen.
renoircir, v.tr. weer zwart maken.
renom, m. roep; naam; vermaardheid, faam;
se faire un
naam maken; ...de s, en
befaamd, beroemd...; ...de tnauvais
berucht.
renommê, a. beroemd, vermaard.
renommie, f. beroemdheid, vermaardheid;
bonne
vaut tnieux que ceinture dorde,
een goede naam is meer waard dan rijkdom; qui a de se lever matin peat dormir
jusqu'a midi, als je maar de naam hebt
van vroeg opstaan; a la de la friture &,
hier is de beste... te krijgen; par la
bij
geruchte.
renommer, v.tr. weer benoemen, herkiezen;
beroemd maken; se faire of se zich
beroemd maken.
renoncant, a. verzakend, afzwerend;
m.
(erfgenaam) die afstand doet.
renonce, I. renonce; avoir a pique, renonce
hebben in de schoppen; faire une • •
jouer de
niet beképnen (bij kaarten).
renoncement, In. verloochening, afstand;
ti a (de) soi-metne, zelfverloochening.
renoncer, v.intr. niet bekennen (bij 't kaarten); (a), afstand doen, afzien (van),
vaarwel zeggen, niet durven ondememen,
opgeven; j'y renonce, ik geef het op, ik
zie ervan
v.tr. verzaken, verloochenen; e•-, pour, niet erkennen als...
renonciataire, m. iem. ten gunste van wien
men afstand doet.
renonciateur, m. -trice, f. die afstand doet.
renonciation, I. afstand, verzaking.
renonculades, f. p1. $ ranonkelachtigen.
renoncule, f.
ranonkel.
renouêe, f. $ duizendknoop; varkensgras.
renouement, m. wederaanknoping.
renouer, v.tr. weer vastbinden, weer aanknopen; vernieuwen; v.intr. in:
avec qn., de vriendschap met iem. hernieuwen; , v.pr. sew, weer aangeknoopt
(kunnen) worden.
renoueur,
kwakzalver, beenzetter.
renofiment, tn. wederaanknoping.
renouveau, m. voorjaar, lente;
religieux,
(godsdienstig) reveil, -opleving.
renouvelable, a. hernieuwbaar.
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renouveler, v.tr. vernieuwen; hernieuwen;
hervatten, opnieuw beginnen een
proces); (jig.) opfrissen (een herinnering);
sa maison of son service, nieuwe
bedienden nemen; un- jeu renouveld des
Grecs, een van de oude Grieken overgenomen spel; v.intr. zich vernieuwen;
opfrissen (een herinnering); r d'activitd, weer actief worden;,,, d'appe'tit, nieuwe
eetlust krijgen; e■-, de jambes, als 't ware
nieuwe benen krijgen; N de zele, met
vernieuwde ijver aan 't- werk gaan;
seed, zich vernieuwen; vernieuwd worden.
renouvellement, m. vernieuwing; hernieuwing; hervatting; herhaling; ti de l'annee,
wisseling des jaars; un r•-, de zele &, vernieuwde ijver.
renovateur, tn. -trice, f. vemieuwer, hervormer, -ster; f■d, a. vernieuwend.
renovation, t. hernieuwing, herstelling; vernieuwing der kloostergelofte.
rénover, v.tr. vernieuwen, nieuw leven
geven of inblazen.
renseignement, inlichting; prendre des —s,
op
inlichtingen inwinnen; aller aux
informatie uitgaan; pour plus de
s'adresser d..., nadere inlichtingen te verkrijgen bij...
renseigner, v.tr. inlichten (omtrent, sur);
se N, inlichtingen inwinnen (over, sur).
rentamer, v.tr. weer beginnen, hervatten.
rente, I. jaarlijks inkomen; rente; opbrengst; les Rentes (sur l'Etat), de Staatsfonciere, grondrente;
fondsen;
viagere, N a vie, lijfrente; faire une
qn., iem. een jaargelcl toeleggen; ...de -',
aan rente.
een goed inkomen
rente, a. in: etre biers
hebben.
renter, v.tr. een jaarlijks inkomen verzekeren; (een kous) aanbreien.
renterrer, v.tr. weer begraven.
'a.
rentier, m. -sere, I. rentenier, -ster;
rentegevend.
rentoilage, tn. 't opnieuw beleggen, -bezetten met doek, met linnen; verdoeking.
rentoiler, v.tr. met nieuw linnen bezetten;
verdoeken (een schilderij); se (arg.)
weer op de lappen komen.
rentrainer, v.tr. weer meeslepen.
rentraire, v.tr. stoppen, toehalen.
rentraiture, f. naad (die bijna niet te zien is).
rentrant, m. invaller (voor den verliezer
m. & a. (angle "s ) insprinbij 't spel);
gende hoek.
rentrayage, tn. 't stoppen, stopwerk.
rentrayeur, -euse, f. stopper, -ster.
rentrê, a. naar binnen geslagen; ingehouden
diep liggende
(v. woede); des yeux
ogen.
rentree, I. terugkeer, het binnenhalen v. d.
oogst; binnenkomen (v. gelden); 't weer.
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optreden (v. e. toneelspeler); hervatting
(der lessen); heropening (van de Beurs);
41% 't invallen van een partij; gekochte
kaarten; la ti des classes, 't begin v.
d. nieuwe cursus; la des impOts,
het binnenkomen der belastingen; avoir
une heureuse , succes hebben bij zijn
weder optreden; faire sa weer optreden; faire des mss, gelden invorderen;
ope'rer les mss, de uitstaande schulden
innen; lecon & de eerste les of college
na de vacan.tie, d'une,■, difficile, moeielijk
te innen of binnen te krijgen.
rentrer, v.intr. weer inkomen, -binnenkomen; thuiskomen; terugkeren, naar
huis gaan; in elkaar passen; terugkeren
(tot); in lets begrepen zijn; behoren (tot);
inkomen (v. gelden); naar binnen slaan
(v. uitslag); kopen (kaarten); it weer
invallen; ti bredouille, platzak thuiskomen;
chez soi, thuiskomen°; cela
centre dans ses attributions, dat competeert hem; e■, dans ses fonds, zijn geld
dans le ?leant, in 't niet
terugkrijgen;
dans l'ordre, tot de orde
terugzinken;
terugkeren; ti dans le silence, weer stil
dans la syntaxe, bij de syntaxis
worden;
thuis horen; N dedans (a qn.), (pop.)
en fonction, weer in functie
te lijf gaan;
en soi-meme, tot zichzelf intreden;
l'epde, de degen opkeren; faire
un payement, geld zien binsteken;
nen te krijgen; , v.tr. binnenbrengen,
(jets); binnenhalen (koren, oogst &); inhouden (zijn tranen); intrekken (de buik &);
v. pr. se r•-, , zich terugtrekken.
renvelopper, v.tr. weer inwikkelen.
renversable, a. omgeworpen kunnende
worden.
renversant, a. hoogst bevreemdend, heel
gek, waar je van omvalt.
loc. adv. achterover.
renverse, in: d la
renverse, a. omgekeerd; ontsteld, overstuur;
le monde e•,, de verkeerde wereld.
renversement, m. omkering; omverwerping;
d'esprit,
't dooreengooien; verwoesting;
geestesverwardheid; le N de la mousson,
de la vapeur, 't tegende kentering;
stoom geven.
renverser, v.tr. omkeren; omhalen; omzetten;
in wanorde brengen; omgooien,omstoten,
omverwerpen, morsen (van vloeistof);
ontstellen, ontzetten; dooreengooien, verwarren, verwoesten; un accord, f een
akkoord omkeren; vous me renversez, ik
sta paf van wat u me daar vertelt;
d'un coup de pied, omschoppen;
un ministre, een minister laten vallen;
‘../ la vapeur, tegenstoom geven;
v.intr. omvallen; overkoken (van melk);
se —, zich achteroverwerpen, achterovervallen; omgekeerd-, omgeworpen worden,

N
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omslaan; ontstellen; se
sur sa chaise,
achterover in zijn stoel gaan leunen.
renvi, m. verhoogde inzet (bij 't spel).
renvier, v.intr. hoger inzetten; opbieden.
renvoi, m. terugzending; 't wegzenden,
't aidanken; 't terugslaan (van een bal);
't terugstralen, -kaatsen; oprisping; verwijzing(steken); uitstel; verdaging; r•-#
courroie, X riemoverbrenging; accorder
d'un accuse, rechtsingang verlenen;
le
avoir des ,--, s, oprispingen krijgen; prononcer le
4 la suite, tot de volgende vergadering uitstellen; voiture de
le eg
teruggaande wagen.
renvoyer, v.tr. terugzenden, naar huis zenden; terugslaan, -stralen, -werpen; wegsturen, wegzenden; afwijzen; verwijzen;
uitstellen; ti un accuse, een beschuldigde
van rechtsvervolging ontslaan of vrijspreken; la gloire a Dieu, God de eer
(ervan) geven; e les parties a se pourvoir,
zich onbevoegd verklaren om in een zaak
qn a son moulin, iemand
te oordelen;
terugsturen waar hij vandaan kwam;
qn. de sa demande, hem de eis ontzeggen;
des suites (des fins) de la plainte, geen
termen vinden voor rechtsingang.
reoccupation, f. weerbezetting.
rêoccuper, vire opnieuw bezetten.
dorchestrer, v.tr. opnieuw voor orkest bewerken, -orkestreren.
aordination, I. herhaalde wijding.
rëordonner, v.tr. opnieuw wijden; weer bevelen.
rêorganisateur, -trice, m. reorganisator,
a. opnieuw inrichtend.
hervormer;
reorganisation, I. reorganisatie: nieuwe inrichting of samenstelling.
reorganiser, v.tr. reorganiseren; weer inrichten, opnieuw samenstellen; se r■d,
zich reorganiseren.
rêouverture, I. heropening. [kruipen.
repagnoter (se), (arg.) weer in zijn mandje
repaire, m. hol, schuilhoek (van dieren, van
rovers); nest (van dieren).
terugkeren; in zijn
repairer, v.intr. of se
leger liggen, zich schuil houden.
repaitre, v.intr. eten, grazen, weiden;
v.tr. voederen, voeden; paaien; verlustigen; ti d'un vain espoir, met ijdele hoop
paaien;
ses yeux d'un spectacle, zijn
ogen aan een schouwspel vergasten of
verlustigen; se
de, zich voeden met;
zich verzadigen aan; se
de chinares,
zich met hersenschimmen paaien.
rêpandre, v.tr. storten, vergieten; (uit)strooien, uitzenden; uitdelen; verstrooien;
verspreiden, verbreiden; faire ' le verre,
't glas zo vol schenken, dat het overloopt;
gestort worden; zich uitbreiden;
se
zich verspreiden; (arg.) tegen de vlakte
(dans le monde),
slaan; doodgaan; se
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veel uitgaan; se ti en compliments, zich repEchage,
't weer opvissen.
uitputten in complimentjes; se r•-, en repecher, v.tr. weer opvissen; redden.
invectives, *zijn toorn luchten in scheld- repeindre, v.tr. overschilderen.
woorden; it s'est repandu que..., het ge- repeint,
overgeschilderde plaats; overschildering.
rucht gaat dat...
repandu, a. verspreid; homme fort ~, iem. repenser, v.intr. weer denken, overwegen;
v.tr. opnieuw denken.
met veel kennissen, die je overal ziet;
bekend arts.
repentance, f. (oud) berouw.
me'decin
repentant, a. berouwvol, boetvaardig.
reparable, a. herstelbaar.
repenties, I. pl. & a. (filles
reparaitre, v.intr. weer verschijnen.
(gesticht,
tehuis voor) gevallen vrouwen, die haar
reparateur, m. -trice, f. hersteller, -ster;
een
sommeil
herstellend;
un
leven willen beteren.
a.
verkwikkende slaap.
repentir, (se), v.pr. berouw hebben (over,
de), spijt hebben (van, de).
reparation, f. herstel(ling), reparatie; eerherstel; voldoening, vergoeding; faire
repentir, tn. berouw; overgewerkte plaats
(van schilderij, boek enz.); hangende
(d'honneur) a qn., iemand voldoening
krul, haarlok; titre au berouw hebben;
geven (voor een belediging); en ~, in de
ii eut a s'en repentir, het brak hem
maak.
lelijk op.
dparatoire, a. herstellend, herstellings-.
herstellen, repareren; weer repêrage,
't aanbrengen van richtpunten
aparer,
goedmaken, vergoeden; le temps perdu,
of herkenningstekens. [boren.
de verloren tijd inhalen; v.abs. in: repercer, v.tr. opnieuw doorsteken, -doorils font • , ze laten reparaties doen; set-, , rêpercussil, a. (& m.) verplaatsend, naar
hersteld (kunnen) worden.
binnenslaand (middel).
repercussion, f. terugkaatsing; 't verplaatrêparition, f. zie re'apparition.
sen, 't naar binnen slaan (v. e. ziekte);
reparler, v.intr. weer spreken.
terugslag.
repartager, v.tr. opnieuw verdelen.
vive, rêpercuter, v.tr. terugkaatsen; verplaatsen,
repartie, I. snedig antwoord; avoir la
slagvaardig
zijn;
sans
naar binnen doen slaan (een ziekte); se
etre prompt d la
is.
waar niets tegen in te brengen
teruggekaatst
worden.
[bend.
repartir, v.tr. (vlug) antwoorden; r•-d, v.intr. tipercutif, a. terugkaatsende kracht hebpleurer, opnieuw reperdre, v.tr. opnieuw verliezen; se
weer vertrekken;
opbeginnen te huilen.
nieuw wegraken; weer verdwalen.
merkteken, merkstreep; point
repartir, v.tr. (regelm. w.w.) verdelen; om- repire,
de e herkenningsteken om de weg
v.pr. se # • , omgeslaan (belastingen);
terug te vinden (ook fig.); X merkpunt.
slagen worden. [ van de belastingen.
rêpartiteur, m. ambtenaar voor de omslag repirer, v.tr. tekenen, merken; (pop.) in
de gaten houden, zien; ontdekken.
rêpartition, f. verdeling; omslag; imp& de
repertoire, m. zaakregister; verzamelwerk;
, hoofdelijke omslag.
prig, (groot)
maaltijd, maal;
repertoire, lijst v. d. op te voeren toneelrepas,
stukken &; Sat' de ~, klassieke avond
diner, gastmaal.
(in het Theatre francais).
repassage, m. plaats; 't aanzetten, 't slijpen
(v. messen enz.); 't strijken (v. linnen); repeser, ()Jr. herwegen, overwegen.
herhaalde overvaart; 't repasseren, 't répêtailler, v.tr. tot vervelens toe herhalen,
zeuren over.
nazien van een nieuw uurwerk.
repasse, f. grof meel gemengd met zemelen. rêpêter, v.tr. herhalen, repeteren; oververtellen; opzeggen, instuderen (bv. een
repasser, v.intr. opnieuw doorgaan, -voorbijgaan, -overgaan; nog eens terugkomen
rol); overleren (een les); weer opvorderen; un dlêve, met een leerling repeof aanlopen; v.tr. weer overtrekken,
teren, hem zijn les laten opzeggen;
-varen; weer overreiken; aanzetten, slij qn., herhalen wat iemand al gezegd beef t;
pen; (linnen) strijken; nog eens overlezen,
re'pete un peu! zeg dat nog eens (als je
bij zichzelf opzeggen; repasseren, nadurft !) ne pas se le faire
, het zich
zien; (arg.) afdekken, afranselen; pikken:
gees tweemaal laten zeggen; se
herstelen; ti qc. dans son esprit, zich iets
haald worden; dikwijls gebeuren; in hernog eens voor de geest halen.
halingen vervallen. [repetitor.
repasseur, m. slijper (v. messen &).
répêtiteur, tn. onderleraar aan een lyceum;
repasseuse, f. strijkster; strijkkachel.
repaumer, v.tr. weer grijpen of opvangen. *Union, I. herhaling; proefvoorstelling, repetitie; herhalingsles; N gene'rale, grote
't opnieuw bestraten.
repavage,
repetitie;
des couturieres of des photorepaver, v.tr. weer bestraten, -bevloeren.
to
me
le
graphes, laatste besloten repetitie; fusil
repayer, v.tr. nog eens betalen;
repeteergeweer;
dat
zal
ik
je
betaald
zetten
!
montre
repetitierePayeras
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horloge; la piece est en ,,,, het stuk is in
repetitie genomen.
repêtrir, v.tr. weer kneden.
repeuplement, in. wederbevolking.
repeupler, v.tr. weer bevolken; ,-%., v.pr. se
,,, weer bevolkt worden.
repic, m. negentig (trek in 't piketspel).
repiger, v.tr. (pop.) opnieuw bekijken.
repincer, v.tr. weer knijpen; (fig.) weer betrappen, nog eens betrappen.
repiquage, m. 't overstikken.
repiquer, v.tr. overstikken; herstellen (een
weg); verpoten (een plant); ,-,-, v.intr. (pop.)
opnieuw beginnen (ook r•-, au truc); X
bijtekenen; ,-■, sur le ?Off, om nog een
stuk vlees erbij vragen.
*it [-pi], m. uitstel, respijt; rust; fours de
P,,, respijtdagen; sans r•d, onophoudelijk,
zonder tussenpoos.
replacer, v.tr. weer op zijn plaats zetten;
weer ophangen; weer aanstellen.
replanir, v.tr. gladschaven.
replantage, m. 't overplanten.
replantation, f. 't overplanten, inboeten.
replanter, v.tr. weer planten, -beplanten.
replatrage, in. overpleistering; schijnbare
verzoening; doekje voor 't bloeden.
replAtrer, v.tr. overpleisteren; bewimpelen,
vergoelijken.
replet [-ple] f. replete, a. zwaarlijvig, dik.
repletion, f. zwaarlijvigheid; overvoeding,
overlading van de maag.
repli, m. plooi, vouw; kronkeling; les ,...,s
du ccrur, de verborgenste schuilhoeken
van 't hart; ‘---, de terrain, terreinplooi.
repliable, a. opvouwbaar.
repliement, m. 't opvouwen; X terugtrekken.
replier, v.tr. weer plooien; (op)vouwen; kronkelen, buigen; X oprollen, terugdrijven
(den vijand); se "a, zich kronkelen;
terugtrekken (van soldaten); (arg.) hem
smeren; se ,---, sur soi-meme, tot zichzelf
inkeren.
replique, I. (weder) antwoord, repliek; bescheid; wacht: laatste woorden (v. e.
toneelspeler, waarop zijn medespeler invalt).
ripliquer, v.tr. (weer) antwoorden, bescheid
geven; tegenspreken.
replisser, v.tr. opnieuw plooien.
reploiement, m. 't (op)vouwen; X 't terugtrekken.
replonger, v.tr. & v.intr. weer indompelen,
-duiken; zich weer storten in; ,---,, v.pr. in:
se ,■., dans, zich weer storten in; zich
opnieuw verdiepen in; weer verzinken in.
reployer, v.tr. weer plooien; zie replier.
repolir, v.tr. overpolijsten.
repondant, m. R.K. misdienaar; $ borg;
. verdediger van een proefschrift.
repondre, v.tr. antwoorden, beantwoorden,
ten antwoord geven; ,.., la messe, de Mis

repos

dienen; je vous re'ponds qu'il le fera, ik sta
er voor in, dat hij 't doen zal; ,,,,, v.intr.
antwoorden; et vous rdpondez? en U.
staat voor de gevolgen in?; ,--, a,' beantwoorden, antwoorden op; overeenkomen
met; ,---, a un besoin, in een behoefte
voorzien; ,---, ci l' e'peron, niet naar de
sporen luisteren; ,., aux eperons, naar de
sporen luisteren; ,, a son invitation, aan
zijn uitnodiging gehoor geven; la douleur
lui repond au genou, hij voelt de weerpijn in zijn knie; ,-•-, au nom de Bello,
luisteren naar de naam B.; la sonnette
repond dans la cuisine, de bel komt
in de keuken uit; ,,, de of pour, borg
blijven, instaan voor; ,., de la bonne toi
de qn., voor iemands goede trouw instaan; je ne vous re'ponds de ri;n, ik sta
voor niets in; je t'en rdponds, daar sta ik
voor in, dat garandeer ik;'' en Normand,
niet ja en niet neen zeggen; ,---, par un
vefus, een weigerend antwoord geven, ,-..-,
pour, borgblijven voor; qui repond paye,
de borg betaalt; se ,---, , elkaar antwoorden;
zich laten beantwoorden; ... symmetrisch tegen over elkaar staan; overeenstemmen, elkaar verstaan.
repons, [-p6], in. responsorie, tegenzang.
reponse, f. antwoord; it y a une ,--,, er wordt
op antwoord gewacht; it n'y a pas de "a,
er behoeft niet op antwoord gewacht te
worden; avoir ,---, a tout, altijd een antwoord klaar hebben; altijd raad weten;
donner (of faire) ,---, a qn., iemand antwoord geven; en ,---, a votre lettre, in antwoord op uw schrijven; (fig.) avoir la ,--,
prompte (vine), dadelijk met zijn antwoord klaar zijn, slagvaardig zijn; lui
donner la ,--i, tegenover hem optreden,
zijn tegenspeler zijn (v. acteurs); cela est
sans ,--i, daar valt niets tegen in te brengen.
repopulation, I. wederbevolking.
report, m. $ prolongatiepremie.
reportage, in. reporterschap (bij couranten);
reportage, journalistiek.
reporter, v.tr. terugbrengen, overbrengen;
transporteren (bij 't boekhouden); d , ■,,
$ transporteren; cela nous reporte a..., dat
doet ons terugdenken aan; ,-, son fusil
(arg.) zijn bajonet afslaan (doordat men
over de 5o wordt); se ,--, a un temps, (in
gedachte) teruggaan tot een tijd, zich
terugdenken, zich verplaatsen in een tijd;
sa tendresse s'e'tait reporte'e sur..., hij had
zijn liefde overgedragen op...
reporter [raparteer], in. verslaggever, reporter.
repos, m. rust, vrede; slaap; trapportaal;
rustplaats; rustpunt; X plaats rust ! ,--,
dominical, Zondagsrust; se donner du ,-,,,
rust nem.en, perdre le ,-- - i , niet meer kun-
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nen slapen; prendre du /-■,, rust nemen;
prendre son ~, gaan rusten (slapen); au
,--,, in rust, rustend; etre au ~, stilliggen;
fusil au ,..,, X geweer in de rust (met de
haanpal in ruststand); champ du e•d,
dodenakker; four du (de) '', rustdag;
valeurs de tout ~, zeer soliede papieren;
en'', in rust; mettre en e■d, geruststellen;
ni ~ ni cesse, rust noch duur; sans ~,
rusteloos.
reposant, a. rust gevend; une nuit se, een
verkwikkende nacht.
repose, a. rustig; a tete e,,e, kalm, bedaard.
reposee, I. leger (v. 't wild).
repose-pied, m. voetrusi.
reposer, v.tr. neerleggen; laten rusten; rust
geven; reposez acmes! X in rust 't geweer !
~, v.intr. rusten; liggen; steunen (op);
bezinken; se ,,,, (nit)rusten, in rust zijn;
reposez-vous de moi, tracht maar mij te
vergeten; se ,.%, sur qn., zich op iem.
verlaten.
reposoir, m. rustplaats; R. R. rustaltaar;
(cog.) voet; f' kosthuis, pension; helershuis.
repoussant, a. terugstotend; ~ m. (arg.)
X geweer.
repousse, f. 't opnieuw groeien.
repousse, m. gedreven werk.
repoussement, m. terugstoot; "-, a faire qc.,
tegenzin om iets te doen.
repousser, v.tr. terugstoten, terugdrijven;
afweren, afstoten, afwijzen; weigeren,
verwerpen; t (nieuwe loten) schieten; e-,
une attaque, een aanval afslaan; ~, v.intr.
weer beginnen te groeien; stoten (van een
geweer); (fig.) terugstoten, tegenstaan; ,■.,
du goulot (pop.) kegelen: uit zijn adem
ruiken.
repoussoir, in. doorslag, drevel; persoon (of
zaak), die dient om een ander (of lets
anders) gunstig te doen uitkomen; (pop.)
lelijkerd.
repréhenseur, berisper.
reprehensibilite, f. berispelijkheid, laakbaarheid.
reprehensible, a. berispelijk, laakbaar, afkeurenswaardig.
reprehensiblement, adv. op berispelijke of
laakbare wijze.
reprehension, f. berisping, blaam.
reprendre, v.tr. weer nemen, -pakken &;
weer op het repertoire brengen; hernemen
(ook = antwoorden); hervatten, terugnemen; weer krijgen; verstellen, stoppen;
berispen; ~ le chemin de, terugkeren
naar; ~ son chemin, zijn weg vervolgen;
un chemin, een weg weer inslaan; ~
ses esprits, weer bijkomen; ^., femme,
hertrouwen; i•-, une femme, een (werk)vrouw weer in dienst nemen; ~ ses
habits date, zijn zomerkleren weer
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aantrekken; e-, haleine, weer op adem
komen; la goutte l'a repris, hij heeft weer
last van jicht; ~ une histoire de plus
haul, de geschiedenis een eind ophalen;que
je ne vous y reprenne plus! pas op voor de
tweede keer ! quand on m'y reprendra el—,
voor men mij er weer toe krijgt om...; ,,, la
mer, weer zee kiezen; ~ la parole, opnieuw het woord nemen; ~ sa parole,
zijn woord terugnemen; ~ qn. d son
service, iemand weer in dienst nemen;
, ses sens, tot zich zelf komen; je vous
y reprends! daar betrap ik je weer! ,•-,,
v.intr. weer beginnen; weer wortel schieten; helen (v. wonden); opknappen (v.
zieken); weer opleven, of opluiken (v.
handel); weer de hoogte in gaan (v. aandelen); weer invallen (v. koude); weer
bevriezen; se ~ zich herstellen; zijn
woorden verbeteren; la femme (en elle)
s'est reprise, haar vrouwelijkheid heeft
weer de overhand gekregen; se ,---, c2, weer
opvatten; opnieuw of weer beginnen te...;
se ,-,, d l'espirance, weer hoop krijgen;
se ", a la vie, weer nieuwe levenslust
krijgen.
represaille, t. (meestal pt.) verge/ding;
wraak(neming); user de's, wraak nemen;
met gelijke munt betalen.
representant, m. vertegenwoordiger.
representatif, a. vertegenwoordigend; gouvernement ~, regering met volksvertegenwoordiging.
representation, f. vertegenwoordiging; voorstelling, opvoering, verto(o)n(ing); 't ophouden van stand; vertoog, vermaning;
~ exclusive, alleenvertegenwoordiging;
~ a benefice, benefietvoorstelling; benefiet; ~ d'adieu, afscheidsvoorstelling;
de gala, galavoorstelling; ~ en plein air,
openluchtvoorstelling; ~nationale, yolksvertegenwoordiging; ' proportionnelle,
evenredige vertegenwoordiging; avoir une
belle ~, er knap uitzien; faire des ~s
a qn., een vertoog tegen iemand houden;
iemand iets onder 't oog brengen; en ~
extraordinaire, een gastrol vervullend; se
donner en e,,, comedie spelen, zich aanstellen.
reprêsentativement, adv. vertegenwoordigend.
representer, v.tr. voorstellen, vertonen, opvoeren, afbeelden; vertegenwoordigen;
voorhouden (iemand iets), onder 't oog
brengen; it .me reprisente son p?re, het is
net of ik zijn vader weer voor me zie,
hij doet me erg aan zijn vader denken;
,■,, v.intr. door zijn uiterlijk imponeren;
overeenkomstig zijn stand of rang leven;
(veel) mensen ontvangen; it repre'sente
Bien, hij is een deftige verschijning; ~,
v. pr. se ~, zich voorstellen &; zich op-
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nieuw candidaat stellen; opgevoerd (kun- 1
nen) worden.
repressible, a. te onderdrukken.
repressif, a. beteugelend, bedwingend.
repression, f. beteugeling, onderdrukking.
reprimable, a. te beteugelen.
reprimande, f. berisping, verwijt, bestraffing. [straffen.
reprimander, v.tr. berispen (over, de), be*rimer, v.tr. beteugelen, bedwingen, onderdrukken.
repris, m. un ., de justice, een oude bekende
van de justitie.
reprisage, m. 't stoppen of verstellen.
reprise, I. hememing; hervatting; herhaling;
wederopvoering; herovering; stop, herstelling, verstelde plaats; overname (v.
een zaak); ,■., perdue, onzichtbaar gestopte plaats; ,..%, d'activite, wederopleving;
a deux ,-,s, tweemaal; faire des ,--,s a un
habit, een kledingstuk verstellen; a
differentes (plusieurs) ,,,s, herhaaldelijk;
points de mss, ,P herhalingsteken.
repriser, v.tr. stoppen, verstellen.
repriseuse, f. versteister, stopster.
reprobateur, a. afkeurend. i
reprobation, f. afkeuring, veroordeling; trapPer de ,-%.,, verdoemen.
reprochable, a. die een berisping, een verwijt verdient.
reproche, in. verwijt, berisping; sans ,---,,
onberispelijk; faire des -'s a qn., iemand
verwijtingen doen; se faire,-, de tromper
un ami, het niet met zijn geweten overeen
kunnen brengen een vriend te bedriegen;
(soit dit) sans ,.), zonder verwijt, niet
dat ik U daar een verwijt van wil maken,
dit is niet bedoeld als een verwijt.
reprocher, v.tr. verwijten; , i les morceaux
a qn. iemand het brood dat hij eet misgunnen; i-,, les tetnoins, de getuigen wraken;
v.pr. se ,-,, zich verwijten, zich een verwijt maken van; zich misgunnen; se
l'argent defense, spijt hebben van 't uitgegeven geld; se P%-, tout, zich zelf niets
gunnen.
reproducteur, -trice, a. wedervoortbrengend;
animal ,- .J , fokdier; organes , -,s, voortplantingsorganen; P%-, m. fokdier.
reproductibilite, f. voortteelbaarheid.
reproductible, a. tot voortplanting, tot nabootsing geschikt.
reproductif, a. weer voortbrengend.
reproduction, f. wedervoortbrenging; voortplanting; 't weergeven, nabootsing, kopie,
nadruk, reproductie.
reproduire, v.tr. weer voortbrengen; weergeven; weer voorstellen; namaken, nabootsen, nadrukken, reproduceren; overnemen (een bericht); se i-,, zich voortplanten; zich weer vertonen, weer verschijnen; zich nog eens voordoen.
FRANS WOORDENBOEK.

re querable
reprouvable, a. verwerpelijk.
reprouve, tn. & ,■,, e, f. verdoemde; verworpeling.

reprouver, v.tr. verwerpen, afkeuren.
reprouver, v.tr. weer bewijzen.
reps, [reps], tn. rips (sterke zijdestof).
reptation, f. 't kruipen.
reptatoire, a. kruipings-, kruipend.
reptile, a. kruipend;'', m. reptiel, kruipend
repu, a. verzadigd. [Bier.
republicain, tn. -e, f. republikein; ,•,, a.
republikeins.

republicain-socialiste, m. republikeins socialist.

republicaniser, v.tr. republikeins maken;
als republiek inrichten; v.pr. se ,■,, (meer
en meer) republikeins worden.
republicanisme, m. republikeinse leer.
republier, v.tr. weer uitgeven, -publiceren.
republique, f. gemenebest, republiek; la
des lettres, de letterkundigen, de geleerde
wereld; ,%-, des conseils de soldats et d'ouvriers, radenrepubliek.
repudiation, f. afwijzing, afstand (van erfenis); verstoting.
repudier, v.tr. versmaden, afwijzen; verstoten, afstand doen van.
repue, f. maaltijd; chercheur de franchess,
tafelschuimer.
repugnance, f. weerzin, afkeer; tegenzin.
repugnant, a. terugstotend, weerzinwekkend; strijdig (met, d).
repugner, v.intr. tegenstaan, een afkeer hebben; strijdig zijn met; nous re'pugnons d
le croire, wij kunnen het niet geloven;
cela repugne, het staat je tegen, het is
stuitend; cela me repugne, dat stuit me
tegen de borst; cela repugne au sens conmun, dat druist in tegen 't gezond verstand; '', v.imp. it me repugne de..., het
stuit mij tegen de borst om...
répulluler, v.intr. weer sterk aangroeien,
-vermenigvuldigen.
repuisif, a. terugstotend, afstotend.
repulsion, I. afstoting; afkeer.
reputation, I. reputatie, roep, (goede) naam,
faam, se faire une ,-%.,, naam maken; connaltre de ,-,, bij gerucht kennen; etre en
bonne ,,,, een goede reputatie hebben; ,---,
tnondiale, wereldreputatie.
repute, a. gehouden (voor); bekend, beroemd; etre ,-, manquer de bonne foi, de
naam hebben van te kwader trouw te
zijn; ,---, par... beroemd door...
reputer, v.tr. achten, houden voor (soms
comme of pour); se ,•-, heureux, zich gelukkig achten.
requalification, f. 't weer toelaten na disqualificatie.
requalificier, v.tr. weer toelaten na disqualificatie.
requerable, a. persoonlijk te vorderen.
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requerant

e e, f. eiser, -es.
requerant, a. eisend; ,,,, m. t
requêrir, v.tr. verzoeken, aanzoek doen om;
eisen.

requete, f. verzoekschrift, request; 4 la "a
de, ten verzoeke van.

requeter, v.tr. weer opsporen ('t wild).
requiem [rêkwijem], m. gebed voor de
rust van de doden; zielmis.

requin [-ke], in. 1;3 haai; (arg.) tolbeambte;
vliegmachine e•-, a. haaiachtig, haaiig.

requinquage, in. 't weer opknappen, 't zich
opdirken.

requinquer [-ke'-], v.tr. (pop.) opknappen;
"a, v. pr. se e.,,, zich opdirken, zich in
nieuwe spullen steken.
requis [-ki], a. vereist.
requisition [-ki-], f. verzoek; eis, requisitie,
opeising; 4 la "a de, op verzoek van;
mettre en ",, in beslag nemen, opvorderen.
requisitionnaire, in. soldaat die opgeroepen
is.
rêquisitionnement, m. 't opeisen, 't in beslagnemen.
requisitionner [-ki-], v.tr. opeisen, opvorderen, in beslag nemen; (arg.) in de wacht
slepen.
requisitoire, [-ki-], in. eis van 't openbaar
ministerie, requisitoir; faire son "d, 't requisitoir uitspreken.
resaluer, v.tr. nog eens groeten; teruggroeten.
reseal* in. "-, e, f. die aan een gevaar ontkomen is; geredde (mijnramp, schipbreuk &).
rescaper, v. intr. weer ontsnappen.
rescindable, a. vernietigbaar.
rescindant [rs-], in. verzoek om vernietiging (v. een akte &); ', a. vernietigend.
rescindement, nt. nietigverklaring.
rescinder [res-], v.tr. vernietigen (in rechten).
rescision [res-], I. vernietiging (in rechten).
rescisoire [res-], m. hoofdgrond tot nietigverklaring; P%-i, a. vernietigend.
rescousse, f. 't hememen; redding; (4 la) ,-.. , ,
[betaling.
te hulp; help !
rescription, f. schriftelijke aanwijzing tot
rescrit, m. rescript: schriftelijk antwoord (v.
een vorst, van den paus &).
reseau, m. net; netwerk; e-, de chemins de
fer, spoorwegnet; ,---, de courants, g■
stroomnet; e--, de fils de ler, ijzerdraadversperring; ,--, de tranchies, netwerk van
loopgraven, loopgravenstelsel.
afsnijding.
resection [-sek-], f.
reseda, m. * reseda.
afsnijden.
resequer [-s6k-], v.tr.
reservataire, m. die zich een recht voorbehoudt; ",, a. in: heritier i - . , , erfgenaam
die een bepaald deel krijgt.
reservation, f. voorbehoud.
reserve, f. voorbehoud, beding; terughouding, onzichtigheid; reserve (troepen,

I

I

residu

fondsen &); wettelijk erfdeel; e%-, de
l'arme'e territoriale, landstorm; ,--, le'gale,
wettelijk voorgeschreven reserve;'' mitallique, ,---, or, goudvoorraad; appeler toutes
les mss, alle man oproepen; faire des "as,
geld overleggen of op zij leggen; ook =
faire ses",s, zeggen dat men iets wel doen
wil, maar onder voorbehoud; cette,-,, faite,
onder dit voorbehoud; montrer une grande
,-,, erg gereserveerd zijn, een zeer gereserveerd standpunt innemen; 4 la", de,
behalve; avec "a, onder voorbehoud; de
,•,, reserve...; user de "-, avec qn., terughoudend zijn jegens iem.; sansa
" , zonder
voorbehoud; sous toute(s) "a (s), onder alle
voorbehoud; demeurer sur une certaine ei ,
etre of se tenir sur la, zich gereserveerd
of voorzichtig uitlaten; terughoudend zijn
(tegenover, avec), een afwachtende houding aannemen.
reserve, a. gereserveerd°, terughoudend,
ingetogen; omzichtig; etre '' 4 dire son
opinion, niet gauw met zijn opinie voor
de dag komen; etre "a avec qn., zeer gereserveerd zijn tegenover iemand.
reserver, v.tr. voorbehouden, bedingen; reserveren, (plaats) bespreken; bereiden
(onthaal, verrassing); in petto houden,
aanhouden, wachten met, ter zijde leggen, bewaren; it lui Itait reserve de...,
't was voor hem weggelegd, te...; tous
droits reserves, onder voorbehoud van
alle rechten; e,, ban accueil 4, honoreren
(handtekening &); se "a, zich voorbehouden; zijn krachten sparen; je me reserve, ik
wil liever nog wat wachten (met eten, mijn
oordeel &), ik spaar mijn krachten nog
wat; je me reserve pour le diner, ik bewaar
mijn eetlust voor het diner; se "a pour
une meilleure occasion, een betere gelegenheid afwachten.
rêserviste, m. X soldaat der reserve, reservist.
reservoir, m. vergaarbak; waterbak; (arg.)
X reservist; ,■, de la bile, galblaas; ,-•,
d' essence, benzinereservoir.
residant, a. residerend; membre ,--,, in het
land zeif wonend lid van een geleerd genootschap.
residence, f. verblijf, woonplaats, residentie;
ambt v. resident; etre oblige ci la'', verplicht zijn te wonen op de plaats waar
men zijn functie heeft.
resident, m. resident (in de kolonien); diplomatiek agent (van mindere rang dan
een gezant).
resider, v.inty. wonen, verblijf houden; resideren; la question reside en ceci, hierin
bestaat de vraag; c'est en lui que reside
noire espoir, op hem is onze hoop gevestigd.
asidu, m. overschot, overblijfsel, bezinksel.
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residuaire, a. een bezinksel vormend.
risiduel, a. achterblijvend (als bezinksel &).
asignable, a. waarvan men afstand kan
resignant,
aftredende.
[doen.
resignataire, m. iem., ten behoeve v. wien
men afstand doet.

resignation, I. afstand (van recht); gelatenheid, berusting, onderwerping.

rêsignê, a. berustend, vol berusting; zich
schikkend in zijn lot; ,---, a tout, zich bij
alles neerleggend;
m. die berust &.

resigner, v.tr. neerleggen, afstand doen
van; /-%-, son dme a Dieu, zich overgeven
aan Gods wil; se zich onderwerpen
aan, berusten in, zich schikken in.
resiliable, a. opzegbaar.
risiliation, f. of resiliement, m. opzegging,
(gerechtelijke) vernietiging.
risilier, v.tr. (gerechtelijk) vernietigen, opheffen; verbreken (contract).

resillment = asiliement.
resille [-sij], f. haarnetje.
asinage, m. winning en zuivering van hars.
risine, f. hars; ti liquide, terpentijn;
de
terre, aardhars.

risiner, v.tr. de hars halen uit; harpuizen.

resineux, a. harshoudend, harsachtig; electricite re'sineuse. negatieve of harselectriciteit; les e%,, $ de harsachtige
bomen.
resigner, m. harsverzamelaar.
asinifire, a. harshoudend.
resinolde, a. harsachtig.
resipiscence, f. berouw, bekering; venir
P%,, tot inkeer komen, berouw krijgen.
resistance, weerstand, tegenstand; stevigheid (van stof); weerstandsvermogen;
de de'marrage, aanloopweerstand;
passive, lijdelijk verzet; faire une belle
lang weerstand bieden; opposer de la
tegenstand bieden; piece de N, hoofdschot el.
resistant, a. tegenstand biedend, sterk, duurzaam, stevig; etre moins ti que..., minder
weerstandsvermogen hebben dan...
resister, v.intr. (a) weerstaan, zich verzetten
(tegen), tegenstand bieden (aan); bestand
zijn (tegen);
a l'analyse, de kritiek
doorstaan (kunnen);
a l'eau, waterdicht zijn; au couteau, moeielijk te
snijden zijn; ce ciment resiste aux gele'es,
dit cement is bestand tegen de vorst;
a l'humidite (ci la pluie), tegen vocht
(regen) kunnen.
asistivite, 1. (nat.) weerstand.
rêsolu, a. besloten, vastberaden, stout, rerèsolubilitê, oplosbaarheid. [soluut.
resoluble, a. oplosbaar.
rêsolument, adv. vastberaden, stout.
rksolutif, a. oplossend, ontbindend.
resolution, f. oplossing, ontbinding, om-

respectueusement

zetting; opheffing; besluit, voornemen;
vastberadenheid, standvastigheid; avoir
de la ,---,, (erg) resoluut zijn; prendre une
een besluit nemen; avec e', resoluut;
vastberaden; homme de '', vastberaden
man; tomber dans la zich oplossen,
sterven.
rêsolutoire, a. opheffend, vernietigend;
tn. annulerende voorwaarde.
rêsolvant, a. & m. oplossend (middel).
resonance [-z-], f. weerklank, 't weergalmen; chambre de
klankbodem.
rêsonateur [-z-], m. resonator.
risonnant [-z-], a. weerkiinkend, weergalmend.
rêsonnement [-z-], m. 't weerklinken, galm.
resonner [-s-], v.intr. nog eens bellen, weer
bellen.
resonner [-z-], v.intr. weergalmen, weerklinken.
rêsorber, v.tr. (weer) opzuigen, opslorpen.
resorption, f. (weer) opzuigin.g, opslorping.
rksoudre, v.tr. oplossen; ontbinden; beslissen, besluiten; opheffen, vernietigen;
de, besluiten te;
qn.
iem. doen besluiten te;
opgelost (kunnen)
worden; se
en, zich oplossen in.
rêsous, rêsoute, a. opgelost; e-%, en, ook: overgegaan in.
respect [-pe], m. ontzag, eerbied; mes r%ds
madame, chez vows, de groeten aan Mevrouw, thuis; humain, menselijk opricht: vrees voor 't oordeel der wereld;
commander (imposer) le , eerbied afdwingen; presenter ses Ns a qn., iemand
zijn opwachting maken, zijn hoogachting verzekeren; manquer de a, rich
oneerbiedig gedragen tegenover, niet met
de nodige eerbied bejegenen; tenir en
,---,, in bedwang houden; parlant par • s,
met alle respect gezegd; sans de personne, zonder aanzien des persoons; sauf
votre d, met uw welnemen; sous divers
,---, s, in verschillende opzichten.
respectabilitê, f. eerbiedwaardigheid.
respectable, a. eerbiedwaardig, achtenswaardig.
respecter, v.tr. ontzien, eerbiedigen, respecteren; to seras respecte, niemand zal u
(een haar) krenken; se fairer ■ , zich doen
respecteren; v. pr. , zich respecteren; elkaar respecteren; een gepast gevoel van eigenwaarde hebben; weten,
wat men aan zichzelf verschuldigd is.
respectif, a. respectief, onderscheiden, van
ieder afzonderlijk.
respectivement, adv. respectievelijk, onderscheidenlijk.
respectueusement, adv. v. respectueux, a.
eerbiedig; acte (%-, of sommation r•seuse,
akte van eerbied; titre ,--, de (avec, envers),
respecteren, in ere houden.
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inadembaarheid.
respirabilitê,
respirable, a. in te ademen.
respirateur, in. respirator (voor de mond
a. ademhalings-.
gedragen);
respiration, I. ademhaling, ademing; avoir
la N libre, vrij ademhalen.
respiratoire, a. de ademhaling betreffend;
ademhalingswerktuigen.
organes
respirer, v.intr. ademen, ademhalen; herademen, weer op adem komen, uitblazen;
v.tr. inademen, opsnuiven; verlangen
naar; leven; l'amour &, liefde ademen;
tout respire la joie, alles getuigt van
vreugde;
la vengeance, naar wraak
v.pr. se
dorsten;
ingeademd
worden.
resplendir, v.intr. glinsteren, schitteren.
resplendissant, a. schitterend.
resplendissement, m. schittering.
responsabilite, f. verantwoordelijkheid.
responsabie, a. verantwoordelijk (voor, de,
jegens, envers).
responsif, a. een antwoord behelzend.
resquiller, v.tr. (arg.) X er bij aanknopen
(een uurtje &), op de koop toe nemen.
resquilleur, m. (tam.) blinde passagier, die
zonder recht, of zonder betaling, ergens
binnenglipt &; klaploper.
ressac, m. branding.
ressaigner, [ra-], v.tr. weer aderlaten;
v.intr. weer bloeden.
ressaisir, [re-], v.tr. weer vatten, -pakken,
-grijpen; zichzelf weer meester worden, zich weer meester maken van; zich
herstellen (v. de Beurs). [-herkauwen.
ressassage, m. 't telkens weer herhalen,
ressasser, [re-], v.tr. overziften; nogmaals
onderzoeken, tot vervelens toe herhalen.
ressasseur, m. die steeds weer herhaalt-,
-overweegt.
ressaut [re-], m. uitstek (v. gebouwen); un
d'energie, een oplaaiing van energie.
ressauter [re-], v.tr. weer overspringen;
v.intr. weer springen; uitsteken, uitspringen; (pop.), protesteren; nijdig worden.
ressemblance, [re-], f. gelijkenis.
ressemblant, [re-] a. gelijkend.
ressembler, [ra-J, v.intr. (a) gelijken (op),
overeenkomen (met); fa te ressemble
encore, cette idde!, dat is weer net iets
voor jou !; cela ne vous ressemble pas, dat
ben ik niet van u gewoon; se , op elk.
gelijken; qui se ressemble, s'assemble, soort
ressemelage,[ra-], m.verzoling. [zoekt soort.
v.tr. verzolen.
ressemeler,
v.
ressemer [ra-], v.tr. weer (be)zaaien;
weer uitgezaaid worden; zich
pr. se
uitzaaien.
ressent, [re-], a. scherp uitkomend, sprekend;
m. (arg.) gevaar.
ressentiment [re-], m. wrok, wraaklust; nagevoel, nawee.

ressource

ressentir [ra-], v.tr. (levendig) gevoelen; de
invloed voelen van;
de la haine pour
qn., haat tegen iem. koesteren; se de,
de kwade gevolgen v. jets ondervinden;
de stempel dragen van; it se ressentit
de sa mauvaise dduration, hij lijdt nog
onder zijn slechte opvoeding; 't is nog,
aan hem te merken dat hij een slechte opvoeding gehad heeft; it s'en ressentira,
het zal hem berouwen; s'en pour, dwepen met.
resserre [re-], t. bergplaats; 't opbergen;
aux provisions, de provisiekamer;
la
en cave, 't opbergen ,in de kelder;
la
wegsluiten.
mettre en
resserre [re-], a. weggesloten; ingesloten,
hardlijvig.
resserrement, [re-], m. samentrekking, verstopping; des disponibilite's, vermindering van de beschikbare gelden; d'esprit,
bekrompenheid, kleingeestigheid.
resserrer [re-], v.tr. nauwer toehalen, -toetrekken; strenger opsluiten; weer opbergen, wegsluiten; beperken; verstoppen;
se'', samentrekken; inkrimpen; zich bekrimpen; mon cceur se resserre, mijn hart
krimpt ineen; le ventre se resserre, de
diarrhee begint na te laten.
intr.
resservir, [re-] v.tr. weer opdienen;
weer dienen, dienst doen.
(arg.) woedend zijn;
ressif, in. aller au
zich verdedigen.
ressort [re-], m. veerkracht; veer; drijfveer,
middel; (rechts)gebied; bevoegdheid;
(arg.) peper; le grand ■-•,, het hart; ti d
boudin dlastique,
boudin, spiraalveer;
springveer;
clavette, X sluitveer; avoir
du r■ veerkrachtig 2, energiek zijn, fut
veerkrachtig of
hebben; donner du
sterk maken; faire veren; faire jouer
toes les mss, alle krachten inspannen, alle
middelen in 't werk stellen; manquer
de e geen veerkracht hebben; cela n'est
pas de mon f■i, dat behoort niet tot mijn
gebied; du de la cour de..., ressorterende onder 't hof van...; en dernier e■,, in
laatste instantie; voor 't hoogste gerecht;
n'agir que par , altijd gedreven moetea
worden.
ressortir [ra-], v.intr. weer nitgaan; uitkomen, in 't oog vallen; doen uitkomen; ti a, komen op, bedragen; e•-, de,
volgen, voortvloeien (uit); a (regelm.
w.w.), behoren tot (een gebied), ressorteren onder (iemand).
ressortissant [re-], a. (a) onderhorig (aan),
m.
behorend tot 't gebied (van);
onderhorige; le consul et ses (franfais
&), de consul en de onder hem bescheiden
landgenoten.
ressouder [ra-], v.tr. weer solderen.
ressource [ra-], f. hulpbron; uitweg; hulp-
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middel; f%ds, geldmiddelen; avoir des P%-,s,
middelen hebben; faire', geld verschaffen; faire'' de tout, alles wat men heeft
te gelde maken; homme de , %.,, man die
voor alles raad weet; perdu sans ,N , reddeloos verloren.
ressouvenance, f. (vage) herinnering.
ressouvenir (se) [re-], v.pr. zich herinneren;
f.%, , m. herinnering.
ressuage [ra-], m. 't zweten; uitzijging;
fourneau de r,, zijgoven (voor metalen).
ressuer [ra-], v.intr. zweten, uitslaan; faire
f%-i, uitzijgen, afdrijven (metalen).
ressul, m. plaats waar 't wild zich droogt.
ressuscité, a. uit den dode opgewekt; f%,, m.
'n uit den dode opgewekte.
ressusciter [re-], v.tr. opwekken (uit den
dode); doen herleven; f , , v.intr. herleven, opstaan (uit den dode).
ressuyer [re-], v.tr. weer drogen, -afdrogen.
restant, a. (over)blijvend; poste -se,e, op
't postkantoor blijvend (om afgehaald te
worden); f%, , m. overblijfsel, overschot,
restant, rest.
restaurant, a. hartsterkend, verkwikkend;
N, In. hartsterking, versterkend middel;
eethuis, restaurant, restauratie.
restaurateur, in. -trice, f. hersteller, vernieuwer, -ster; restauratiehouder; f%,, a.
herstellend.
restauration, f. herstel(ling), verbetering;
wederopbouw; herstel op de troon.
restaurer, v.tr. herstellen; versterken; weer
op de troon brengen; ,%, les lettres, de
letterkunde weer doen bloeien; se e - % i , zich
verkwikken, wat gebruiken, den inwendigen mens versterken.
reste, m. overblijfsel, overschot, rest; -'s,
kliekjes; hetgeen iem. versmaad beef t;
stoffelijk overschot; le'', (ook:) de overigen; le ,, des hommes, de overige mensen; et le ‘--d, en de rest; enzovoort;
demander son N, om het restant maven;
„terug" vragen; ne pas demander son N,,
er maar gauw van door gaan; lui donne,
son , %,, hem duchtig aftroeven, dekselen;
faire (jouer) son N, zijn laatste geld inzetten; au r•-, of du,- - i , overigens, bovendien; de ", meer dan nodig, meer dan
genoeg, te over; maar al te goed; avoir...
de P%,, ...over hebben; etre en ,-%d, nog iets
schuldig zijn; 't antwoord schuldig blijven;
achterblijven in jets; it n'a pas voulu etre
en ,---,, hij is niet willen achterblijven.
rester, v.intr. blijven; bij-, overblijven, overschieten; wonen; ,%, court, blijven steken;
‘--, tranquille, stil blijven (liggen), zich stil
houden; f%., 4 diner &, blijven eten; (%.,
avec qn., bij iemand blijven; ,--., de l'arriere, niet kunnen inhalen; f%, en arriere,
achterblijven; en ,--, 14, 't daarbij laten
(blijven); it n'en restera pas /et, hij zal
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't daarbij niet laten; nous en sommes
reste's let, zover zijn we gebleven; reste
a savoir si, 't is nog de vraag of; it
n'en reste plus, er is (er zijn) er geen
meer over; f%, longtemps a faire qc., lang
werk hebben over iets; f%, longtemps
sans..., lang blijven zonder...; lang wachten met...;'' sur son appait (sur sa faim),
ophouden met eten zodra men genoeg
heeft; f%, sur la bonne bouche, ophouden
met eten als het het beste smaakt of als
men het lekkerste gehad heeft; ophouden
met iets als het juist bijzonder aangenaam
is of met spelen als men gewonnen heeft;
sur le champ de bataille (sur la place),
vallen, sneuvelen; i%, sur l'estomac, zwaar
op de maag liggen of onverteerd 2 blijven;
je reste sur ma perte, ik schei er uit: ik heb
nu genoeg verloren; ,--, sur ses positions,
zijn stellingen behouden; op zijn standpunt blijven staan; f%, sur un sol &, j' een
sol lang aanhouden; y f%d, blijven steken;
„blijven", 't levee erbij inschieten, erbij
te grondc gaan; vous nous restez, n'estce-pas?, u blijft toch nog wat, niet waar?;
it reste que, het staat vast dat; it vous reste
vos parents, ge hebt toch nog altijd uw
ouders; it reste a faire pour y arrive!, er is
nog heel wat te doen eer we zover zijn;
ce qu'il vous reste a (de) faire, wat u (nog)
te doen staat; se ,---, , in: se,--, ci. soi-meme,
zijn zelfvertrouwen behouden.
restituable, a. terug te geven.
restituer, v.tr. herstellen; restitueren, teruggeven; (pop.) rendez-vous spelen, over
[gave.
restitution,
g e ven . f. herstelling; restitutie, terugrestreindre, v.tr. beperken, bekrimpen; se, % , ,
zich beperken, zich bekrimpen; se r%., 4,
zich beperken tot.
restreint, a. beperkt (tot, 4).
restrictif, a. beperkend.
restriction, f. beperking, restrictie; f%, mentale, innerlijk voorbehoud (een gezegde
in gedachten beperkend); sans N, zonder
[del).
voorbehoud.
restringent, a. (& m.) samentrekkend (midresucée, f. (pop.) ouwe kost, afgezaagde
geschiedenis.
resultant, a. (de) volgend, voorkomend (uit),
voortvloeiend (uit); -'e, f. samengestelde
kracht, resultante.
rêsultat, m. gevolg, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, resultaat; e%-, final, einduitslag;
du tir, X schietuitkomst; quel est ton
f■i?, wat heb je (nou) bereikt?; en'', ten
slotte, per slot van rekening; avoir pour
e%., , tengevolge hebben.
rêsulter, v.intr. (de) volgen, voortvloeien
(uit); it en resulte que, daaruit volgt dat...
résumé, m. kort overzicht; korte inhoud
en ,---,, in 't kort, om kort te gaan.
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resumer, v.tr. resumeren, in 't kort samenvatten; se "-, , zijn woorden in 't kort
herhalen; zich laten samenvatten; se
a, neerkomen op, zich bepalen tot.
resumption, I. resumering.
rksupination, f. $ omgekeerde stand v.
organen.
rksupinê, a. omgekeerd.
rósurrecteur, m. opwekker; dieldoet herleven.
resurrectif, a. geschikt om te doen herleven.
rèsurrectionnel, a. als van een opstanding.
resurrection, I. opstanding uit de dood;
herleving.
asurrectionnisme, m. 't opwekken van de
doden.
rësurrectionniste, m. die de doden opwekt.
retable of retable, In. altaarstuk, -blad.
rètablir, v.tr. herstellen; weer instellen; se ~,
genezen, herstellen; hersteld (kunnen)
worden.
rêtablissement, m. herstelling; herstel, genezing; wederoprichting; souhaiter un prompt
~, beterschap wensen.
retaille, f. afsnijdsel, snipper.
retailler, v.tr. opnieuw snijden, snoeien;
(arg.) aarzelen; bedriegen.
titan* a. (pop.) kanon: stomdronken; in
de lappenmand.
rêtamer, v.tr. weer vertinnen; opknappen.
rêtameur, m. vertinner; ,■., de casseroles,
ketellapper.
retapage, in. 't schoonmaken, 't opkikkeren.
retape, I. (pop.) het op de baan lopen;
faire la N, op de baan lopen.
retape, a. (pop.) gezakt (bij examen).
retaper, v.tr. schoonmaken; nieuw opmaken,
opknappen; verbeteren; (pop.) opkikkeL . ren; (jam.) laten zakken (bij examen);
weer geld van iem. zien los te krijgen.
retapisser, v.tr. (arg.) herkennen.
retard, m. vertraging, uitstel; 't achterlopen
(v. e. uurwerk); toujours des~s, altijd dat
te laat komen; altijd oponthoud, altijd
vertraging; apporter du ~ d, vertraging brengen in; dprouver un (du) ~ ,
vertraging hebben; pour ne point faire N,
om niet te laat te zijn; avec uned de 20
minutes, met 20 minuten vertraging; etre
en e ■ -, , te laat komen; achter zijn (v. e.
uurwerk); 'etre en ' de 20 minutes sur
le rendez-vous, 20 minuten te laat zijn;
etre en e%, de payer, achterstallig zijn, een
wanbetaler zijn; avoir du sommeil en' ~ ,
nog heel wat slaap in te halen hebben;
sans e - i , zonder dralen, zonder uitstel.
retardataire, tn. achterblijver; ,---,, a. niet
op tijd binnen zijnd.
retardateur, a. vertragend.
retardation, I. vertraging.
retardement, m. vertraging.
retarder, v.tr. uitstellen; ophouden, ver-
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tragen, achteruitzetten (een uurwerk);
"-,, v.intr. achterlopen (v. e. uurwerk);
later komen; achterlijk zijn; l'horloge
retarde de io minutes, de klok gaat io
minuten achter; je retarde, mijn horloge
loopt achter.
retAter, v.tr. weer betasten; —, v.intr. weer
proeven.
reteindre, v.tr. nog eens verven. .
retendoir, m. stemsleutel.
retendre, v.tr. weer spanners.
retenir, v.tr. terughouden, tegenhouden,
vasthouden, ophouden; behouden; afhouden (v. e. som); bestellen, bespreken;
inhouden (bv. zijn adem); bij zich houden;
school houden; onthouden, vergeten;
une date, een datum afspreken (bepalen); '' les dates, de jaartallen onthouden; ,--, deux (trois &), er 2, 3 (ont)houden; voulez-vous lee,'?, wil u hem aanhouden (hier houden) ?; je vous retiens!,
je retiens ton matricule of ton numdro, ik
zal 't onthouden hoor, wacht maar, ik zal
jou in de gaten houden ! (pop.) onthoud je dag ! je ne veux pas vous ~ ,
ik wil u niet forceren om langer te
blijven; ik wil u niet tegenhouden; je
vous retiens pour faire mes commissions!
ik laat jou nog eens een boodschap doen;
je ne vous retiens plus, ik zal u niet langer
ophouden; ~ qn., oak: iemand vragen
om langer te blijven; ,-,-, qn. a diner, iem.
ten eten houden; e ., un malade au
lit, een zieke in bed houden; etre retenu
au lit, het bed moeten houden, bedlegerig
zijn; etre retenu dehors, buiten opgehouden
zijn; se ~, zich vasthouden; zich weerhouden; zich matigen; zich inhouden.
rètenteur, a. terughoudend.
retention, I. 't terughouden, 't inhouden;
voorbehoud; opstopping; faire la ~,
(ont)houden (bij optellen); droit de e• ' ,
retentierecht.
rêtentionnaire, m. schuldeiser die op een
pand beslag gelegd heeft.
retentir, v.intr. weergalmen, weerklinken.
retentissant, a. weerklinkend, schel, luid;
(fig.) opzienbarend.
retentissement, m. weergaim, weerklank;
(fig.) ophef, opzien; avoir du ~, opzien
baren.
rêtentivitE, I. vasthoudendheid (van 't geheugen). [niet zegt.
retentum [-tom], m. voorbehoud; wat men
retenu, a. ingetogen, voorzichtig, terughoudend, bescheiden; onthouden, besproken (v. plaatsen).
retenue, I. 't tegenhouden; 't schoolblijven
(als straf); ingetogenheid, bescheidenheid;
inhouding, korting (op salaris &); ' de
chasse, spuibassin; e,-, d'eau, keerdam;
net de toute ,---,, $ netto, zonder korting;
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retour

etre en,,,, ','school moeten blijven; tnettre retoquer, v.tr. (arg.) laten zakken, afwijzen;
se faire ,-,, etre retoque, zakken.
en e•-,, schoolhouden.
retercage (-sage), tn. vierde omspitting (v. e. retordage, of retordement, tn. twijning.

wijngaard).
retercer of reterser, v.tr. voor de vierde maal
omwerken (een wijngaard).
ritiaire [-si-], in. 111 kampvechter met net
en drietand.
reticence, f. verzwijging, achterhouding;
't plotselinge afbreken der rede om de
aandacht te vestigen op hetgeen men verreticent, a. terughoudend. [zwijgt.
riticulaire, a. netvormig.
reticulation, /. netvormige tekening.
reticule, tn. reticule, tasje v. dames; draadkruis (v. e. kijker).
reticule, a. netvormig, met netwerk, met
ruitjes.
ritif, a. weerspannig, koppig.
ritiforme, a. netvormig.
Mine, I. netvlies (v. 't oog).
ritinien, a. van (op) het netvlies.
rêtinite, I. ontsteking van 't netvlies.
retirable, a. teruggenomen & kunnende
worden.
retirade, f. (oud) X wijkschans.
retiration, f. weerdruk.
retire, a. eenzaam; afgelegen; afgezonderd.
retfrer, v.tr. terugtrekken; terugnemen, inlossen, intrekken; wegtrekken, weghalen,
van school afnemen; uithalen, uittrekken;
retirez armes!, X zet af... geweer !;
qn. de l'eau, iemand uit het water halen;
.-., qn. de la tnisere, iem. uit de ellende
redden; ,-, qn. chez soi, iem. bij zich in
huis nemen; se ,-,, zich terugtrekken,
weggaan, zich ter ruste begeven; retireren; krimpen; aflopen (v. 't water bij
eb); se ,.., des affaires, zich uit de zaken
terugtrekken, stil gaan leven; Dieu se
retire de nous, de Heer trekt zijn handen
van ons af; retirez-nous de devant mes
yeux!, ga uit mijn ogen, laat ik je niet
weer zien !; se ,---, du service, zijn ontslag
nemen; se ,.., en soi-tneme, in zich zelf
inkeren; eenzelvig worden.
retire-tout, m. rommelkamer.
retiro, m. privaat.
retombêe, f. aanloop (van gewelf).
retomber, v.intr. weer vallen, terugvallen,
weer vervallen (in); neerhangen (van 't
haar); weer instorten (v. een ziekte); ,---,
dans la meme faute, in dezelfde fout vervallen; la honte retornbera sur lui, de schande komt op hem neer; puisse leur sang
,--, sur lui! hun bloed kome over hem !
i. -, sur ses pieds, op zijn voeten (poten)
terecht komen; (fig.) weer terechtkomen;
,--0 sur qn., iemand weer te lijf gaan; faire
e--, la faute sur qn., de schuld op hem doen
[scheren.
neerkomen.
v.tr. ('n muur) bijwerken; overetondre,
r

retorderie, f. twijnerij.
retordeur, m. -euse, f. twijnder, -ster.
retordre, v.tr. twijnen; weer wrirlgen; donner
du fit a ,-,, veel last veroorzaken.
rètorquable, a. met eigen argumenten weerlegb aar.
rêtorquer, v.tr. (iemands bewijsgronden)
tegen hem zelf keren; weerleggen (een
argument).
retors [-Or], a. gedraaid; getwijnd; doortrapt, listig.
rêtorsif, a. in: objection re'torsive, retorquerende tegenwerping.
rêtorsion, f. 't keren van iemands bewijsgronden tegen hem zelf, weerwraak,
wedervergelding.
retouche, f. bijwerking (v. e. fotografie &);
faire des ,-,-, s, retoucheren.
retoucher, v.tr. weer aanraken; opwerken
(een foto &), bijwerken, retoucheren.
retoucheur, m. retoucheur.
retour, tn. terugkomst, terugkeer, terugreis; terugtocht; terugzending; terugtraprem; (fig.) vergelding, wederliefde,
wederdienst; ,..0s, bochten, krommingen; verandering, wisselvalligheid; bon
,-,!, wel thuis !; ,--, conventionnel, overe6ngekomen terugkeer van een schenking aan den stichter; ,--, d renvoyeur,
%i retour afzender; le ,---, d la terre,

het terugkeren tot de landbouw (tegenover de emigratie naar de grote steden);
,----, d'dge, het op jaren komen; e--, de
chasse, maal na afloop van de jacht; e--,
de conscience, gewetenswroeging; ' de
jeunesse, tweede jeugd; ,-■, de noce,
feestmaal (enige dagen) na de bruiloft; nabruiloft; ,---, de ropinion, kentering in de publieke opinie; avoir un ,■,
de conscience, gewetenswroeging hebben;
le "..-, vers Dieu, de terugkeer tot God;
avoir de fdcheux -'s, gekke (dwaze) invallen hebben; nous leur devons du ,■ -, , wij
moeten ook Bens wat terugdoen; faire e 0,
terugvallen (aan de erfgenamen, aux
hiritiers); faire un r ., a Dieu, zich bekeren; faire des.- s sur soi-meme, tot
zich zelf inkeren; de hand in eigen boezem steken; faire des ,---is sur sa vie passee,
terugdenken aan zijn vroeger leven; faire
un ,-■., vers le passe, een terugblik werpen
op het verleden; a son ,.-,, bij zijn terugkeer; apres son - - , , na zijn terugkomst;
de ', terug; de ,-,-, chez moi, thuisgekomen
(zijnd); titre de ",, terugzijn; me voila de
,----,/, daar ben ik alweer terug !; des
soldats de e•-, du Tonkin, soldaten die in
Tonkin geweest waren; en r•-,, .. rechthoekig erop staand; (fig.) weerom; ervoor
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in ruil; choc en ,■,, terugstoot, nawerking;
six colonnes de front et treize en'',, , 6 zuilen
aan de voorgevel en 13 op zij; par
du courtier, It" per ommegaande; par un
juste~, als verdiende loon; sans' , nooit
weeromkomend; voor altijd, onherroepelijk; sur le (of son)'', op het punt staand
om to vertrekken; op de kritieke leeftijd (der vrouw); zijn (haar) beste tijd
gehad hebbend, aan het aftakelen; aan
het afnemen.
retournage, m. 't keren van kledingstukken.
retourne, I. gekeerde kaart; troefkaart.
retourne, a. gekeerd°; van streek, ontdaan;
(arg.) getikt, gek.
retournement, m. omkering, omdraaiing.
retourner, v.tr. omkeren, omdraaien, omwenden; terugzenden; omspitten (grond),
van gevoelen doen veranderen, van streek
maken; ' un habit, een jas keren;
son habit (sa veste), zijn rokje omkeren;
e--, ses poches, zijn zakken binnenste buiten keren; ,-, la salade, de sla aanmaken;
e--,, v.intr. terugkeren, teruggaan; '' ci,
qc., iets weer beginnen; ~ sur qc., op iets
terugkomen; n'y retournez plus!, haal me
dat niet weer uit !; se e.■,, zich omkeren;
omzien; omslaan (v. paraplu); it saura
bien se ~, hij zal er zich wel uitdraaien;
s'en ~, weer teruggaan, omkeren; ~,
v. imp. de quoi retourne-t-il?, wat is er
gekeerd (kaartspel)? wat gebeurt er?; it
retourne cceur, harten is troef; vous ne
savez pas de quoi it retourne, gij weet niet
hoe de vork in de steel zit.
retracer, v.tr. weer tekenen, -schetsen; (fig.)
afschilderen, beschrijven; ~ v.pr. se r• d,
zich weer voorstellen, zich herinneren.
retractation, f. herroeping; intrekking.
rêtracter, v.tr. herroepen; intrekken; se ,--,,
zijn woorden intrekken; zich samentrekken.
rêtractif, a. in-, samentrekkend, intrekkend.
retractile, a. intrekbaar (v. nagels).
rêtractilité, I. intrekbaarheid.
retraction, I. terug-, samentrekking.
retraire, v.tr. terugkopen.
retract, a. teruggetrokken; bld e•., , verschrompeld koren; ~, m. terugkoop; intrekking; 't terugnemen; ly terugbetaling
(v. spaargeld); le ~ des billets, 't innemen
van de kaartjes; ,--, d'emploi, ontheffing
van een dienst; ~ de la mer, 't terugwijken
der zee; ens, inspringend; en,•-, d'emploi,
geschorst.
retraite, I. 't terugtrekken, terugtocht;
taptoe; afzondering, RK retraite; schuilplaats; pensioen; herwissel; ' aux flambeaux, fakkeloptocht, taptoe met fakkellicht; e■–t agricole, ouderdomspensioen
voor landbouwers; e--, ouvriêre, ouderdomspensioen voor arbeiders; prendre sa
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1 , pensioen nemen; coupe? la ^-,, X de
terugtocht afsnijden; sonner (battre) la
,,, X taptoe blazen; battre en e--, , bakzeilhalen, terugkrabbelen; X terugtrekken;
maison de ~, rusthuis; officier 4 la retraite, -en ~, gepensionneerd officier;
pretre en ,---,, priester in retraite.
retraite, m. gepensionneerde.
retraiter, v.tr. op pensioen stellen, pensionneren.
retranchement, tn. afsnijding, inkorting,
vermindering; weglating, uitlating; afschaffing; X verschansing.
retrancher, v.tr. of-, wegsnijden; verminderen; afschaffen; schrappen, weglaten, uitlaten; besnoeien; X verschansen; lui ~
le yin, hem geen wijn meer toestaan, de
wijn verbieden; e---, , v.intr. "..., (sur), bezuinigen (op); ~, v.pr. se N, zich bekrimpen; weggelaten worden; zich beperken tot; se ~ qc., zich iets ontzeggen;
se "-, dans le silence, hardnekkig blijven
zwijgen; se ", derriere un prdtexte &, zich
verschuilen achter een voorwendsel Sc, se
e., sur ses bonnes intentions, ter verontschuldiging zich beroepen op zijn goede
bedoelingen.
retranscrire, v.tr. weer overschrijven.
retravailler, v.tr. opnieuw bewerken, omwerken.
[ terugkoper.
retrayant, a. teruglopend, inlossend; ~, m.
attic!, a. bekrompen, beperkt; (arg.) op
de penning.
ritrecir, v.tr. nauwer maken, beperken;
,,, v.intr. & se ,,,, nauwer worden, (in)krimpen.
beperking.
rêtrécissement, m. vernauwing, krimping;
retrempe, /. 't opnieuw harden.
retremper, v.tr. weer dompelen (in); opnieuw
harden; nieuwe kracht geven; se e,,,
nieuwe kracht opdoen.
rêtribuer, v.tr. belonen, betalen, bezoldigen.
retribution, f. beloning, betaling, bezoldiging; ,,, scolaire, schoolgeld; moyennant ~,
tegen betaling.
retrier, v.tr. opnieuw sorteren.
retro, m. 0% trekbal.
rêtroactif, a.Jterugwerkend; effet ~,Ilterugwerkende kracht.
retroaction, f. terugwerking.
rêtroactivite, I. terugwerkende kracht.
rêtroagir, v.intr. terugwerkende kracht bezitten.
[weer afstaan.
rêtrocéder, v.tr. 't afgestane teruggeven;
retrocessif, v. d. wederafstand.
retrocession, f. wederafstand.
rêtrocessionnaire, m. iem., aan wien weer
afgestaan wordt.
rêtrodirect, m. (fiets) waarop:men voor- of
achteruit trapt.
retrogradation, f. teruggang, achteruitgang;
terugstelling (in rang), degradatie.
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uitvoeren; vous les avez bien re'ussis, ze
retrograde, a. achteruitgaand, ach terwaarts; reactionnair; ', in. reactionnair.

rétrograder, v.intr. achteruitlopen, achteruitgaan; ,-,d, vt. achteruitzetten; terugstellen (een ambtenaar).
retrogress'', a. achteruitgaand.
retrogression, f. teruggang.
rêtropedalage, m. 't terugtrappen.
rêtropedaler, v.intr. terugtrappen, achteruitfietsen.
retrospect'', a. terugblikkend, terug-; met
't oog op 't verleden.
retrospection, f. terugblik.
retrousse, a. opgestroopt (v. mouwen);
opgetrokken (v. wenkbrauwen); nez "a,
wipneus.
retrousse-jupe, m. rokophouder.
retroussement, in. opstroping.
retrousser, v.tr. opbinden, opstropen, opschorten (mouwen, rokken &); opstrijken
(zijn snor); sew, de rokken opnemen; haar
japon opnemen.
retroussis [-si], in. opgeslagen rand; opsiag
(inz. aan laarzen).
retrouver, v.tr. weervinden; terugvinden;
terugkrijgen; je ne puis "a son nom, ik kan
niet op zijn naam komen; e•-, la parole,
de spraak terugkrijgen; e. ./ la sante, zijn
gezondheid herkrijgen; je vous retrouve id,
daarin herken ik u; aller "a, weer gaan
opzoeken; se " a , elkaar terugvinden;
teruggevonden worden; zijn weg weer
vinden; pa se retrouvera, dat zal wel in orde
komen; se,--, dans qc., uit iets wijs worden.
retroversion, t. omkering.
rêtroviseur, tn. spiegeltje om achteruit te
zien (auto).
rets [re], m. net; (fig.) valstrik; donner dans
les r.a, in de val lopen.
reunion, f. hereniging; vereniging; samenkomst, vergadering; la Rte,, het eiland

Reunion.
riunir, v.tr. herenigen; verenigen, samenvoegen; verbinden; je ne riunirais pas...
francs, ik zou geen... frank bij elkaar
kunnen krijgen; ,.., tous les suffrages;
alle stemmen op zich verenigen; e•-, ...
et ..., ... en ... met elkaar verenigen, ...
paren aan...; se " a , zich verenigen,
samenkomen; zich verzamelen; vergaderen.
reunissage, tn. 't verenigen v. d. draden (i. e.
spinnerij).
reussi, a. welgeslaagd; goed uitgevallen.
reussir, v.intr. slagen (in, 4, dans, en), gelukken; tieren, gedijen; ,-•., asset bien, ook:
goed uitvallen, wel gaan, it a mal reussi, ihij
heeft geen succes gehad; er is niet veel
van hem terecht gekomen; pa ne me rdussit pas, dat doet mij geen goed, ik vind er
geen baat bij; j'ai reussi ci le faire, het is
mij gelukt het te doen; ,.,, v.tr. goed

zijn goed geslaagd (mooi uitgevallen);
vous avez reussi ce plat, die schotel hebt
u voortreffelijk klaar gemaakt; X. reussit
bien le portrait, X. is een voortreffelijk
portretschilder, het portretschilderen
gaat hem bijzonder goed af; j'ai reussi
ma raie aujourd'hui, vandaag heb ik mijn
scheiding Bens mooi gekregen; it reussit
tout ce qu'il fait, ij brengt er alles even
voortreffelijk af. k
reussite, I. gelukkige uitslag, afloop; faire
une "a , zich de kaart leggen.
revaccination, f. revaccinatie, nieuwe inenting.
revacciner, v.tr. weer inenten.
revalesciire, f. revalenta arabica (versterkend) meel.
revalider, v.tr. weer geldig verklaren.
revaloir, v.tr. vergelden, betaald zetten; it
me revaudra vela, ik zal het hem betaald
zetten.
]roept.
revanchard, m. die altijd om weerwraak
revanche, f. vergelding, (weer)wraak, revanche; j'aurai ma ed, ik zal mij wreken,
dat zal hij mij betalen; prendre sa "d,
revanche nemen, zich wreken; a charge de
,,, op voorwaarde van wederkerigheid;
de volgende keer betaal (trakteer) ik dan
wel; en e■-1 , daarentegen.
revancher, v.tr. (oud) verdedigen; wreken;
se e.--, (de), zich wreken, verhaal nemen
(op); vergelden; se e•-, sur, zijn schade
verhalen op.
revasser, v.intr. dromen, peinzen, soezen.
revasserie, f. dromerij, gesoes.
revasseur, m. dromer, soezer.
reve, m. droom2; (fig.) illusie, droombeeld;
c'est un "a, het is (als) een droom; ook:
't bestaat alleen in de verbeelding;
caresser un "..,, een droom koesteren;
faire un r■i , een droom hebben, dromen;
faire un beau "a, heerlijk dromen; faire
de mauvais e•is, akelig of onrustig dromen; voir en i - • , , in zijn gedachten zien.
reveche, a. stug, hard; wrang; bars, nors;
avoir l'air "a, er uitzien als een oorworm.
reveal, in. 't ontwaken; wekker (klok); (fig.)
godsdienstig reveil, X reveille; avoir un
fdcheux " a , op onaangename wijze uit zijn
droom wakker geschud worden, lelijk
ontgoocheld worden; battre (sonner) le ^ d ,
X de reveille slaan (blazen).
reveille-matin, in. wekker (klok en persoon);
haan; $ kroontjeskruid.
reveiller, v.tr. wakker maken, wekken; opwekken; se "a, wakker worden, ontwaken.
réveilleur, m. porder.
réveilion, m. nachtelijk maal (inz. in de
Kerstnacht).
reveilionner, v.intr. een nachtelijk feestmaal
houden (inz. in de Kerstnacht).
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revêlateur, in. -trice, f. openbaarder, -ster;
ontwikkelaar (in photogr.); '', a. tot
ontdekking leidend, openbarend.
revelation, f. openbaring, ontdekking; les
,--, s de Saint Jean, de Openbaring (van
Johannes); faire des e--, s, onthullingen
doen.
reveler, v.tr. onthullen, openbaren; ontdekken, verklappen, vertellen; se ,,,, zich
openbaren, zich doen kennen, zich ontpoppen (als).
revenant, a. innemend; e•, , m. spook; it y a
des'•-, s dans cette maison, het spookt hier.
revenantf-bont, tn. buitenkansje.
revendage, in. uitdragersvak; 't opkopen.
revendeur, m. -euse, /. wederverkoper, opkoper, -ster, uitdrager, -draagster (ook
, ., euse a la toilette).
revendication, f. terugeising, eis.
revendiquer, v.tr. terugeisen; opeisen, aanspraak maken op.
revendre, v.tr. weer verkopen; d e--, , overvloedig, rijkelijk, volop; en e%., d qn., iem.
te slim af zijn; it vous en revendrait, hij
is u verreweg de baas; on ne lui en revend
pas, hij laat zich niets wijsmaken.
revenez-y, m. terugkeer; cela a un goat de, N,- ,,
c'est du ,, dat smaakt naar meer.
revenger (se), ‘-i v.pr.(pop.) zich wreken.
revenir, v.intr. terugkomen, weerkomen;
spoken; opbreken, oprispen (v. spijzen);
bijkomen, herstellen (van een ziekte);
cela me revient, ik krijg dat telkens weer;
cela me revient trop cher, dat komt mij
to duur uit; cela ne me revient pas, dat
bevalt mij niet, daar houd ik niet van;
je ne /ui reviens pas, ik val niet bij hem
in de smaak; it revient ici, hij komt hier
weer; het spookt hier; it ne revient jamais,
hij komt nooit terug; (fig.) hij geeft nooit
toe; it ne revient pas facilement, hij geeft
niet gauw toe, hij komt niet gauw terug
van zijn vooroordelen; it me revient que...,
ik vermeen, dat...; daar schiet mij te
binnen dat...; it me revient ... francs, ik
krijg ... frank; que vous en revient-il?
hoeveel krijgt u daarvan? hoeveel krijgt
u daarvoor, hoeveel geeft u dat? it ne m'en
revient Tien, ik heb (krijg) er niets van,
het levert mij niets op; it y revient des
esprits, het spookt er; son nom ne me
revient pas, zijn naam wil me niet te
binnen schieten; la oignons & me reviennent, van uien & krijg ik oprispingen; son
visage ne me revient pas, ik kan zijn gezicht
niet thuisbrengen; i•-, ci Dieu, zich bekeren; revenons a nos moutons, om op ons
chapiter terug te komen...; faire'', doen
terugkomen (iemand); weer bijbrengen
(iemand); (uit de dood) opwekken; weer
goed doen worden (iemand); bruineren
(vlees); "-, ci soi, weer bijkomen; cela

reverdir

revient d dire que..., dat wil dus zoveel
zeggen als dat...; cela revient d ... francs,
dat komt (te staan) op ... frank; cela
m'est revenu d (dans) l'esprit, dat is me
weer te binnen geschoten; en r•-, 4 qc., op
iets terugkomen,,,, au bouilli &, zich nog
eens van de bouilli bedienen; cela revient
au mime, dat komt op hetzelfde neer; ,--,
au plat, zich nog eens bedienen; (fig.) er
weer over beginnen; t.,., de chasse (de
voyage), van de jacht (de reis) terugkomen;
etre revenu de loin, (fig.) ver he en geweest
zijn (bij ziekte), het bij de dood af gehaald hebben; r ., d'une maladie, pas een
ziekte doorgemaakt hebben;'-, de l'autre
monde, (fig.) een en al verbazing zijn; e.,
de Pontoise, verboerd zijn; revenu de tout,
geblaseerd; en sante, er weer boven op
komen, weer gezond worden; en , - - i , van
een ziekte er boven op komen; ne pas en
,.,, er versteld van staan; je n'en reviens
pas, ik sta er nog paf van, ik kan er nog
niet over uit, het is me nog een raadsel; j'en reviens toujours la, daar kom
ik altijd maar weer op neer, daar blijf ik
bij; j'en suis revenu, daar ben ik van teruggekomen; f•-, sur ce , qu'on avait dit (une
promesse, une resolution, un sujet), terugkomen op het gezegde (een belofte &);
,-%-, sur l'eau, weer boven water komen;
(fig.) weer opduiken; it n'y a pas a y ,•,,
daar kan niet meer op teruggekomen
worden, die zaak is afgedaan; n'y revenezpas! probeer me dat niet weer ! qu'il y
revienne, laat hij dat nog eens proberen!
on revient toujours d ses premidres amours,
oude liefde roest niet; s'ene,,, terugkomen,
terugkeren. [hands.
revente, f. wederverkoop; ...de N, tweederevenu, na. inkomen, rente; nieuw gewei
(herten); nieuwe staart (vogels); ' clair
et net, zuiver inkomen; ,--,s, inkomsten;
,---, casuels, bijverdiensten; ...de ,--s, ...(aan)
revenue, f. jong hout. [inkomen.
aver, v.intr. dromen°; , suffen; mijmeren;
ijlen; it revait voir des ennemis partout,
hij verbeeldde zich, overal vijanden te
zien; ,-., tout e'veilld, zitten dromen, zitten
suffen; e..., a qc., (altijd) denken aan; hopen
op; '' de, dromen van; ,-,, v.tr. dromen
van, -over; it ne retie que fortune, hij droomt
van niets anders dan van fortuin maken;
e•-, , v.pr. se ,--, millionnaire &, zich wanen
... te zijn, in zijn verbeelding ... zijn.
reverberation, I. terugkaatsing (v. 't licht),
rêverbire, in. straatlantaarn; metalen spiegel om 't lamplicht terug te kaatsen,
lichtscherm; (pop.) test, kop.
rêverbkrer, v.tr. terugkaatsen; '', v.intr.
teruggekaatst worden.
reverdir, v.tr. weer groen maken; '', v.intr.
weer groen worden; weer jong worden.
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reverdissement, m. 't weer groen worden.
reveremment [-rama], adv. met eerbied.
reverence, I. eerbied; buiging;
Eer-waarde (titel); parlant par r%-i, sauf
of
parler, met uw verlof, met permissie;
faire la (sa) een reverence maken;
tirer sa ,■, a qn., iem. groeten; vriendelijk
bedanken (= iets afslaan).
reverenciel, a. vol eerbied; crainte
eerbiedige vrees, ontzag.
adv.
van
reverencieusement,
reverencieux,
a. eerbiedig; vol beleefdheden of complimenten.
reverend, a. (& m.) eerwaard(e).
réverendissime, a. (& m.) hoogeerwaard(e).
réverer, v.tr. vereren; eerbiedigen.
reverie, I. dromerij, mijmering, droombeeld, hersenschim.
revernir, v.tr. opnieuw vernissen.
revernissage,
't opnieuw vernissen.
revers, m. keerzijde, achterkant; rug (der
hand); opslag (aan kleren); (sp.) backhander, slag met de rug van de hand;
(fig.) tegenspoed; e■, de fortune, tegenslag;
le
de la medaille, de keerzijde van de
medaille; prendre
van achteren aanvallen; bottes a -, kaplaarzen.
reverseau, m. weldorpel.
reversement, m. terugstorting (van geld);
(oud) overlading.
reverser, v.tr. (een post) overdragen, overbrengen; weer ingieten, -inschenken.
reversi(s), m. reversi (een kaartspel).
réversibilite, f. omkeerbaarheid; overdraagbaarheid.
reversible, a. omkeerbaar, terugvallend,
overgaand op een ander, op een ander
overgedragen kunnende worden.
reversion, f. 't terugvallen; terugkering,
reversoir, m. stuwdam. [reversie.
revetement, in. bekleding; bemanteling (v. e.
vesting); schoeiing.
revetir, v.tr. bekleden, bedekken, bestrijken (met); kleden, (een kleed) aantrekken; van kleren voorzien; beschoeien;
bepantseren; ,--, la forme humaine, de
menselijke gedaante aannemen; un
personnage, iemand voorstellen (op 't
toneel); N de, bekleden met e ; voorzien
van (handtekening);
qn. d'une charge,
iem. met een ambt bekleden; se
(de),
zich kleden, zich bekleden (met).
revetu, a. bekleed; van kleren voorzien;
beschoeid;
de ma signature, van mijn
handtekening voorzien.
reveur, a. dromerig, suffend, peinzend;
m. -euse, f. dromer, -ster.
reveusement, adv. dromerig.
revient, m. in: prix de'', kostprijs.
reviewer, v.tr. recenseren.
revigorer, v.tr. (ver)sterken.
revirement, m. 't over stag gaan (van een

a-,

revolution

schip); verandering (van mening), omzwaai, zwenking, kentering; ommekeer;
af- en overschrijving.
revirer, v.intr. (e■, de bord) weer wenden (v.
schepen), overstag gaan; (fig.) van mening
veranderen.
revisable (re-), a. voor herziening vatbaar
of in aanmerking komend.
reviser of reviser, v.tr. herzien, overzien,
nazien, revideren.
reviseur of reviseur, m. herziener, revisor.
re(re-)visibilite, f. vatbaarheid voor revisie.
revision of revision, f. revisie, herziening;
passer a la
gekeurd worden (door de
keu-.
keuringscommissie); conseil de
ringscommissie; hoog militair gerechtshof
re(re-)visionnel, a. van de herziening.
voorstander van herziere(re-)visionniste,
ning (v. d. grondwet &).
revisiter, v.intr. weer bezoeken.
revivification, f. herleving, verlevendiging.
revivifier, v.tr. doen herleven, verlevendigen.
reviviscence, f. herleving, wederopleving.
revivre, v.intr. herleven, weer opleven; faire
doen herleven, weer doen opleven;
opfrissen (kleuren); weer doen gelden
(rechten); weer ophalen (schrift, een
proces);
v.tr. weer of nog eens doorleven (v. herinneringen &). [heid.
revocabilite, f. herroepbaarheid, afzetbaarrevocable, a. herroepelijk, herroepbaar;
opzegbaar; afzetbaar.
revocatif, a. herroepend.
revocation, f. herroeping, afzetting, intrek[king.
revocatoire, a. herroepend.
revoici of revoilá, adv. (lam.) me daar
ben ik weer; me revoild malade, nu ben ik
alweer ziek.
revoir, v.tr. weerzien, terugzien; overzien,
nazien; la carte, (arg.) rendez-vous
spelen: overgeven; ti les matie'res de
l'annee, de leerstof repeteren;
v, pr.
see, elkaar weerzien;
't weerzien;
a ".), nog na to zien; au
tot ziens.
revoler, v.tr. terugstelen.
revoler, v.intr. terugvliegen.
revolin, valwind, rukwind. [schandelijk.
revoltant, a. weerzinwekkend, aanstotelijk,
revolte, f. opstand, oproer; se mettre en
in opstand komen, opstand maken.
revolte, a. gerevolteerd, in opstand zijnd
of komend(tegen,
m. opstandeling,
oproerling.
revolter, v.tr. in opstand brengen, oproerig
maken; verontwaardigen; geweldig tegenstaan; se e•d, in opstand komen, opstaan;
verontwaardigd worden.
revolu, a. verlopen, voleindigd; it a trente
ans mss,hij is voile dertig jaar.
avolution, f. omloop, omloopstijd; omdraaiing, wenteling; slag (van een machi, ne); omwenteling, ommekeer, rev.Q1utie.

revolutionnaire
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rheoscoop.
revolutionnaire, a. (& m.) omwentelings- rheoscope, m.
rheostat [-ti], m. I rheostaat (toestel tot 't
gezind(e), revolutionnair.
regelen v. electr. stroom).
revolutionnairement, adv. revolutionnair.
revolutionner, v.tr. in opstand brengen, een rheteur, (I) leraar in de welsprekendheid
omwenteling teweegbrengen in; van
streek brengen.
revolver [revolver], m. revolver.
revolveriser, v.tr. met de (een) revolver
schieten op (neerschieten).
revomir, v.tr. weer braken (uitbraken).
revoque, m. ontslagene.
terugroepen, ontslaan; herrevoquer,
en doute,
roepen, intrekken, opheffen;
in twijfel trekken.
opnieuw
willen
(verlangen);
revouloir, v.tr.
fen reveux, ik wil er weer van; (fig.) ik
wil er weer aan.
revoyure, f. in: a (fam.) tot weerziens !
revue, I. 't overzien, 't nazien; overzicht;
nauwkeurig onderzoek; wapenschouwing;
tijdschrift; komisch toneelstukje, revue;
de of passer en
de, faire la
passer la
(troepen) inspecteren; (iets) de revue
laten passeren; etre de la (pop.) gedupeerd zijn; de kous op de kop gekregen
hebben, achter het net vissen; niet te
eten hebben; nous sommes gens de
(fam.) wij zien elkaar dikwijls.
revuette, I. kleine revue.
revuiste, m. overzichtenschrijver; revueschrijver.
revulser, .tr. verplaatsen, afleiden; traits
re'vulsás, verwrongen-, ontdane gelaatstrekken.
revulsif, a. (& m.) afleidend (middel).
afleiding.
revulsion, f.
pied of e•-, terre,
rez [r6], prep. gelijk met;
met de grond gelijk.
rez-de-chaussee, m. begane grond; verdieping gelijkvloers, benedenverdieping; le
e•, du journal, gedeelte van een krant
onder de streep waar 't feuilleton te yinden is.
r(h)abdologie, I. rekenkunst met staafjes.
rhabillage, m. 't opknappen, 't herstellen,
't weer in orde brengen.

rhabillement, in. rhabillage.
rhabiller, v.tr. opnieuw kleden; opknappen,
weer in orde brengen; se e%-,, zich weer
aankleden.
rhabilleur, m. (pop.) oplapper, versteller;
die iets opknapt°.
rhabituer, v.tr. weer gewennen.
r(h)apsode, tn. Grieks volkszanger.
r(h)apsoder, v.tr. oplappen.
r(h)apsodie,f. mengelmoes v. proza en poezie.
tn. bewoner
rhenan, a. van de R*1;
van de Rijnprovincie.
Rhênanie, f. de Rijnprovincie (na de bezetting door de Fransen).
rheomitre, m. f^ rheometer, stroommeter.
rheophore, m. f rheophoor, stroomgeleider.

(bij de Ouden); hoogdravend redenaar.

Rhetle [-si], f. Rethie.
Rhetische Alpen.
Rhetiques, Alpes
rheto-roman, a. Rheto-romaans; Rte, m.
Rheto-romaan.

rhetoricien, m. beoefenaar der uiterlijke
welsprekendheid; leerling der classe de
rhetorique.
rhetorique, f. leer v. d. welsprekendheid,
rhetorica°; woordenkraam; (classe de)
op een na de hoogste klasse van 't Franse lyceum; faire sa etre en, in de
vijfde klasse zitten van 't lyceum; votes
y perdrez votre uw welsprekendheid
zal u niets baten; figure de • redekunstige figuur.
rhetoriqueurs, mv. groep dichters (met
gezwollen stijl) a. h. Bourgondische hof
in de XVe eeuw.
Rhin, m. Rijn.
pijn in de neus.
rhinalgie, f.
f. Rijngravin;
rhingrave, m. Rijngraaf;
soort van zeer wijde broek van onder
met linten vastgemaakt.
rhingraviat, m. Rijngraafschap.
rhinite, I. T neusverkoudheid.
m. a neushoorn, rhinorhinoceros
ceros.
rhinologi e, f. leer v. d. neus.
rhinologique, a. v. d. kennis v. d. neus.
rhinolophe, tn. hoefijzerneus (soort v. vleer[vormen.
muis).
rhinoplastie, f. kunst om de neus te verrhinorr(h)agle, f. hevige neusbloeding.
rhizome, m. $ wortelstok.
rhizophage, a. (& m.) worteletend (dier).
rhizophore, m. $ mangrove, wortelboom,
rhizophoor.
rhizopodes, m. pl. wortelpotigen.
rhodanien, a. van de Rhone.
Rhodes, f. Rhodes.
rhododendron (-0-1 m. $ rhododendron.
rhodographie, f. rozenbeschrijving.
rhombe, m. ruit:
rhombiere, f. zie rombiere.
rhombiforme, a. ruitvormig.
rhomboidre, tn. lichaam met zes vlakken
die ruiten zijn.
rhomboidal, a. ruitvormig.
rhomboide, tn. scheefhoekig parallelogram.
Rhone [ron], tn. Rhone.
rhotacisme, tn. vervanging van de s & door
de r; herhaling der r.
je
rabarber; passez-moi la
rhubarbe, f.
vous passerai le senni, do ut des, help je
des moines,
mij, dan help ik jou;
vuilboom.
rhum [rem], m. rum.

r

rhumatisant
7 o fnen
rhumatisant, a. lijdend aan rheumatiek; richesse, I. rijkdom; overvloed; vruchtbaarN, m. rheumatieklijder.

heid; kostbaarheid, pracht; gehalte (v.

metalen); /%-,s, schatten, goederen.
rhumatise, a. aan rheumatiek lijdend.
richissime, a. schatrijk.
rhumatismal, a. rheumatisch.
rhumatisme, in. rheumatiek; e%, articulaire, ricin, m. $ wonderboom, NI djarak; huile
gewrichtsrheumatiek.

de P%-, , ricinusolie, wonderolie, castorolie.

rhume, m. verkoudheid; ,.%, de cerveau, ver- ricocher, v.intr. weer opspringen, keilen;
koudheid in 't hoofd; ,--, des foins, hooikoorts; i-■, de poitrine, kou op de borst;
Prendre qc. pour son ,-,,, op de koffie
komen, er van langs krijgen.
rhumerie, f. rumstokerij.
rhythme, zie rythme.
riant, a. lachend; vrolijk; liefeliik, bekoorlijk.
ribambelle, f. troep, zwerm, rij, 'n schep.
ribaud, a. (& m.) ontuchtig (persoon), al
rabauw.
ribauderie, I. ontucht, losbandigheid.
Ribeauville(-illiers), m. Rappoltsweiler (1. d.
Elzas).
riblette, f. gebraden schijfje, gekruid vlees.
ribleur, m. (oud) lanterfanter; zwerver.
Ischiks.
riblon(s), m. oud ijzer.
ribon-ribaine, adv. (oud) goed- of kwaadribord, m. At, buitenhuid (v. schip).
ribordage, m. 4A averij door aanvaring.
ribote, I. smulpartij, zuippartij; en, %.,, in de
lorum, dronken; aan de zwier.
riboter, v.intr. smullen, zuipen.
riboteur, m. -euse, f. slampamper, pooier.
ribouis, in. (arg.) schoenlapper; ouwe schoen.
ribouldingue, f. (pop.) fuif; faire la e %.), pierewaaien.
ribouldinguer, v.intr. (pop.) pierewaaien.
ribouldingueur, m. (pop.) fuifnummer,
pierewaaier.
ribouler, v.tr. in: ,--, des calots, (pop.) grote
ogen opzetten.
riboustin, in. (arg.) revolver.
ricain, m. (arg.) X Amerikaans soldaat.
ricanement, m. gegrijns, hoongelach.
ricaner, v.intr. grijnzen, spotlachen.
ricanerie, f. gegrijns.
ricaneur, m. -euse, f. grijnzer, spotter, -ster.
rig-a-rig, adv. tot op de laatste cent; in
prutssommetjes; stipt, zeer nauwkeurig.
richard, m. rijkaard; prachtkever; .1?,., Cceur
de Lion, Richard Leeuwenhart.
riche, a. rijk; welvarend; kostbaar, prachtig;
ce n'est pas ,%., ! dat heeft niet veel om 't
lijf; etre ,-%, a millions, schatrijk-, millioenen rijk zijn; ,---, de millions, millioenen
rijk; i.%-, de son patrimoine, rijk door zijn
vaderlijk erfgoed; etre ‘-%., en (soms de), rijk
zijn aan; faire i--, , (arg.) rijk staan, veel
effect maken; ,--,, m. un ,---,, een rijke;
.tzt soort los of lynx; le mauvais P. ,, B de
hardvochtige rijke; les nouveaux ,---is, de
O.W.ers.
Richelieu, In. Richelieu; Richelieuschoen.
richement, adv. rijk, rijkelijk, ruim; 'etre ,-,
laid, verbazend lelijk zijn,

X aanslaan (v. e. kogel); heen en weer
reizen (van een brief).
ricochet, m. 't opspringen (v. een stee p of
kogel), 't keilen; faire des ,.is, ricocheren;
(fig.) plisplasje gooien; par ,■.), niet rechtstreeks; van de weeromstuit; ricochet-.
rictus [Ails], m. wijd geopende mond, grijns.
ride, f. rimpel, kreukel, plooi.
ride, a. gerimpeld.
rideau, m. gordijn; (toneel)scherm; ,-%., d
deux heures, de voorstelling begint om
2 uur; un ,-%-, d'arbres, een rij bomen;
,, de cheminie, haardplaat; ,---, de furnee,
rookgordijn; "-, d'un pont, hangwerk van
een brug; P%./ de terrain, terreingolf, -verheffing; faire ,-%,, former ,---,, het uitzicht
belemmeren; tirer le ,,, 't gordijn openof dichttrekken; tirer le ,%, sur, een sluier
werpen over, bemantelen; au ‘.., .1 , halen !
laat zakken 't scherm !
ridge, f. leeuwerikkennet.
ridelle, f. wagenladder.
rider, v.tr. rimpelen, fronsen; kt, strak aanhalen; ,---,, v.pr. se i---i, zich rimpelen.
ridire, a. (arg.) aardig, knap; ,....), in. (arg.)

costuum, jas.
ridicule, a. belachelijk; P.-J., in. 't belachelijke;
tasje (v. dames); donner (of Pater) des
,–,s a qn., iemand belachelijk maken;
se donna un t--, (of des e%-, ^), zich belachelijk maken; prefer au ,.. - , , zich belachelijk
maken; tourney au ,---,, belachelijk worden;
traduire (of tourney) en ,--,, belachelijk
maken, spotten met; le e%, tue, wie zich
belachelijk maakt, is onmogelijk.
ridiculement, adv. belachelijk, bespottelijk.
ridiculiser, v.tr. belachelijk maken.
ridiculite, f. belachelijkheid.
Tien, pron. niets; jets; ce n'est ,./, dat is
niets, dat betekent niets; it n'en est ,---,,
er is niets van aan; n'etre bon a , - %.,, tot
niets geschikt zijn; Merci, merci! De , %.,! ,
geen dank !; ,%-, de ,%.,, niets niemendal;
un homme de N,, een man van niets; een
man v. lage afkomst; en ,-,J , in niets; pour
,-%-,, voor niets; en mans de-, , in minder
dan geen tijd; comme si de ,%-, n'etait, alsof
er niets gebeurd was; it West r.--, mans
que sage, hij is alles behalve verstandig;
ook: hij is niets minder dan verstandig,
hij is wel heel verstandig; it n'est ,-%., de
moins que votre bientaiteur, (ook:) it n'est
,, mans que votre bienfaiteur, hij is toch
niets minder dan uw weldoener, hij is en
blijft toch uw weldoener; cette comedie
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n'est pas ,---, qu'une farce, is niet enkel een
klucht; e%-, que ca, anders niet(s); ,---, que la,
enkel daar, daar alleen; it ne m' est plus ,-- -,,
hij is niets meer voor mij, hij bestaat niet
meer voor mij;'' du tout, volstrekt niets,
hoegenaamd niets; e%, , adv. kolossaal;
c'est /.%., beau!, (pop.) is dat mooi, he !; ce
n'est e---, gentil, dat is niks aardig; it
est ' malin, celui-la, die is verbazend
slim; e--, qu' 4 le voir, als men hem alleen
maar ziet; ,---,, m. nietigheid, bagatel;
kleinigheid; c'est une ,., qui vaille, ze
deugt niet; en un "-, de temps, in minder
dan Been tijd.
rieur, m. -euse, f. lacher, -ster; $E. spotvogel;
avoir les e%-is de son ate, de lathers op zijn
hand hebben; ,-,, a. lacherig, lachziek.
rieusement, adv. lachend.
rif(f), m. (arg.) vuur, vlam; X gevecht;
coquer le '', Fa zie riffauder.
Riffain, in. bewoner v. de kust van Marocco.
riffaudant, m. (arg.) sigaar.
riffaudante, f. (arg.) sigaret.
riffauder, v.tr. (arg.) branden; in brand
riffaut, m. (arg.) radijsje. [steken.
riflard, tn. roffelschaaf; grove ijzervijl;
(pop.) ouwe schoen; besteedster (grote
paraplu); „spuit" (geweer, paraplu);
politieman.
riflardise, I. (pop.) stommiteit.
rifle, m. zie rif(f).
rifler, v.tr. met de roffelschaaf bewerken;
(arg.) snaaien; knippen, arresteren.
rifloir, m. X gebogen vijl.
riflot, a. (arg.) chic.
rigaudon, in. vlugge ouderwetse dans; (arg.)
schoen.
rigide, a. -ment, adv. streng; stijf, hard, verstijfd.
rigiditê, f. (ge)strengheid; strafheid; stijf-,
verstijfdheid.
rigodon, in. zie rigaudon.
rigolade, f. (pop.) pret, pleizier, lol, lolletje;
pour la ,---,, voor de lol.
rigolage, In. 't greppelen.
rigolard, m. (pop.) lollige baas; ,■,, a. lollig.
rigolbochade, f. (pop.) lolletje.
rigolboche, a. (pop.) lollig.
rigole, I. greppel, riool; groef.
rigoler, v.tr. van greppels voorzien; ,---,, v.intr.
(pop.) pret hebben, lol maken, lachen.
rigoles-trappes, f.pi. X sleuven.
rigolette, I. (pop.) vrolijke zus.
rigoleur, m. -euse, f. pretmaker, -maakster.
rigollot, m. mosterdpleister (op dik papier).
rigolo, a. (pop.) lollig, grappig; onnozel;
,---,, in. lollig heer, vrolijke Frans; 11
breekijzer; revolver.
rigorisme, m. al te grote strengheid (v.
zeden &).
rigoriste, m. die al te streng is van beginselen; '-, a. strong van opvatting.

ripailler

rigouillard, a. zie rigolard.
rigoureusement, adv. v. rigoureux, a. streng;
stipt; nijpend (v. koude); hives' - ,, strenge
winter.
rigri, m. (arg.) vrek, gierigaard; e,, , a. gierig.
rigueur, f. (ge)strengheid; hardheid; tenir
,---, de qc. 4 qn., boos blijven op hem
wegens...; le sommeil me tient ,--,, ik kan
de slaap niet vatten; a la P%-, , desnoods
ook: met grote strengheid, strict genomen; a la demure , - • - , , met de uiterste
gestrengheid; en e--, , streng; de ,---,, vereist,
noodzakelijk.
rillettes, f. pl. varkensgehakt.
rimailho, m. Rimailhokanon; (arg.) X rolrimaille, f. rijmelarij. [lade.
rimailler, v.intr. rijmelen.
rimailleur, m. rijmelaar, pruldichter.
rime, f. rijm; N-,s,s, verzen; e•is continues
(plates), gepaard rijm; ,-%., s croise'es, gekruist rijm; e., feminine, vrouwelijk of
slepend rijm; r•-, masculine, mannelijk of
staand rijm; i•-/.3 redouble'es, dubbelrijm;
e%, s riches, vol rijm; it n'y a ni "-, ni raison,
dat raakt kant noch wal, daar is slot
noch zin aan.
rimer, v.tr. & intr. rijmen; cela ne rime pas
ensemble, dat rijmt niet; cela ne rime 4 Tien,
dat lijkt nergens naar.
rimeur, m. rijmer.
rimeux, a. vol breuken.
rincage, m. spoeling, reiniging.
rind, a. uitgespoeld; (fig.) duchtig doorgehaald; blut gespeeld.
rinceau, m. lofwerk.
rince-bouche, m. glas of kom om de mond
te spoelen na 't eten.
rince-bouteilles, m. flessenspoeler.
rince-crochets, m. (pop.) 'extra rantsoe n
koffie, -thee.
rince-doigts, m. vingerkom.
rincee, I. regenbui; (pop.) pak slaag.
rinser, v.tr. spoelen, wassen; (pop.) blut
spelen, alles afhalen, uitkleden tot op
het hemd; doorhalen, uitschelden; afrossen; se ,%-, la bouche, zijn mond spoelen;
se ,%-, la dalle, (pop.) zijn keel (duchtig)
smeren; se e%.' P veil, (pop.) zijn ogen vergasten aan (laten weiden over) iets; se
faire ,---,, (pop.) een pak slaag krijgen.
rincette, f. (arg.) afzakkertje.
rinceuse, I. spoelmachine.
rincure, I. spoelwater, waswater.
ringard, m. riek (v. stokers).
ringot, tn. blokbindsel.
dole, I. (arg.) lob; etre en ,- % -,, in de lorum zijn.
rioter, v.intr. meesmuilen, gichelen.
rioteur, m. meesmuiler.
rip, in: jouer e--,, (arg.) er vandoor gaan.
ripaille, I. slemperij, braspartij; faire e•,,
brassen.
ripailler, v.intr. brassen,
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ripailleur, in. slemper, brasser.
ripaton, nt. (pop.) voet; schoen; jouer des mss,
zich uit de voeten maken.
ripatonner, v.tr. (pop.) lappen.
ripe, f. krasser (v. metselaars).
riper, I. krassen, afknibbelen; laten afglijden;
(arg.) omhelzen; hard weglopen.
ripois, in. (arg.) pries.
ripolin, m. ripolinverf; ,-,, a. (pop.) dronken.
ripoliner, v.tr. met ripolin verven.
ripopie, I. spoelwijn; mengelmoes, poespas.
riposte, I. gepast, snedig antwoord; tegenstoot (bij 't schermen); étre prompt 4 la
,,, altijd een antwoord klaar hebben, zeer
gevat zijn of „ad rem", slagvaardig zijn.
riposter, v.intr. snedig antwoorden; afweren
en terugstoten (bij 't schermen).
ripuaire, a. Ripuarisch.
Riquewihr [-kwir], m. Reichenweier.
riquiqui, m. (fain.) pink; (pop.) kiendopje,
peutertje; borreltje; armoedige plunje;
, a. (in:) avoir Pair ,./, ouderwets voor
de dag komen.
tire, v.intr. lachen, schertsen, spotten; zich
vermaken; toelachen; gapen, gescheurd
zijn (v. e. kledingstuk); e•., a gorge de'ployde, luidkeels lachen; ‘-■, a son merrite,
met welbehagen neerzien op eigen verdienste; ", aux anges, zalig lachen;'■-, aux
dclats, schaterlachen; ,-0 aux larmes,
tranen lachen;'' d'un tire force, gedwongen lachen; ,---, sous cape (of dans sa
barbe), in zijn vuistje lachen; nous allons
, I nou zal je 't hebben, daar zullen we
grappen van beleven ! qu'est-ce qui vous
fait ,---,? waar lach je om? vous me faites
,--./ , ik moet erom lachen; je n'en fais que
N, daar lach ik wat om; vous voulez e.,,,
dat meent ge niet; et de ,-%, 1, en daar
begonnen ze te lachen !; pour '', voor
de grap; un... pour ', een... die men
niet au skieux nemen kan; e---, bete,
idioot lachen;'- faux, gemaakt lachen;
,■, jaune, ' du bout des levres, lachen
als een Boer die kiespijn heeft; rira bien
qui rira le dernier, wie 't laatst lacht,
lacht 't best; se'' de, spotten met; e%., , m.
't lachen, gelach, lach; son bon -., zijn
guile lach; un fou ,.,, een onbedaarlijke
lachbui; un gros e ■ i , een luid, hartelijk
gelach; it lui prit un gros r.■, , hij barstte
in lachen uit.
r is [ri], m. lach; (kalfs)zwezerik; 4,, reef (aan
zeil); ,---, de veau, kalfszwezerik.
risban, m. X rijsbank (geschutbedding op
rijshout).
risberme,. m. rijsberm.
risêe, f. gelach; voorwerp van spot.
riser, v.tr. 4,s. reven.
risette, f (kinder)lachje; a& rimpeling der
golven; fais-moi ,-.,, lath eens tegen me.
risibilitê, f. belachelijkheid.

riverain

risible, a. lachwekkend.
risiblement, adv. lachwekkend.
risquable, a. te wagen; gewaagd.
risque, m. gevaar, kans; (pop.) zie rixe;
ei professionnel, verantwoordelijkheid
van den werkgever; ,-., d'incendie, brandgevaar; -, s de guerre, oorlogsmolest;
courir (le) ,-, de..., gevaar lopen van te...;
en prendre toes les , -, s, alle risico voor zijn
verantwoording nemen; faire qc. a ses ,-, i s
et perils, jets op eigen rekening, op eigen
risico doen; a tout ,- ■ i , op goed geluk; au
,-, de..., op gevaar of van...;
risquer, v.tr. riskeren, op 't spel zetten,
wagen; gevaar lopen; ", de tomber &,
gevaar lopen te vallen; qui ne risque rien,
n'a rien, wie niet waagt, die niet wint;
je ne risque rien d'aller pre'venir maman,
ik ga het dadelijk aan ma vertellen; to
ne risques rien de te depicher, maak toch
wat voort ! ,-%-, le tout pour le tout, alles
op het spel zetten; i .i, v.pr. se ', zich
wagen; het wagen; gevaar lopen.
risque-tout, m. durfal, waaghals.
rissole, f. rissole: soort croquetje.
rissoler, v.tr. bruin braden of -bakken; doorroken (een pijp).
risto(u)rne, /. $ 't geheel of gedeeltelijk vervallen v. een gesloten zeeassurantie, ristomo.
rit(e), m. ritus, ritueel, kerkgebruik.
rite, I. soort ploeg.
ritournelle, I. j‘ herhalingsthema.
ritualisme, m. ritualisme, beschrijving der
kerkgebruiken.
ritualiste, m. schrijver over de kerkgebruiken; in Engeland voorstander v. de kerkceremonien, ,--,, a. ritualistisch.
rituel, m. kerkelijk cerem.onieboek; e■i, a.
volgens 't kerkgebruik, ritueel.
rivage, m. strand; oever, kust; ® streek.
rival, in. mededinger, medeminnaar; sans f■d,
zonder weerga; N , a. mededingend, wedijverend.
rivaliser, v.intr. wedijveren; e•-, a qui sera
le premier, met elkaar wedijveren wie de
eerste zal zijn; ,., avec qn., met iemand
wedijveren; ,---, de..., wedijveren in...,
elkaar trachten te overtreffen in.
rivalitê, I. wedijver; medeminnaarschap;
la ‘-•-, des races, de rassennaijver; entrer en
1I avec, wedijveren met.
rive, f. oever (van rivier, meer &).
rivelaine, f. houweel (v. mijnwerkers).
rivement, m. 't klinken.
river, v.tr. X (om)klinken, vastklinken; vastmaken; ,.., a qn. son clou, iem.. de mond
snoeren; etre rive et sa chain, aan zijn
keten gekluisterd zijn; le lui ,---, dans la
tete, het hem inhameren (inheien).
riverain, m. oeverbewoner; les e•ds d'un
chemin de ter, de langs de spoorweg

rivet

rogations

704

a. langs de oevers, never-.
wonenden;
rivet [-ve], m. X klinknagel, klinkbout.
rivetage, m. X klinking.
riveter, v.tr. X (vast)klinken.
riveur, m. X klinker (van nagels).
riveuse, X klinkmachine.
riviire, I. rivier; ~s blanches (noires), witte
(de diamants),
(zwarte) sjaalstrepen;
de Genes,.de
diamanten halssnoer; la
Riviera.
rivoir, tn. X klinkhamer, -machine.
rivierschipper.
rivoyeur,
rivure, I. X scharnierpen, klinknageltje;
klinknagelverband.
rixdale, I. rijksdaalder.
twist, krakeel, ruzie.
rixe,
au
riz [ri], m. rijst; N au Bras, soeprijst;
lait, rijstebrij; faire du ~, rijst koken.
rijstpellerij.
rizerie,
rizicole, a. rijst verbouwend.
riziire, f. rijstveld, sawah.
riziforme, a. als rijstkorrels.
riz-pain-sel, m. (arg.) X intendant.
rob, m. diksap; robber (in 't whistspel).
robe, f. japon, jurk; tabberd, toga; yacht,
vlies; schil (v. erwten &); dekblad (v.
sigaren); robe: huid, haar, kleur (inz. van
paarden); la ", (ook:) de advokatenstand,
de rechterlijke macht; ook = gees de
entrave'e, entrave-rok;
rechtsgeleerden;
les s noires, de zwartrokken; N princesse, niet getailleerde japon (uit een
stuk); ••■., ti queue, sleepjapon; de
chambre, huisjapon; chambercloak; potnmes de terre en N de chambre, aardde
appelen met de schil gekookt;
de nuit, nachtNessus, Nessuskleed;
japon; de sergent, soort pruim; Dieu
donne la selon le froid, God geeft kracht
naar kruis; tallier la N selon le corps, de
tering naar de nering zetten.
rober, v.tr. van 't dekblad voorzien; schillen.
Macaire, uitgeslapen
Robert, tn. Robert;
(arg.) borst, blauw oog.
gauwdief;
wollen karthuizerspij.
robette,
robeuse, I. sigarenmaakster voor 't omwikkelen van 't dekblad.
roblêre, I. kleedzuster.
Robin, tn. Robert.
robin, in. (fam.) rechtsgeleerde; (oud) Harmen, knul.
robine, kanaal in Z. Frankrijk; soort peer;
(oud) malloot.
kraan(tje);
d'admission, voerobinet,
dingskraan; d'incendie (de secours),
brandkraan; ••■, de purge, spuikraan;
fermer le ~, de kraan dichtdraaien; (fig.)
uitscheien met zijn geleuter; Ocher le
(pop.) eens aftappen.
robinetier, tn. kranenmaker.
robinetterie, f. kranenmakersambacht.
onechte acacia.
robinier, tn.

robinson, m. (arg.) grote paraplu, besteedster, „spuit".

robinsoniade,

verhaal in de trant van
Robinson Crusoe.
roboratif, a. (& m.) versterkend (middel).
robre, in. robber (in 't whistspel).
robuste, a. robuust, gespierd, stevig, sterk,
fors.
robustement, adv. robuust, sterk, fors.
robustesse, I. kracht, sterkte, stevigheid.
roc [rOk], m. rots, rotssteen.
grot-, schelpwerk.
rocaillage,
rocaille, I. schelpwerk, grotwerk; ~, a.
van schelpwerk.
rocailleur, m. maker v. grot- en schelpwerk.
rocailleux, a. rotsachtig; vol steentjes;
stroef (v. d. stijl).
rocambole, f. soort knoflook; (fig.) prul,
vod; 't uiige, de mop; afgezaagde mop;
opsnijderij.
rocambolesque, a. roverromanachtig.
rocantin, m. zie roquentin.
Roch, [r6k], m. Rochus.
roche,
rots, klip; N argileuse, kleisteen;
calcaire, kalluots;
noire, basalt;
volcanique, vulkanisch gesteente; de ',
van klipsteen; (fig.) stenen; de la vieille
van de oude stempel; noblesse de la vieille oude adel, cristal de bergkristal; etre sur les mss ,aan lager wal zijn.
rocher, m. rots; rotsbeen; faire fendre les
~s, de stenen zelfs tot tranen roeren;
fouler le
de Sisyphe, Sisyphyswerk
moeten verrichten; fertne comme le ~,
hardvochtig mens;
rotsvast; cceur de
parler aux ~s, voor dove oren spreken.
rochet,
RK rochet: kort koorhemd (v.
bisschop, abt &); X spoel; roue ci
ratelboorschijf.
rocheux, a. rotsachtig; Montagnes r■ises,
Rotsgebergte (Am.). [vertellingen.
rock, m. fabelachtige vogel uit Oosterse
rococo, tn. rococostijl (i8e eeuw); ~, a.
ouderwets; bespottelijk.
rocou, m. orleaan (geelrode verfstof).
rocouer, v.tr. met orleaan geelrood kleuren.
rocouyer, m. orleaanboom.
rodage, tn. 't afslijpen, 't polijsten.
roder, v.tr. afslijpen, afwrijven, polijsten.
racier, v.intr. rondzwerven, rondsluipen;
draaien; rondslingeren (v. een boek &).
r8deur, zwerver, landloper; de barriere, apache van de buitenwijken; ", de
nuit, nachtelijke zwerver.
Rodolphe, tn. Rudolf.
rodomont,
pother, snoever.
rodomontade, f. pocherij, snoeverij.
Rodrigue, m. Rodrigo.
rogations, f. pl. gebeden om zegen over de
veldvruchten (de drie dagen \TO& Hemelvaartsdag); la semaine des de Kruisdagen.
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rogatoire, a. aanzoekend, verzoekend; commission opdracht van een rechtscollege
aan een ander tot instelling van een onderzoek.
kliekjes, restjes.
rogaton, m. vod, prul;
Roger, in. Rutger.
Roger-Bontemps, m. zieltje-zonder-zorg,
vrolijk Fransje.
't (be)snoeien.
rognage,
rogue, f. verouderde schurft; boomschurft;
(pop.) landerigheid; etre en (pop.)
de smoor (de p.) in hebben.
't afsnijden &.
rognement,
rogue-pled, m. veegmes (v. hoefsmeden).
rogner, v.tr. afsnijden, besnoeien2 , beknibles
belen; ti les ailes, kortwieken2; se
ongles, zijn n agels knippen.
rogneur, m. afsnijder; (geld)snoeier; X korporaal voor de menage.
rogneuse, f. X afsnijmachine.
rogneux, a. schurftachtig, schurftig.
Hier (v. dieren); (pop.) zie rein.
rognon,
rognonner, v.intr. pruttelen, brommen.
rognure, I. snippers, afknipsel, spaanders;
de taxi, (arg.) X vlees.
rogomme, m. (fain.) borreltje; brandewijn;
voix de ,-•-,, grogstem.
grogstem.
rogommeux, a. voix
rogomiste, m. kroegbaas.
rogue, a. laatdunkend, trots.
rogue, f. viskuit (als aas).
rogue, a. met eitjes (v. een vis), kuit.
roguerie, I. laatdunkendheid, verwaande
trots.
roi, m. koning; heer (in 't kaartspel); le •-•.,
catholique, Zijn Katholieke Majesteit•
de Koning van Spanje; le chretien, de
koning van Frankrijk; les Res mages, de
drie koningen (of wijzen) uit 't Oosten;
de la
wapenkoning, le
d'armes,
creation, de heer der schepping; un "a du
fer, een ijzerlord; le du jour, de dagvorstin; c'est le"-, des hommes, het is een
bovenste beste; un '' en peinture of de
theatre, een koning zonder macht; le jour
des Driekoningen; pour le de
Prusse, voorniets; alley oil lei va a pied,
gaan waar de keizer to voet gaat, naar
tante Meyer gaan.
roi-citoyen, m. burger-koning.
roide, a. stiff; zie raide.
raideur, f. stijfheid; zie raideur.
roidir, v.tr. stram maken; zie raidir.
winterkoninkje.
roitelet, m. koninkje;
Roland [rOlä], Roeland; un "a furieux, een
razende Roeland.
de
role, m. register , lijst; rol; le beau
ondergeschikte of
mooie rol; petit
hoofdrol;
kleine rol; premier
monster-, scheepsrol; "a (de)
page,
quart, 4,, wachtlijst; "a de garde, wachteen rol spelen;
rooster; faire un
FRANS WOORDENBOEK.
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jouer le de, de rol spelen van; (fig.)
dienst doen als; etre au • ter rolle
ingeschreven zijn; mettre au '' , op de rol
ieder op zijn beurt,
brengen; a tour de
beurtelings.
v.tr. oprollen; rolletjes-, carotten
maken (v. tabak); > vellen volschrijven.
rblet, m. rolletje; etre au bout de son ', ten
einde raad zijn.
rOleur, m. maker v. tabakscarotten, tabakspinner.
blauwe gaai.
roller, m.
Rollon, in. Rollo.
Romagne, f. de Romagna.
bewoner van de Romagna.
Romagnol,
Romain, m. Romein; rte,romeinletter;
soort
gehuurde toejuicher, claqueur;
duff;
a. Romeins; Rooms.
romaine, f. unster, weeghaak; Roomse
latuw; sla; (arg.) oorvijg, klap.
roman, in. (oud.) verhaal(gedicht) in de
Romaanse taal; (nu:) verdicht verhaal
in proza, roman; ", a clef, sleutelroman;
de maw's, zedenroman; "a de chez la
portiere, keukenmeidenromannetje;
par lettres, roman in brieven; prendre
par la queue, al samenleven v6Or de bruiwel een roman lijken;
loft; tenir du
a. Romaans.
romance; ", sans paroles,
romance, f.
(arg.)
lied zonder woorden; piquet une
a. sentimenteel.
een deuntje maffen;
romancer, v.tr. als roman bewerken.
romancero [-se-], m. verzameling v.
(Spaanse) romances.
romanche, a. (& m.) Rhaeto-Romaans.
Romancie, f. (grail) Romannenland.
romancier, m. -lire, f. romanschrijver,
-schrijfster; romancezanger(es) in café
chantant.
e e,Fransromand, a. in: la Suisse t
Zwitserland.
romanesque, a. overdreven, avontuurlijk,
romanachtig, romanesk; m. romanesk
persoon; 't romaneske.
romanesquement, adv. romanesk.
roman]'-feuilletont, m. feuilletonroman; gruwelroman.
romanichel, m. zigeuner.
romanticisme, m. romantiek (benaming
door Stendhal gegeven).
romanisant, a. aan Romaanse philologie
doende; "a, m. Romanist.
romancier, v.tr. verromaansen; verroomsen.
romaniste, m. beoefenaar der Romaanse
talen; kenner v. h. Romeinse recht; a.
romanistisch; Romaans.
(arg.) zigeuner.
romano,
,
romantique, a. romantisch; litterature
letterkunde (omstreeks 1830); , m.
le
,
schrijver & der romantische school;
't romantische; de romantische literatuur.
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ronfler
roncier, m., ronciire, f. braambos.
romantiquement, adv. romantisch.
romantisme, in. stelsel der romantische rond, a. ronde, rondborstig, oprecht; (pop.)

romantiquement

school; romantiek.

romarin, in. $ rosmarijn.
rombiire, f. (pop.) vrouw, dame.
Rome, f. Rome; alter a ,--,, (pop.) een uitbrander krijgen; je vais le dire a ,..,, morgen brengen !; ‘-•-, re fut pas fait en un jour,
Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd.
romeo, m. (arg.) slappe rumgrog.
rompement, m. breking; ' de charge, 4,.
begin der lossing; ,,, de tete, hoofdbreken.
romper, v.tr. (pop.) zie rompre.
rompis, m. pi. door storm vernielde bomen.
rompre, v.tr. breken°, verbreken°; onderbreken (een reis); d66rbreken (een stok,
dijk &); opbreken (kamp); radbraken (een
misdadiger); ,-., sane assemblee, een vergadering opheffen; ,.■., le caracUre d'un
enfant, het karakter van een kind naar
zijn hand zetten; ' la cervelle (la tete) a
qn., iem. het hoofd doen omlopen;
charge, 4 beginnen te lossen; ,-,-, les chiens,
de honden terugroepen; (fig.) het gesprek
plotseling een andere wending geven; ,--,
le coup, de stoot opvangen; ,-,-, un coup,
een slag afweren; ,-., les desseins de qn.,
iemands plannen verijdelen; ,--, les oreilles
a qn., iemand de oren doof schreeuwen;
".., le pas, X uit de pas raken; geen pas
meer honden;'' les rangs, X de gelederen
verbreken; inrukken; applaudir a tout ‘---,,
• daverend toejuichen; "-,, v.intr. breken;
verbroken & worden; rompez! X ingerukt !;,■., avec qn., met iem. breken; ' en
visigre a qn., iem. openlijk aanvallen of
tegenspreken; se ,., au travail, aan de
arbeid gewennen; se ,■/ la tete a qc., zijn
hoofd met iets breken.
rompu, a. gebroken; gennanceerd; doodop;
,.., a, bedreven, bekwaam in; etre r., aux
affaires, een doorkneed zakenman zijn;
de fatigue, doodmoe; ,-%-, de jaune, geel
geschakeerd; a batons i. -, s, te hooi en te
gras, met horten en stoten.
rompure, /. 't breken van een letter (bij
't drukken), breuk.
romsteck, m. hiefstuk.
Romulus [-lils], m. Romulus.
ronce, f. braamstruik, doornstruik; (fig.)
moeilijkheid, tegenspoed; seme de ,---,s (et
d'e'pines), met distels en doornen bezaaid.
roncerale, f. braambos.
ro nceux, a. vol doornstruiken; gevlamd
(b.v. mahoniehout).
ronchon, a. brommerig, knorrig; ,■,, m.
brompot, knorrepot, mopperaar, kankeraar.
ronchonner, v.intr. (pop ) brommen.
ronchonneur, m. & a. zie ronchon.
ronchonnot, tn. (pop.) zie ionehon.

vet: dronken; ,-., en affaire(s), eerlijk in
zaken; ,.,, m. cirkel, kring, kringetje;
plakje, schijf (worst); rondje, rond matje;
roos (van de schijf); (fam.) sou; knikker;
appel; (arg.) achterste; ,----, de cuir, bureaumens, pennelikker, kantoorbediende;
R leren pakkingschijf; ,-,-, de jambe,
(halve) beenzwaai; ' de roue, wiel; ,....,
de serviette, servetring; ne pas avoir le ‘---,,
(pop.) geen rooien duit hebben; faire des
,.., s, ringen blazen; kringetjes spuwen;
en etre comme deux -'s de flan, (pop.) er
paf van staan; en ,--,, in 't rond; couchd
en ,-•,, ineengerold, in een flauwe bocht
opgeschoten.
rondache, f. IT) rondas (schild).
ronde, /. ronde (wacht), ommegang; J% hele
foot; rondschrift; rondgezang; rondedans;
,--, de nuit, nachtwacht; ,--, de table, rondgezang; faire la'', rondgaan; X de ronde
doen; a la r-s, in de rondte; random, in
't rond; a la ,-, mon père en aura, geef
door !
rondeau, m. rondeel (gedicht); J" rondo.
rondet-bosset, f, beeldhouwwerk in vol
relief.
rondel, m. rondeel (gedicht).
rondelet, a. rondachtig; kort en dik; bourse
eite,vrij goed gevulde beurs; somme ,---, te,
aardig sommetje.
rondelette, f. zeildoek; $ mansoor.
rondelle, I. rond plaatje; ringetje; rond
schild; biervaatje; X onderlegschijfje;
$ mansoor; ,-., de beurre, schijfje boter;
,--, d'e'crou, X moerplaatje.
rondement, adv. ronduit; vlug, flink,
zonder veel vijven en zessen; et , I en
gauw wat ook !
rondeur, f. rondheid; klankvolle afgerondheid; rondborstigheid, oprechtheid, openheid; ses mss, haar ronde vormen.
rondier, m. t waaierpalm, lontarpalm.
rondin, m. rond (niet gekloofd) bran.dhout,
knuppel; apenrokje (van kellner); (pop.)
drol.
rondiner, v.tr. (oud) afrossen, knuppelen;
,%,, v.intr. (pop.) over de brug komen;
z'n behoefte doen.
rondinet, m. (arg.) ring; wandelstok.
tone-point-I., m. rond plein, waarop verscheiden wegen of straten uitlopen.
ronflant, a. snorkend, brommend; snorkerig,
gezwollen, hoogdravend; ,..,, m. (pop.)
neus; kachel; In chique meneer.
ronflement, tn. gesnork, gebrom.
ronfler, v.intr. snorken; brommen, snorren;
daveren, dreunen, bulderen (v. c. kanon);
fa ronfle, (pop.) het gaat er warm toe;
faire ' des vers, verzen op hoogdravende

toon • voordragen.

ronfleur

rostral
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ronfleur, m. -euse, f. snorker, -ster; ,--,, a.
snorkend.
ronge, m. in: faire le "-i, herkauwen (v. een
hert).
rongeant, a. knagend2; ,--, , in. bijtend middel.
ronge-maille, m. rat (bij La Fontaine).
ronger, v.tr. knagen aan, afknabbelen, afbijten; wegvreten, uithollen; t---, son frein,
zich verbijten, zijn verdriet opkroppen,
zijn spijt verbergen; voila une heure que
je ronge mon fiacre, daar zit ik me nu al een
uur te verdommen in het rijtuig; ,-%., ses
ongles, zijn nagels afbijten; ronge de vers,
wormstekig; ronge par la tuberculose,
door tuberculose ondermijnd; ,--,, v.pr.
se ,---i, afgeknaagd worden; se e- , le cceur,
zich doodkniezen.
rongerie, I. gekluif.
rongeur, a. knagend; verterend; ,-•-i, In. (arg.)
taxi; ,■-'s, In. P1. knaagdieren.
rOnier, m.zie rondier.
ronron, m. gespin (v. katten); faire ,---,
spinnen.
ronronner, v.intr. spinnen (v. katten).
roquage, in., rogue, m. (schaken) rokade
('t kasteel naast den koning en den
koning a. d. andere zijde v. h. kasteel
plaatsen).
roquefort, rn. soort v. schapenkaas.
roquelaure, f. W lange van voren gesloten
roquentin, in. ouwe gek.
{ slipjas.
roquer, v.intr. rokeren (in 't schaakspel);
"-i, v.tr. (pop.) guillotineren.
coquet, in. keffer2 ; c'est un — qui aboie,
blaffende honden bijten niet.
roquetin, m. klosje, spoel (voor zij, zilverroquette, f. $ soort raket. [draad).
roquille, f. jam van sinaasappelschillen; 1/8
rorqual, tn. .1!.-a vinvis. [liter.
rosace, f. ... rozet (roosvormig sieraad aan
plafonds &); fenétre en ,---,, rozetvenster.
rosacies, I. pi. $ roosachtigen.
rosace, m. $ rhododendron; X 't rose kleuren.
rosaire, in. RK rozenkrans, rozenhoedje.
Rosalie, f. Rosalie; (arg.) X (de) bajonet.
rosarium, in. rozentuin.
rosat, a. rozen-.
rosbif, m. roast-beef (gebraden rundvlees);
(arg.) Engelsman.
rose, f. $ roos; .. rozet; X roos (v. de
schijf); X roosje (diamant); ".., mousseuse,
mosroos; ,-,-, pornifere, bottelroos; P.-J.-the,
theeroos; f., tremiere, stokroos; ,---, des
Alpes, Alpenroos; ,-., des buissons, heggeroos; ,--, de Gueldre, sneeuwbal; balroos;
,..%., de Jericho, roos van Jericho; ,---, de
Noel, kerstroos; ,--, d'outremer, stokroos;
/ de Provins, provincieroos, Franse roos;
"-,,„cle tous les mois, ,---, des quatre saisons,
maandroos; ,---, des vents, 4, windroos,
kompasroos; levres de ,---, rozenlippen;

teint de lis et ode mss, kleur als melk en
bloed; voir tout en ,---,, alles rooskleurig
inzien; etre sur des ,---,s, op rozen wandelen.
rose, a. rozekleurig, rose; ,---,, m. rozekleur.
rosé, a. bleekrood, rose.
roseau, m. riet; un e ., qui plie A tous les vents,
een zwakkeling.
rose-croix, m. Rozekruiser; vrijmetselaar v.
hogere rang dan meester.
rosie, I. dauw; ,--, celeste (of du ciel), (hemels) manna.
roselier, a. met riet begroeid, riet-.
r oseliire, f. rietveld.
rosiole, f. roseola: Europese rode bond.
v.pr. se , - %,, een
roser, vier. rose tinten;, '
rose tint aannemen.
roseraie, f. rozengaarde.
rosette, f. roosje, rozet; rode inkt; rood
krijt; rood koper; en ,.--,, rozetvormig.
rosier, in. rozestruik, -boom; vain, struikroos; ,, pleureur, treurroosje; ,-, sauvage,
wilde roos.
rosiere, f. rozenmaakster; meisje, om haar
deugd met een roos bekroond (in sommige
dorpen); 11 grondeling.
rosiériste, tn, rozenkweker.
rosin, v.intr. (& v.tr.) roze worden (maken).
rosissement, in. het zich roze kleuren.
roso(g)lio, in. zie rossolis.
roson, m. zie rosace.
rossard, a. zie rosse.
rossarde, I. kreng van een wijf.
rosse, f. knol (slecht paard); gemenerik;
smeerlap; kreng, dierage; dienstklopper;
"-, de riviere, M rietvoorn, ,---,, a. gemeen,
schuin; vals, cynisch scherp of hard.
ross6e, f. rammeling, pak slaag.
tosser, v.tr. afrossen; (fig.) cynisch afgeven
op, dOOrhalen, ,■-i, v.intr. (in:) ' sur,
cynisch afgeven op, dOOrhalen.
rosserie, I. hatelijkheid, afbrekerij; gemene
streek.
rossignol, m. nachtegaal; bootsmansfluitje; (pop.) hobo; (arg.) winkeldochter,
-knecht: onverkoopbaar artikel; loper
(om sloten open te steken); un'' d'Arcadie, een ezel; ,--, de Hollande, Holland
se nachtegaal: kikker; ,-%., des murailles,
$t roodborstje. [en trillers.
rossignolade, /. gekweel, gezang met rollers
rossignoler, v.intr. het gezang v. d. nachtegaal nabootsen; r■d, v.tr. (arg.) met een
loper opensteken.
rossinante, f. rossinant, knol, slecht paard.
rossolis [-li], m. rosoglio: soort likeur; $
zonned auw.
rostbeef, m. (arg.) Engelsman.
rostelle, I. $ snaveltje (aan bloem &).
rostral, a. colonize tee, met scheepssnebben
versierdc zuil; couronne "-de, scheepskrans
(beloning voor 't beklimmen v. e. vijandelijk schip).
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rouge
rostre, tn. snaveltje; scheepssneb; les e--as, roublarder, v.intr. sluw handelen.
al de rostra: spreekgestoelte op het forum roublardise, f. gewiekstheid, gehaaidheid,
to Rome versierd met de snebben der
in de slag bij Antium veroverde schepen.
rostriforme, a. snavelvormig.
rot [r(5], m. oprisping, boer.
rot [r(5], m. gebraad.
rotacisme, m. verkeerde uitspraak der r.
rotang [-tag], in. rotan, rottingriet.
rotateur, -trice, a. draaiend, wentelend;
,--,, m. raderdiertje.
rotatif, a. ronddraaiend; presse w ive, rotatiepers.
rotative, f. rotatiepers.
rotation, f. (rond)draaiing, (om)wenteling;
,---, (des cultures), wisselbouw; ' de la
terre, aswenteling (der aarde).
rotatoire, a. draaiend, draai...; les — s, m.pl.
de raderdiertjes.
rote, f. pauselijk gerechtshof; (I rota
rotengle, in. 1S:j rietvoorn. [ (guitaar).
roter, v.intr. rulpsen, boeren, een boer laten;
j'en rote, (pop.) ik sta er paf van.
roteur, m. rulpser; (pop.) brombeer.
roil, m. gebraden vlees; le r,-, bade, d'r is
haast.
reltie, f. snede geroosterd brood.
rotifere, a. wieldragend; les , -, s, de raderdiertjes.
rotin, tn. I. rotan, rotting, rietpalm; (pop.)
sou; ne pas avoir un ,---,, geen rooie duit
hebben.
roter, v.tr. braden, roosteren; branden (koffie); verzengen, verschroeien; ,■-, le balai,
aan de zwier zijn, fuiven, pierewaaien.
rfitissage, tn. 't braden, 't roosteren.
rotisserie, f. gaarkeuken; winkel v. gebraden vlees en wild.
rOtisseur, tn. -euse, f. kok, brader; braadratissoire, I. braadpan. [oven.
rotogravure, f. koperdiepdruk.
rotonde, I. rond gebouw(tje) of paviljoen;
locomotiefloods; ronde mantel; achterste
gedeelte, bak v. e. diligence.
rotondit6, f. rondheid; gevuldheid, gezetheid.
rototo, m. ,t motor.
rotule, f. knieschijf; X scharnier; pastille,
suikertje; manuscriptrol.
roture, I. burgerstand, burgerlijkheid; de
burgermensen.
roturier, a. burgerlijk; ,---,, m. -lire, f. burgerman, burgerjuffrouw; niet-adellijke.
roturiirement, adv. burgerlijk.
rouage, m. raderwerk, radertje.
rouan, a. in: cheval ', rode Schimmel.
rouanne, f. merkijzer, ritsijzer; pompboor.
rouanner, v.tr. merken (wijnvaten).
rouannette, f. merk-, ritsijzertje. .
rouant, a. in: paon, 0 pronkende pauw.
roublard, a. gewiekst, gehaaid, loos, uitgeslapen; ,--,, in. slimme vogel, gladjanus,
loze vos.

gladjanusserij.

rouble, m. roebel; ,---, papier, papieren roebel.
rouche, f. ,I. romp v. e. nieuw schip op stapel.

rouchi, m. straatjongen; Waals dialect in
Frans Vlaanderen.

roudou, m. orleaan; zie rocou.
roucoulement, m. gekir (v. duiven).
roucouler, v.intr. kirren (v. duiven); ,■,, v.tr.
kwelen (v. sentimenteel doenden zanger).

roucoyer, m. zie rocou.
roudou, m. sumak.
roue, f. wiel, rad; ,■, conductrice, drijfwiel;
,-, dentee, tandrad; ,,, directrice of de
direction, stuurrad; e--, hydraulique, waterrad;' inductrice,
inductierad; ,--, libre,
vrijwiel, free wheel; e.--, motrice, drijfwiel;
,--, a chenilles, kettingwiel (v. e. tank &);
,-,-, a palettes, scheprad; e•., a plein centre,
schijfwiel; ,--, volante, vliegwiel; ,..•-, d'atterrissage,,t loopwiel; e-,, arriere, achterwiel (auto); ,, avant, voorwiel; ,---, de
derriere, achterwiel (ook = (arg.) rijksdaalder); ,---, de devant, voorwiel; (arg.)
tweefrankstuk; r--, de fortune, rad van
avontuur; la ' de la fortune, het rad van
fortuin; ,-..., de gouvernail, 4 stuurrad; ,--,
de rechange, ,---, de secours, reserverad; faire
la ,---,, pronken (v. pauw & fig.); rad slaan
(op handen en voeten); titre a la ,---,, (arg)
pienter zijn; marcher a la petite ,---,, langzaam rijden; pousser a la "a , een handje
helpen; le supplice de la ,...-}, 't radbraken;
titre sur la e---, , vreselijk lijden.
roué, a. geradbraakt; doodop; sluw, uitgeslapen; "..,, m. losbol.
rouelle, f. schijfje; ,, de Flandre, Vlaamse
schijveling (appel); r•-, de veau, kalfsschijf.
Rouen, m. Rouaan.
rouennerie [rwa.-], f. bonte katoenen stof.
rouennier, tn. handelaar in bonte katoenen
stof.
rouer, v.tr. radbraken;'' de coups, afrossen,
-ranselen; ' un cdble, een touw opschieten; ,..,, v.intr. een rad slaan; zie ook
rouant.
rouerie, f. schurkenstreek, geslepenheid.
rouet, m. spinnewiel; X schijf (v. e. blok).
rouette, f. bindteen.
rouf, m. roef (v. e. schip).
rouffion, m. (arg.) jongste winkelbediende.
roufionner, v.intr. (arg.) maffen.
rouflaquette, f. (pop.) spuuglok (bij de slapen); (ook welt) tochtlatje: bakkebaard.
roufl e, m. zie rout.
rouge, a. rood; rossig; gloeiend; ‘-■,, adv. se
fdcher tout P--, , rood worden van kwaadheid; voir ,-.,, mata glap zijn; i-., , tn.
't rood, rode kleur; blanketsel; rode
(republikein en socialist); staker; du gro$

rouge at re

log

,d,, (arg.) ordinaire rode wijn; e%.,, f. 013o
rode bal; rode kaart (harten of ruiten).
rougeatre, a. roodachtig.
rougeaud, a. & in. die een rode kleur heeft.
rouge-bond, m. boordevolletje.
rouget-gorge t, m. 3t roodborstje.
rouget-noirt, m. $? dikbek.
rougeole, I. mazelen; ,-., infectieuse, blauwe
mazelen; $ wilde weit.
rouget-queuet, tn. It roodstaartje.
rouget, m. „V gestreepte poon, knorhaan;
lz. hooioogstmijt; (pop.) rooie; "-i, a. roodachtig.
.
rougette, I. rode aarde; rode suiicerpeer,
zie ook roussette.
rougeur, f. roodheid; blos; rode vlek; "-,s,
(ook:) bloedsporen van het hert.
rougi, a. rood geworden; de l'eau ide, water
met wijn.
rough, v.tr. rood maken, rood kleuren;
,J, v.intr. rood worden; kleuren, blozen;
zich schamen; faire "..,, een kleur doen
krijgen; roodgloeiend maken;""-, jusqu'au
blanc des yeux, een kleur krijgen tot achter
de oren; "-, de, zich schamen over.
rougissant, a. een kleur krijgend, blozend,
rood wordend. [planten).
rougissure, f . roest (ziekte der aardbeirougiste, m. bewonderaar van Stendhal.
rout, m. 't roten; sentir le ', vies ruiken (v.
in vuile ketel gebraden vlees).
rouille, I. roest; brand (ziekte in 't koren);
de cuivre, kopergroen; i-%.,, a. roestrouillê, a. verroest, roestig. [kleurig.
rouiller, v.tr. doen roesten; se ",, (ver)roesten.
rouillure, f. roestigheid, roest.
rouir, v.tr. & intr. roten (hennep, vlas).
rouissage of rouissement, m. 't roten (v.vlas).
roulade, f. 't neerrollen; tuimeling; J‘ loopje.
roulage, in. 't rollen; vervoer per as, sleperij; voiture de'', vrachtwagen; par le ,- - , ,
roulance, f. (pop.) ketelmuziek. [per as.
roulant, a. (gemakkelijk) rollend; (pop.)
oerkomiek, om je een aap te lachen;
chaiser-,e, rolstoel; chemin r- - i, gemakkelijk
te berijden weg; feu ".- 4 , X vuurwals;
materiel ,..,, rollend materieel (wagons
en locomotieven); presse tie, rotatiepers;
-%.,, m. (arg.) rijtuig, wagen; zwerver; tee,
I. (arg.) wagen; X keukenwagen; trom;
zie ook roulure.
rouleau, tn. rol; rolhout, rolstok, rolblok;
(weg)wals; ,.., compresseur, wegwals; ", a
vapeur, stoomwals; etre au bout de son ,%,,
uitgepraat zijn; bijna blut zijn; en #.---,x,
in krullen.
rouleaut-buvardt, in. vloeirol.
roul6e, I. (pop.) pak slaag, rammeling.
roulement, m. 't rollen; roffel; omloop, omzet; afwisseling; ,---, a billes, X kogellager;
,-%-, de tambour, X tromgeroffel; ,,, d'yeux,

roupie

het rollen met de °gen; faire unr%,, een
roffel slaan; fonds de'', bedrijfskapitaal;
par '', volgens rooster, om beurten; bij
opschuiving.
roule-par-terre, m. (arg.) 4,.. brandewijn.
router, v.tr. rollen, oprollen, wentelen,
voortrollen; ", qn., (pop.) iem. bedriegen,
iem. voor de gek houden; iem. overtreffen; iem. afrossen; ,-%., sa bosse, veel
reizen en trekken; ,-,./ carrosse, eigen rijtuig
houden; "-, mile projets dans sa tete,
duizend plannen in zijn hoofd hebben;
les (des) yeux, met zijn ogen rollen,
zijn ogen laten rollen; ^-,, v.intr. rollen;
,& slingeren; X lopen, rijden; (f am.)
fietsen; (pop.) rondboemelen, zwabberen;
fa roule, (fam.) het marcheert wel; X het
gaat niet gelijk; le tonnerre roule, de donder rommelt; ", avec qn., met iemand van
beurt ruilen; '' dans le monde, in de
wereld rondtrekken; la conversation roule
sur..., 't gesprek loopt over..., gaat over...;
,-..., sur l'or et sur l'argent, schatrijk zijn;
e% -, , v. pr. se P%-, ; zich rollen of wentelen;
(pop.) zich krom lachen.
roulette, I. rolletje; balletje; rolstoel;
roulette (spel); (arg.) fietsagent; cela marche comme sur des "-is, dat gaat van een
leien dakje, alsof het gesmeerd is.
rouleur, in. los werkman; man, die vaten
rolt, stenen kruit &; werkman die dikwijls van baas verandert; schommelschip;
(pop.) bedrieger; ,t toestel om te leren
vliegen, grondtoestel.
rouleuse, I. bladrolster (rups); (pop.) del,
slet, straatmeid.
roulier, m. vrachtrijder, voerman; ", des
mers, vrachtvaarder; par ,--,, met den
vrachtrijder.
rouliire, f. voermanskiel.
roulis [-li], m. 't slingeren (v. schepen);
it a du P % - , , (pop.) hij kan zijn roer niet
recht houden; planches a ,%-,, 4,, slingerlatten.
rouloir, m. rolhout, rolstok.
roulon, m. (ladder)sport, gedraaide spijl.
roulotte, f. kermiswagen, woonwagen.
roulottier, m, iemand die in een woonwagen
huist.
rouloul, in. It bospatrijs, NI siatoeng.
roulure, f. ineenrolling (v. bladeren); (pop.)
slet, del, straatmeid.
Roumain, tn. Roemeen; ri-•-,, a. Roemeens.
Roumanie, f. Roemenie.
Roumêlie, I. Roemelie.
roumi, m. (arg.) naar: pas ingedeelde soldaat
bij 't leger van Afrika; Christen.
roupane, f. (arg.) X tuniek.
rouper, v.tr. (pop.) gappen; verrassen.
roupie, f. droppel aan de neus; druipneus;
(pop.) wandluis; ropij (Indische munt);
de la ,-%., de sansonnet, snert.
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roupieux, a. met een druipneus.
roupiller, v.intr. dommelen, dutten; i---,, v.tr.
(arg.) spreken; ,■., bigorne, de gabbertaal
(.------ 't Bargoens) spreken.
roupilleur, m. -euse, f. (pop.) slaapkop.
roupillon, tn. (pop.) slaapje; ,---,, a. (arg.)
lelijk.
rouquet, m. rammelaar (v. haas).
rouquin, m. rossige persoon, rooie; (arg.)
rode wijn.
roure, in. g wintereik.
rouscailler, v.intr. tegenspartelen, -sputteren;
,%-,, v.intr. spreken; ,-%-, bigorne, de gabbertaal (= dieventaal) spreken.
rouscailleur, in. (arg.) tegenspartelaar.
rouspêtance,f.(pop.) 't tegenstribbelen; faire
de la e--, , tegenstribbelen, tegenmopperen.
rouspeter, v.intr. (pop.) tegenstribbelen,
tegenmopperen, kankeren.
rouspiteur, m. (pop.) tegenstribbelaar, kanroussable, m. bokkingrokerij. [keraar.
roussaille, f. MI witvis.
roussard, m. rossige zandsteen.
roussfitre, a. rossig.
rousse, f. (arg.) politieagent; la /-•,, de
prinserij: de politie.
rousseau, m. roodkop, roodharige; Z3 rode
zeebrasem.
roussele, a. met zomersproeten.
rousselet, m. suikerpeer.
rousser, v.intr. (pop.) zie ronchonner; pa
rousse, het is koud.
rousserolle, f. $f. rietlijster.
roussette, I. .ft vliegende hond, kalong; "D
hondshaai.
rousseur, f. roodheid, rossigheid; taches de
,---,, sproeten.
roussi, m. brandige lucht; sentir le ,%.,, aangebrand ruiken; juchtleer; (arg.) politieroussie, I. gierput. [spion.
roussin, m. dik, sterk paard; (arg.) politieman; ,■-, d'.4rcadie, (tam.) ezel.
roussiner, v.intr. (arg.) de politie helpen.
roussir, v.tr. zengen; rossig maken; —', v.intr.
rossig worden; verzengen.
roustance, f. (arg.) X keuken.
roustempoigne, f. (arg.) politie.
rouster, v.tr. kl, sjorren, omwoelen.
roust', a. (arg.) gepakt, „zuur".
rouster, v.tr. (arg.) branden; plunderen,
afzetten; snaaien, pikken, stelen.
roustisseur, m. (arg.) bedrieger, spetter, dief.
roustissure, I. (pop.) smeerlapperij; bedrog.
rout [rut], tn. avondpartij (zonder dans) in
de grote wereld (zie raout).
routage, m. zie router.
routailler, v.tr. met honden jagen.
route, 1. weg; tE. baan; loop (v. rivieren &);
richting; 4, koers; e-, cavaliere, ruiterpad;
,---, departementale, provinciale weg; ,--,
nationale, rijksweg; Mire "-, avec, samen
reizen met; faire g■-, ensemble, samen

ruban

reizen; faire t■-, vers, koers zetten naar;
faire fausse ,--,, verdwalen, een verkeerde
weg inslaan; zich vergissen.
router, v.tr. de gedrukten (als circulaires &)
departementsgewijze groeperen en liasseren.
routier, m. wielrijder die meedoet aan de
wegwedstrijden; reisboek, -kaart; zeemansgids; vieux i■i, ouwe rot, geslepen
vos, gladde vent; e.%,, a. carte ,■iiere,
wandelkaart.
routin, m. recht bospad.
routine, f. routine, bedrevenheid, oefening;
sleur.
routine, a. door lange oefening bedreven,
geroutineerd.
routiner, v.tr. leren door oefening.
routinier, a. uit routine of sleur handelend;
P%,, , m. geroutineerde; sleurmens; vieux
"-d, die al lang met het bijltje gehakt heeft.
routinierement, adv. machinaal.
routoir, m. rootplaats (voor hennep).
rouverin, a. te bros om te smeden.
rouvieux, m. soort schurft (bij dieren);
,-%,, a. schurftig.
rouvre, m. steeneik.
rouvrir, v.tr. weer opendoen, heropenen;
".., une plaie, een wonde weer openrijten;
la question, het vraagpunt opnieuw in
bespreking brengen; "--,, v.intr. of v.pr.
se ,-%,, weer opengaan.
roux, rousse, a. rossig, rood; lune masse,
Aprilmaan; ,-%,, m. rossige, roodharige;
bruin gebraden botersaus.
rowing [roe], m. 't roeien.
Roxelane, I. nez a la ri, wipneus.
royal, a. koninklijk, vorstelijk, edel, verheven; aigle /.,, koningsarend; almanach
,---,, hofkalender; prince ‘-d, kroonprins.
royal-cambouis, tn. (arg.) X treinsoldaat.
royale, f. sikje aan de onderlip; soort pruim
& peer.
royalement, adv. koninklijk°.
royalisme, m. koningspartij; koningsgezindheid.
royaliste, a. & m. koningsgezind(e).
royaume, m. koninkrijk; ' des vieux,
koninkrijk der hemelen; le ,■., de Dieu,
het rijk Gods; le "-, des morts of le ,---,
sombre, de onderwereld; le P.-, des taupes,
't kerkhof; pas pour un ,-,, voor geen geld
van de wereld.
royaute, f. koningschap; payer sa t%.,, trakteren als men de boon heeft gekregen
(met Driekoningen).
royon, m. luchtkoker in een mijn.
ru, m. beekje.
ruade, f. 't achteruitslaan (van een paard of
ezel); (fig.) grove uitval, veeg uit de pan.
rubace(lle), I. lichte robijn.
ruban, m. lint; band; ordelint, > lintje;
le i■-, rouge, 't ordelint van het Legioen
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van Eer; le ' vat, de St. Lazare ge- rudement, adv. ruw, bar, bars, grof &;
vangenis voor vrouwen; le
< duchtig; drommels, zeer.
violet,
't ordelint van de palmes acade'miques, ru dente, a. met koordwerk versierd (geles N s vocaur, de stembanden;
de
groefde zuilen).
queue, (arg.) grote weg; faire le
(arg.) rudenture, I. vetsiering (in de vorm van
bedotten.
koorden) aan zuilen.
rubanaire, a. lintvormig.
rudiral, a. op puin groeiend.
rubanê, a. met linten overdekt.
rudesse, f. ruwheid; stroefheid; wrangheid;
rubaner, v.tr. van lint voorzien; tot stroken
strengheid; onbeschaafdheid, barsheid.
of repen maken.
rudiment, m. eerste beginsel (van een wetenschap; vooral v. h. latijn).
rubanerie, f. lintweverij; linthandel.
rubaneux, a. lintvormig.
rudimentaire, a. van de eerste beginselen;
rubanier, m. -iere, f. lintwever, -weefster;
rudimentair ontwikkeld, niet volledig
lintenkoopman, -vrouw;
gevormd.
a. lint...;
band...; industrie rubanière, lintweverij. rudoiement, m. ruwe bejegening.
rubarbe, zie rhubarbe.
rudoyer, v.tr. ruw bejegenen, toegrauwen.
rubêfaction, I. uitslag, 't rood worden (der rue, f. straat;
ruit; ruimte tussen twee
rubifier, v.tr. rood maken.
[huid).
coulissen; la
du bec, (pop.) de mond;
rubêole, f. r rubeola, (Europ.) rode hond.
de traverse, dwarsstraat; cette histoire
rubèolique, m. lijder aan rode bond.
court les mss, die geschiedenis is algemeen
rubescent, a. roodachtig.
bekend; vieux comme les mss, overoud, oud
rubiacêes, f. pl. $ meekrapachtige planten.
als de weg van Kralingen; descendre ci la
rubican, a. zwartvaal, stekelharig (v. paarde straat opgaan; descendre dans la ,
rubicelle, f. lichte robijn.
[den).
het straatgevecht beginnen; en pleine
midden op de straat; less en sont pave'es,
Rubicon, m. (rivier de) Rubicon; passer le
de Rubicon overtrekken;
soort kaartdie heb je maar voor het oprapen.
spel.
ruêe, I. 't ontstuimig zich werpen op, overrubicond, a. hoogrood (van 't aangezicht).
val, woeste aanval.
rubienne, f. rubiette,
roodstaartje.
du lit, ruimte
ruelle, f. steegje, straatje;
rubigineux, a. roestkleurig.
tussen ledikant en muur; slaapkamer,
rubine, rode verbinding.
waar de dames van stand (inz. de prerubis [-bi], m. robijn; boire (faire)
sur
cieuses) ontvingen.
l'ongle, tot de laatste druppel leegdrinken rueller, v.tr. greppelen en hogen.
payer ti sur l'ongle, tot op de laatste cent ruer, v.intr. achteruitslaan (van paarden);
betalen; ook = payer
sur pieu, (pop.)
se ,---, (sur), zich werpen (op), woest aancontant betalen, boter bij de vis.
vallen (op), aanvliegen (op).
rubricaire, a. rubriek-;
m. die de rubrie- ruette, I. (pop.) keel.
ken in zijn kerkboek goed weet te vinden. rueur, -euse, a. (& m.) achteruitslaand (dier).
rubricateur, in. rubriekschrijver, miniatuur- ruler, v.intr. (arg.) branders.
schilder.
rufian, m. liederlijke vent.
rubrique, f. roodaarde, rood krijt; titel, rugine, f. been-, tandvijl, beenschrapper.
opschrift; rubriek; oude gewoonte;
ruginer, v.tr. met de beenvijl afschrappen.
kerkregels (Kath. kerk); streken, listen. rugir, v.intr. brullen (v. leeuwen &); huilen
ruche, f. bijenkorf; kantplooisel, ruche.
(v. d. wind).
rushee, f. bijenkorf-vol; bijenzwerm.
rugissement, m. gebrul, geloei.
rucher, m. bijenstal.
rugosité, f. rimpeligheid, ruwheid.
rucher, v.tr. met kant of tulle plooien, -ver- rugueux [-gab], a. gerimpeld, ruw.
sieren.
ruilke, /. pleisterrand, muurkeel.
rude, a. ruw, bar, grof; bars; wrang; on- ruine, f. instorting, verval; bouwval, ruine;
effen, hobbelig; steil; moeilijk, zwaar;
puin, puinhoop; verderf, ondergang;
vinnig, fel, streng, geducht; kras; un
menace? , dreigen in te storten; tomber
gars, een flinke vent, een mannetjesen
in puin vallen.
putter; c'est • , dat is hard; dat is kras; ruine, a. geruineerd.
c'est un peu • , dat is me een beetje te ruine-maison,
verkwister.
machtig; cela me parait
dat lijkt me ruiner, v.tr. verwoesten, te gronde richten,
niet mals; dat lijkt me nogal kras (een
ruineren;
qn. d'honneur, iemands eer
beetje apocrief); it est ti a (envers) ses
rovers; se
vervallen te gronde gaan.
enfants, hij is erg streng voor zijn kinde- ruineusement, adv. ruIneus.
ren; la voiture est
de wagen schokt; ruineux, a. bouwvallig; verderfelijk, te
m. (pop.) jenever; j'en ai vu de ",s,
kostbaar, ru'inerend.
ik heb al heel wat krasse dingen gezien ruinure, f, inkeping, inkerving.
(meegemaakt).
ruisseau, m. beek; (straat) goat; (fig.) vloed;

ruisselant
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les petits P.%-,x font les grandes riviêres, veel rustauderie, f. boers-, lompheid.
kleintjes maken een grote.
rusticite, f. landelijkheid; boersheid, lompruisselant, a. druipend; schitterend (v.
heid.
juwelen &); ti de pierreries, in schitte- rustique, a. landelijk, rustiek; ongekunsteld,
rende juwelentooi, met edelstenen beeenvoudig; ruw; lomp, boers; Bois

zaaid.
ruisseler,
stromen, vloeien, druipen.
ruisselet, m. beekje.
ruissellement,
't stromen, 't druipen.
numb, [rob],
kompasstreek; e.%, du vent,
windstreek.
rumen [-men], f. pens.
rumeur, f. oproer; rumoer, gerucht, geraas; la N publique, de in =loop zijnde
geruchten; en , in opschudding.
ruminant, a. (&
herkauwend (dier).
rumination, f. herkauwing.
ruminer, v.tr. herkauwen; (fig.) overpeinzen.
runes, f. pl. runenschrift.
runique, a. runen-.
ruolz, m. galvanisch verguld of verzilverd
metaal; namaak;
a. niet echt, namaak.
ruolzer, v.tr. galvanisch verzilveren of verruotte, f. akkervoor. [gulden.
rup, (pop.), zie rupin.
rupestral, a. op rotsen groeiend.
rupestre, a. op rotsen groeiend.
rupin, a. (pop.) rijk, chic;
m. richard;
rupinos, (pop.), zie rupin.
[fijne pik.
rupteur, m.
verbreker (van de stroom).
rupture, f. breuk, 't verbreken; 't openbreken; onenigheid, vredebreuk;
d'atte,
lage, loskoppeling;
d'une digue, doorbraak van een dijk;
d'un fusible de
sdcurite,
't doorbranden v. e. zekering;
en (arg.) (van Lotje) getikt; en e%, de
ban, de aangewezen verblijf- of woonplaats verlaten hebbend.
rural, a. landelijk; van 't platteland; dconomiee%,e, landhuishoudkunde; m. boer;
buitenmens; landjonker.
Ruremonde, f. Roermond.
ruse, f. list, sluwheid, doortraptheid;
de
guerre, krijgslist.
ruse, a. geslepen, listig, doortrapt.
ruser, v.intr. list gebruiken, listig to werk
rusquin, m. (pop.) daalder.
[gaan.
Russe, m & f. Rus(sin);
s, afk. v. chaussettes ms s, lappen om de voeten gewonden
bij wijze van kousen; (arg.) X big: recruut;
Russie, I. Rusland. [r•-,, a. Russisch.
russ len, a. grand---,, groot-russisch;
klein-russisch.
russification, f. 't Russisch maken.
russifier, v.tr. Russisch maken.
russo-japonnais, a. Russisch-Japans.
russophile, a. Russisch gezind, pro-Russisch;
m. Russenvriend.
russophobe, a. anti-Russischgezind;
m.
Russenhater.
rustaud, a. boers, lomp; ,.%), tn. tee, f.
boerenkinkel, -meid, lomperd.

N

N

N

rustiek (ongeschild) hout;
dorpsverhaal; danse
boerendans; pont
rustieke brug; travaux
veldarbeid;
vie
landleven;
m. 't landelijke;
rustieke stijl; landelijk decor.
rustiquement, adv. rustiek.
rustiquer, v.tr. ruw bewerken; in boerse stijl
b ouwen.
rustre, a. lomp, vlegelachtig; N m. boerenkinkel, lomperd.
rut, [rut],
bronstigheid, tochtigheid;
bronstijd; en
bronstig.
rutabaga, m. Zweedse raap.
rutacees, f.
ruitachtige planten.
Roetheen;
a. roetheens.
Ruthine,
rutilant, a. helrood.
rutile, in. rutiel (titiaanoxyde).
rutiler, v.intr. helrood schijnen, fonkelen.
rythme, tn. klank-, dichtmaat, rhythmus.
rythme, a. rhythmisch, met maat erin.
rythmique, a. rhytmisch;
f. rhytmiek,
ma atle er.

S.
S, m. & f. (un
une es), s (de letter); ook
Saintetd, Seigneurerie, Son (Sa), Sud;
faire des ,---,, slingeren.
sa, pron. zijn, haar.

Saardam, m. [-am],
Zaandam.
sabbat [-bd],
sabbat; heksendans; leven,
geraas, getier, kabaal; un e.%., de chats,
hels lawaai van een kattenconcert.
sabbataire, m. sabbatvierder.
sabbatique, a. tot de sabbat behorend; anne'e
sabbatjaar.
sabeen, [-bee], m. vuur- en sterrenaanbidder.
sabeisme, m. aanbidding v. 't vuur en de
sterren.
sabelle, f. soort kokerzandworm.
Sabin, m.
f. Sabijn, Sabijnse; renlevernent des
de Sabijnse maagdensabine, f. $ zevenboom.
[roof.
sabir, in. koeterwaals.
sablage, m. (be)zanding.
sable, m. zand, zandloper (ook: horloge de
,■,); a sabeldier; sabelbont; zwart, sabel;
gros
grof zand; ti
drijfzand;
ti volant, stuifzand; mouvant,
d mouler, vormrand; (arg.) suiker; less, de zandvlakte,
't zand; (arg.), de cellen;
blanc, (arg.)
zout;
jaune, (avg.), peper; grain de "s,
zandkorreltje; le petit homme lui a jeld
du
dans les yeux, Klaas Vaak komt;
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saccharification

bdtir sur le'', op zand bouwen; etre sur sabler, v.tr. neersabelen; gauw afknoeien;
afkammen, afkeuren.
le ,■,, aan lager wal zijn.
sable, a. met zand bestrooid, zand..., '' m. sabretache, I. X sabeltas.

zandtaart.
sabler, v.tr. zanden; met zand bestrooien;
(arg.) naar binnen slaan, drinken; i.%., le
champagne, champie hijsen.
sablerie, I. zandvormkamer.
[zandtaart.
sableur, in. zandvormer.
sableux, a. zandig, zanderig; gdteau
m.
zandloper;
zandkoker;
zandsablier,
bakje; zandstrooier.
sabliire, 1. zandgroeve, zandkuil, zanderij;
rib (bij timmerwerk).
sablon, m. zavel, schuurzand; zandhoop,
-veld; (arg.) poedersuiker.
sablonner, v.tr. met zand schuren.
sablonneux, a. zandachtig, zandig, zand...
sablonnier, m. zandman, zandverkoper;
zandschipper; le e-i, (ook:) het zandmannetje, Klaas Vaak.
sablonniere, f. zanderij, (schuur)zandgroeve;
zandtrog; la ,--, de l'Empire, de zandkoker van 't Heilig Roomse Rijk: Brandenburg.
sabord, in. kt, geschutpoort (v. een schip);
de charge, laadpoort; ,--, de lest, ballastpoort.
saborder, v.tr. .6 (een gat boren in een schip
om het te) laten zinken.
sabot, tn. klom.p, hoef; metalen beslag;
remschoen; drijftol; (pop.), prul, slecht
biljart, ouwe schuit, kast &; ,--, de /rein,
remblokschoen; e%-, de Venus, $ cypripedium; avoir du foin dans ses mss, er
warmpjes in zitten (rijk zijn); en ",s, op
klompen; le"-, doll, de tol staat (op een
punt draaiende); dormir comme un '',
slapen als een os; zie ook venir.
sabotage, m. sabotage, 't kwaadwillig vernielen van materieel.
saboter, v.intr. klotsen op zijn klompen;
met de tol spelen, tollen; ,-%., v.tr. saboteren: kwaadwillig vernielen of onbruikbaar maken; (fig.) doen mislukken.
saboteur, In. -euse, f. iem. die materieel
kwaadwillig vernielt; knoeier, -ster.
sabotier, in. klompenmaker.
sabotiere, I. klompenmaakster; klompenmaker* klompendans.
sabouler, v.tr. door mekaar rammelen,
schudden; wassen; doorhalen, de mantel
uitvegen; (arg.) vervalsen.
sabouleur, m. (pop.), schoenpoetser.
sabre, m. sabel; (arg.) stok; ,-%, trainant,
sleepsabel; i-•, au clair, met getrokken
sabel; e-, de bois, houten sabel; sapperloot !
avaleur de mss, degenslikker; tuer a coups
de ,---,, neersabelen.
.sabret-balonettet, rn. X sabelbajonet.
sabrenauder, v.intr. (arg.) iets gauw afknoeien, zijn werk afroffelen.

sabreur, m. ijzervreter, houwdegen, woest
strijder; die zijn werk afroffelt.
saburral, a. beslagen (tong).
saburre, f. vuil (in 't darmkanaal).
sac, in. zak; tas(je); ransel; boetekleed;
plundering; un ,---, (arg.) moo frank; r%-, a
bidoche (a viande), (pop.), slaapzak; ,---, a
bid, korenzak; ,%-, de ble, zak koren; i-%-, a
charbon, kolenzak; (arg.) X grote (bij 't
ontploffen) zwarte rook afgevende granaat; Pi de couchage, slaapzak; e•-, a lard,
(arg.) hemd, I000 frs.; r%., a lest, ballastzak;
(arg.) soldaat bij de vliegdienst, die geen
bestuurder is, passagier van een militair
vliegtuig; ,-,, a linge, linnenzak; (arg.) X
sergeant-fourier; (pop.) zwartrok; ,---, a
main, handtasje; ,--, a papier, drommels !,
e--, a terre, zandzak; (pop.) uilskuiken;
(arg.) X granaat; soort bommenwerper
der Duitsers; ,%-, a Yin, dronkaard; "--,
au dos, met de ransel op de rug; avoir
le'', een man in bonis zijn; en avoir son
i.. ., , (arg.) er genoeg van hebben; se couvrir
d'un ,--, mouilld, armzalige uitvluchten
gebruiken; donna' a qn. son sac, iem. zijn
conge geven; mettre aterre,'t werk neerleggen (van matrozen of zeelui); prendre
son ,---, et ses quilles, zijn biezen pakken;
remplir son ', zijn bast vullen; eider son
,---,, alles zeggen wat men op 't hart heeft;
mettre a ,%.,, plunderen; l'affaire est dans le
e■-, , de zaakisbeklonken, af gedaan ; un(e)...,
qui n'est pas dans un r,s, een... die niet
mis is, die er wezen mag; ne rien avoir
dans son N, niet veel in zijn mars hebben,
geen talent hebben; homme de ,---, et de
corde, die verdient opgehangen te worden,
galgebrok; course en ,---,, zaklopen; on
frappe sur le ,%., pour que l'dne le sente,

een aanmerking maken die een goed
verstaander zelf in zijn zak kan steken;
it taut voir le fond du ,..■,, men moet tot
het geheim der zaak doordringen.
sac-au-dos, in. bedelmonnik; (pop.) bocheljoen.
[met horten en stoten.
saccade, f. ruk, hort, stoot, schok; par mss,
saccade, a. hortend, stotend, afgebroken.
saccader, v.tr. met de toom rukken.
saccage, in. vernieling, verwarring.
saccagement, in. plundering.
saccager, v.tr. plunderen; verwoesten; (fig.)
overhoop halen.
saccageur, m. plunderaar.
saccatier, in. kolendrager.
saccharate [-ka.-], m. (scheik.) verbinding
van suiker met base; suikerzuur zout.
saccharifire, [-ká-], a. suikerhoudend.
saccharifiable [-ka.-], om te zetten in suiker.
saccharification j-ka-], f. versuikering.
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saccharifier [-ki.-], v.tr. in suiker omzetten. sacrifier, v.tr. offeren, opofferen; ,se ,---,, zich
saccharimetre, [-k6.-], m. suikermeter.
opofferen; sacrifiez-vous donc! dat is
saccharimêtrie [-ka.-], f. bepaling v. h.
de dank voor je opoffering !; -', v.intr.
suikergehalte.
offeren; ,--, a la mode, zich schikken naar
saccharin [-k6-], a. suikerachtig.
de mode; ,--, aux Muses, aan de Muzen
saccharine [-ki-], f. saccharine.
offeren.
saccharine [-k6.-], a. suikerhoudend.
sacrilege, m. heiligschennis, -schender; ,,,
sacerdoce [-serdOs], m. priesterschap; priesa. heiligschennend.
terambt; geestelijkheid.
sacrilege, a. -ment, adv. heiligschennend,
sacerdotal, a. priesterlijk.
goddeloos; roekeloos, schandelijk.
sachant, we tend.
sacripant, m. deugniet, gemene vent, lichtsachee, f. zakvol.
mis.
sachet, m. zakje; reukkussentje; haverzak; sacristain, m. kerkbewaarder, koster.
(arg.). sok, kous; bleu en, ■ ,, zakjesblauw. sacrist', inter?. wel drommekaters !
sacoche, t. zadeltas; geldtas, gereedschapstas. sacristie, f. kerkekamer, sacristie; etre de la
sacquage, m. (pop.) 't wegsturen, ontslag.
,, tot de kliek behoren, een van de
insiders zijn.
sacquer, v.tr. (pop.) wegsturen, aan de dijk
zetten.
sacristine, f. kosteres (in klooster).
sacramentaire, a. van het H. Sacrament; sacro-saint, a. allerheiligst.
,■-,, m. sacramentboek.
sacrum [-krOm], m. heiligbeen.
sacramental, sacramentel, a. tot 't sacra- sadique, a. sadistisch: wreed-wellustig;
ment behorend, sacramenteel; (fig.) tradim. sadistische wellusteling.
tionneel; les paroles moles, de sacramentele sadisme, m. sadisme.
woorden tot besluit, wijdingswoorden, sadiste, m. sadist.
[ cees.
Saducien, m. Sadduceer; sue, a. Sadduplechtig slotwoord.
sacramentellement, adv. sacramenteel.
Saductisme, m. leer der Sadduceeen.
sacre, m. (in)wijding, zalving; le sakervalk; safran, m. saffraan; (arg.) geelzacht; ver-.
schurk; jurer comme un e■, , vloeken als
bredingsblad voor het roer; (oud) bankroetier; e%-, bdtard, t saffloer; maxi aceen ketter.
commode au ,--,, kroondrager.
sacre, a. gezalfd, gewijd, heilig; (pop.) vervloekt; eloquence e---, e, kanselwelsprekend- safrane, a. saffraankleurig, saffraangeel.
heid; histoire e--, e, bijbelse geschiedenis; safraner, v.tr. saffranen, met saffraan mengen of kleuren.
feu "-i, heilig vuur; ,--, mdtin! potdome !
nom! sakerjuus ! '', m. 't heilige, safraniere, I. saffraanaanp]anting.
't gewijde.
safre, a. (pop.) gulzig, schrokkig; e ., m.
schrokker; saffloer.
Sacre-Coeur, m. 't Heilig Hart (van Jezus).
sacrement, m. sacrament; huwelijk; le saint saga, f. Noorse sage.
,---,, het H. Avondmaal; de gewijde hostie; sagace, a. scherpzinnig.
et tout le saint , ■ -, enzovoort, enzovoort; sagacitê, f. scherpzinnigheid.
administrer les ",s, de sacramenten toe- sagaie, f. assegaai.
dienen; s'approcher des e%-is, tot de Heilige sage, a. wijs, verstandig; bedaard, fatsoensacramenten naderen; avoir tous ses ,---,s,
lijk, braaf, zedig; gehoorzaam, zoet (v.
kinderen); ,-, comme une image, erg zoet;
(arg.) alles hebben wat men maar verlangen kan; avec les ,%-,s, dans les s--.as de
e■, , m. wijze; le .S,-,, Salomon.
l'Eglise of muni des ,,as de l'Eglise, van sage]'-femmet, I. vroedvrouw.
de sacramenten der stervenden voor- sagement, adv. wijselijk, verstandig, met
beleid.
zien, ten voile bediend.
sacrer, v.tr. zalven, (in)wijden, kronen (tot); sagesse, f. wijsheid; bedaardheid, zedigheid;
le e ., roi, hem tot Koning kronen; e,d,
gehoorzaamheid, goed gedrag, zoetheid
(v. kinderen); la "..1 des nations, de spreekv.intr. vloeken, razen.
woorden, het spreekwoord.
sachet, in. $? sakervalk.
sagette, f. $ pij1kruid, (oud) piji.
sacrifiable, a. op to offeren.
sacrificateur, in. offeraar, offerpriester; sagine, I. $ vetmuur.
Sagittaire, m. IN Schutter; s', f.$ pijlkruid,
grand ,---,, hogepriester (der Joden).
sacrificature, f. ambt van offerpriester.
sagittal, a. pijlvormig; suture ,■,e, pijlnaad
(a. d. schedel).
sacrifice, m. offer, offerande; opoffering;
saint ,---,, mis(offer); "-i expiatoire, zoen- sagitte, a. pijlvormig.
offer; ,---, humain, mensenoffer; e--, d'argent, Sagonte, /. Saguntum (oud-Spanje).
geldelijk offer; le (saint) ,-•, de la messe, sagou, m. sago.
het (Heilig) Misoffer; faire le '' de qc., sagouier, m. sagopalm.
sets opofferen; faire des mss, offers bren- sagouin, m. .Ezt gestreepte meerkat; ".,, m.
,-,,e, f. vuilpoes, totebel.
gen, zich opofferingen getroosten.
saccharifier
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sagoutier, zie sagouier.
sagre, m. Zy doornhaai.
sagum [-Om], m. of sale, f. a) korte krijgsmantel (v. Romeinen en Galliers).
Sahara, m. sahara, woestijn.
saharien, a. van de sahara.
sale, f. soort wollen stof; saai: krasborstel.
saignant, a. bloedend; bloederig (v. vlees).
saignee, f. aderlating2; afgetapt bloed (bij
een aderlating); plooi tussen opper- en
benedenarm; afwateringskanaal, goot,
geul; faire une ,--,, aderlaten2.
saignement, m. bloeding; e■i de nez, neusbloeding.
saigner, v.intr. bloed verliezen, bloeden; uitbloeden; le cceur Wen saigne, het doet
mij 't hart bloeden; ,.■., du nez, uit zijn
neus bloeden, een neusbloeding hebben;
(fig.) laf zijn, niet durven; ,--i, v.tr. aderlaten; kelen, slachten; greppels trekken,
't water afleiden; (fig.) laten bloeden;
uitmergelen; aderlaten; ,-, a blanc, alle
bloed aftappen; alles afhalen; /-■-, qn.au
(du) bras, iemand aan den arm aderlaten;
,, v.pr. se ,..-,, zich aderlaten of bloed
aftappen; se P--, aux quatre veines, al het
mogelijke doen, zich de grootste moeite
[geven.
saigneur, m. aderlater; slachter.
saigneux, a. bloederig, bebloed.
saillant, a. (voor)uitspringend, uitstekend;
saillant, het meest uitkomend of op de
voorgrond tredend; ,.., m. X saillant (v.
loopgraaf).
sailler, v.intr. kt. er flink vandoor gaan.
saillie, f. uitstek, erker; uitval, losbarsting;
bespringing, dekking; aardige inval,
geestige zet; ne pas avoir assez de ,..,, niet
genoeg naar voren komen; redevance de
/a ,-,,, dek ,4eld, en, • ', vooruitspringend,
uitstekend; etre en ,---,, faire".,, uitspringen, uitsteken; mettre en e-%,, do _ n uitkomen; par ,---is, sprongsgewijze.
saillir, v.intr. uitspringen, uitsteken; faire
,---", (beter) doen uitkomen; (oud; regeim.
w.w.) opspatten; ,-.,, v.tr. bespringen,
dekken.
sain, a. gezond; cheval' e. , et net, paard
zonder gebreken; ,---, et sauf, gezond en wel;
heelhuids; du bois '', gaaf hout.
sainbois, m. garoebast; daphne.
saindoux, m. reuzel.
sainement, adv. gezond; verstandig.
sainfoin, in. t esparcette, mannaklaver.
saint, a. heilig; vroom, godzalig; gewijd;
jeudi ,--,, W itte Donderdag; la semaine
—'e, de stille week (voor Pasen); yendredi ,---, Goede Vrijdag; toute la ''e
journee, de godganse dag; '', tn. heilige; c'est un ,--, qu'on ne chOme plus,
zijn rijk is uit, hij heeft al lang afg.daan; ook: dat heeft uitgediend; c'est
un petit'', 't is een heilig boontje; le r•-•
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des ,■ds, 't Heilige der Heiligen (in de
Joodse tempel); les —s de glace, de ijsheiligen; it ne sait 4 quel ,-.., se vouer,
hij weet geen raad meer; le f ., de la
ville n'est pas prig, geen profeet is geeerd in zijn eigen land.
Saint-Andre, m. Sint-Andreas; croix de '',
x-vormig kruis.
Saint-Ange, m. chdteau ,-.,, castello SantAngelo (te Rome), de Engelburg.
Saint-Antoine, In. Sint-Antonius; feu ,---,,
kwaadaardige erisypelas.
saint-augustin, m. augustijn (druklettersoort).
Saint-Barthelemy, m. H. Bartholomeus; ,-.,,
f. Bartholomeusnacht (der Bloedbruiloft).
Saint-Bernard, fn. St. Bernhard; St. Bernhardshond.
saint-crèpin, m. zak met schoenmakersgereedschappen, iemands hebben en
houden.
Saint-Cyr, Ecole de ,■,, Militaire Academie.
Saint-Cyrien, m. cadet der Mil. Academie
v. St. Cyr.
Saint-Domingue, tn. Santo-Domingo (ell.).
Sainte-Alliance, f. Heilig verbond (tegen
Napoleon).
saintet-barbet, f. 4. A kruitkamer.
Saint-Elme, m. St. Elmus.
Sainte-Helene, f. Sint-Helena.
saintement, adv. heilig.
sainte-nitouche, /. femelaarster, „mennistzusje".
Saint-Esprit, m. de Heilige Geest.
saintetê, f. heiligheid; sa,-•-, , Zijn Heiligheid
(de Paus); etre en odeur de ,-.., auprês de
qn., hoog bij iem. aangeschreven staan.
Sainte-Touche, f. (arg.) traktementsdag.
saint-frusquin, m. (pop.) in: tout son ,-,,
zijn hebben en houden, zijn spulletjes.
Saint-Gall, m. St. Gallen (Zwitserland).
saint-germain, m. soort peer.
Saint-Glinglin, in: a la ,■,, (pop.) met St.
Juttemis.
Saint-Guy, m. danse de ,■-,, St. Vitusdans.
Saint-honorC m. soort gebak; (arg.) X
kuch: brood.
Saint-Hubert, m. Sint Hubertus.
Saint-Jamais, f. St. Juttemis.
Saint-Jean, m. St. Johannes; la '', 't SintJansfeest; ,.., d'Acre, Accra, Ptolemais;
c'est de la /-%-i, het is bocht; ordre de e-i,
Johanni terorde.
saint-julien, m. St. Julienwijn.
Saint-Lago, m. (pop.) de vrouwengevangenis
van St. Lazare te Parijs.
Saint-Laurent, m. Heilige Laurentius; St.Laurensrivier.
Saint-Louis, m. Lodewijk de Heilige (IX).
Saint-lundi, f. in: feta' la ,-/, Maandag
houden.
Saint-Marin, m. San Marino (republiekje)
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Saint-Nicolas, St.-Nikolaas; la '', Sinterklaas.

saint-office, in. rechtbank van de inquisitie.
saint-pore, m. de Heilige Vader (Pans);
(pop.) soort tabak.

Saint-Pierre, m. St. Pieter, de H. Petrus;
,--, gui allume sa pipe, een verschietende
ster; l'ozseau de'', de haan.
Saint-Satins [-sas], m. Saint-Satins (musicus).
saint-siege, m. de Heilige Stoel; le -', (pop.)
de beste kamer.
Saint-simonien, a. & m. (aanhanger) van
't Saint-Simonisme.
Saint-simonisme, m. Saint-Simonisme.
Saint-Sylvestre, f. Oudejaarsavond.
Saint-Trond, m. St. Truyen (in Belgic).
saisi, m. schuldenaar, op wiens goederen
beslag gelegd is.
saisie, f. beslag, beslaglegging; ' conservatoire, conservatoir beslag; ‘., immobiliere, beslag op onroerende goederen.
saisiet-arrett, f. beslag op gelden of salaris.
saisie]'-brandont, f. executoriale verkoop
van te veld staande gewassen of hangende vruchten.
saisiet-executiont, f. verkoop bij executie,
gerechtelijke verkoop.
saisiet-gagerie, I. pandbeslag.
saisiet-revendicationt, I. voorlopig beslag
op roerend goed.
saislet-warrantt, f. beslag op in 't veem
opgeslagen goederen.
saisine, I. bezitneming (in rechten); )3A
seizing.
saisir, v.tr. grijpen, pakken, aanvatten; in
beslag nemen, beslag leggen op; zich
meester maken van; (be)vatten, begrijpen;
aangrijpen; .6 seizen; le froid l'a saisi,
de koude heeft hem bevangen; ,-., qn.
de qc., iemand in 't bezit stellen van lets;
,---, un tribunal d'une affaire, een zaak
bij een rechtbank aanhangig maken; la
chambre a e'te saisie d'un projet, bij de
Kamer is een wetsontwerp ingediend;
e,.., , v.pr. se e..., , gegrepen worden, zich
laten grijpen; se,-, de, zich meester waken
van; se ,■., d'une affaire, een zaak in behandeling nemen.
saisissabilitê, f. vatbaarheid v. inbeslagneming.
saisissable, a. dat in beslag genomen kan
worden.
saisissant, a. aangrijpend, ,-,, m. -e, f. beslag
legger, -legster.
saisissement, m. 't bevangen worden door
koude; ontroering, ontsteltenis, schrik;
e., de c ceur, hartbeklemming.
saison, f. jaargetijde, seizoen; tijd waarin
lets groeit, voorkomt enz.; geschikte tijd;
la e-.., balne'aire, het badseizoen; la nouvelle e-i, de lente; la ,-..., printaniere, de
lente(tijd); la "-, des frimas, de winter-
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tijd; la ,--, des pluies, de regentijd; la
,--, des sernailles, de zaaitijd; la premiere
,--, de la vie, de lente des levens; faire
une e--, ci Vichy &, het badseizoen te V.
doorbrengen; etre de ,--i, van pas zijn,
geschikt zijn; ces... ne sont plus de, • - ',
die... zijn uit de tijd, hebben afgedaan;
hors de /.-,, te onpas, ontijdig.
saisonner, v.intr. vruchten dragen.
saisonnier, a. van het seizoen, seizoens...
sajou, m. rolstaartaap.
sake, m. rijstwijn.
saki, m. .tz. saki (aap).
salace, a. geil, wulps.
salacite, I. geil-, wulpsheid.
salade, f. salade, sla; soort v. helm; (arg.)
artikel in de krant; quelle N! wat een
warwinkel !,-•., russe, huzarensla; (fig.) warboel; donner une'' a qn., (arg.) iemand op
zijn kop timmeren; faire la e%,, (arg.) de
kaarten of dominostenen wassen; faire
une ,--, de, dooreenhalen; faire de la ,--#,
(arg.) hakkelen; fatiguer la e-d, de sla
aanmaken; passer une (■., 4 qn., (arg.)
iemand een uitbrander geven; vendre sa
-- , (arg.) oreren.
salader, v.tr. dooreêngooien.
saladier, m. saladebak, slabak; (arg.) bowl
(voor warme wijn); kop; X loopgraven[ helm.
salage, m. 't zouten.
salaire, in. loon, inz. v. werklieden; beloning, vergelding; (arg.) zie soulier.
salaison, f. inzouting; ingezouten goed; ,-,s,
zoutvlees.
salamalec, m. diepe bulging; Ns, complimenten, plichtplegingen.
salamandre, f. salamander (ook soort vulkachel); (arg.) eetzaal; alley voir la e -,,
(arg.) naar tante Meyer gaan.
Salamanque, I. Salamanca.
salami, m. zultworst.
Salamine, f. (eiland) Salamis.
salangane, f. 3t klipzwaluw (die eetbare
nestjes maakt).
salanque, f. zoutmoeras.
salant, a. zout...; lac t•-, , zoutmeer; marais
,•,, zoutmoeras,- ,•,, m. zoutmoeras.
salariat, in. loondienst; le ti, (ook:) de loontrekkenden.
salarie, a. (& tn.) bezoldigd(e), loontrekkend(e).
salarier, v.tr. bezoldigen, salarieren.
salaud, m. -e, I. (pop.) vuilpoes, vuilik;
, .i, a. smerig, morsig.
sale, a. vuil, smerig; gemeen, beroerd, slecht;
p—, m. (pop.) varken.
sale, a. gezouten, zout; scherp, geestig;
schuin, pikant, vuil; peperduur; "-, ci
point, precies goed van zoutte; bain ',
zoutbad; lac ', zoutmeer; manger e -i,
veel zout in zijn eten doen; ,..,, m. pekelvlees; (pop.) werk waarop men voor-
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schot ontvangen heeft; le grand"-, , (pop.)
de zee (ook: la grande "de); petit —, vers
gezouten varkensvlees; (pop.) kruid,
kleintje.
salement. adv. vuil, smerig, gemeen; <
kolossaal, beestachtig.
salep, [-lep], m. salep(wortel).
safer, v.tr. (in)zouten, pekelen; (arg.) zuur
slaan, erbij lappen; ,-, la note, de rekening
peperen; met dubbel krijt schrijven; ,---,
qn., iem. een standje geven: iem. to duur
laten betalen, afzetten; ,--,, v. pr. se "-i,
tegen de lamp lopen.
Salerne, I. Salerno.
saleron, m. holte, (bakje) van een zoutvat;
zoutvaatje.
salet6, f. vuilheid; vuil(nis); vuile praat;
gemene streek; une e■i de femme, een
gemeen wijf; ,--, que vous etes! smeerlap!
saleur, m. -euse, 1. inzouter, -ster.
salicaire, f. $ bloedkruid.
salicine, I. wilgestof.
salicole, a. zout-.
salicoque, I. soort garnaal.
salicor, m., salicorne, f. $ zeekraal.
saliculture, f. zoutwinning.
salicyle, I. salicyl.
Salien, m. Salier; s',-, a. Salisch.
saliire, f. zoutvaatje; les mss, de zoutvaatjes; ingevallen holten achter 't sleutelbeen v. een vrouw of boven 't oog van
een paard.
salifire, a. zouthoudend.
salifiable, a. zoutvormend.
salification, f. zoutvormin g.
salifier, v.tr. in zout omzetten.
saligaud, m. (pop.) smeerpoes.
salignon, m. zoutklomp, zoutkoek.
salin, a. zoutachtig, zout, zilt; i---, , m. zoutbak; zoutmoeras.
salinage, in. zoutwinning (door indamping
van zeewater).
saline, f. zoutkeet, zoutmijn; zoutpan.
salinelle, f. slijkvulkaan.
salingue, a. (arg.) vuil.
salinier, m. zoutfabrikant.
salinite, f. zoutte, zoutheid, -gehalte.
salique, a. Salisch; loi "--,, Salische wet.
salir, v.tr. vuil maken, bezoedelen; ,---,, v. pr.
se "-i, zich vuil maken; vuil worden; (fig.)
zijn handen vuil maken, zich bezoedelen;
se "-, le nez, (pop.) zich besissen of bedrinken.
salissant, a. gauw vuil wordend, smettelijk;
vuilmakend.
salisson, f. vuilpoes, morsebel, slonsje.
salissure, f. vuiligheid, vlek, bezoedeling.
lalivaire, a. in: glandes P , s, speekselklieren.
salivation, I. kwijling, speekselvloed.
salive, I. speeksel, spuug.
saliver, v.intr. kwijlen, speeksel afscheiden.
salle, f. zaal; kamer; "-, 4 manger, eetkamer;
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(arg.) mond; ,---, d'armes, schermlokaal;
"-i d'asile, bewaarschool; ,-•-, d'attente,
wachtkamer; /.■, d'audience, rechtszaal;
"-i d' etude, studiezaal; ‘--, de bains, badkamer; de bal, balzaal; ", de cours,
collegezaal; (-■, de danse, danszaal; ,---,
de discipline, arrestantenlokaal; ,■, de
garde, ziekenverplegerszaal; ,--, des gardes, wachtlokaal voor de gewapende dieflaxen; e■, de papier, huis vol koefnoeners, zaal vol met lui met vrijbiljetten;
"-, de police, politiekamer; ,-.., de stectacle,
schouwburgzaal; ,---, de tilleuls, lindeboscage; ,---, du trOne, troonzaal; ,--, de verdure, warande; ,-., des pas perdus, vOOrhal voor het wachtend publiek (in gerechtshof of van station); ' des actes,
aula; it n'a pas de "-i, hij heeft geen
schermzaalpractijk; hij heeft nooit arrest
gehad; faire "" comble, stampvolle zalen
trekken; tenir "-i, dans-, schermles geven;
devant une'' comble, voor een volle zaal;
are de ,---i, zaaldienst hebben; de wacht
salleran, m. papiersorteerder.
[hebben.
Salluste, m. Sallustius.
salmiac, in. salmiak.
salmigondis [-di], m. opstoofsel, poespas
(ook fig.).
salmis [-mi], 'M. ragout v. gebraden wild.
salmonidis, m. p/. zalmachtige vissen.
saloir, ni. vleeskuip; inmaakpot.

Salomon, m. Salomo.
salon, m. ontvangkamer, salon; kamer;
tentoonstelling (v. schilderijen &); voor
een tentoonstelling bestemd schilderij &;
le i--, , ook: de pendule in de salon; ms s,, de
grote wereld; ,--, automobile, "-i de Paulomobile, automobielententoonstelling; faire
i• -, , „salet houden", ontvangen; faire les
mss, de critiek schrijven van de salons;
frequenter les "-is, uitgaan in de hoge
wereld.
salonT-fumoirt, m. rooksalon.
Salonique, f. Saloniki.
salonnard, m. die geregeld in de salons exposeert.
salonner, v.intr. de critiek schrijven van de
salonnet, m. salonnetje. [salons.
salonnier, m. kunstcriticus; kapper in
herensalon.
salop, m. -e, f. (pop.) vuilpoes, slons; slet;
,..i, a. -ement, adv. slordig; vuil, smerig.
saloper, v.tr. (pop.) of-, verknoeien.
saloperie, f. vuilheid, gemeenheid, gemene
streek; vuil praatje; knoeiwerk; smeerlapperij°.
salopette, f . werkbroek; broekschort;
(overall).
salopiau, in. (pop.) zie salaud.
salorge, m. zouthoop.
salpetrage, m. salpetervorming.
salpetre, m. salpeter; (poet.) buskruit; ,---,
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du Chili, Chilisalpeter; c'est un vrai ,--,, 1h
ij vliegt op als buskruit.
salpetrer, v.tr. salpeteren, met salpeter bedekken; r.,-, v. pr. se ', zich met salpeter
salpetrerie, f. salpeterfabriek. [bedekken.
salpetreux, a. salpeterachtig.
salpetrière, f. salpeterziederij; la S,■, , oudevrouwenhuis en krankzinnigengesticht te
Parijs.
salpicon, m. soort hache met truffels &.
ontsteking van een der
salpingite, f.
buizpn van Fallopius.
salse, f. slijkvulkaan.
salseparcille, f. $ sarsaparilla.
salsifis, [-fi], m. $ boksbaard; e■, (noir),
schorseneer; ses e--, (arg.), zijn fikken.
saltarelle, f. Venetiaanse saltarelle(dans).
saltation, f. 't springen; dans(kunst).
saltimbanque, m. kunstenmaker, hansworst;
kwakzalver.
salubre, a. -ment, adv. gezond, heilzaam
salubrite, I. gezondheid; i.., publique, yolksgezondheid.
saluer, v.tr. groeten, begroeten; uitroepen
tot; r.,, le grain, 6 de zeilen bergen;
je vous salue. I, ik groet u, ik heb de
eer u te groeten ! saluut ! uw dienaar !,
saluez-le de ma part, doe hem mijn groeten
(de complimenten); le e,-, empereur, hem
tot Keizer uitroepen; ,--,, v.intr. groeten;
"., a la bande, 6. met alle hens aan dek
groeten; ,-.., du canon, saluutsehoten lossen; ,---, de la voix, hoera roepen.
salueur, m. bijvoeter.
salure, I. zoutheid, ziltheid.
salut, in. groet, saluut; welzijn; heil, redding;
zaligheid; RK lof; un leger ,---,, een knikje;
un profond ,.,, een diepe buiging; le "-,
public, het algemeen welzijn; e.,, .1 saluut !
gegroet ! heil u !; a bon entendeur , ■ , ! ,
een goed verstaander heeft maar een half
woord nodig !; au lecteur ,---, ! , den lezer
heil !, L.S.; chercher son ' dans la fuite,
zijn heil in de vlucht zoeken; faire le "..,
(militaire), X salueren, aanslaan; faire
son ,-■,, zalig worden; rendre d qn. son i-,-,,
iemand teruggroeten; l'armde du e.,,,
't Leger des Heils; pour votre ,■-,, om uw
bestwil; sans cela point de "-, anders is
er geen heil te verwacbten.
salutaire, a. -ment, adv. heilzaam.
salutation, I. begroeting, groet; ,--, angelique,
Ave Maria, wees gegroet; (mes) ,--is sincêres, met hartelijke groeten (je...).
salutiste, tn. Heilsoldaat; '-, a. van 't leger
des Heils.
salvage, m, droit de ,•-,, strandrecht.
salvanos [-nos], m. 4 reddingboei.
salvarsan, in. salvarsan, 6o6.
salve, I. salvo; une ,-,-, d'applaudissements,
een daverend applaus; --, d'honneur,
ereschoten, eresalvo.

r

sang

samare, I. $ gevleugelde dopvrucht.
Samarie, f. Samaria.
Samaritain, m. -e, Samaritaan, -se; le bon
,---i, de barmhartige Samaritaan; la ,--ie
het Samaritainemagazijn te Parijs; s,-,,
a. Samaritaans.
sambuc, tn. $ vlier.
samedi, m. Zaterdag; le ,-,,, des Zaterdags;
,---, saint, Zaterdag voor Pasen; it est
ne le "--, , hij is liever lui dan moe.
samit [-it], tn. sameet.
samnite, a. Samnitisch; Ste, m. Samniet.
samovar, m. Russische theeketel.
samoyêde, a. Samojeeds; S,---, , tn. Sarno..
jeed.
sampan, tn. 4, sampan: Chinese jonk.
Samson [sasi5], m. Simson.
sanatoire, a. heilzaam. [torium.
sanatorium [-Om], m. herstellingsoord, sanasan-benito [-be-], m. martelaarskleed der bij
een auto-da-fe terechtgestelden. ['t eerst.
sancir, v.intr. 4,, zinken met de voorsteven
sanctifiant, a. heiligmakend, heiligend.
sanctificateur, m. heiligmaker.
sanctification, f. heiligmaking, heiliging; ,---,
des Dimanches, Zondagsheiliging.
sanctifier, v.tr. heilig maken; heiligen (de
Zondag &).
sanction [-ksja], f. bekrachtiging, waarborg
tegen overtreding; sanctie; ,-,-, pe'nale,
poenale sanctie; ,-, pragmatique, pragmatieke sanctie; ,-,, punitive, sanctie; ,-.,
royale, koninklijke goedkeuring.
sanctionner [-ksj-], v.tr. bekrachtigen,
sanctionneren; bevestigen, staven.
sanctuaire, in. heiligdom; 't Heilige der
Heiligen (v. d. Joodse tempel); plaats
v. 't hoogaltaar.
sanctus [-ids], m. RK Sanctus.
sandal, in. sandelhout.
sandale, f. sandaal; schermschoen.
sandalier, m. sandalenmaker.
sandaraque, f. sandrak, welriekend Kars.
sandre, tn. JV zander, snoekbaars.
sandwich [sadwitf], in. & f. sandwich.
sandwiches, v.tr. pakken of platdrukken
tussen twee dingen.
sang, in. bloed; (fig.) geslacht, afkomst, ras;
bon ,-•, 1, sakkerloot !; bon ,,, ne peut
mentir, de appel valt niet ver van de
stam; #---, meld, halfbloed; (cheval) pur "-,,
volbloed paard; royaliste pur "-, , volbloed
koningsgezind; ' de b mu t, soort porcelein; (arg.) warme wijn; ,---, de Poisson,
(arg.) olie; -,, de rate, miltvuur; allumer
le e■d, hartstochten opwekken; avoir le
,-,-, chaud, opvliegend zijn; avoir du ,- - - , ,
branie zijn; se faire du bon ,--,, schik
hebben; se faire du mauvais ,--- , , zich boos
maken, zich dik maken; se manger of se
tourner les ,--, 5, zich opvreten van ongeduld; sucer le ,.-, du peuple, het yolk uit-

sang-bleu

saoul
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zuigen; suer e■., et eau, etter en bloed
zweten, in doodsangst zitten; (ook:)
zich afsloven; cela me fit tourner le e%.,,
dat deed mij bijna van mezelf vallen; a
e■d chaud (froid), warm-, koudbloedig; au
e•w, tot bloedens toe; au premier e%s , tot er
bloed vloeit (bij duel); l'avoir dans le ,-...,,
hem hartstochtelijk liefhebben; c'est dans
le ,--,, dat zit hem in het bloed; de e%, froid,
in koelen bloede; prince du ,--,, prins van
den bloede, van koninklijke bloede; en",,
bebloed; etre tout en ,--, , in zijn bloed baden.
sang-bleu, in. & f. persoon van adel.
sang( -de) -dragon, m. drakenbloed ( $ en
hars).
sang-froid, m. koelbloedigheid; de (---i, in
koelen bloede.
sanglade, I. harde zweepslag.
sanglant, a. bloedig; vinnig, wreed.
sangle, I. singel, riem, zeel; lit de ,..,, op
zelen of singels rustend bed.
sangler, v.tr. singelen, gorden; de riemen &
aantrekken, insnoeren; (tam.) er van langs
geven, de mantel uitvegen; e.%., un coup de
fouet a qn., iem. een flinke slag met de
zweep geven; se ,,, zich insnoeren, zich
rijgen; (fig.) de buikriem nauwer toeh glen.
sanglier, m. .sa wild zwijn, everzwijn; (arg.)
priester & bewoner van het departement
der Ardennen; ,----, d'Amerique, zr, pecari.
sanglon, in. kleine zadelriem; kl,.. siaper, versterkingsstuk.
sanglot, tn. snik.
sangloter, v.intr. snikken.
sang-mele, m. & f. halfbloed.
sangsue [sasii], f. bloedzuiger (ook: fig.);
,--i, a. uitzuigerig.
sangsurer [s5siire], v.tr. uitzuigen.
sangui, a. (arg.) dronken.
sanguificatif [-gi- ], a. bloedvormend.
sanguification [-gi-], f. bloedvorming.
sanguifier, v.tr. in bloed omzetten.
sanguin, [-ge] a. bloedrijk; volbloedig;
bloedrood, bloed...; temperament'-, sanguinisch temperament; vaisseaux ,--,s,
bloedvaten; ,--,, in. iemand met een sanguinisch temperament; (arg.) harten
(bij 't kaartspel); rode baai: wijn.
sanguinaire [-gi-], a. bloeddorstig.
sanguine [-gi-], f. bloedsteen; rood krijt,
tekening met rood krijt; bloedsinaasappel; (pop.) vloy--, de reglisse, pijp drop.
sanguiner (se), v.pr. (arg.) zich bedrinken.
sanguinolent [-gi-], a. bloederig, door bloed
gekleurd, met bloed vermengd.
sanguisorbe [-gi-], a. bloedopzuigend; ,--i, f.
$ rode pimpernel.
sanhêdrin [sane-], rn. de hoge raad (te
Jeruzalem).
sanicle, f. $ heelkruid.
sanie, I. biped* ettervocht.

sanieux, a. etterig, vol etter.
sanitaire, a. de gezondheid betreffend; gezondheids-.

sans, prep. zonder; ' adieu! tot ziens !; ,-,.,
cela (of quoi), daarzonder; anders; ,■,
cesse, onophoudelijk; ,,d doute, ongetwijfeld; ,-•, lui, je gagnais mon proces, als hij
er niet geweest was, had ik mijn proces
gewonnen; e.--, mesure, mateloos; it l'a
fait ,--., nous, zonder ons erin te kennen;
vous n'etes pas ,--, savoir, u weet toch wel;
e.%., que, (met subj.) conj. zonder dat.
sans-abri, in. dakloze.
sans-cceur, m. lafaard; ongevoelig wens.
sanscrit, m. Sanskrit.
sanscritisant, in. beoefenaar van het Sanskrit.
sanscritiste, in. kenner van 't Sanskrit.
sans-culottet, m. teugelloos republikein
(in Frankr. 1789).
sans-culottides, f. pl. feesten op de 5 aanvullingsdagen v. d. Fr. Rep. kalender.
sans-dentt, I. tandeloze vrouw, bestje.
sans-dos, m. taboeret.
sans-fa con, m. ongegeneerdheid.
sans-famille, f. daklooze zwerver.
sans-fil, in. draadloos bericht; dienst v. d.
T.S.F.
sans-filiste, m. die een draadlooze installatie
heeft; marconist; radioliefhebber.
sans-fleur, f. vijgappel.
sans-foyer, in. dakloze.
sans-gene, m, ongegeneerdheid.
sans-le-sou, in. arme drommel.
sansonnet, m.
spreeuw; (arg.) gendarme.
sans-patrie, tn. vaderlandloze.
sans-peau, I. soort zomerpeer.
sans-souci, in. zorgeloosheid; zieltje-zondersans-travail, m. werkloze. Lzorg.
santaille, I. (arg.) zie la Sante.
santal, m. sandelhout.
santarelle, f. in: faire la ,- .,, de kaarten zo
hoog ronddelen dat de maat ze kan zien.
sante, f. gezondheid; gezondheidsdienst;
geneeskundige dienst; la .5,■,, bekende
gevangenis te Parijs; quelle ,--i! (pop.) wat
een brutaliteit !; it n'a aucune ,-%,, hij
steekt niet in een gezond vel; vous en
avez une ,--- , I, (pop.) u durft nogal wat !;
figure de e.--i, gezond voorkomen; maison
de "-,, ziekenverpleging, inz. voor zenuwlijders; boire a lat.-, (of porter la'-) de qn.,
op iemands gezondheid drinken; etre en
(bonne) ,-.%.,, goed gezond zijn.
santoline, f. $ cipressenkruid.
santon, m. Mahomedaanse kluizen ar, gekleurd kleipoppetje (bij de voorstellingen
v. Jezus' geboorte).
santonine, f. $ wormkruid.
sanve, f. $ wilde mosterd.
Swine [son], f. Saone.
saoul„ zie sad,

sap
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sap, m. (arg.) doodkist.
sapa, in. ingedampt druivensap.
sapajou, in. .s1 soort v. klein aapje; (fig.)
mormel, monster.
sapan, m. sapanhout.
sape, I. ondermijning; X sappeur; (arg.)
veroordeling.
sapement, m. X 't graven van sappen; (arg.)
veroordeling.
sapique, I. sapeke (Aziat. munt).
sager, v.tr. ondermijnen; (avg.) arresteren.
saperde, I. boktor.
saperlipopette,saperlotte,sapperdekriek ! sapsapeur, in. X sappeur.
perloot !
sapeurt-aerostiert, m. soldaat der luchtvaartafdeling.
sapeurt-mineurt, m. geniesoldaat.
sapeurt-pompiert, tn. brandweerman.
saphine, f. voetader.
saphique, a. sapphisch.
saphir, tn. saffier (steen).
saphirine, I. blauwe calcedoon.
sapide, a. smakelijk, een smaak hebbend.
sapidite, f. smakelijkheid.
sapience, f. wijsheid.
sapientiaux, a. pl. les livres ,---,, de boeken
der wijsheid (i. d. bijbel).
sapin, tn. spar; sparrenhout, grenenhout;
(pop.) huurrijtuig, bakje, aapje; /-%., argente(blanc), zilverspar;"- rouge, grenenhout;
sentir le ,--/, (pop.) met Us voet in het
graf staan, ten dode opgeschreven zijn.
sapine, 1. grenen plank, -balk, -bakje.
sapinette, I. Canadese den; drank van
sparreknoppen.
sapiniere, I. sparrenbos; (arg.) algemeen
saponace, a. zeepachtig. [graf.
saponaire, f. $ zeepkruid.
sapone, a. zeephoudend.
saponification, I. verzeping.
saponifier, v.tr. in zeep veranderen, doen
verzepen; "-, v. pr. se ,•,, verzepen.
saporifique, a. smaakgevend.
sapote, I. $ brijappel, NI sawoe manila.
sapotier, m. $ brijappelboom.
sapotille, zie sapote.
sapristi, interj. wel drommekaters !
saprophyte, a. vuiletend.
saprophyte, a. op afval groeiend.
sapropyre, I. rotkoorts.
saquebute, f. schuiftrompet.
saquer, v.tr. meerukken, -slepen, -sjouwen.
saquet, in. (arg.) opstopper.
sarabande, I. sarabande: oude deftige dans.
sarbacane, f. blaaspijp; proppenschieter.
sarbotiire, f. ijsbus, ijsemmer.
sarcasme, in. bijtende spot, sarcasme.
sarcastique, a. bijtend, spottend, sarcastisch.
sarcelle, f.
taling.
sarciage, m. 't wieden, 't schoffelen.
sarcler, v.tr. wieden, schoffelen.
sarcleur. m. -euse, f. wieder, -ster.

sasseur

sarcloir, m. wiedijzer, schoffel.
sarclure, I. uitgewied onkruid, wiedgras.
sarcocarpe, m. vruchtvlees.
sarcocolle, f. vleeslijm.
sarcologie, f. spierenleer.
sarcomateux, a. van de aard v. e. vleessarcome, in. vleesuitwas. [uitwas.
sarcophage, m. sarcophaag: stenen doodkist (der Ouden), praalkist; doodkistvormig grafteken.
sarcotique, a. vleesvormend.
Sardaigne, I. Sardinie.
Sardam, m. Zaandam.
sardanapale, tn. rijk wellusteling.
Sarde, In. & I . Sardinier; .9, -,, a. Sardinisch.
sarde, m. V Noordkaper.
sardine, I. pelser, W sardientje; (arg.) X
onderofficiersinsigne; porter la ,., of les
^-is blanches, de onderofficiersstrepen
hebben (v. ziekenoppasser of gendarme).
sardine, m. (arg.) X onderofficier.
sardinerie, I. sardientjesinmakerij.
sardinier, m. sardientjesvisser, -net, -boot;
,---,, a. sardientjes-.
sardiniire, I. vrouw die sardientjes vangt.
sardoine, f. sardonyx - steen.
sardonien, of sardonique a. sardonisch; ris
of fire ', schampere lach.
sardoniquement, adv. sardonisch.
sargasse, f. $ soort zeewier.
sargue, I. V zeebrasem.
sarigue, in. (ook f.) zr, buidelrat.
sarmate, a. Sarmatisch; SP--i, in. & f. Sarmaat; Sarmatische.
sarment, m. t (wijngaard)rank; jus de e.,,,
druivennat: wijn.
sarmenteux, a. $ veel ranken hebbend.
sarracenique, a. Sarraceens.
sarrasin, in. & a. (ble—), $ boekweit; ,-,, a.
Saraceens; Ste, tn. Saraceen; (arg.)
zetter die onder 't tarief werkt.
sarrasine, f. valpoort; $ pijpbloem.
sarrau, m. kiel, boerenkiel; (arg.) koffiekan.
Sarre, I. Saar (rivier en gebied).
Sarreguemines, f. Saargemiind.
sarrette, f. $ Wilde reseda, wouw.
sarriette, f. $ bonenkruid.
Sarrois, m. bewoner van het Saarbekken;
Saarlander; .3,-%,, matrozenmuts met ldep
sarrot, m. zie sarrau. [vOOr en achter.
sas [sa], tn. haarzeef; sas, sluiskolk; passer
au gros ,--,, oppervlakkig onderzoeken,
niet nauw kijken.
sassafras [-fra], m. sassefrasboom.
sassage, in. 't ziften.
sasse, f. hoosvat.
sassement, In. 't ziften.
sasser, v.tr. ziften; schutten (in sluis); "-, et
resasser, nauwkeurig onderzoeken, uitpluizen.
sasset, tn. kleine (haar)zeef.
sasseur, m. zeeftoestel.

sassoire
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sassoire, f. zwikhout.
sassure, f. 't geen i. d. zeef achterblijft.
Satan, m. duivel, satan.
satane, a. satans, verduiveld, vervloekt.
satanique, a. duivels; satanisch.
satanisme, m. duivelverering.
satellite, m. satelliet: trawant; huurling;
rjo bijplaneet, maan.

sauf

satrapie, I. bestuur-, gebied (v. e. satraap).
saturabilitê, f. verzadigbaarheid (in de
scheikunde).

saturable, a. verzadigbaar.
saturation, f. verzadiging (in de scheik.).
satyre, a. verzadigd (met, de).
saturer, v.tr. verzadigen (met, de).
saturnales, I. pl. Saturnus-feesten (in 't

satiêtê [-sjete], f. zatheid, verzadiging;

oude Rome), saturnalien; slemppartijen.

a ,-,, jusqu'ci ,---i, tot men er zat van is.
satif, a. zaad-, zaai-.
satin, m. satijn; de ,--", satijnen.
satinade, f. halfzijden atlas (dunne satijnachtige stof).
satinage, m. 't satineren; 't glanzen.
satinê, a. gesatineerd; e', in, satijnglans;
satinê (stof).
satinet, v.tr. satineren; glanzen.
satinette, f. satinet.
satineur, m. satineerder; glanzer.
satineuse, f. X satineermachine.
satire, I. hekeldicht, hekelschrift, satire.
satirique, a. hekelend, satiriek; ,-,,, In. hekeldichter, satiricus.
satiriquement, adv. satiriek, hekelend.
satirises, v.tr. hekelen, doorhalen.
satisfaction, f. voldoening, genoegdoening,
satisfactie; avoir de la t. -, , voldoening
hebben (van iets); donner ,--,, voldoening
schenken; bevredigen; genoegdoening
geven; leur donner ,---, ook: aan hun verzoek voldoen, hun verzoek inwilligen;
it vous donnera (de la) ,--,, gij zult er
plezier van beleven; ge zult tevreden over
hem zijn; si cet envoi donne ,-.,, als de
zending naar genoegen is; recevoir ,---,,
genoegdoening krijgen; d sa grande ,--,,
tot zijn grote voldoening; pour la plus
grande ,.-, des spectateurs, tot groot genoegen van de toeschouwers.
satisfactoire, a. bevredigend, voldoening
gevend.
satisfaire, v.tr. voldoen, bevredigen, tevreden stellen; genoegdoening geven;
un besoin, in een behoefte voorzien; '',
v.intr. (a), voldoen (aan); ,-., a la conscription, loten voor de nationale militie; ‘---,
a ses engagements, (ook:) zijn verplichtingen nakomen; se ,--", zich voldoening verschaffen; zich tevreden stellen, zich bevredigen; zich zelf genoeg zijn; / zijn
behoefte doen.
satisfaisant [-fazd], a. voldoend, toereikend,
verblijdend.
satisfait, a. voldaan, tevreden (over, de);
P.--, d'avoir a placer une histoire, in zijn
nopjes, dat hij een geschiedenis kan vertellen.
satisfêcit [-êsit], in. goede aantekening,
goedkeuring.
satrape, in. satraap, oud-Perzisch landvoogd; heerszuchtig mens, despoot.

Saturne, in. Saturnus; ,■ds, (oud) lood.
saturnien, a. Saturnus betreffend, satur-
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nisch;

saturnin, a. lood-; colique ,- , e, loodkoliek;
,--,, m. slachtoffer van loodvergiftiging.

saturnisme, m. loodvergiftiging.
satyre, m. bosgod, sater; wellusteling; '', f.
saterspel.

satyriasis [-zis], f. ziekelijke geslachtsdrift.
satyrique, a. de saters betreffend, van de
satyrs; danse ,--,, saterdans.

sauce, f. saus (ook ----- regen); doezelkrijt;
(fig.) standje; (arg.) X benzine; (pop.)
regen; ,•-, blanche, botersaus; ,.., brune
(rousse), sans van bruin gebraden boter; P.," courte, slappe saus; e■, hie,
gebonden saus; ,-%, longue, dunne saus;
it n' est e ., que d'appetit, honger is de beste
saus; donner une ,-., d qn., lui faire la'',
iemand een standje maken; gober la ,-.,,
(arg.) straf oplopen voor de vergissing
van een ander; bon a toutes ,■., s, overal
voor to gebruiken; on ne sait a quelle ,---,
le mettre, men weet niet wat men met
hem zal aanvangen; etre clans lar–, , (pop.)
in de penarie zitten; la e--, vaut mieux
que le Poisson, de bijzaken zijn beter dan
de hoofdzaak.
sauce, a. (fam.) kletsnat; medaille ,,,e, verzilverde koperen medaille.
saucêe, f. (pop.) regenbui.
saucer, v.tr. indopen, sausen; doornat
maken; (arg.) een standje maken, uitsaucier, m. kok voor de sausen. [veteren.
sauciire, f. sauskom.
saucisse, f. saucijs, (braad)worst; kruidworst; (pop.) aardappel; uilskuiken, knul;
(arg.) X observatieballon; ne pas attacker
ses chiens avec des —s, het niet over de
balk gooien; se presser les ,...- , s, (arg.) elkaar
een handje geven.
saucissier, m. worstrnaker, -verkoper.
saucisson, m. dikke, sterk gekruide worst;
grote vuurpijl; kruidworst; (pop.) lomperd; e■, d' Australie, (arg.) X soort rollade; Rimailhokanon; ,—.., de Boulogne,
saucisse de Boulogne; dikzak; ,-,-, de Lyon,
Lyonse saucijs.
sauf, a. behouden, veilig; avoir la vie sauve,
er het leven afbrengen; ,---,, prep. behoudens, behalve; ,--, erreur, vergissing voorbehouden; ,--, erreurs et omissions, behoudens vergissingen en weglatingen; /-•-,
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e've'nement, als er niets tussenbeide komt;
imprevu, behoudeng onvoorziene omstandigheden; ti votre respect, met uw
welmenen, met permissie; a + inf.,
onder beding dat...; zie ook quitte a; —
que, behalve dat...
sauf-conduit]',
vrijgeleide.
sauge, f. $ salie.
sauge, a. met salie gekruid.
wilde pereboom.
sauger,
saugrenu, a. zot, ongerijmd, dom.
saugrenultê, f. zotheid.
Saul [sOl], m. Saulus (later Paulus).
Saiil [said], m. Saul.
saulaie, f. wilgenbosje.
saule, m. $ wilg;
pleureur, treurwilg.
saumiltre, a. brak; (arg.) niet veel zaaks;
niet aardig, grof; eau
brak water.
saumon, m. zalm; blok lood of schuitje tin;
a. zalmkleurig.
saumonê, a. zalmachtig; truite f e,
zalmforel.
saumoneau, m.
jonge zalm.
saumur, m. X hoge buitenmodel kepi met
grote klep.
[zetten.
saumurage,
't pekelen, 't in de pekel
pekel.
saumure, f.
saumure, a. ingepekeld, gezouten.
saumurer, v.tr. pekelen.
Saumurien, m. leerling van de cavalerieschool te Saumur.
saunage, m. zoutzieding; zouthandel.
sauner, v.intr. zoutzieden.
saunerie, I. zoutkeet; zoutziederij.
saunter, m. zoutzieder; faux ,-•-,, zoutsmokkelaar.
sauniêre, f . zoutbak, zoutkist, -pot.
saupiquet,
sterk gekruide saus.
't bestrooien, (fig.) 't doorsaupoudrage,
spekken.
saupoudrer, v.tr. bestrooien (met, de); (fig.)
doorspekken (met);
de poivre, peperen.
saupoudroir, m. strooier.
saur, a. in: hareng
bokking; oiseau
vogel die nog niet geruid heeft.
toestand v. e. vogel, die nog niet
saurage,
geruid heeft; 't drogen en roken.
sauce, a. donkergeel (van paarden).
saucer, v.tr. roken, in de rook hangen.
sauret, a. in: hareng
bokking.
sauriens, m. pl. hagedisachtigen.
saurin, in. verse bokking.
saurir, v.tr. roken.
saurissage,
't bokkingroken.
saurisserie, f. bokkingrokerij.
saurisseur, m. bokkingroker.
saussaie,
wilgenbos, -plantsoen.
saut, m. sprong; val; waterval; f overgang;
e■.,
salto mortale, gewaagde
sprong; un
dans l'inconnu (dans les
tdnebres), een sprong in 't duister;
de
carpe, karpersprong, de mouton, haasje-

sauter

over; s-•, de loop, brede sloot;
en Pair,
en hauteur, hoogtesprong,
luchtsprong;
en longueur, vertesprong; un entre
deux trains, een uitstapje even heen en
weer (terug met de volgende trein);
faire le de sprong wagen; er van door
gaan; „springen", bankroet slaan; het
hoekje om gaan; de kogel door de kerk
jagen; zich laten verleiden (v. een meisje),,
faire le
(pe'rilleux), de sprong (of de
kans) wagen; je ne fais qu'un
ik ben
zó weerom; faire le
de coupe, de volte
slaan; faire le ti a..., iemand (een ambtenaar) laten springen; een vrouw verleiden; au r■., du lit, bij 't opstaan; de plein
tout d'un met 66n sprong; plotseling; par s, sprongsgewijs; par
s et
par bonds, ook: van de hak op de tak
springend.
sautage, m. 't haringpakken; 't in de lucht
laten springen.
ochtendjapon; karpetje.
saut-de-lit,
saut-de-loup, m. zie saut.
d'humeur, plotselinge versaute, f. in:
andering van humeur; ti de vent, 't plotling omlopen v. d. wind, uitschieter.
sauté, a. bruin gebraden op een flhik vuur;
m. gesauteerd vlees of gevogelte;
luchtsprong.
sautie, I. sprong(wijdte).
saute-en-barque, m. kort buisje, roeivest met
sauteler, v.intr. hippen. [mouwen .
sautelle, f. zie provin.
saute-mouton, m. haasje-over (spel).
sauter, v.intr. springen°, in de lucht vliegen;
a bas de son lit,
omlopen (v. d. wind);
uit zijn bed springen;
it la corde, touwel la gorge de qn., iem. naar
tje springen;
de keel vliegen; au cou de qn., iemand
om de hals vallen; ti aux nues, huizen
hoog springen (v. blijdschap); ti aux yeux,
in het oog springen; ti clans la chambre,
de kamer in springen; e%, de branche en
branche (d'une matiere a une autre), van
de joie,
de hak op de tak springen;
opspringen (dansen) van blijdschap; lui
en hauteur,
dessus, hem te lijf gaan;
hoogspringen; ,---, en largeur, verspringen;
en l'air, in de lucht vliegen; r.•-, en selle,
in 't zadel springen; par la chambre, in
de kamer rondspringen; ti par la tenetre,
uit het raam springen; sur, toespringen
op;
sur les armes, zich op zijn wapens
storten;
sur l'occasion, de gelegenheid
gretig aangrijpen; doen springen;
laten springen (een ambtenaar, een bank
&); in de lucht laten vliegen (een schip &);
forceren (een deur &); uitstoten (een oog
&); se faire —,
,-, (arg.) zich laten arresteren;
faire la bille, o'„ de bal over de band
Coen springen; faire ", deux bouteilles,
twee flessen soldaa,t maken; (se) faire
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la cervelle, (zich) een kogel door het

hoofd jagen, (zich) voor de kop schieten; faire
la coupe, de volte slaan;
faire
la Vete d qn., iemand het hoofd
afslaan; v.tr. springen over, overspringen; overslaan; (een merrie) bespringen; sauteren, braden, op een beet vuur
bakken; laten springen;
le bdton, door
de zure appel heenbijten;
un enfant,
een kind laten dansen;
le fosse, zie
fosse; un passage, een passage overslaan.
sautereau, tn. tangent of wippertje (in
piano).
sauterelle,
sprinkhaan; zwei, zwaaihaak;
soort vogelknip; (pop.) vlo; hippie; (arg.)
X machinegeweer;
de mer, zeesprinkhaan (soort kreeft).
sauterie, f. danspartijtje.
sauternes, m. sauternes; soort witte wijn.
saute-ruisseau, m. jongste klerk, loopjongen
van advocaat of notaris.
saute-sur-place, tn. (arg.) voetstamper:
infanterist.
sauteur, m. -euse, /. springer, -ster; -euse,
I. (arg.) vlo; (fig.) weerhaan; soort vlugge dans; sauteerpan; P•,, a. springend,
spring....
sautillant, a. huppelend.
sautillement, m. 't huppelen, gehuppel.
sautiller, v.intr. huppelen.
sautoir, m. over de borst gekruist halsdoekje;

savoir
snel uit de voeten maken; overkoken
(v. de melk); le me .sauve! ik maak dat ik
weg kom ! ik ga ervan door hood; se
de prison, uit de gevangenis ontvluchten;
sew de c hez huis ontvluchten;
se ", sur la quantite, de kwantiteit laten

goedmaken wat er aan de kwaliteit ontbreekt.
sauvetage, m. redding; bouée de, reddingboei; e'chelle de
brandladder; prime de
frais de
bergloon.
sauveteur, m. redder; reddingtoestel; bateau
reddingboot.
sauvette, I. krijgertje; (arg.) duiten.
sauveur, m. verlosser, redder; redding; le
SN (du monde), de Heiland, de Zaligmaker; , a. reddend, reddin gs-.
sauve-vie, f. $ muurruit.
savamment, adv. geleerd, kundig; j'en puis
parler met kennis van Laken, uit
eigen ondervinding.
savane, I. savanne, grasvlakte in Amerika.
savant, a. geleerd, kundig, knap; gedresseerd (v. dieren); les armes X de technische wapens (art. en genie); je n'en suis
pas plus
nu ben ik nog niets
m. geleerde;
de cabinet, kamergeleerde;
en us, geleerde bol.
& f. schijngeleerde, blauwsavantasse,
kous.
savantissime a. zeer geleerd, razend knap.
stoofpan; en kruiselings, over de borst savarin, m. soort tulband met rum of Kirsch.
gekruist.
savate, f. afgedragen schoen, slof; knoeisauvage, a. wild; woest; schuw, eenzaam
werk; (arg.) onhandig, links mens; trainer
levend; onbeschaafd;
m. wilde (ook:
armoede lijden; jouer comme une
la
in de politiek); schuw, eenzelvig mens.

sauvagement, adv. wild, woest, in 't wild,
als een wilde.
sauvageon, m. wilde of ongeente boom; (fig.)
echt natuurkind.
sauvagerie, f. wildheid; (mensen)schuwheid.
sauvagesse, f. wilde vrouw.
sauvagin, a. naar zeevogels smakend of riekend;
m. wildsmaak.
sauvagine, f. wilde zeevogels met een
eigenaardige smaak.
sauvegarde, f. bescherming; vrijgeleide;
waarborg.

sauvegarder, v.tr. beschermen, behoeden,
waarborgen.
sauve-qui-peut, m. algemene vlucht.
sauver, v.tr. redden; verlossen; behouden;
sparen;
le premier coup d' cea, zorgen
les
voor een goede eerste indruk;
defauts, de fouten of gebreken wegredeneren;
la face, zijn prestige zien te
redden;
la mise d qn. iemand een uitbrander besparen;
qc. et qn., iem. iets
besparen;
qn. d'un naufraze, iem. uit
een schipbreuk redden; c'est moi qui vous
fais
ik jaag u toch niet weg?; se e
zich redden, zich bergen; vluchten; zich

koetsieren, krukkerig spelen.

savater, v.tr. oplappen; verknoeien.
savaterie, f. oude-schoenenhandel.
Save, I. Sau (zijrivier v. d. Donau).
savetier, m. schoenlapper; (arg.) knoeier,
broddelaar.
saveur, I. (geurige) snxaak; cela ne manque
dat is wel smakelijk; (fig.) dat is
pas de
niet onaardig, niet onvermakelijk.
Savoie, f. Savoye.
savoir, v.tr. weten, kennen; te weten komen,
vernemen; kunnen (geleerd hebben); ne
ti ni A ni B, geen A voor een B kennen;
it n'est pas ici (autant) que je sache, voor
zover ik weet; je sais ce que je sais, ik
weet wat ik weet, ik wil me daar verder
niet over uitlaten; je ne lui savais pas une
si grande fortune, ik wist niet dat hij zo'n
groot fortuin bezat; je ne le savais pas si
riche, ik Wist niet dat hij zó rijk was;
je ne saurais vous le dire, ik zou het u niet
kunnen zeggen; it sait ses lettres, hij kept
de letters (al); ils en savent long, ze weten
er heel wat van; ze weten ervan mee te
praten; it sait mieux qu'il ne dit, hij weet
wel betel.; hij weet er meer van dan hij
zegt; it n'en sait pas le premier mot, hij
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weet er hoegenaamd niets van; son
monde, zijn wereld kennen; on sait que...,
het is bekend dat...; que sais-je?, wat
weet ik ervan?; vous saurez que..., it faut
que vous sachiez que..., u moet weten dat...;
ne que faire, niet weten wat te doen
(te beginnen &); it n'est pas que vous ne
sachiez que..., u weet zeker wel dat...;
la personne que vous savez, u weet wel wie,
de bewuste; quelqu'un que vous savez,
„zeker iemand"', „hij" (= de bewuste);
un je ne sais qui, een zeker iemand; un
je ne sais quoi, een ik en weet niet wat;
it ne vent rien , hij wil er niets van weten;
it n'en sait rien de rien, hij weet er geen
snars (sikkepit) van; it sail vivre, hij kept
zijn wereld; faire
doen (of laten)
weten;
faisons, ...doen te weten (in
officiele stukken); (A)
, te weten:; c'est
dat staat nog te bezien; reste
blijft nog de vraag of...; la question
de si..., de vraag of...; c'est pouvoir,
kennis is macht;
v.abs. weten; est-ce
que je sais?, wat weet ik ervan?; on ne
sait jamais, men kan nooit weten; se
bekend worden; bekend zijn; it se
savait riche &, hij wist (wel) dat hij rijk
was; tout se sait, alles komt uit; m.
kunde, kennis.
savoir-faire, m. handigheid, bedrevenheid.
wellevendheid.
savoir-vivre,
Savoisien, m. Savoyaard; se,,, a. nit Savoye.
savon, tn. zeep; 't wassen met zeep; (fig.)
uitbrander, standje; ti mou, zachte zeep;
a barbe,
noir (of vest), groene zeep;
aux amandes ameres,
scheerzeep;
amandelzeep;
de soldat, soort puimsteen; ti en paillettes, zeepsnippers.
savonnage, m. 't inzepen, 't wassen, wassing;
savonn6, a. (arg.) gestolen.
savonner, v.tr. met zeep wassen; (in)zepen;
(fig.) een standje schoppen; iem. afdrogen,
op zijn jak geven;
v. p. se "s, zich in[zepen.
savonnerie, m. zeepziederij.
savonnette, f. zeepballetje; zeepdoos; stuk
zeep; scheerkwastje; savonnethorloge
horloge met dubbele kast.
montre
savonneux, a. zeepachtig, zeep-.
savonnier, m. zeepzieder; zeepfabrikant;
zeper; $ zeepboom;
a. zeep-.
savourê, m. $ soort bonenkruid.
savourement, m. 't savoureren.
savourer, v.tr. met aandacht proeven; behagen scheppen in; innig genieten van.
savouret, m. (oud) mergpijp.
savoureusement, adv. met smaak.
savoureux, a. smakelijk, lekker.
Savoyard, m. Savoyaard; sue,schoorsteenveger(sjongen);
a. uit Savoye.
saxatile, a. $ op of tussen de rotsen of
[porselein.
stenen groeiend.
Saxe, f. Saksen; ti m. (beeldje van) Saksisch
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saxifrage, t. $ steenbreek.
saxhorn [saksOrn],
saxhoorn (tuba, enz.).
Saxon, m. Sakser; sue, a. Saksisch.
saxophone, m. f saxophoon; (arg.) schoolinspecteur.

saxophoniste, m. f saxophoonblazer.
sayette, f. soort wollen stof.
saynite, [se-], f. komediestukje.
sayon, m. wapenrok.
sbire, m. (Ital.) gerechtsdienaar.
scabellon, m. (klein) voetstuk.
scabieuse,
$ schurftkruid.
scabreux, a. schurftachtig, schurftig.
scabreux, a. ruw, hobbelig; hachelijk, moeilijk; schuin, aanstotelijk.

scabrositi, f. ruwheid, hobbeligheid; (fig.)
hachelijkheid, moeilijkheid; schuinheid.

scaferlati, m. soort rooktabak; sigarettentabak, apenhaar.

scalde,
skalde: Noors dichter-zanger.
scalene, a. ongelijkzijdig;
m. ongelijkscalpation, f. scalpering.
[zijdige
scalpel, m. ontleedmes.
scalpement, m. scalpering.
scalper, v.tr. scalperen.
scammon6e, I. $ purgeerkruid.
scandale,
aanstoot, ergernis, schandaal.
scandaleusement, adv. v. scandaleux, a. aanstotelijk, ergerlijk, schandalig.

scandaliser, v.tr. aanstoot geven, ergeren;
se

zich ergeren (aan, over, de).

scander, v.tr. scanderen: verzen volgens
de voetmaat afdelen bij 't reciteren.

Scandinave, m. Scandinavier; sue, a. Scandinavisch.

Scandinavie, f. Scandinavie.
Scanie,
Schonen (Z. Zweden).
scansion, f. scandering, scanderende uitspraak.

scaphandre, in. zwemgordel; duikertoestel,
scaphandrier, duiker. [duikerpak.
scapin, m. intrigant.
scapholde, a. schuitvormig.
scapin,
loze bediende, schavuit.
scapulaire,
schouderkleed (van kloosterlingen) ; R. K. s capulier; '19 schouderdraagband;
a. tot de schouder behorend, schouder-.
scarabêe, in. tor, kever; ti cornu, vliegend
hert;
trompe, snuitkever.
scaramouche, in. hansworst (in 't zwart
scare, m.
papegaaivis.
[ gekleed),
scarificateur,
kopsnepper, kerfijzer.
scarification, f. inkerving, insnijding.
scarifier, v.tr. kerven, insnijden.
scariole, f. andijvie (sla).
scarlatine, f. & a. (fievre
roodvonk,
scharlakenkoorts.
scarole, I. andijvie (sla).
scatologie, f. vuilschrijverij, vuile aardigheid.
sceau [so], m. zegel; zegelafdruk; stempel;
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ook: het grootzegel,
kenmerk; les
zegelbewaarderschap; portefeuille van
den minister van justitie; de Salomon,
$ Salomonszegel; garde des max, grootzegelbewaarder, minister van justitie;
qc., 't zegel drukken op iets;
mettre le
iets voltooien; rendre of remettre les
zijn ambt als minister van justitie neerleggen ; sous le du secret, onder 't zegel
der geheimhouding.
scel [sell, in. zegel; zie sceau.
booswicht, schurk; r•d,
scêlêrat [selérd],
a. snood, schurkachtig.
blaartrekkende botersdierate, f. feeks;
bloem; la petite ti ! die kleine heks !
scêlêratesse, f. schanddaad, snoodheid.
scene, m. gerechtelijk zegel; apposer les
verzegelen; lever les mss, ontzegelen; bris
verzegeld
des mss,ontzegeling; sous le
door de justitie.
scellement, m. verzegeling; 't vastzetten,
't vastmetselen in een muur.
sceller, v.tr. zegelen, verzegelen; (i. e. muur)
vastgieten, vastzetten, vastmetselen; bezegelen, bekrachtigen.
scelleur, in. verzegelaar.
scenario, m. ontwerp voor toneelstuk of
filmdrama; indeling der tonelen.
scènariste, m. scenario ontwerper, -schrijver.
scene, t. toneel (ook: gedeelte v. e. bedrijf);
plaats der handeling; schouwspei; toneelkunst; standje, scene; la
du monde, het
se
wereidtoneel; la ti est a Paris, la
passe ci P., het stuk speelt te Parijs; notre
lyrique, de grote opera te
premiere
Parijs; la t.-,a faire, de uitpakscene;
de
societe; particulier theater; lui faire v,ne
hem een scene maken; it est toujours en
hij valt geen oogenblik uit zijn rol; hij
acteert altijd, hij poseert altijd, hij is
nooit natuurlijk; entrer en
opkomen
(op 't toneel); paraftre sur la , opkomen (v. acteur); toneelspeler worden;
zie ook descendre &.
scenique, a. van of voor het toneel; toneel-; toneelmatig; jeu toneelspel,
spel van een acteur.
scêniquement, adv. uit het oogpunt van
het toneel.
sanographie, m. decoratie-, toneelschilderkunst.
sdnographique, a. de toneelschilderkunst
betreffend.
scepticisme,
twijfelleer, twijfelzucht.
sceptique, a. twijfelend, sceptisch;
twijfelaar, scepticus.
sceptiquement, adv. sceptisch, twijfelachtig.
sceptre [se-], m. schepter; heerschappij.
schabraque [fa-], f. schabrak (paardedek).
Schaffhouse [fafuz], I. Schaffhausen.
schah [fa], a. schach, schah (v. Perzie).
schako, [A .. ] m. sjako.

science

schelling [fele], m. shilling (Eng. count
ong. 37 cent).

schema, [fe-], In. schema, schets.
schematiser, [f6-] v.tr. schematisch voorstellen.
schematisme, [16-] m. schematisme.
schêmatique [f 6-], a. -ment, adv. schematisch.

scherzo [skerdzo], m. J' scherzo.
schibboleth [fi-], m. schibboleth2.
Schiedam [skidam],
jenever, Schiedammer.

schismatique, [fis-], m. scheurmaker;
a. afvallig, ketters.

schisme [fism], m. schisma, scheuring (in
de Kerk).

schiste [fist], m. schilfersteen, leisteen.
schisteux, [fi -], a. schilferig, leisteenachtig.
schlague [flag], f. (pop.) stokslagen (militaire straf); slaag.
schlaguer [fla-], v.tr. (pop.) afranselen.
schiass [flas], a. (pop.) sikker, dronken.
schlich [flik], erts die gesmolten moet
worden.
schlinguer, [fli-], v.intr. (pop.) stinken.
schlipoter, [fli], v.intr. (pop.) stinken.
schlitter, [flite], v. tr. per slee vervoeren;
laten glijden.
schloff, [flOf], in: faire
(pop.) maffen.
schnaps; [fnaps], m. (pop.) brandewijn,
borrel.
schnick [fnik], m. (pop.) brandewijn.
schniquer [fni-], v.intr. (pop.) borrelen.
schnock [ fna], a. (pop.) stom, zalig.
schooner, [funer], m. schoener.
schproum [fprum], m. (pop.) kabaal.
(arg.) gevangenis.
schtard,
zaaghout.
't zagen; boss de
sciage,
sciant, a. (pop.) onuitstaanbaar, vervelend.
sciatique, a. de heup betreffend; ti f. heupjicht, ischias.
scie, f. zaag; zaagvis; (fig.) steeds herhaald
rijm; ouwe afgezaagde mop; iets vervelends, iets onuitstaanbaars; 4 chassis,
4 couteau,
montde, spanzaag;
guichet, schrobzaag;
a main, handzaag;
,---, a placage, fineerzaag; ,---, a travers,
de traverse, trekzaag; ti sans fin, lintzaag;
du serpent de
de mer, 9 zaagvis; la
mer, die ouwe mop van de zeeslang;
schei uit ! wat een vervelende
queue
mop ! monter une a qn., iemand „pesten" door een steeds herhaalde aardigheid.
sciemment, r. sjamd], adv. willens en wetens,
voorbedachtelijk.
science, f. wetenschap; kennis; les -'s et
les arts, kunsten en wetenschappen; les
(rneestal) de exacte wetenschappen,
wis- en natuurkunde; la ti du biers et du
mica, de kennis van goed en kwaad;
metallique, penningkunde; cela passe MCI
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f---, , dat gaat mijn verstand te boven;
savoir qc. de ' certaine, jets zeer zeker
weten; avoir la e•-, infuse, de wijsheid in
pacht hebben.
scientifique, a. -ment, adv. wetenschappelijk.
scier, v.tr. zagen, doorzagen; afsnijden (met
de sikkel); ".., du bois, (fam.) viool of cel
strijken; .6 zigzagsgewijze zeilen; ,,, le
boyau, op de viool krassen; ,---, qn. (of ,-,,
le dos a qn.), iem. dodelijk vervelen;
(arg.) in de steek laten; ,..,, v.intr. achteruitroeien, strijken.
scierie, I. houtzagerij; zaagmolen.
scieur, in. zager; korenmaaier; ,,, de long,
plankenzager; (fig.) vervelende zanikscille [sil], f. $ scilla; zeeajuin. [kous.
scillitique [sil-], a. zeeajuinsap bevattend.
Scilly, m. les iles, de Scillyeilanden.
scindement [se-], m. splitsing, verdeling.
scinder [se], v.tr. verdelen, splitsen; se e--,,
zich splitsen.
scinque [sek], m. skink (hagedis).
scintillant [seti15.], a. fonkelend.
scintillation [setila-], j. fonkeling, flikkering.
scintillement [sRilinal, m. zie scintillation.
scintiller, [seti16], v.intr. fonkelen, flikkeren.
sciographie, f. schaduwleer, vaststelling v.
d. tijd door de schaduw van zon of maan;
schaduwtekening, doorsnee, profiel.
scion [sj6], in. loot, spruit, twijgje; (arg.)
mes, pennemes.
Scipion [sipio], m. Scipio.
scirpe [sirp], $ bies.
scionner [sjOnó], v.tr. (pop.) de roe geven;
(arg.) messteek geven.
scissile [si-], a. splijtbaar.
scission [si-], f. verdeeldheid, scheuring.
scissionnaire, a. & in. een scheuring bewerkend; die zich afscheidt.
scissipare [sisi-], zich door splijting voortplantend.
scissiparitê [sisi-], voortplanting door splijting.
scissure [si-], f. scheur, spleet, kloof.
sciure [si-], f. zaagsel.
sclar6e, f. 4 scharlei.
sclêranthe, m. 4 hardbloem.
sclêreux, a. verhard, verdikt (v. e. weefsel).
sclëroderme, a. hardhuidig; ', tn. hoornsclirophylle, a. $ hardbladig. [vis.
sclêrophtalmie, I. T harde oogontsteking.
sclêrose, I. verharding, verkalking (v. bloedvaten &).
sclêrotique, f. 't harde oogvlies.
scolaire, a. de school betreffend, school-;
annee "-,, schooljaar; obligation '', verplicht schoolbezoek.
scolaritê, I. schooltijd, leerjaren; schoolbezoek; en dge de P.-- i, de leeftijd hebbend
om naar school te gaan.
scolastique, a. schools; scholastiek; e,d, fn.

scrupuleusement

scholastisch wijsgeer; ,---i, f. schoolse wijsbegeerte in de middeleeuwen, scholastiek.
scolia.te, m. die verklaringen geeft bij Gr.
en Lat. schrijvers, scholiast.
scolie, /. scholie: uitlegging, noot (bij Griekse
en Lat. schrijvers); e--, , tn. aanmerking bij
wiskundige stellingen.
scoliose, f. scheefgroeien van de ruggegraat.
scolopendre, f. $ steenvaren, hertstong;
.ta duizendpoot.
scombre, m. W makreel.
sconce [skOs], m. .st stinkdier, skunk.
scorbut [skOrbii], m. scheurbuik.
scorbutique, a. lijdend aan scheurbuik; ,•.,,
in. & I . scheurbuiklijder(es).
scoria* a. op metaalslakken gelijkend.
scorie, f. metaalslak, metaalschuim.
scorification, f. vorming van metaalslakken.
scorificatoire, in. smeltkroes.
scorifier, v.tr. de metaalslakken afdrijven,
scorpine, f. ',J zeeduivel. [verslakken.
scorpioide, a. omgebogen als een schorpioenstaart.
scorpion, m. schorpioen; (avg.)
geestelijke
die de lessen volgt.
scor _onire, f. $ schorseneer.
scotie [skOsi], f. holle lijst, groef.
scotisme, m. leer van den Engelsen wijsgeer
Duns Scot (1274-1308).
scotiste, tn. aanhanger v. d. wijsbegeerte
van Duns Scot.
scotome, tn. half-zien.
scottish, f., schottisch [skatif], f. schotse
polka.
scout [skut], m. (= boy-scout) padvinder.
scoutisme [skutizm], m. padvinderij.
scribe, m. schriftgeleerde (der Joden); afschrijver; X soldaat-schrijver; > slecht
schrijver.
scribomanie, /. schrijfwoede, -manie.
scribouiller, v.intr. in de trant van Scribe
schrijven voor 't toneel.
scripteur, m. (pauselijk) schrijver.
scriptural, a. de Heilige Schrift betreffend;
schrif telijk.
scrofulaire, f. $ klierkruid.
scrofules, f. pl. kliergezwellen.
scrofuleux, a. (& tn.) klierachtig (mens).
scrofulose, /. klierachtigheid.
scrotal, a. van het scrotum.
scrotum [-tom], m. scrotum.
scrupule, m. angstvalligheid, nauwgezetheld; (gemeeds)bezwaar, scrupule, gewetensbezwaar; scrupel (medicinaal gewicht ong. I gram); avoir (le) ".., de faire
qc., se faire ,-, de qc., gemoedsbezwaren
hebben om iets te doen; ilne se fait point
der..., de..., hij ziet er geen been in om....
scrupuleusement, adv. v. scrupuleux, a.
angstvallig, nauwgezet, scrupuleus; kieskeurig.
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scrutateur, tn. onderzoeker; stemopnemer;
e%-i, a. onderzoekend, vorsend.
scruter, v.tr. onderzoeken, uitvorsen.
scrutin, m. stemming met gesloten briefjes;
(fig.) stembus; ,%-, individuel of (uni)nominal, stemming op een persoon;
secret, geheime stemming; e,.., supplimentaire, naverkiezing; ,-, d'arrondissement,
stemming met biljetten waarbij elke
kiezer op een afgevaardigde stemmen
moest; ,-.., de ballotage, herstemming; ,--,
de liste, stemming op biljet dat de namen
van alle te kiezen candidaten bevat;
voter au ,., , ter stembus gaan.
scrutiner, v.intr. (gaan) stemmen.
sculptable [skiiltabl], a. uit te houwen.
sculptage [skillta3], m. ,'t uithouwen, 't
beeldhouwen.
sculptê, [skiilte] a. gebeeldhouwd.
sculpter [skiilt6], v.tr. beeldhouwen; ,---, le
bois, houtsnijden.
sculpteur [skiilt.der], m. beeldhouwer; ,■., en
bois, beeldsnijder; femme ,--,, heeldhouwster.
sculptural [skiiltii-], a. de beeldhouwkunst
betreffend; art e•-, , beeldhouwkunst;
beaute tee, schoonheid die een beeldhouwer tot model zou kunnen dienen.
sculpture [skiiltiir], f. beeldhouwkunst;
beeldhouwwerk.
scurrile, a. potsenmakerig, plat boertig.
scurrilitê, f. platte boertigheid.
scutellaire, a. schildvormig; '', f. $ glidscutiforme, a. schildvormig. [kruid.
Scylla, f. Scylla.
scytale [si-], f. geheimschrift der Spartanen; rolslang.
Scythe [sit], m. Scyth; se,,, a. Scythisch.
se, pron. zich; elkander.
seance, f zitting, vergadering; les; ,%., inaugurale, t---, d'inauguration, openingszitting; avoir ,---,, (recht van) zitting hebben; faire une longue /---, a table, lang aan
tafel blijven; prendre ,---,, zitting nemen,
tenir (sa) ,---,, tenir ses,%is, zitting houden;
,---, tenante, gedurende de zitting; op staande voet; entrer en " - i , ter zitting verschijnen; jusqu'd la fin de la N,,, tot het
sluitingsuur der bibliotheek.
sant, m. zittende houding; se mettre sur
son ,-,-,, overeind gaan zitten; ', a. welvoegelijk, hetamelijk; zitting houdend.
seau, in. emmer; ,--, a charbon, kolenemmer;
(arg.) X zware granaat; ,---, a incendie,
brandemmer; ,-,-, de toile, zeildoekse
puts; ,..., de toilette, toiletemmer; it Aleut
a e--,x, het regent alsof het met emmers
uit de hemel werd gegooid; etre dans le
,--- i, (arg.) even noodzakelijk weggeroepen
zijn.
sebacê, a. talkachtig; glandes yes, talkstbacinc, I. vetzuur,
[klieren.

sebacique, a. talk-; acide ,---,, vetzuur.
Sebastien, in. Sebastiaan.
sèbeste, m. $ zwarte horstbezie.
sebestier, m. $ zwarte borstbezieboom.
sebile, f. houten bakje; centenbakje; X buskruitbak.
ziekelijke afscheiding van
sëborrhee, f.
schilfers der opperhuid; e•-, croirieuse,
„berg" op 't hoofd.
sec, seche, a. droog; zonder regen; schraal,
dor; mager, dun; bars, kort, vinnig;
c'est,%,, (lam.) dat is een mager beestje,
dat is niet veel; it est ,--,, (fig.) hij is blut;
hij is platzak; hij is uitgepraat, staat met
de mond vol tanden; it fait N, het is
droog; argent'', gereed geld; consultation
seche, gratis consult; coup "..i, tik; perte
seche, zuiver verlies; yin ,---,, niet-zoete
wijn; visite seche, visite op een droogje;
,,, adv. kortaf; bits; boire ,- %.,, wijn zonder
water drinken; pooien; cent francs tout ,--,,
100 fr. zonder een cent meer; a ,-% - ,, droog;
etre et ,--i, platzak zijn; uitgepraat
zijn; op het droge zitten; op een
droogje zitten; a e%-, de toiles (of de voiles),
kt, met geen enkel zeil op; tnettre 4 N,
droogleggen°; leegmaken, leegdrinken;
(fig.) uitkleden, plunderen; ruineren;
etre au ,--,, droog (buiten de regen)
zitten; mettre au ,%-i, op een droge plaats
hangen; ,--s, in. 't droge; droog voeder;
en cinq ,--,(s), in een, twee, drie.
seeable, a. deelbaar, snijdbaar.
secante, f. snijlijn, secans.
sécateur, m. snoeitang, snoeimes.
secession, f. afscheiding; guerrede,Amerikaanse slavenoorlog.
sêcessionniste, m. secessionnist, voorstander der afscheiding; P--, a. secession•
sêchage, in. 't drogen. [nistisch.
seche, I. inktvis; bij eb drooglopende zandplaat; (pop.) sigaret; zie ook sec.
seche-cheveux, in. haardroger.
sichement, adv. droog; droogweg, droogjes,
koel.
secher, v.tr. drogen; afdrogen, droogmaken;
verdorren; (arg.) leegdrinken; -- laten
zakken; verzuimen; etre ache, druipen
bij een examen; ,----, l'ecole, -,- spijbelen;
,--, son examen, a druipen, zakken; ,-•,,
v.intr. droog worden; verdorren, uitdrogen; mettre ,--,, te drogen hangen; ,-,
d'ennui, vergaan van verveling; ,--, sur
Pied, tot in de wortel verdorren; (fig.)
zich dood vervelen; f-,,, v.pr. se ,-,, zich
afdrogen; op-, uitdrogen, drogen.
sicheresse, f. droogte, schraalheid; dorheid;
ongevoeligheid, koelheid.
sicherie, f. droogplaats, droogkamer.
sécholr, m. droogkamer, droogplaats; droogrek(je); (arg.) kerkhof; "-, a cheveux,
droogmachine voor 't Naar; alley au e%,
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(arg.) X op de prikkeldraadversperring
houding, stilzwijgendheid; verborgen
losstormen.
plaats, -veer, -lade &; c'est mon '' , , dat is
mijn geheimpje, dat zeg ik niet; ce n' dtait
second, [saga], a. tweede, andere; eau tee,
pas mon "-, , ik mocht dat niet vertellen;
scheiwater; une ,--, fois nog eens; /-,-, a,
onderdoend voor; '', m. de tweede; hel— prof essionnel, ambtsgeheim; le ,,d de
plaire, de kunst om te behagen; ,.., de
per; eerste officier; eerste stuurman;
tweede verdieping; ,r‘ tweede partij
polichinelle, publiek geheim; ne pas avoir
le ,--,, niet tot de ingewijden behoren;
(stem); tegenhanger; (oud) secondant,
avoir le ,-, de qn., iemands geheimpje
getuige bij een duel; faire le '' , - , , J' tweede
weten; faire un ,-,-, de qc., een geheim
stem zingers; faire le ,--, de, een tegenhanger vormen van; au, - i, op het tweede,
van iets maken; garder le ,-.,, de zaak ge,
capitaine
en,■
heim houden, er niet over spreken; proop de tweede verdieping;
mettre le ' • d , geheimhouding beloven; serplaatsvervangend kapitein; sans'',, Wilrure a ,-,, patentslot; mettre un prisonder weerga.
nier au ,--,, een gevangene afzonderlijk
secondaire [sago-], a. -ment, adv. onderge(buiten alle gemeenschap) opsluiten; etre
schikt, bijkomend; enseignement, M. 0.
dans le ,--, (du ,-,), in het geheim (ingeseconde, [sag Od], f. seconde; op een na de
wijd) zijn; en N, in 't geheim, heimelijk;
hoogste Masse (v. e. lyceum); tweede
en grand ', - ,, in 't diepste geheim.
drukproef, revisie; J' interval van een hele
noot, seconde; 2de wering (bij't schermen); secreta, [sekreta], m.pl. afscheidingsproduct2n (enk. secret).
,-,-, de change, $ secundawissel; ci la, ,, op
de minuu t ; sans, - ■ , , zonder weerga.
secretage, in. 't verwerken van haar tot vilt.
secretaire, in. (geheim)schrijver, secretaris;
secondement [sago-], adv. ten tweede.
schrijftafel, secretaire; secretarisvogel;
seconder [saga-], v.tr. bijstaan, helpen.
—, general, secretaris-generaal; ‘---, d'Etat,
secondines [saga], f.pl. nageboorte.
staatssecretaris; ,--, du parquet, griffier.
acot, a. (pop.) mager; ,-.,, m. lange etagere
[vent. secretairerie, f. secretarie.
secouade, f. (pop.) zie escouade.
secretairesse, f. secretaresse.
secouêe, I. (pop.) bende, hoop.
secretariat, m. secretarisambt; bureau van
secouement, m. schudding.
schudden,
afschudden;
uitden secretaris, secretariaat.
v.tr.
secouer,
schudden; ,-,d qn., iem. wakker schudden; secrete, f. stil gebed (der mis); (arg.) brief.
iem. door elkaar schudden; iem. lelijk secritement, adv. heimelijk, in 't geheim.
aanpakken (van een ziekte); (arg.) arres- secreter, v.tr. afscheiden, afzonderen.
teren; t.,-, le joug, 't juk afschudden; secreteur, a. afscheidend, afscheidings-.
,-, les oreilles, er niet van willen horen; secretion, 1. afscheiding (van vochten).
er zich niets van aantrekken; ,-•-, les puces secretaire, a. afscheidings-.
a qn., iemand door mekaar schudden; se sectaire, in. & f. aanhanger van een secte;
geestdrijver; ,./, a. secte-, sectarisch.
‘---i, zich afschudden; (fig.) zich aanpakken,
zich vermannen, niet bij de pakken neer sectarisme, m. sectengeest, geestdrijverij.
blijven zitten; secout-toi! wordt eens wak- sectateur, in. volgeling, aanhanger.
[ker. secte, f. gezindte, sekte; faire,,d , aanhangers
secoueur, m. schudtoestel.
winnen.
secourable, a. hulpvaardig, gedienstig.
secourir, v.tr. te hulp komen, helpen, onder- secteur, tn. sector; deel v. e. cirkel, tussen
twee stralen en een boog; (arg.) X desteunen; ontzetten. [fonds.
partement, dienst; ,-, sphdrique, bolsecouriste, m. lid van een ondersteuningssector.
secours, m. bijstand, onderstand, hulp; ontzet; hulptroepen; premier "-, en cas d'acci- section, f. snede, 't (door)snijden, snijding;
doorsnede; snijvlak, afdeling, sectie, wijk;
dents, eerste hulp bij ongelukken; au
,---, de chemin de ler, baanvak; ,--, conique,
help !; appeler au ,---, om hulp roepen;
kegelsnede; par ,..,s, sectiesgewijs.
i, te hulp roepen, de hulp
appeler a son',
sectionnaire, m. inwoner van een kieskring.
inroepen van.
secousse, I. schok; schudding; ' de trem- sectionnement, in. verdeling in wijken of
sectiem
blement de terre, aardschok; donner unee-d,
een flinke stoot geven; ernstig aanpak- sectionner, v.tr. in wijken of section verdelen.
ken; se donner une ,---, , zich vermannen,
eens uit zijn slof schieten; ne pas ficher une seculaire, a. honderdjarig, eeuwenoud; annee
,-,,,
laatste jaar van een (der) eeuw; fete ,-•-,,
e%.,, geen steek uitvoeren; recevoir une
eeuwfeest.
rude —., een lelijke stoot krijgen; faire
't
voor
het
vaderland
weg
secularisation,
f. 't wereldlijk maken, secuqc. a la ,--,,
larisatie.
doen; par mss,, met horten en stoten.
secret, -ite, a. heimelijk, geheim, verborgen; seculariser, v.tr. wereldlijk maken, seculariseren.
aehterhoudend, ,./, m. geheim, geheim-
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skularit6, f. wereldlijke stand, wereldlijk
rechtsgebied.
skulier, a. wereldlijk; werelds; le bras
wereldlijk
de rechterlijke macht; pretre
priester;
m. leek.
skuliirement, adv. wereldlijk.
secundo [saki5d61, adv. ten tweede.
skurite, I. gerustheid, veiligheid.
[del).
sedan, m. laken uit Sedan.
sêdatif, a. (& bedarend, pijnstillend (midsedation, v. 't bedaren, stilling (v. pijn).
sklentaire, a. zittend; huiselijk; niet van
woonplaats veranderend; garde nationale
rustende schutterij; oiseau f-%.d, standvogel; os , zitbeen; troupes P is, X niet
m.
voor 't veld bestemde troepen;
X garnizoen houdend soldaat.
sêdentaritê, f. 't stilzitten, 't zittend leven.
neerslag, bezinksel.
sediment,
sklimentaire, bezinkings-.
sedimentation, bezinking; aanslibbing.
seditieusement, adv. oproerig.
in. opgditieux, a. oproerig, woelig;
[roerling.
sedition, f. oproer, opstand.
sklitionner, v.tr. tot oproer aanzetten; se'-,
in opstand komen.
sêducteur, M. -trice, f. verleider, -ster;
a. verleidend; verleidelijk, verleidings-.
seduction, f. verleiding; verleidelijkheid,
verlokking; betovering.
gduire, v.tr. verleiden, verlokken; bekoren;
omkopen; qn. a qc., iemand voor iets
winnen.
gduisant, a. verleidelijk; betoverend.
sedum [-Om], fn. $ vetkruid.
sphesegment, in. segment; X lamel;
rique, bolsegment.
segmentaire, a. uit segmenten bestaand.
segmentation, f. verdeling in segmenten.
segmenter, v.tr. in segmenten verdelen;
v.pr. se- • -,, zich in segmenten verdelen.
Sègovie, f. Segovia.
sêgrairie, gemeenschappelijk bos.
sêgrais, m. afgezonderd bos.
mede-eigenaar e. onverdeeld
sêgrayer,
[bos.
segrêgatif, a. afscheidend.
segregation, f. afzondering, scheiding.
sêguedille [-dij], f. seguedilla (dans).
seiche [sej], f. inktvis.
seide, fn. dweepziek ijveraar, handlanger,
part ij ganger.
dweepzieke partijzucht.
sêidisme,
Seigle, m. $ rogge; pain dew, roggebrood.
seigneur, fn. beer (d. i. leen-, lands-), adellijk heer; le Ste, de Heer (God); notre
Onze Heer (Christus); ons Heer (de hostie); le grand f-s, de Turkse sultan; a tout
tout honneur, ere wien ere toekomt.
seigneuriage, muntrecht, geldrecht.
seigneurial, a. den heer toekomend; heerlijke rechten verlenend; (land) heerlijk;
terre tee ,adellijk landgoed.

selenographie

seigneurie, f. heerlijkheid; Sa Ste ,Zijne
Heerlijkheid (titel).
seille, f. houten emmer, bak.
seime, I. hoefbarst, horenscheur.
boezem, borst; (fig.) schoot; buik
sein,
(van zeil); le de l'Eglise, de schoot der
Kerk; dans le (-•-, de la terre, in de schoot
der aarde; e'lire des reprdsentants dans son
vertegenwoordigers uit zijn midden
kiezen; vivre dans le ,--, de l'abondance,
in overvloed leven, alles in overvloed
[hebben.
seine, f. zegen, treknet, sleepnet.
manuel,
seing [0], in. handtekening;
eigenhandige ondertekening; acte sous
prive, onderhandse akte.
skisme, m. aardschok.
seismique, a. aard-, van een aardbeving.
siismographe, zie sismographe.
seize, zestien; zestiende; des souliers,--i, (arg.)
erg nauwe (= três e'troits: 13 et 3 = i6)
schoenen.
seiziime, a. (& m.) zestiende (deel).
seiziimement, adv. ten zestiende.
sijour, m. verblijfplaats; verblijf; le
0 de zee;
celeste, de hemel; l'humide
des dieux, de
infernal, de hel, le
le
des douleurs, de hel; faire un
hemel; le
quelque part, ergens logeren, verblijf
houden; etre de "-d, rusten; etre en N chez,
logeren bij.
sojourner, verblijf houden, verblijyen, toeven; stilstaan (v. water); ,---, dans
un sujet, bij een onderwerp stilstaan.
sel, m. zout; geestigheid, geest, boert, pit;
vlugzout;
anglais, bitterzout;
des
attique, Attisch zout; N common of de
digestif, zuivecuisine, keukenzout;
ringszout;
geinine, klipzout; du gros
grof zout; plompe scherts
marin, zeezout;
volatil, vlugzout;
d'Epsom,
bitterzout;
de Glauber, Glauberzout;
geestig;
(fig.)
goed van zoutte;
de bon
raide de ,---,, to zout.
kraakbeenvissen.
glaciens, m.
select, [sêlekt], a. uitgezocht, fijn, chic,
uitgelezen.
dat men geselectif, a. teeltkeus-,
makkelijk kan afstemmen.
naturelle, teeltkeus,
selection, f. keus;
natuurkeus (volgens Darwins leer).
selectiviteit; afstemsêlectivitê, f.
mingsscherpte.
sêlêniate, m. zout van seleenzuur.
sêlênien, a. (& m.) (bewoner) van de maan.
seles6lenique, a. van de maan; acide
niumzuur.
m. maansilenite, I. silenigzuurzout;
bewoner.
seleniteux, a. van-, met zwavelzure kalk.
selenium [-Om], m. selenium.
selenium, m. selenide.
selênographie, 1. maanbeschrijving.
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sêlênographique, a. van de maanbeschrij- sêniasiologie, f. leer der betekenisveranderingen.

ving.

self-government [self gdevarnment], tn. sêmasiologique, a. op de betekenisverande(Engels) regeringsstelsel waarbij aan het
centraal gezag slechts de zaken worden
overgelaten waarvoor overzicht over het
[inductie.
geheel nodig is.
zelfsell-induction [selfediiksjO], f.
sellage, m. 't zadelen.
selle, f. zadel; snijbank; stoelgang, ontde ate, "a de dame,
lasting; (oud) stoel;
de stoeldameszadel; faire aller a la
rijpaard;
cheval
de
gang bevorderen;
remettre qn. en iem. weer in de zadel
zetten; iem. weer op de been helpen;
demeurer entre deux ".-is le cul par terre,
tussen twee stoelen in de as zitten: twee
kansen tegelijk missen.
seller, v.tr. zadelen;~ v.pr. se~, zich zetten,
hard worden (van de grond).
sellerie, f. 't zadelmaken; zadelmakerij;
zadel-, tuigkamer.
sellette, I. bankje (v. beschuldigden, v.
schoenpoetsers enz.); standaard, statief
(voorbeeld); etre sur la ondervraagd
worden, onder het mes zitten; mettre qn.
sur la ••, iemand scherp onderhanden
nemen, duchtig de les lezen; tenir qn. sur
iem. uithoren, iem. ondervragen.
la
sellier, m. zadelmaker.
selon, pro. naar, volgens; N moi, naar
adv. c'est
dat is
mijn mening;
que,
er naar, dat hangt er van af;
conj. naar gelang.
spuitwater, SeltersSeitz [sells], eau de
water.
seltzogêne, m. toestel v. d. spuitwaterbereiding. [faire ses zaaien.
semaille, f. 't zaaien; zaaikoren, zaaitijd;
semaine, f. week; weekloon, weekgeld, zakanglaise, de Engelse werkgeld; la
week (met vrij-af van Zaterdagmiddag
sainte, la
tot Maandagmorgen); la
Grande de stille week; preter et la petite
~, tegen woekerrente geld uitlenen op
korte termijn; etre de f•i, de week hebben;
in de week, op werkdagen; par
en
op werkdagen.
bij de week; sur
semainier, m. -sere, f. die de week heeft;
brievenzak; weekkalender; doos met 7
a.
scheermessen, een voor elke dag;
wekelijks, week-.
semaison, I. zaaitijd, 't zichzelf uitzaaien.
sémantique, I. betekenisleer;'', a. betrekking hebbend op de betekenisleer.
sémantiste, m. beoefenaar der semantiek
(-betekenis der woorden).
semaphore, m. kusttelegraaf; seinpaal.
sémaphorique, a. sein-, van (voor) het seinen.
sêmaphoriste, m. semaphore-ambtenaar (=
agent "-i).
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ring betrekking hebbend.

sêmatologie, I. kennis der seinen.
semblable, a. gelijk; dergelijk, zulk; gelijkm. natuurgenoot, evenvormig;
mens; son "- zijns gelijke; it n'a pas
son "- een tweede zoals hij bestaat niet,
hij heeft zijn weerga niet.
semblablement, adv. insgelijks, evenzo.
semblance, f. (oud) zie ressemblance.
semblant, m. schijn; faire'' de, doen alsof,
de schijn aannemen van; ne faire
de rien, doen alsof men van niets weet,
niets laten merken.
sembler, v.intr. & imp. schijnen, voorkomen,
dunken, toeschijnen; ce (me) semble,
schijnt het; dunkt me; it semble (meestal
met subj.), 't schijnt; it me semble (met
schijnt; it me semble (met ind.),
mij dunkt; a ce qu'il semble, zoals het
schijnt; que vous en semble? wat dunkt
u er van? comme bon vous semble, ce que
bon vous semble, wat u goed dunkt; si bon
lui semble, als hij het goed vindt; it peat
recevoir qui bon lui semblera, wie hij wil.
sell* a. bezaaid.
sêmêlologle of sOmElotique, f. leer der
ziektetekenen.
sEmêiologique of sêmêlotlque, a. v. d. leer
der ziektetekenen.
semelle, f. (schoen)zool; steunsel; onderlaag;
te
d'ancre, ankerschoen; battre la
voet reizen; stampen met de voeten (om
a..., verwarm te worden); mettre des
zolen; ne pas reculer (of rompre) d'une
rompre
la ~,
geen duimbreed wijken;
achteruittreden (bij 't schermen); a deux
"-is, met dubbele zolen; ne pas le quitter
geen duim breed van hem
d'une
wijken.
semence, f. zaad2; (de diamants), dia(de perles), parelzaad; s,
mantgruis;
ook: kleine spijkertjes.
semencine, f. $ wormkruid.
semen-contra, m. wormkruid.
semer, v.tr. zaaien; (uit)strooien; bezaaien
(een akker); rondstrooien, verspreiden;
qn., (pop.) iem. afschepen, laten schiev.pr. se
ten, lozen, kwijtraken;
gezaaid & worden.
semestre, m. half jaar; zesmaandelijks verlof; halfjaarlijks traktement; etre en
zes maanden verlof hebben.
semestriel, a. halfjaarlijks, zesmaandelijks.
semestriellement, adv. per semester, om de
zes maanden.
semestrier, m. verlofganger voor een half
jaar.
kwiksemeur, m. zaaier; uitstrooier;
staart.
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senéchal, m. L drost, drossaard.
semeuse, f. zaaister; X zaaimachine.
sênk haussee, f. CO rechtsgebied van een
semi, pref. half.
drost.
semi-annuel, a. halfiaarlijks.
semi-direct, m. half snel-, half boemeltrein. sene con, tn. $ kruiswortel, -kruid.
semi-hebdomadaire, a. 2 maal 's weeks ver- 010galais, a. Senegalees; S,--,, in. Sene[ galees.
schijnend.
sênégali, m. 1. vuurvogeltje.
0millance [-j-], f. levenslust, opgewektheid. Sênigambie, f. Senegambie.
semillant [-j-], a. in-levendig, opgewekt, sênegambien, a. Senegambisch.
senelle, f. $ haagappeltje (van de meikwiek, levenslustig.
doom).
semiller [-j-], v.intr. levenslustig zijn.
Sênique, tn. Seneca (Rom. wijsgeer).
semi-lunaire, a. halvemaanvormig.
sknestre, a. linker-, links; "-,, I. (I) linkersemi-mensuel, a. halfmaandelijks.
zijde.
0minaire, m. kweekschool, seminarie (inz.
voor priesters); faire son, ■ d, het seminarie sênevê, in. $ mosterdzaad, plant.
aflopen.
0nicle, m. $ stinkende melde.
senile, a. van ouderdom, ouderdoms-.
seminal, a. van 't zaad, zaad-.
0minariste, m. seminarist, leerling van een 0111110, f. zwakheid van de ouderdom, hoge

semeuse

seminarie.

ouderdom.

sêniorat, m. hoedanigheid van oudste.
sêmination, f. natuurlijke uitzaaiing.
senne, I. zegen, treknet.
0minifere, a. zaaddragend.
[sás], in. zin; zintuig; verstand; meofficieus,
halfambtelijk.
sens
a.
semi-officiel,
ning; betekenis; richting, kant; i.. ., comsemis, 1:-mi], m. zaaiing; zaadbed; uit zaad
gekweekte planten; aanplanting.

Semite, m. Semiet.
0mitique, a. Semietisch; langues --s, Semietische talen (Arabisch, Hebreeuws 8c1.

0mitisant, m. beoefenaar der Semietische
talen.

semitisme, m. semitisme, joods karakter.
sêmitiste, m. kenner der Semietische talen.
semi-ion, m. .1, halve toon.
semi-voyelle, f halfklinker.
semnopithique [sèrrInO-], tn. slankaap.
semoir, m. zaaizak; zaaimachine.
semonce, f. aanzegging, waarschuwing om
bij te draaien or de vlag te hijsen;
berisping, vermaning, standje; e',./ conlugale, bedsermoen.
semoncer, v.tr. berispen, vermanen.
semondre, v.tr. aanzeggen, oproepen; de les
[lezen.
semoule, f. griesineel.
semoulier, m. griesmeelhandelaar.
semper-virens [sepervires], m. $ huislook,
ZN donderblaren.
sempiternel [sepi-], a. altijddurend, eeuwig;
une vieille ale, een stokoud bestje.
sempiternellement [s'e"pi-], adv. eeuwig en
altijd, uit den treure.
sempiterni0 [s'epi-], eeuwigheid.
sênat, in. senaat, raad; Eerste Kamer in
Frankrijk.
sênateur, m. senator, lid van de senaat.
0 natorerie, f. landgoed-, majoraat v. e.
senator (iste Keizerrijk).
senatorial, a. senatoren-; de senaat betreffend, senaats-.
sknatorien, a. senatoren-.
sénatrice, I. vrouw v. een senateur.
sênatus-consultet !-tiffs-1, m. senaatsbesluit.
senau, in. 4 snauw.
010, m. t sennebladen.
seneblire, /. t varkenskers.

mun of bon ', gezond verstand; le "d
qu'il faut attacker a..., de betekenis die
men moet hechten aan...; avoir du , • d,
verstand hebben; it n'a pas son bon '',
hij is niet wel bij het hoofd; cela n'a pas
le ,---, commun, dat is onzinnig, te gek
om los te lopen; a a le "-, du beau, hij
heeft gevoel voor 't schone; it a le
droit, hij is een weldenkend man; flatter
les "- ', de zinnen prikkelen; mettre tous
ses "-, a..., alles doen, zijn uiterste krachten inspannen om...; perdre le ,---,, zijn
verstand verliezen; reprendre ses "-, ,
weer tot bewustzijn komen, weer bij
kornen; souffrir deux ‘-.,, in twee betekenissen opgevat kunnen worden; ci double
"-i, dubbelzinnig; a mon ,,,, naar mijn
mening; s'abandonner aux ,---, , zich aan
zingenot overgeven; dans le'' de la ioneueur, in de lengte; etre dans son bon ' , bij
z'n voile verstand zijn; etre hors de son f--,
(of du "-,) niet wel bij het hoofd zijn; par
le "-i, volgens de betekenis; cela tombe
sous les "-d, dat spreekt (haast) vanzelf;
dans le (vrai) "-, du mot, in de ware zin
des woords; de ,-, rassis, bezadigd; en un
,---i, in zekere zin; en ,---, inverse, in tegengestelde richting; en ce "-, que, in die zin
dat...; en tous "-,, naar alle kanten, in alle
richtingen; ".., devant derriere, verkeerd,
't achterste voor; "-, dessus dessous, 't onderste boven.
sensation, f. gewaarwording, indruk; opzien,
sensatie; /-■, des attitudes, gevoel van de
houdingen die hoofd of ledematen innemen; ,-,, du deja vu, 't gevoel van vroeger al iets gezien of doorleefd te hebben;
faire "s, sensatie maken, opzien baren;
piece a ,-%,, sensatiestuk.
sensationnel, a. sensatiemakend.

sense
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sense, a. -ment, adv. verstandig, wijs.
sensibilisateur, a. gevoeligmakend; ,-,, in.
sensibilisator, gevoelig makend bad.

sensibilisation, f. gevoeligmaking.
sensibiliser, v.tr. (papier) voor lichtindrukken
gevoelig maken.

sensibilia, I. gevoeligheid; avoir de la • - -,,

gevoelig zijn; d'une extreme%,, uiterst
gevoelig.
sensible, a. waameembaar; voelbaar, merkbaar; tot het gevoel behorend, gevoels-;
gevoelig (voor, a); le monde '', alles
wat waargenomen kan worden; des progrês ,-,s, beduidende vorderingen; etre
,-•., de la gorge, een gevoelige keel hebben.
sensiblement, adv. gevoelig; merkbaar, aanmerkelijk; diep, oprecht, zeer.
sensiblerie, I. geveinsde of overdreven gevoeligheid, overgevoeligheid.
sensitif, a. gevoelig, gevoelend; facultd,--iive,
gevoelsvermogen; r%i, m. gevoelsmens.
sensitive, f. $ kruidje-roer-mij-niet; gevoelsmens (van een vrouw).
sensitivia, t. gevoeligheid.
sensitivo-moteur, a. senso-motorisch.
sensorial, a. van het sensorium, zintuigelijk.
sensoriel, a. zintuiglijk.
sensorium [sesOrjOm], in. sensorium: zetel
der gewaarwordingen, het bewustzijn.
sensualiser, v.tr. zinnelijk maken; aan de
zinnelijke waarneming toeschrijven.
sensualisme, tn. stelsel, waarin de gewaarwordingen als de enige grond onzer
kennis beschouwd worden; zinnelijkheid,
zingenot.
sensualiste, a. sensualistisch. [genot.
sensualia, I. zinnelijkheid; ,-%,.s, ook: zinsensuel, a. -lement, adv. zinnelijk, wulps,
wellustig; —, m. zinnelijk mens.
sentant, a. gevoel hebbend, gevoelig.
sente, I. voetpad.
sentence, I. (zin)spreuk; vonnis; ,---, de mort,
doodvonnis.
sentencier, v.tr. uitspreken (een vonnis).
sentencieusement, adv. v. sentencieux, a.
vol spreuken, spreukrijk; gemaakt, deftig;
hotline ,-..-,, spreukenman, man die de
wijsheid in pacht heeft.
senteur, I. reuk, geur; coussin de ,---,, reukkussentje; eaux de ,---,, reukwaters; pois
de ,-,,, g welriekende lathyrus.
senti, a. echt gevoeld; waar, natuurlijk.
sentier, m. voetpad, pad.
sentiment, tn. gevoel; bewustzijn; gewaarwording; gevoelen, mening, oordeel; stemming; mon ,,,, zó denk ik er over; bons
,---,s, welwillendheid; avoir le ,---, delicat, fijngevoelig zijn; avoir de qc. le meme
,•-,, er ook zo over denken; het ook zo
opvatten; on a le ,---, bien net que..., men
krijgt beslist de indruk dat...; avoir des
,...is religieur, godsdiepstig zijn; avoir le F.,

des affaires, aanleg voor de handel hebben; handelsflair hebben; avoir le ' des
convenances, fijngevoelig zijn op het punt
van wat mag en niet mag; avoir le'' de
sa force, zich van zijn kracht bewust zijn;
changer de ,---,, van opinie veranderen;
cela n'empeche pas les mss, daarom heb ik
toch ook nog wel gevoel; we kunnen even
goede vrienden blijven; manifest& ses ,./s,
zijn gevoelens aan de dag leggen; perdre
le ,-•,, het bewustzijn verliezen; au'' de,
volgens het gevoelen van, naar de mening
van; vous n'étes plus dans le ,--,, je bent
„eruit", je valt uit de toon; c' est d'un
bon ,%.,, dat is aardig (vriendelijk) van u;
zie ook tete.
sentimental, a. overdreven-, ziekelijk gevoelig, sentimenteel; van 't gevoel, gevoels-; ,■,, in. gevoelsmens.
sentimentalement, adv. sentimenteel.
sentimentalisme, in. overdreven voorliefde
voor 't sentimentele.
sentimentalia, f. overgevoeligheid, sentim.en talite it. [poel, zinkput.
sentine, I. durk, welput (op schepen); (fig.)
sentinelle, f. schildwache; ,---, perdue X ver' staan,
loren post; faire t• i , op schildwacht
op de loer staan; relever qn. de e■, , iem.
aflossen; se mettre en ,- • a , op schildwacht
gaan staan.
sentir, v.tr. voelen, gevoelen; ruiken, ruiken
aan; beruiken; rieken; smaken naar; "..,
bon, lekker rieken; ,--.7 mauvais, onaangenaam rieken; ,-%, l'alcool, naar de jenever
ruiken; ,%, le bretld, aangebrand ruiken;
je sentais la colêre qui me montait, ik voelde
de woede in mij opkomen; ,-%., le fagot,
naar de mutsaard rieken; on tut sentait
une grande habitude du..., men voelde dat
hij veel met... omgegaan had; it sent son
Parisien, men merkt dadelijk aan hem,
dat hij Parijzenaar is; ne pouvoir ‘-%, qn.,
• iem. niet kunnen luchten; ca ne sent rien,
dat smaakt naar niets; "-, le satin, (pop.)
met een voet in het graf staan, ten dode
opgeschreven zijn; ne pas se ,---,, buiten
zichzelf zijn (de colere, de joie &); se
les coudes, voeling met elkaar houden2;
se ,■-, de, het kenmerk dragen van; de
gevolgen ondervinden van.
seoir, v.intr. zitting hebben; gelegen zijn,
zitten, staan (v. e. kledingstuk &); passen, betamen; cette robe vous sied bien;
die japan staat u goed; it vous sied mat
de..., het staat u lelijk te...
sep [sep], m. ploeghout.
sèpale m. $ kelkblad.
siparabiliti, f. scheidbaarheid.
•
separable, a. scheidbaar.
separateur, tn. afscheidingstoestel.
separatif, a. scheidend; mur ,,,, scheids-

muur.
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separation, f. scheiding, afscheiding; beschot; ,.., de corps, scheiding v. tafel en
bed; tnur de ,---,, scheidsmuur.
separatisme, tn. separatisme, leer v. d. afgescheidenen.
gparatiste, m. separatist: afgescheidene van
de algemene leer; voorstander der politieke afscheidingen van het Rijnland; ,--..i,
a. separatistisch.
separe, a. -ment, adv. afzonderlijk, gescheiden.
sêparer, v.tr. scheiden, afscheiden; delen,
splitsen; se,■,, scheiden, van elkaar scheiden; zich splitsen; se ' de corps et de biens,
van tafel en bed scheiden.
sepia, t. inkt v. d. inktvis, sepia; sepiaseps [seps], tn. slanghagedis.
[tekening.
sepsine, I. zeer hevig werkend lijkengif.
sept [se(t)], zeven, zevende.
septante [sep-], (oud & ZN) zeventig; les
S,,,, de zeventig (overzetters van de
Bijbel), de Septuaginta.
septembre, m. herfstmaand, September.
septembrisades, /. pl. CO Septembermoorden
(te Parijs 1792).
septembriseur, m. ECI deelnemer aan de
septembrisades.
septemvir, m. 123 zevenman.
septem virat, m. CI zevenmanschap.
septenaire, a. zeventallig; zevenjarig; van
7 maanden; nombre ,---,, zeven; —, m.
week (in ziekte); tijdvak van 7 jaren.
septennal [septenal], a. zevenjarig.
septennalitê, f. zevenjarig tijdvak.
septennat [septena], m. zevenjarige duur
septentrion, m. noorden. [(van een ambt &).
septentrional, a. noordelijk; les Septentrionaux, de Noordelijke volken.
septidmie, f.
bloedvergiftiging..
septicêmique, a. van bloedvergiftiging, -bederf.
septidi, in. zevende dag van een decade (Fr.
republ. kalender).
s eptiême [set-1, a. & . m. zevende (deel);
,---,, I. zevende klasse; suite van 7 kaarten;
,t septime.
septiêmement, adv. ten zevende.
Septime, m. Septimus.
septimo [sept-], ten zevende.
septique, a. verrotting-, bederf bevorderend.
Sept- Montagnes, I. pl. Zevengebergte.
sept-coil, M. li negenoog.
septuagenaire, a. (m. & f.) zeventigjarig(e).
septuagêsime, I. 3de Zondag vOOr de Vasten,
septuor, in. J' septet.
septuple, m. ( & a.) zevenvoud(ig).
septuplet, v.tr. verzevenvoudigen.
sepulcral, a. van 't graf, graf-; voix ,-,e,
grafstem.
sêpulcre, m. graf; le Saint S, .,, 't Heilige
graf (van Christus); ,---ds blanchis, B gepleisterde graven.
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sepulture, t. begrafenis; begraafplaats; la",
ecclésiastique, de kerkelijke begrafenis;
sans ,-,-,, onbegraven.
sêquanien, a. van de Seine.
siquelle [-kel], I. (fans.) aanhang, reeks; ,-•,s,
naverschijnselen van een ziekte.
sequence [-kds], f. suite: opeenvolging v.
kaarten v. ben kleur.
sequestration [-kes-], f. beslag(legging) op
afscheiding van
goederen; opsluiting;
't dode van 't levende weefsel.
sequestre [ -kes-], in. beslagneming; bewaarder v. gesequestreerd goed; het goed
dat betwist wordt; mettre en ,,,, sequestreren, in bewaarderhand stellen; in
beslag nemen.
sêquestrer [-kês-], v.tr. sequestreren, in
beslag nemen, in bewaring nemen; verwijderen (van); (wederrechtelijk) opsluiten; se ,..,, zich afzonderen.
sequin, m. zecchine (goudmunt in Italie,
de Levant &).
sêrac, tn. gletscherblok.
serail, m. serail, paleis v. d. Turksen sultan;
vrouwenhof, harem.
séran, in. hekel (v. vlas).
sèrancer, v.tr. hekelen (vlas).
seraphin, m. serafijn.
seraphique, a. serafijns; le docteur ,--,, de
H. Bonaventura.
seraphim [-Om], m. tempel van Serapis.
sêraskier, skrasquier, tn. Turkse generaal.
Serbe, in. Servier; s,,,, a. Servisch.
Serbie, f. Serviê.
serein, a. onbewolkt, helder (van 't weer),
klaar; onbewogen, kalm, vrolijk; goutte
,--de, zwarte staar (oogziekte); i■d, tn,
avondlucht, -dauw.
serenade, f. it avondmuziek, serenade.
sêrênissime, a. doorluchtig; A Itesse ,---,,
Doorluchtigheid.
sèrenitê, I. helderheid (v. d. lucht); kalmte,
opgeruimdheid.
sêreuse, f. weivlies (ook: membrane ,-/).
sêreux, a. op bloedwei gelij kend,waterachtig.
serf [serf], m. serve, f. lijfeigene; ,...,, a.
lijfeigen, onvrij.
serfouette, f. houweeltje, hak.
serfouir, v.tr. met een houweeltje omwerken.
serfouissage, m. omhakking, omwerking.
Serge, m. Sergius.
serge, /. serge, saai, gekeperde wollen stof.
sergent, m. X sergeant, onderofficier; W
gerechtsdienaar; X sergeant, klemhaak;
,.., de ville, politieagent.
sergentere v.tr. ringeloren.
sergentt -fourriert, m. X fourier.
sergentt-majort, m. X sergeant-majoor.
serger, m. sergewever; sergekoopman.
sergerie, f. sergeweverij; sergehandel.
sergette, f. soort dunne serge.
sergot, m. (pop.) diender, smeris.
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"..., aveugle, blindslang; i--, 4 lunettes,
sèriaire, a. in serien gerangschikt, serie-.
brilslang; ,-., d sonnettes, ratelslang;
serial, a. van een reeks.
de vier, zeeslang;
d'eau, waterslang, '
seriation, f. het rangschikken in series.
"-, de verre, blindslang.
sêricicole, a. de zijdeteelt betreffend, zijde-.
Serpentaire, m. ag Slangendrager (sterrensèriciculteur, m. zijdeteler.
beeld); si a , m. 1.. slangenarend; s"-, , f.
sèriciculture, f. zijdeteelt.
[fijn papier).
$ slangenkruid.
serie, 1. reeks, rij, serie.
serpente, f. wijfjesslang; slangenpapier (soort
skrier, v.tr. in reeksen plaatsen.
sirieusement, adv. ernstig, in ernst.
serpenteau, in. slangetje; voetzoeker; $
aflegger; ..t,. meertros.
serieux, a. ernstig; deftig; gevaarlijk; ,,,, m.
garde?
son,-.,,
zijn
ernst
serpentement, m. gekronkel, slingering.
't emstige, ernst;
bewaren, zich goedhouden, ernstig blij- serpenter, v.intr. kronkelen, zich slingeren.
yen; prendre au—', ernstig (als ernst) serpentin, m. slang, buis v. e. distilleerkolf;
opvatten; (iem.) voor vol aanzien.

sèrigène, a. zijde voortbrengend, -spinnend.
serin, m. It sijsje; (fig.) uilskuiken; ,, (des
Canaries), kanarievogel; als a. in: jaune
"..,, kanariegeel.
serinage, m. 't voorzingen, 't voorspelen.
eiwitstof van 't bloedserum.;
serine, f.
uit zijdelijm afgezonderde stof; 3t sijsje
(pop of wijfje).
seriner, v.tr. (een vogel) met een orgeltje
leren zingen; (fig.) voorkauwen, gedurig
herhalen, inpompen.
serinette, I. orgeltje om vogels te leren
seringa(t), m. $ boerenjasmijn. [zingen.
seringue, f. spuit(je), klisteerspuit; (fig.)
kwal, vervelende lijs of zemelknoper;
(arg.) X spuit: geweer; ' d lavement,
klisteerspuit; P ., a rallonges, (arg.) telescoop; ,---, de Prams, injectiespuitje;
chanter comme une "-,, (pop.) zingen als
een gebarsten brandspuit.
seringuer, v.tr. (be)spuiten, inspuiten.
sérique, a. zijdeachtig.
serment, m, eed; vloek; faur,--, , valse eed;
P ., d'allegeance, eed v. trouw; ,■-, professionnel, ", d'entre'e en charge, ambtseed;
faire "a, een eed doen; faire (le) e.%, de...,
een eed doen dat...; faire un ,,, er een
vloek uitgooien, vloeken; preter "a, een
eed afleggen; rompre son ,--,, manquer d
son "a, zijn eed breken; prestation de ,--,,
eedaflegging.
sermente, a. beedigd.
sermon, in. leerrede, preek; vermaning; ,-,
laique, lekepreek; le e,., sur la montagne,
de Bergrede (van Jezus).
sermonnaire, m. bundel preken; prekenschrijver; "-,, a. preek-; iloquence ‘----,,
kanselwelsprekendheid.
sermonner, v.tr. preken tegen, de les lezen.
sermonneur, m. zedepreker. [ vocht.
serositi, f. waterachtigheid; waterachtig
sirothirapie, f. behandeling met serum.
sêrotine, f...sz, soort vleermuis.
serge, f. krom snoeimes; houwer, hakmes;
cela est fait a la "a, dat is ruw, slordig
bewerkt.
serpent, in. slang; valsaard, helleveeg; serpent (blaasinstrument); serpentblazer;
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serpentine; X serpentijn, veldslang (kanon); ,..,, a. slangen-; inarbre ,--,, serpentijnmarmer. [wortel.
serpentine, f. serpentijnsteen; $ drakenserpentineux, a. uit serpentijn vervaardigd.
serpentueux, a. slangvormig, kronkelend.
serpette, f. snoeimes; ri mes.
serpillière, f. paklinnen; linnen voorschoot;
(pop.) winkelbediende (leerling).
serpolet, m. $ wilde tijm.
serpule, f. kalkkokerworm.
serradelle, f. $ vogelpootje.
serrage, m. 't drukken; zie serrer.
serre, f. 't persen (v. druiven &); klauw
(van roofvogels); bewaring; bewaarplaats;
serre, broeikas, kas; (arg.) kast, bak:
gevangenis; ,N., chaude, broeikas; it a la ,-■,
bonne, hij heeft kracht in zijn vuist; hij
kan de mensen knijpen.
serre, a. dicht op (in, aan) elkaar; op elkaar
geklemd; als toegeschroefd, toegenepen;
bondig; gierig; avoir le cceur ,. .i, een beklemd hart hebben; avoir la gorge "../e, een
gevoel hebben alsof je keel toegeknepen
is; logique "se, strenge logica; pluie —e,
dichte. regen; pouls ', harde gespannen
pols; tenir les enfants trop —s, de kinderen
al te kort houden; avoir le ventre "..,, verstopt zijn; jouer "-,, geserreerd spelen,
zich niet bloot geven, niets wagen; (fig.)
voorzichtig te werk gaan; mentir, liegen
of 't gedrukt staat; mordre", , hard bijten;
tomber ".,, in dichte massa's vallen.
serre-bouchont, m. beugel (aan fles).
serre-bras, in. armverband.
serre-krou, m. moersleutel.
serre-filt, m. X draadklem.
serre-file, m. X iem. van het opsluitend
gelid; (fig.) heksluiter.
wondklem; 2 3t koolmees.
secret-finet, f.
serre-freint, in. remmer.
serre-jointt, m. X sergeant, klemschroef.
serrement, tn. drukking, beklemming; ,---,
de cceur, beklemdheid van 't hart, steek
in 't hart; j'eus un ,--, de cceur, het hart
kromp mij ineen; ,..., de main, handdruk.
serrement, adv. gierig, schriel, eng, bekrompen.
serre-nez, in. neusknijper (voor paarden).
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dienstvaardig,
gedienstig.
a.
verbandhouder.
serviable,
serre-noeudt, tn.
serre-papiers, in. papierkast; papierdrukker. service, m. dienst; bediening; dienstgebouw;
kliniek; gang, gerecht (spijs); vaatwerk,
serre-pointt, in. aanhaalklos.
servies, tafelgoed; (sp.) 't serveren; ,---,
serre-poucet, m. duimschroef.
divin, godsdienstoefening, kerkelijke
serrer, v.tr. wegsluiten, opbergen (ook: in de
dienst; ,---, funebre, zielmis; ,---, obligatoire
gevangenis); bewaren; drukken, persen,
pour tous, algemene dienstplicht; ?.-, a
klemmen, knellen; (strakker) aanhalen,
découper, voorsnijmes en -vork; ,--, a
toetrekken, samensnoeren; beklemmen
liqueurs, likeurstel; ,-, a Poisson, visbe('t hart); ineendringen; aanschroeven;
stek; ,---, de (pour) fumeurs, rookstel; pas de
vastmaken (de zeilen); ,■-, la c6te, dicht
,---, de presse,diploma's(en vrijbiljetten)niet
langs de kust houden; ,---, les dents, de
geldig; ,-., du bout de Van, jaardienst (voor
tanden op elkaar klemm.en; e-, les fesses,
overledene); ,---, du pavage! „afgesloten
(pop.) „knijpen", ,---, son jeu, geserreerder
rijweg"; faire du ,-,, dienst doen; X
spelen; ,--, les lignes, de regels dicht ineendienen (onder de wapenen); faire son
schrijven; ,---, ses livres, de boeken op,-.,, zijn dienst uitoefenen; faire son ,-...
bergen; ,---, la main a qn. = lui., la pence
militaire, X dienen (onder de wapenen);
(pop.) iem. de hand drukken; ,■., les
prendre (du) P.., , in dienst gaan, dienst
pouces a qn., iem. de duimschroeven aannemen; refuser le (son) ,---,, de dienst
zetten; ,--, qn. de pros, op de hielen zitten,
weigeren (v. de benen &); rendre ,--,
op de voet volgenv--, les rangs, de geledea qn., iemand een dienst bewijzen; cela
ren sluiten; ,---, son style, een bondige stijl
peat encore rendre des ,--is, dat kan nog
schrijven; ,,, le vent, dicht bij de wind
dienen
(van dienst zijn); rendre un mauvais
houden; P., la vis a qn., hem de duim,..i, een ondienst doen; a votre ,• - i ! tot
schroef aanzetten; se '', dicht op elkaar
uw dienst ! billet de ,-.,, persdiploma, vrijgaan zitten, in elkaar schikken; zich
biljet; etre au '' de qn., bij iemand in
rijgen (in een corset); le cceur se serre, het
dienst zijn; etre de ,,,, dienst hebben, de
hart krimpt ineen.
week hebben; etre en ,---,, (ergens) dienen;
serre-tete, m. hoofdband; hoofddoek.
hors de ,-.,, uitgediend hebbend, afgeserron, m. seroen.
dankt, niet meer te gebruiken; qu'y a-t-il
serrure, f. slot; i-■, alphabetique, ,%, a lettres,
pour votre ,--,? wat is er van uw dienst?
a combinaison, letterslot; ,--, 4 secret,
geheim slot; ,---, de Area, veiligheidsslot; Servie, f. Servie.
brouiller la ,---i, het slot verdraaien; lever serviette, I. servet; (avg.) rotting; handdoek;
grote portefeuille, (brieven- of boeken)la ,-,, opendoen; un livre clos de sept mss,
tas; servetje, closetpapiertje; /---, eponge,
een boek met zeven zegelen.
badhanddoek;
' hygie'nique, maandverserrurerie, f. slotenmakerij; slotenmakersband; e--, a the, vingerdoekje; ,--., d'avocat,
serrurier, In. slotenmaker. [werk.
advokatentas, portefeuille; e.--, de table,
ser(t), fn. (arg.) sein; faire le -', de wacht
servet; ,.■., de toilette, handdoek.
houden.
servile, a. slaafs, dienstbaar; gemeen, laag;
serte, /. 't zetten (v. stenen).
un e f----, , een voor de uitspraak dienende e
sertir, v.tr. zetten (edelgesteenten).
(bv. in mangea).
sertissage, m. 't zetten van edelstenen.
servilement, adv. serviel, slaafs.
sertisseur, m. zetter van edelstenen.
servilisme, m. slaafse onderdanigheid.
sertulaire, I. blaaspoliep, -kwal.
serum [-rem], m. bloedwei; serum; wei (v. serviette, f. slaafsheid.
servir, v.tr. dienen'; in dienst zijn van; van
melk).
dienst zijn; opdienen, opdissen; bedienen
servage, tn. lijfeigenschap, horigheid.
(ook v. geschut); geven (de kaarten);
serval, m. (p1. des ,%., ^) tijgerkat.
uitkeren
(jaargeld), betalen (rente); (sp.)
servant, a. dienend; cavalier '', cavaliere,
serveren
(een bal); madame est servie,
servente: galante geleider van een dame;
het eten is opgedaan; la table est servie,
frere "-,, dienende broeder (in klooster);
de tafel is gedekt; ,-, les inter/Rs de qn.,
freres ,--ds ook = chevaliers f•-, s, wapeniemands belangen bevorderen; ,---, qn.
knechten; ,-.,, m. kanonnier, geschutaupres de (du)..., iemands voorspraak
bediende; les mss, X de bedieningszijn bij; /.■, qn. de sa bourse, iemand finanmanschappen.
ciele steun verlenen; ,---, qn. de legumes,
servante, f. dienstbode; dienares; schenkiemand van groente bedienen; serveztafel, dientafeltje, knaap; steunstok (v.
vous! , bedien u !; en quoi puis-je vous ,-,?,
voertuig); je suis votre ,%-,, uw dienares !
waarmee kan ik u van dienst zijn? wat
(iron.) dank u wel !
kan ik voor u doen?; pour vous , -,, om u
serveur, m. bediende; (sp.) serverende speler.
te dienen; vous m'avez mal servi, u hebt
serveuse, I. kellnerin; - schenkkan.
me slecht bediend (gediend); u hebt me
serviabilitê, f. dienstvaardigheid. .

serre-nceud
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(in deze) geen dienst bewezen (rnijn
belang niet behartigd); r--, , v.intr. dienen;
i---, a boire, inschenken; ,-,.., a la cuisine,
keukendienst hebben; ,-,-, a table, de tafel
dienen; ,-■, comme soldat, als soldaat dienen; ,---, dans l'infanterie, bij de infanterie
dienen; ,-,-, et, dienen (tot, voor); a of de
quoi sert cela?, waartoe dient dat?; cela
ne sert a rien, daar hebben we (nu) niets
aan; dat dient tot niets; cela ne sert de
rien, dat deugt nergens voor; cela sert
de preuve que...; dat dient als bewijs,
dat....; que sert de piocher?, wat baat het
of je a12...?, ,--,, v.pr. se N, zich bedienen;
opgediend worden; se ,,.., chez, zijn waren
betrekken van; se,--, de qc., jets gebruiken,
zich van lets bedienen; se ,-,-, soi-meme,
zich zelf bedienen; er geen bediende op
na houden.
servite, m. bedelmonnik.
serviteur, m. dienaar; (ie suis votre)'', uw
dienaar; (iron.) dank je wel !
servitude, I. dienstbaarheid, slavernij; servituut (in rechten); etre dans la ,■, des
passions, een slaaf der zonde zijn; riduire
en ,--,, tot slaaf maken.
ses, pron. zijne, hare.
sesame, m. t sesamkruid; i', ./, ouvre-toi,
sesam, open u ! (formulier dat alle deuren
opent).
sisamoide, a. wat op sesamzaad lijkt; os r,i,
sesambeentje.
sisili, m. t bergeppe.
sesceur, f. (pop.) zus.
sesquialtire [seskWialter], a. anderhalfmaal
zoveel (bijv. 9 en 6).
sesquiplan, m. , anderhalfdekker met
grote boven- en l'ileine benedenvleugel.
sessile, a. t ongesteeld, zittend.
session, f. zitting, zittingstijd; etre en ,-,,
zitting hebben.
sesterce, in. 0 sestertium (Rom. Inunt,
± I dubb.).
Mace, a. borstelharig.
sitaire, I. t naaldaar.
setter, m. oude inhoudsmaat = ongev. 156
1.; nu: ± 1/2 1.; zie ook demi-setier.
séton, m. setaceum: koord of zwachteltje
om etter of te leiden dat door een kunstmatig wondkanaal onder de huid door
werd getrokken; blessure en '', onderhuidse wond.
scull [seej], m. drempel, dorpel; au' de...,
aan de vooravond van...
seul, a. alleen, enig, enkel; at solo; titre ,-,
(of le ,---,) a faire qc., de enigste zijn die...;
vows étes,,, de votre opinion, u staat alleen
met die mening; titre '
d ,---i, onder vier
ogen zijn; (a) lui , , .., , hij alleen; une -'e
lois, een enkele keer; pour sa -'e toilette,
alleen maar voor zijn toilet; pa va tout r•s,
dat gaat van zelf; pa n'a pas di tout ,•-,, '
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sextolet

dat ging zo maar niet, dat heeft heel
wat voeten in de aarde gehad; ,-,,,, m. een
enkele mens; le r'-' qui, de enigste die...;
un r■ -' , een enkel persoon.
seulement, adv. alleen, slechts; maar; alleen
maar (met dit verschil dat &); eerst nu,
(nu) pas; ne pas ,-,,, ne ,--, pas, niet eens;
non '', mais aussi..., niet alleen, maar
ook...; si ".- , , als... ten minste nog; f■.,
it ne sait pas ce qu'il dit, maar hij weet
niet wat hij zegt; sait-il ,.., ce qu'il dit?
weet hij wel wat hij zegt? ,--, dans dix
minutes, pas (eerst) over tien minuten.
seulet, -te, a. (moederziel) alleen.
sive, f. plantensap; kracht.
severe, a. streng, ernstig; (voor, a, pour,
envers, avec, a l' e'gard de); elle est ti ! (fam.)
dat is liras ! elle est pat ,.■,, ze is niet erg
streng of hardvochtig voor haar minnaa rs; ,....-,, m. 't strenge; en voila une , ■ , !
die was niet mis ! dat is toch wel een
beetje al te ongelooflijk.
Severe, m. Severus.
sivirement, adv. streng.
Siverin, m. Sevrijn.
siveritó, I. gestrengheid, ernst, soberheid.
sêveux, a. sap-.
sevices, m. pi. harde bejegening, mishandesêvignê, m. soort gebak. [ling.
Seville [s6vil], f. Sevilla.
sévir, v. intr. streng te werk gaan, woeden
(v. ziekten &).
sevrage, m. 't spenen (v. kinderen, dieren).
sevrer, v.tr. spenen; beroven (van); se ' de,
zich spenen van, zich ontzeggen.
sivres, tn. porselein. nit Sevres.
sevreuse, f. speenster.
sex- = zes-.
sexagenaire [segza-], a. (& m.) zestigjarig(e).
sexagisimal [segza.-], a. zestigdelig, -tallig.
sexagisime [segza-], f. zde Zondag v66r
de vasten.
sex-digitairet, a. & tn. (persoon) met 6
vingers geboren.
sex-digital (pl. -itaux), a. zesvingerig.
sexe, m. sekse, geslacht, kunne; geslachtsde(e)1(en.); le (beau) "-,, het schone geslacht; les deux,%, s, personen van beiderlei
kunne; le' faible, le petit, ■,, het zwakke
geslacht.
sexennal [sekse-], a. zesjaarlijks; zesjarig.
sexennalite [selisen-], I. zesjarige periode,
-duur.
sextant, m. sextant, hoekmeter; zesde deel
v. e. cirkel.
sexte, f. gebed op 't 6de uur v. d. dag (= ize
uur 's middags).
sextidi, m. zesde dag van een decade (Fr.
republ. kalender).
sextil, a. IN distance ,-,e, afstand van 60°.
sexto, adv. ten zesde.
sextolet, m. J` sextole.

sigille
sextuor
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sextuor, m. .1% sextet (muziekstuk voor 6 siderite, I. ijzerspaath.
stemmen of instrumenten).
siderose, f . ijzerspaath.
siderurgie, f. ijzerbewerking.
sextuple, a. zesvoudig; ', in. zesvoud.
sidirurgique, a. van de ijzerbewerking.
sextuplet, v.tr. zesvoudig maken.
sidi, m. Afrikaanse neger; heer.
sexualite, I. geslachtelijkheid.
sexue, a. geslachtelijke kenmerken ver- siècle, in. eeuw; eeuwigheid; wereld; le ,./
tonend, met geslachtsorganen.

sexuel, a. 't geslacht betreffend, -aanduidend; geslachts-.

seyant, a. goedstaand; goed zittend.
Sganarelle [zgO.-], tn. Sganarelle.
sgraffite, m. sgraffito, krabwerk in een
shako, in. X sjako. [fresco.
shampooing [f apw6], fn. shampo, hoofdwassing; (fig.) schrobbering, uitbrander.

shintoisme, in. shintoisme: nationale godsdienst der Japanners.

shrapnel [frapnel], m. X granaatkartets.
si, conj. indien, als, zo; of; al; "-, tant est
que, als 't waar is, dat; ,-■., ce n' est, behalve;
je ne sais s'il est arrive, ik weet niet of hij
gekomen is; comme,,,, alsof; ,-,a, adv. zo,
ja, zeker wel (volgend op een ontkenning);
vous dites non, et tnoi je dis que, gij zegt
van neen, en ik zeg van ja; ", fait of que
,...a, wel zeker; '' biers que, zodat;
riche qu'il soft, hoe rijk hij ook zij; "a, in.
si (7e noot); avec des ,-,-, on Inettrait Paris
dans une bouteille, as is verbrande turf.
sialagogue, a. speekselafscheidend; "a , m.
speekselafscheidend middel.
sialisme, in. speekselvloed, overmatige

speekselafscheiding.
scam [-am], m. soort kegelspel.
Siam, in. Siam.
Siamois, in. Siamees; sue, a. Siamees; les
frêres ,---,, de Siamese tweelingen.

siamoise, f. soort weefsel.
siau, m. (pop.) zie seau.
Siberie, f. Siberie; (fig.) ijskelder.
Siberien, in. Siberier; s,--,, a. Siberisch,
...
sibige, /. (arg.) sigaret.
sibilance, /. fluitend geluid.
sibilant, a.
piepend, fluitend.
sibylle, f. sibylle, profetes, waarzegster.
sibyllin, a. sibyllijns; (fig.) onbegrijpelijk.
sicaire, tn. (gehuurde) sluipmoordenaar.
siccatif, a. opdrogend; "a, tn. opdrogend
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middel, siccatief.

siccite, I. droogte, droogheid.
Sidle, I. Sicilie.
Sicilien, m. Siciliaan; sr--,, a. Siciliaans.
sicilienne, f. lichte zijden damesmantel;
J` siciliaanse dans(wijs).

side, in. sikkel (munt der oude Joden).
sidecar, m. aanhangwagen (bij motorrijwiel).
sidéral, a. de sterren betreffend; anne'e ".se,
sterrenjaar; four ,---,, sterrendag.
plotselinge bliksemsnelle
dood.
siderer, v.tr. plotseling doden, -verlammen.
siderique, a. siderisch; ijzer-.

sideration, I.

F

FRANS WOORDENBOEK.

futur, het leven hiernamaals; les —s
futurs, de na ons komenden; le ,---, d'or,
de gouden eeuw; aux ,---is des ,---, s, van
eeuwigheid tot eeuwigheid, in alle eeuwigheid; ,---, dernier, vorige eeuw.
siege, in. zetel, stoel; (zit)bank; bok (van
rijtuig); zitplaats; hoofdplaats, -stad;
X beleg, belegering; le ,---, apostolique, de
Heilige Stoel; "-/ episcopal, bisschopszetel; ", pliant, vouwstoel; ,-,./ social,
zetel van een maatschappij; ,-•, a bras,
armstoel; '— de Pierre, stenen bank;
faire le"-, d'une ville, een stad belegeren;
lever le r•d, 't beleg opbreken; le saint-,
de H. Stoel; mon ,,, est fait, mijn mening
staat vast, u komt te laat met ow raad.
sikger, v.intr. zitting houden; zetelen.
sien, nt.- ne, I. pron. zijn; haar; un'' ami,
een vriend van hem; faire des manes, streken uithalen; y mettre du N,-, , er zelf wat
bijmaken; er iets persoonlijks in leggen.
Sienne, Sienna (Italie).
sieste, f. siesta, middagslaapje; faire la'',
een middagdutje doen.
siester, v.intr. een middagdutje doen.
sieur [sj der], m. heer (in akten 8c), le ,--- un
tel, meneer Dinges; notre ,-,-, N., onze
firmant N.; un ,, Pierre, een zekere
Pieter.
Sieyes [-es], tn. Sieves (staatsman 1789).
sifflable, a. dat niet meer dan 't uitfluiten
waard is. [sisklank.
sifflant, a. fluitend, sissend; une —e, een
sifflement, m. gefluit, gesis; gepiep; gehuil
(v. d. wind).
siffler, v.intr. fluiten, sissen; huilen (v. d.
wind); piepen (bij 't ademen); (arg.)
pimpelen; ,-.,, v.tr. (een wijsje) fluiten;
(een bond) fluiten; (een vogel) voorfluiten; (iem.) uitfluiten; (pop.) naar binnen
slaan, verschalken.
sifflet, in. fluitje; gefluit; (arg.) stalen pen:
rok; (pop.) keel; coup de ,-.,, gefluit,
't fluiten; cooper le ,--, a qn., iem. de keel
afsnijden; iem. de mond snoeren, maken
dat hij niets meer te vertellen heeft.
siffleur, in. -euse, f. fluiter, fluitster; "a, a.
fluitend.
sifflotement, m. zachtjes fluiten.
siffloter, v.tr. & intr. zacht fluiten.
sig, in. (pop.) (stuk van) twintig frank.
Sigebert, tn. Siegbert.
sigillaire [si3i-], a. zegel-.
sigillation [si3i-], f. zegeling.
stifle [-3ile]. a. verzegeld; tern ,,,e, zegelaarde.
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sigisbh, m. geleider v. e. dame, vriend der
huisvrouw.
Sigismond [-ma], in. Sigismund.
sigle, m. beginletter, als verkorting van een
signer, v.tr. (arg.) betalen. [woord.
sigma, m. sigma: Griekse s.
sigmatisme, m. gebrekkige uitspraak der
s; opeenhoping van s-klanken.
sigmoide, a. sigmavormig.
signal, nt. sein, teken, signaal; seinteken;
r-, d'alartne, alarmsein; ~ de barrage,
onveiligheidssignaal (spoorwegen); ,--dpe'tard, knalsignaal.
signalk, a. merkwaardig, uitstekend.
signalement, m. beschrijving van iemands
uiterlijk, signalement.
signaler, v.tr. seinen, aankondigen; opmerkzaam maken op; aanwijzen; kenmerken; beroemd (berucht) maken;
iemands uiterlijk (signalement) opgeven;
se ~, zich onderscheiden.
signalitique, a. kenmerkend, beschrijvend;
in: dtat ,%-,, feuille ,---,, conduitestaat.
signalateur, a. in: ballon '', seinballon.
signaleur, m. signaalgever; seiner.
signalisation, f. 't seinen (bij spoorweg);
seinwezen.
signataire, m. ondertekenaar.
signature, I. ondertekening, handtekening;
signatuur (bij drukkers); ,-.-, en cour de
Rome, pauselijke goedkeuring.
signe, m. teken; kenteken, merk; wenk;
moedervlek; ~ graphique, schriftteken;
le '' de (la) croix, 't teken des kruises;
de ponctuation, leesteken; ' de tete,
hoofdknik; ~ de vie, teken van leven;
ne pas donner ~ de vie, geen teken van
leven meer geven; faire e-, , een teken
geven; faire le ,■-, de (la) croix, het kruisteken (een kruisje) maken; etre (de) ban
(mauvais) ‘-.,, een goed (slecht) teken zijn;
c'est ,-,-, que..., dat is een teken dat...;
(Pun ,---, de tete, door een (hoofd)knik; en
de, ten teken van; par ,.., , door een
teken of wenk; sur un~ de, op een wenk
van.
signer, v.tr. tekenen, ondertekenen; stempelen, merken; signe du nom de l'auteur,
door den schrijver ge-, ondertekend; se
,■,, een kruis maken.
signet [sine; sir) 6], m. lintje (als leesteken
in een boek).
signifiant, a. betekenend, van betekenis.
significatif, a. veelbetekenend, vol betekenis; veelzeggend.
signification, f. betekenis, zin; gerechtelijke
bekendmaking.
significativement, adv. veelbetekenend.
signifier, v.tr. betekenen; beduiden, verklaren; te kennen geven; (gerechtelijk)
aankondigen; lui '...' son chemin, hem gelasten zijn eigen weg te gaan; lui e.%., son

simagree

conge, hem de dienst opzeggen, zijn
conge geven; hem per exploit de huur
opzeggen.
sigue, zie sig.
sil, m. okeraarde, gele aarde.
silence, m. (stil)zwijgen; stilzwijgendheid;
stilte; 41' rust; ~I, stilte ! stil ! zwijg !,
faire ,...-i, stil zijn; faire le •-•-,, stilte gebieden; faites faire i-- , I gelast stilte, laat
stilte gelasten; it se fit un~, het werd stil,
er ontstond een stilte; garde? lee —,
..., , het stilzwijgen bewaren; lui imposer ~, hem
het zwijgen opleggen; rompre le ~, het
stilzwijgen verbreken; rauire au ,-,a, tot
zwijgen brengen; ens, in stilte; zwijgend ;
sceur raise en ~, zuster die (voor straf)
niet spreken mag; passer qc. sous "s, lets
stilzwijgend voorbij gaan .
silencieusement, adv. in stilte, stil.
silencieux, a. stilzwijgend, stil; ,-., m. ,t
demper, knalpot.
silene, m. la aap; 1: silenevlinder; $ silene,
veldkaars; ,.., enfld, $ gewone silene; ~
penchd, t knikkende nachtsilene.
Siline, fn. Silenus: Bacchus.
sl1entiaire, in. rustbewaarder.
Silêsie, f. Silezie.
Silesien, m. Silezier; sue, a. Silezisch.
silex, m. vuursteen.
silhouette, f. schaduwbeeld, silhouet; portrait a la ,.... - , , silhouetportret; en , - • - i , als een
silhouet.
silhouettes, v.tr. een schaduwbeeld maken
van; se ,-,,, zich (als een silhouet) aftekenen.
silhouetteur, m. silhouettentekenaar, -knip[per.
silicate, m. kiezelzuurzout.
silicatisation, /. 't verkiezelen, 't steenhard
maken met silicaten.
silicatiser, v.tr. verkiezelen, met silicaten
steenhard maken.
silice, f. kiezelaarde.
siliceux, a. kiezelachtig, kiezelhoudend.
silicule, 7. $ hauwtje.
siliculeux, a. $ peuldragend.
silique, f. $ hauw; soort schelp.
siliqueux, s. t hauwdragend.
sillage [sij-], m. kielwater, zog; faire un
bon ,,,, klA een flinke vaart hebben.
siller {sij-1 v.intr. de golven klieven.
Sillery [silari], f. Sillery(wijn).
sillet [sij-], m. zadel (v. e. viool &).
sillon [sij-], m. yore, voor; groef, rimpel;
~ de lumiire, lichtstraal; ,---, des roues,
wagenspoor.
sillonnè [sij -], a. doorploegd; met rimpels.
sillonner [sij -], v.tr. doorploegen; (de golven) klieven; rimpelen.
silo, m. silo: graanbergplaats.
silure, m. ,V, meerval, wentelaar.
silurien, a. (aardk.) silurisch.
simagree, f. gemaaktheid; gemaakte ma-
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niertjes; grimassen; faire des mss ,zich
aanstellen.
simarre, kleed met een sleep, samaar, toga;
minister van justitie willen
aspirer a la
simbleau, m. cirkelsnoer. [worden.
simien of simiesque, a. tot de aap behorend, aapachtig; les mss, de aapachtigen.
similaire, a. gelijksoortig, dergelijk.
similarite, I. gelijkenis, gelijksoortigheid.
wat nagemaakt is; namaak...
simili,
similiflore, a. met gelijkvormige bloemen.
similigravure, f. autotypie.
kunstmarmer.
similimarbre,
similitude, f. gelijkenis, vergelijking.
similor, m. halfgoud, Mannheimer good.
simoniaque, a. aan simonie schuldig.
simonie, f. 't verkoopen van een geestelijk
ambt, simonie.
samoem: verstikkend
simoun [-mun],
hete wind (in Afrika); simoen.
simple, a. enkelvoudig, enkel; eenvoudig,
natuurlijk, onopgesmukt; simpel, dom,
come bonjour, doodeenonnozel;
kaartje enkele reis; vétu
voudig; billet
d'une N chemise, met niets aan dan zijn
lettre,
element; une
hemd; corps
pensie, de
alleen maar ecn brief; la
blote gedachte, alleen maar de gedachte;
soldat, gemeen soldaat; style ti ,eenvoudige (natuurlijke) stijl; m. 't eenvoudige; eenvoudig mens; X gemeen
soldaat; gram. enkelvoudig woord;
geneeskrachtige kruiden.
simplement, adv. eenvoudig; alleen, enkel,
slechts.
simplesse, f. (oud) eenvoud; onnozelheid.
simplet, a. heel eenvoudig, wel wat al te
eenvoudig.
simplicitê, I. eenvoudigheid; eenvoud; enkelvoudigheid; onnozelheid; pour plus
om het wat eenvoudiger te maken.
simplifiable, a. te vereenvoudigen.
simplificateur, nt. vereenvoudiger.
simplification, I. vereenvoudiging.
v, pr.
simplifier, v.tr. vereenvoudigen;
se r.•, , zich laten vereenvoudigen.
overdreven eenvoud.
simplisme,
simpliste, a. bedrieglijk eenvoudig; m.
die de zaak maar van een kant beschouwt
of te eenvoudige middelen wil gebruiken.
de
simulacre, nt. (schaduw)beeld; schijn;
combat, spiegelgevecht.
simulateur, m. -trice, f. die iets voorwendt
(een ziekte &), simulant; veinier; a.
voorgewend, veinzend.
simulation, f. 't bedrieglijk voorwenden,
nabootsing, simulatie; veinzerij.
simulatrice, f. simulante; geveinsdc.
simp le, a. in schijn, voorgewend, vals,
spiegelgevecht;
geveinsd; combat
compte, $ gefingeerde rekening; contrat
schijnvrede.
schijncontract; paix

simuler, v.tr. veinzen, voorwenden, simusimultani, a. gelijktijdig.
[leren.
simultaneite, I. gelijktijdigheid.
simultaniment, a. tegelijkertijd.
sinapiser, v.tr. met mosterdzaad bestrooien;
met mosterd pappen.

sinapisme, m. mosterdpleister, -pap.
sincere, a. -ment, adv. oprecht, openhartig,
ongeveinsd, zuiver; echt.

sincerite, f. oprechtheid.
sincipital, a. van de kruin v. 't hoofd.
sinciput [-put], m. kruin v. 't hoofd.
sindon, m. zweetdoek (v. Jezus); plukselwiek.

sinecure, I. bezoldigd ambt, waaraan geen
werkzaamheden verbonden zijn.

sinêcuriste, m. & f. persoon die een sinecure
heeft.

singe, m. aap 2; naaper; pels van apenhaar;
tekenaap; w tekening; (pop.) ouwe,
baas; neger; (arg.) X vlees in blik;
botte, pias; les faux
de halfapen;
a rabat, (pop.) priester;
a la rousse,
(arg.) poedel: agent van politie; faire le
voor aap spelen; P aan de schandpaal
staan;
a. aapachtig (van natuur).
singer, v.tr. naapen.
singeresse, 1. nadapster.
singerie, f. apenkooi; (fig.) aperij, apenkuur; naaperij.
singesse, t. apin, wijfjesaap; (pop.) bazin.
nadper, nabootser.
singeur,
singleton, m. enige kaart van ben kleur in
iemands spel.
singulariser, v.tr. zonderling maken, onderscheiden; se zich v. anderen onderscheiden door zijn zonderling gedrag.
singularite, f. zonderlingheid; bijzonderheid,
zeldzaanaheid; enkelvoudigheid.
singulier, a. zonderling, eigenaardig, bijzonder; zeldzaam; enkelvoudig; combat
m. enkelvoud
tweegevecht;
in het enkelvoud.
(spraakk.); au
zonderling,
bijzonder,
singulierement, adv.
op vreemde wijze; < zeer, erg.
singultueux, a. van hikken-, van snikken
vergezeld.
sinistre, a. onheilspellend, ongelukkig, akelig; somber, dreigend; m. ongeluk,
onheil, ramp; grote brand.
m.
sinistre, a. door een ramp getroffen;
getroffene (door een ramp).
sinistrement, adv. onheilspellend.
sino-japonais, a. Chinees-Japans, tussen
(van) China en Japan.
sinologie, /. kennis v. h. Chinees.
sinologique, a. de kennis v. h. Chinees betreffend.
sinologue, m. kenner v. 't Chinees.
sinon, conj. zo niet, anders; behalve (dan);
que, niets anders dan dat....
rien
groen, sinopel.
sinople, m.

sinue'
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sinue, a. met bochtige insnijdingen.
vooreerst niet; ,--, que, zodra: ,-,, prep.
in: ,--, le jour, zodra het dag was.
sinner, v.intr. kronkelen.
boomklever, blauwe specht.
sittelle, f.
sinueux, a. krom, bochtig, kronkelend.
sinuosite, I. bocht, kronkeling.
situation, i. Egging, stand; houding; staat,
toestand, stemming, situatie; ‘---, difficile
sinus [-nits], m. sinus; holte.
(embarrassante), moeilijke omstandigsieve, a. (arg.) onnozel, naief; ,--,, m. onnozele hals.

Sion, m. Sitten (Zwitserland); Zion (Jeruzalem).

sionisme, m. zionisme (beweging onder de
Joden om naar Palestina terug te keren).

sioniste, m. zionist, aanhanger van het zionisme; ,-,,, a. zionistisch.

siphoide, a. hevelvormig.
siphon, ,n. hevel; spuitfles, fles spuitwater, siphon; duiker (om water onder
water door te voeren); (oud) hoos; (pop.)
kop.
siphonner, v.tr. hevelen.
sire, in. Sire (titel); (oud.) heer; pauvre ,---,,
sukkel, stakker.
shine, f. sirene2 (ook: misthoorn); ,, a
vapeur, misthoorn; ,---, d'automobile, autosirene; ' du boulevard, (arg.) straatmadelief..
sirius [-iis], m. Ki Sirius, hondsster.
siroc(c)o, m. sirocco.
shop [-r5], m. siroop, stroop; ,---, de grenouille, (pop.) ganzewijn: water; ,---i de
pommes, appelstroop; avoir un coup de ,---i,
,, (pop.) hem om hebben.
siroper, v.tr. verzoeten met stroop.
siroter, v.tr. (fain.) lepperen, (op)slurpen;
pimpelen, drinken.
siroteur, m. lepperaar, lurker; pimpelaar.
sirupeux, a. stroperig.
sirvente, m. spotgedicht der troubadours.
sis, a. gelegen, liggend.
sismicite, I. bevingsverschijnsel.
sismique, a. aardbevings-; secousse ,-.),
aardschok.
sismogramme, m. lijn die 't verloop v. e.
aardschok aangeeft.
sismographe, m. toestel tot 't waarnemen v.
aardbevingen, seismograaf.
sismographique, a. wat de seismograaf betreft.
sismologie, f. kennis van de aardbevingen.
sismologue, In. aardbevingkundige.
sison, tn. $ steeneppe.
sister, v.tr. dagen (voor 't gerecht).
sistre, in. J` sister: liervormig instrument
der Egyptenaren.
sisymbre, m. $ raket.
Sisyphe, m. Sisyphus; zie ook: rocker.
site, in. Egging; plek, oord.
sitiologie, f. leer der voedingsmiddelen.
sitiomanie, I. ziekelijke vraatzucht.
sill ophobie, f. ziekelijke vrees voor eten,
verzet tegen voeding.
sitOt, _adv. zo gauw, zo spoedig; ' dit, ,----,
fait, zo gezegd, zo gedaan; pas de ,--,,

heden; ,,, de la caisse, staat van de kas;
faire une ,--, a qn., iemand een positie
versehaffen; sauver la ,--,, de situatie redden; etre dans une bonne ,---,, een goede
positie hebben, het goed hebben; etre
dans une mauvaise t.. .i, het slecht maken
(v. een zieke); etre dans une triste ', er
treurig aan toe zijn; changer de ,-,,, van
houding veranderen; l'homme de la r•-,,
de rechte man op de rechte plaats; ne plus
etre de ,--,, niet meer kunnen dienen;
arrive, ent■i, op 't juiste moment komen;
etre en, - - - , , van pas zijn (v. een gezegde &);
etre en r., de (of pour), een zodanige
positie innemen, dat men kan...; zonder
veel moeite kunnen...; mettre qn. en ,----,
de faire qc., iemand in staat stellen iets
te doen.
situê, gelegen; Paris est situ6 sur la Seine,
Parijs ligt aan de Seine.
sitter, v.tr. zetten, plaatsen.
sive, f. (arg.) kuiken.
six [sis; si voor consonant], zes; zesde; des
—, (pop.) kaarsen van 6 op het pond.
sixain [-ze"], m. zesregelig vers; zie sizain.
six-cent-six, m. 6o6, sal versan.
six-clefs, m. passepartout (voor horloges).
six-huit, [si-] J' 6/ maat.
sixiime [-zj?m], a. zesde; ', m. zesde deel;
zesde verdieping; leerling der zesde klas;
,-..., , f. zesde klas (v. d. hoogste af); une'
de roi, heer zesde (bij 't kaarten).
sixiêmement, adv. ten zesde.
six-fours, m.pl. la course des ,-,,, les ,--,, de
Zesdaagse (wielerwedstrijd).
six-quatre-deux, in: a la ,■,, in een vloek
[en een zucht.
sixte, f. J sexte.
Sixte, m. Sixtus.
sizain, m. zesregelig vers; pak van 6 stuks.
sizerin, m. 1. barmsijsje.
sizette, f. zeskaart.
skating [sketil,g], m. rolschaatsenbaan;
't rijden op rolschaatsen.
ski, in. sneeuwschaats, ski.
skieur, m. skiloper.
slasse, a. (arg.) dronken.
Slave, m. Slaaf; si-,,, a. Slavisch.
slaviser, v.tr. Slavisch maken.
slavisme, in. Slavische beweging.
slaviste, in. beoefenaar van Slavische taal
en letteren.
Slavon, m. Slavonier; s,-,,, a. uit Slavonie.
Slavophile, a. Slavischgezind; s,•, , m. de
Slaven welgezind.
slavophobe, a. (& m.) anti-Slavisch gezind(e).
Slesvig, m. Sleeswijk.
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sloop [slup:1, m. k kotter, logger.
sloughs, m. soort grote hazewind.
Slovaque, m. Slowaak; sue.,,, a. Slowaaks.
Slovaquie, I. Slovakije.
Slovene, in. Sloween; sue,- ,, a. Sloweens.
smala(h), I. tentdorp der Arabieren; (fig.)
grote familie.
smalt, m. kobaltglas, smalt.
smaragdin, a. smaragdgroen.
smarteux, m. (arg.) chique meneer.
smile, f. bikhamer.
smiler, v.tr. bikken.
smoking [-keg], m. smoking (costuum).
Smyrne, t. Smyrna; se-,, a. Smymaas.
smyrnien, a. van Smyrna; .5,.,, m. bewoner
van Smyrna.
snob, m. geurmaker; naloper van alles wat
voor 't ogenblik in de mode is; aansteller.
snobinette, f. aanstellerige modegekkin.
snobisrne, m. geurmakerij; dwaze bewondering van alles wat voor het ogenblik in
de mode is, aanstellerij.
sobre, a. -ment, adv. matig, sober, spaarzaam, karig; ,--, de louanges, spaarzaam
met loftuitingen.
sobriêtê, t. matigheid, soberheid.
sobriquet, m. bijnaam, scheldnaam.
soc [sok], m. ploegschaar.
sociabiliser, v.tr. aan gezelligheid of gezellig
samenleven gewennen.
sociabiliti, f. gezelligheid.
sociable, a. -ment, adv. gezellig, gezellig
levend; maatschappelijk; gemakkelijk in
de omgang.
social, a. maatschappelijk, sociaal; gezellig
(levend); capital ', maatschappelijk
kapitaal; raison ,---, e, handelsfirma,,--ae, f.
in: la ,---, e, de socialistische maatschappij;
P---, , m. (arg.) makker, vriend.
socialement, adv. maatschappelijk (gesproken), uit een maatschappelijk oogpunt.
socialisation, f. socialisatie: exploitatie ten
bate der gemeenschap met medezeggenschap van arbeider en verbruiker.
socialiser, v.tr. socialiseren.
socialisme, in. socialisme.
socialiste, m. socialist; r---, , a. socialistisch.
socialo, m. (pop.) soci, socialist.
sociitaire, m. & t. lid v. e. vereniging &;
,--, de la Come'die francaise, vast lid der
Com eche fr ancaise.
sociêtariat, m. lidmaatschap.
societê, f. samenleving, maatschappij; gezelschap, omgang; gemeenschap; societeit (der Jezuieten &), vereniging, vennootschap; ,---, anonyme, $ naamloze ven.nootschap, la bonne ,---,, nette gezelschappen, fatsoenlijke kringen; ,--, chorale,
zangvereniging; "-, civile, burgerlijke
maatschappij; r•, commerciale, handelsvereniging; ,---, conjugate, huwelijksge-
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meenschap; ,,, cooperative, co8peratieve
vereniging; la haute e--, , de hogere starsden, de grote wereld; ,-, protectrice des
animaux, vereniging tot bescherming
van dieren, de dierenbescherming; ,-, de
consommation, $ verbruiksvereniging; la
,.■, de Jesus, de societeit der Jezuieten;
,, de renflouage, bergingsmaatschappij;
la S,--, des Nations, de Volkenbond; ,-., en
commandite, $ commanditaire vennootschap; ‘-, en nom collectif, $ handelsvennootschap; ,--, par actions, maatschappij of winkelvereniging op aandelen;
jeu de —', gezelschapsspel; en ,-.), in de
samenleving, in gezelschap; en ,,, de,
in gezelschap van; alter en , - - - ,, in de
wereld komen, uitgaan.
Socinianisme, In. leer van Socinus, die de
drie-eenheid en Jezus' goddelijkheid verwierp.
Socinien, in. Sociniaan; se-,-, , a. Sociniaans.
sociologie, f. wetenschap der maatschappelijke verschijnselen, naaatschappijleer.
sociologique, a. sociologisch.
sociologiste, in. socioloog.
sociologue, m. socioloog.
socle, in. L. onderstel, voetstuk.
socque, m. (houten) overschoen; toneelSocrate, in. Socrates. [laars.
socratique, a. Socratisch.
soda, m. sodawater, spuitwater.
sodalitê, I. broederschap.
sodè, a. natronhoudend.
sodifêre, a. natronvormend.
sodique, a. natronhoudend.
sodium 1-Om], in. natrium.
Sodome, I. Sodom.
sodomie, f. sodomie.
sodomite, m. sodomiet; ,..i, a. sodomietisch.
sceur, f. zuster; non; (pop.) nichtje — liefje;
(les) deux ,---, s, zusters; les neuf ,--is, de
Muzen; ,---, converse, lekezuster; ,--,
domestique, kloostermeid; la,---, superieure,
de overste; ,-, Anne, zuster Anna;
etre comme ,-,, 4nne, zitten wachten; et
to ,--,?, je tante !; ' de charite, liefdezuster; ,.., s d'infortune, lotgenoten in het
ongeluk; "a de lait, zoogzuster; ,--, du pot,
sceurette, f. (fam.) zusje. [(pop.) verpleegster.
sofa, m. sofa, canape.
soffite, in. soffiet: paneelwerk (aan plafond).
soi, pron. zich; etre et, • ,, zijn eigen baas zijn;
n'etre pas a ,---,, buiten zich zelve zijn;
revenir a ,--i, weer tot zichzelf komen;
chez ,--,, thuis; de ,---,, van zelf; l'amour de
(of du) ,-,, de eigenliefde; en ,---, of de ,-- i,
op zich zelf.
soi-disant, a. (invar.) zogenaamd, gewaand;
„would-be"; r---, , adv. zoals gij beweert,
naar men beweerde.
sole, f. zijde; (varkens)borstel; lang haar
(v. e. hond); angel (aan een degen &);

a:aerie

sole
son, 't zij zo; nu goed !; ainsi ,.."-il! zo
zij het !; amen I ; taut '' peu, een weinig;
d, conj. hetzij; ,-,..., ".-,... hetzij..., hetzij...; - que, conj. (met subj.) hetzij dat.
soixantaine, f. zestigtal; /riser la —, naar
de zestig lopen.
soixante [-sat], zestig; zestigste; e., et onze,
een en zeventig; faire du'' (a l'heure),
met een vaart van 6o km rijden.
soixante-dix [-disl, zeventig.
soixante-dixiime, a. (& m.) zeventigste (deel).
soixante-quinze, 75; /--,, in. X kanon van 75
mm (veldvuurmond).
soixanter, v.intr. op 6o springen, 6o punten
noteren; ,-•-,, v.tr. tot 6o° verwarmen.
soixantiime, a. (& m.) zestigste (deel).
sol, m. grond, bodem; (7' sol; (oud) stuiver.
solacier, v.tr. (oud) soelaas geven, troosten,
verlichting geven.
solaire, a. tot de zon behorend, zonne-;
cadran ,--,, zonnewijzer; couronne "a, corana; systeme ,---,, zonnestelsel.
solandre, f. kloof i. d. knieboog v. e. paard.
solanêes, I. pl. I. familie der nachtschaden.
solanine, f. vergif uit de aardappelplant of
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habille de ‘--- i, (arg.) varken; ouvrier en ,-,a,

zijdewerker.
soierie, I. zijdehandel; zijdefabriek, zijdeweverij; ,--, s, zij den stoff en.
soif, f. Borst'-; ,-, de l' or &, dorst naar goud,
gouddorst; avoir i. a, dorst hebben; avoir
,--, de, dorsten naar; jusqu'd plus "a, tot
men geen dorst meer heeft.
soiffard, m. (pop.) nathals, iem. v.d. natte
gemeente.
soiffer, v.intr. (pop.) zuipen.
soiffleur, m. (pop.) nathals, drinkebroer.
soigné, a. goed verzorgd, in orde°, in de
puntjes, behoorlijk; une racle'e (scene &)
,--de, een... van je welste; ,--,, m. in: du "a,
iets extra fijns; c'est du "a, > ook wat
moois !
soigner, v.tr. zorg dragen voor, verzorgen°;
oppassen, verplegen; geneeskundig behandelen; ,,, l'assurance, de verzekering
bezorgen; (il) faut, ca, u moet daar iets
aan doen; i--, ses dessous, fijn ondergoed
dragen, de uiterste zorg besteden aan Naar
ondergoed; on le soignera, hij zal onder
handen genomen worden; we zullen hem
met applaus begroeten; ,--, l'enfant, (avg.)
een nieuw stuk applaudisseren; ,-%, qn.,
iemand onder handen nemen; iemand eens
flink afdrogen, afranselen; se "a, voor
zijn gezondheid zorgen, zich ontzien;
veel zorg besteden aan zijn toilet, zich
met bijzondere zorg kleden.
soigneur, m. verzorger; (sp.) secondant van
een Bokser.
soigneusement, adv. zorgvuldig, met zorg.
soigneux, a. zorgvuldig; zorgzaam; etre ,,,,
ook: zorgzaam zijn op zijn kleren; P .-, de
qc., bezorgd voor iets. [ik.
soi-memo, zich zelf; un autre,■,, een tweede
soin, m. zorg, oplettendheid; bezorgdheid;
avoir (of prendre) "-, de, zorgen voor;
‘-%,s, diensten; geneeskundige behandeling; oplettendheden; donner des r•ds d,
verzorgen; rendre des "as, het hof maken;
aux ,,,s de, ten huize van, per adres; 'etre
aux petits "as aupres de qn., iem. allerlei
attenties bewijzen.
soir, rn. avond; namiddag; v6Oravond; au
,---,, des avonds; au ,----, d'un beau jour
d'e'te, (op) de avond van een mooie zomerdag; ce ,,,, vanavond; a ce '', tot vanavond; hier (au) ,---,, gisteravond; le ,--",
de avond; des avonds; c'est le "a, het is
avond; *le grand ,-,, de grote avond (der
aanstaande communistische revolutie).
soirée, f. avond; avondpartij; ' musicale,
[partijen.
muziekavondje.
soiriste, m. verslaggever der grote avondsoissonnais, a. van Soissons; .S,-,, in. inwoner van Soissons; lee, landstreek met
Soissons tot hoofdstad.
soissons, m. $ witte boon.

het bitterzoet.

solanum [-am], in. $ nachtschade.
solarises (se), v.pr. een zonnebad nemen.
solbatu, a. aan de vleeszool gekwetst.
solbature, f. kwetsing a. d. vleeszool.
soldanelle, I . $ zeewinde.
soldat, m. krijgsman, soldaat; ,,, de fortune,
die van soldaat tot hoge rang opgeklommen is; ,---, de marine, Z.. marinier; ,---, du
pate, (pop.) kwattasoldaatje, papsoldaat;
jouer au "a, zich het eerst bedienen.
soldatesque, I. woeste bende soldaten; ,-,, a.
soldaten-.
solde, f. sold* titre a la ,---, de, in dienst zijn
van, betaald worden door; '—, m. saldo
(v. e. rekening); overschot, restant; ,-,s,
$ ongeregelde goederen; opruiming (v.
restanten); "--, be'ne'ficiaire, $ winstsaldo;
,■, crlditeur, $ saldo credit; e•, ddbiteur,
$ saldo debet; ,---, favorable, voordelig
saldo; ,---, de'lavorable, "a deficitaire, nadelig saldo; ,--, de (of en) caisse, $ kassaldo; "-, de compte, $ restant; tirer le "a,
$ salderen; cigare de ,--,, uitschotsigaar;
les invites en e•-, , de invites voor een „afdoener"; pour e■., de tout compte, $ per
saldo.
solder, v.tr. bezoldigen; betalen, afdoen;
opruimen (tegen verlaagde prijs); ,--, une
bouteille, een flesje knappen; ,---,, v.pr.
se "a, sluiten; se "--, en deficit, met een
deficit sluiten; se "-, en exce'dent, een voordelig saldo aanwijzen.
soldeur, in. $ handelaar in ongeregelde
goederen.
sole, f. zy tong; voetzool (v. dieren); slag
(deel v. e. bouwland).

soleaire
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soleaire, a. kuit-; muscle '', kuitspier; solidement, adv. solied.
,,, m. kuitspier.
solidification, f. 't vastma ken, 't vastworden.
solicisme, m. taalfout, fout.
solidifier, v.tr. vast maken, doen stollen;
soleil, m. zon; zon (bij vuurwerk); zonnese ,■., , vast worden, stollen.
schijn, zonlicht; RK monstrans; zonne soliditê, f. vast-, dichtheid; hechtheid,
bloem; le ,-, interieur, het zonnetje van
binnen; a fait du , - i, de zon schijnt;
Piquer un ,-.,, (pop.) blozen: au '', au
grand t■d, in de zonneschijn, in de zon;
in 't voile licht der openbaarheid; biens
au, - - , , aardse goederen; dans le ,--., , in de
zon; op de zon; d'un,--, a l'autre, van de
ene dag op de andere; Ste-toi de mon
,--,, ga mij uit de zon; coup de,- -, ,,zonnesteek, rode gelaatskleur (door de zon);
't blozen; plotselinge verliefdheid; avoir
un coup de '', te diep in 't glaasje gekeken hebben; temps de ,---,, zonnig weer;
en plein e, " , in 't voile zonlicht, op klaarlichte dag; entre deux mss, van (tussen)
zonsopgang tot (en) zonsondergang; in
een nacht.
solen 1-len], m. mesheft (schelp).
solennel [sOlanel], a. -lement, adv. plechtig,
statig, feestelijk; deftig.
solennisation [-Tani-], f. plechtige viering.
solenniser, [-15.ni-], v.tr. plechtig vieren,
solennite, [-Tani-] f. plechtigheid, deftigheid;
formaliteiten.
solenolde, in. ijzerdraad in schroefvorm;
stelsel van rondstromen in een richting
gaande.
sol(1)eret [-e], in, ijzeren schoen (v. e.
harnas).
Soleure, f. Solothurn.
solfatare, f. zwavelbedding waaruit dampen
opstijgen.
s olfige, m. : zangoefening op noten; boek
met zangoefeningen.
solfier, v.tr. : Lingende de noten noemen;
van 't blad zingen.
solidaire, a. solidair: onderling verbonden,
saamhorig; ,.., de lui, gemeenschappelijk
aansprakelijk met hem; une plaque d'acier
,--, d'un verrou, een stalen plaat met een
schroef (vastgemaakt).
solidairement, adv. solidair.
solidariser, v.tr. solidair maken; e,,, v.pr.
se ,•,, zich solidair verklaren.
solidarisme, m. maatschappelijk stelsel op
solidariteit berustend.
solidariste, in. aanhanger van het „solidarisme".
solfdaritê, f. onderlinge aansprakelijkheid
voor het geheel; wederzijdse verantwoordelijkheid; saamhorigheid, solidariteit.
solide, a. vast, dicht; duurzaam, degelijk;
hecht, stevig; betrouwbaar, solide; angle
,--,, lichaamshoek; ,---, huveur, stevig drinker; e--, en selle, vast in 't zadel; '', m.
vast lichaam; ,•., de revolution, omwentelingslichaam.

sterkte; duurzaamheid, degelijkheid, soliditeit.
soliloque, in. alleenspraak.
solin, m. ... y ak tussen twee balken.
solipide, a. (& m.) éenhoevig (dier).
soliste, m. & f. solist(e).
solitaire, a. eenzaam, afgezonderd, afgelegen;
humeur E., , neiging tot eenzelvigheid; ver
,,,, lintworm; e.--, , m. kluizenaar; oud wild
zwijn; solitairspel; alleen gezette diamant.
solitairement, adv. eenzaam, alleen.
solitude, f. eenzaamheid; eenzame, afgelegen plaats, woestenij.
solivage, m. 't zagen van balken.
solive, f. bint, dwarsbalk.
soliveau, m. .., kinderbint, balkje; (fig.) onbruikbaar mens, nul.
solivure, f. .e. balklaag.
sollicitation, f. verzoek, aanzoek; dringende
bede; aanbeveling; a la ,--, de, op verzoek
of op aanbeveling van.
solliciter, v.tr. aanzetten, drijven tot; aanzoek doen om, (dringend) verzoeken;
dingen naar;'-., l'attention de, vragen om
de aandacht van; de aandacht trekken;
une audience, gehoor of audièntie
vragen; ,---, la curiosite, de nieuwsgierigheid gaande maken;,--, l'estomac, de maag
prikkelen; ,•-, un itte, een rechter gunstig
zoeken te stemmen; ,-, sa main, naar haar
hand dingen, aanzoek doen om hare hand;
qc. de qn., ,---, qn. de qc., iemand dringend om iets verzoeken; ,--, la transpiration, 't transpireren bevorderen.
solliciteur, m. -euse, f. verzoeker, aanzoeker,
-ster.
sollicitude, f. zorg, bezorgdheid.
Sologne, f. in: la ,-,-, (verte)! pijnappels !
solognot, a. uit Sologne; Ste, inwoner van
Solon, m. Solon.
[Sologne.
solstice, m. zonnestilstand.
solstitial, a. de zonnestilstand betreffend.
solubilisation, f. oplosbaarmaking.
solubiliser, v.tr. oplosbaarmaken.
solubilitê, f. oplosbaarheid.
soluble, a. oplosbaar; verre e', waterglas,
solution, I. oplossing; i-•, de continuite:
gaping, onderbreking.
solutionner, v.tr. oplossen.
solvabilite, f. 't solvent zijn, vermogen om
te betalen.
solvable, a. solvent, in staat om te betalen,
solvant, m. oplosmiddel. [solide.
Somalie, /. Somaliland.
somatisme, a. lichamelijk.
somatisme, m. leer die geestesafwijkingen
aan lichamelijke oorzaken toeschrijft.

somatiste
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somatiste, m. hij die geestesafwijkingen aan
lichamelijke oorzaken toeschrijft.
somatologie, /. leer van 't menselijk lichaam.
sombre, a. -ment, adv. donker, duister,
betrokken; somber, zwaarmoedig; it fait
,,.,, het is triestig weer.
sombrer, v.intr. omslaan, zinken, vergaan;
verloren gaan; ,•,, v.tr. voor de eerste maal
omploegen.
sombrero, m. sombrero, Spaanse zonnehoed .
sommaire, a. beknopt, kort, zakelijk; execution '', parate executie; ,--,, in. korte
inhoud, overzicht.
sommairement, adv. in 't kort.
sommation, f. dagvaarding; opeising; aanmaning; besomming, optelling; opsomming; ,-.., respectueuse, acte van eerbied;
les trois ,-,s, de drie sommaties.
somme, I. som; kort begrip; last (v. e. ezel
&); ‘---, toute of en ,,,, in een woord, alles
bijeengenomen; bete de'',, lastdier; fa fait
des mss, dat loopt op.
somme, tn. slaap; slaapje, dutje; ne faire
qu'un i. ,, aan een stuk doorslapen,
sommeil, in. slaap; slaperigheid; ,•., d'hiver,
winterslaap; P%., de wort (de Tomb), diepe
slaap; le e■., de la mort, de doodslaap; avoir
i--, , slaap hebben; avoir le ,.•, agite &,
onrustig & slapen; dormir d'un profond,,,,
vast slapen, diep in slaap zijn.
sommeiller, v.intr. zacht slapen, sluimeren,
dutten.
sommelier, m. -lire, f. spijsverzorger; keldermeester; bottelier, wijnkellner.
sommellerie, I. ambt v. keldermeester, v.
bottelier; spijskamer, wijnkelder.
sommer, v.tr. dagvaarden, aanmanen; opeisen; optellen; e- , qn. de sa parole,
iemand sommeren zijn belofte te vervullen; ,--, respectueusement, een acte van
eerbied betekenen (aan).
sommet, in. top; toppunt; kruin.
sommier, tn. lastdier; paardenharen matras;
dwarsbalk, schoorbalk; register v. ontvangers; i----, elastique, springveren matras; r-, de caserne, (arg.) soldatenmeid;
,, judiciaire, strafregister.
sommitê, f. uiterste top, spits; eindknop
(v. takken); sommiteit, aanzienlijk-, op
de voorgrond tredend persoon, kopstuk.
somnambule, in. & f. slaapwandelaar, -ster;
somnambule: helderziende (in magnetische
slaap).
somnambulique, a. 't slaapwandelen betreffend; helderziend.
somnambulisme, m. 't slaapwandelen; helderziendheid (in magnetische slaap).
somnifere, a. slaapwekkend; •-•,, tn. slaapmiddel.
somniloque, a. in zijn slaap sprekend.
sonmiloquie, I. 't spreken in de slaap.

sonner

somnolence, f. slaapdronkenheid, slaperigheid.
somnolent, a. slaperig, dommelig.
somnoler, v.intr. dommelen, dutten, soezen.
somptuaire, a. de uitgaven betreffend; loi'-,
wet tegen de weelde.
somptueusement, adv. v. somptueux, a.
weelderig, prachtig, weids.
somptuosite, I. pracht, weelde(righeid).
son, pron. zijn, haar; soms: den.
son, m. klank, geluid, toon; zemelen; ne
faire aucun ,...,, geen kik geven; au ,--,
de la trompette, onder trompetgeschal.
sonate, f. J' sonate.
sonatine, I. it% sonatine, kleine sonate.
sondage, m. 't peilen, 't loden;,•., du terrain,
grondonderzoek.
sonde, f. dieplood, peillood; sonde, tentijzer
(stift om wonden te peilen); peilstok;
(arg.) dokter; ,•-, a fromage, kaasboor;
alley a la ,• -,, 4,, steeds peilende voortzeilen of -stomen.
Sonde, f. Soenda; archipel de la Ste, Soen.
daeilanden; detroit de la S-', straat
Soenda.
sonder, v.tr. peilen; (fig.) onderzoeken, uitspionneren (iets); polsen (iemand); e•-, le
terrain, het terrein verkennen; "-#, v.intr.
onderduiken (v. een walvis).
songeur, rn. loder, peiler; onderzoeker; (arg.)
spion, advokaat; ,,,, a. peilend, onderzbekend.
sondit, a. de door hem genoemde.
songe, m. droom;'' est mensonge, dromen
zijn bedrog; faireun, een droom hebben,
dromen.
songe-creux, m. (fam.) dromer, mijmeraar,
suffer.
songe-malice, m. & f. die lelijke streken
uithaalt.
songer, v.intr. dromen, mijmeren; denken,
peinzen; bedenken; ".., a une fille, over een
meisje denken; ".., et mal, kwaaddenkend
zijn; jets kwaads van zins zijn; j'y songe!,
daar schiet me jets te binnen ! dat's waar
ook !; vous n'y songez pas of y songez-vous?
dat meent u niet, hoe komt ge er bij?
songerie, I. dromerij.
songeur, tn. dromer, mijmeraar; '', a.
dromerig, mijmerend.
sonnaille, f. klokje, bel (v. vee).
sonnailler, m. beldrager, belhamel; r...,, v.intr.
voortdurend bellen, bengelen.
sonnant, a. klinkencl, especes yes, klinkende
munt; horloge e■,e, slaande klok; a huit
heures ,---, es, klokslag acht uur.
sonner, v.intr. luiden; klinken; aanbellen;
slaan (v. e. uurwerk); on sonne, er wordt
gebeld; ,---, a cheval, opstijgen blazen; ,---,
au feu, brandalarm blazen; ,-..., du coy, op
de hoorn blazen; faire, laten klinken,
rammelen met; duidelijk laten horen

sonnerie

sortie
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(een letter); hoog opgeven van, uitbazuinen; ,■,, v.tr. luiden; schellen, bellen;
door luiden of blazen 't teken geven van;
(pop.) avoir trente ans biers somas, over
de dertig zijn; ,--, les demies, de halve uren
slaan; ne ,---, mot de qc., niet reppen van
iets, boe noch ba zeggen over iets, er seen
mond over opendoen; ,..., la retraite, de
aftocht blazen; se la ', (arg.) een stevig
maal naar binnen werken, hem van
katoen geven (aan tafel).
sonnerie, I. klokgelui; klokkenspel; slagwerk (v. e. uurwerk); trompetsignaal; P.-,
electrique, electrische bel;'' des carottiers,
(arg.) X ziekenappel.
sonnet, tn. sonnet, klinkdicht.
sonnette, I. bel, schel; X heimachine; t
rammelaar: rode herfstcalville; (arg.)
tong; zilvergeld; ,--, d'alarme, brandbel;
,---, de nuit, nachtschel; ,---, de secours,
dokters nachtschel; tirer la r ., , aan de bel
trekken, aanbellen; serpent a ,.., s, ratelslang; etre assujetti a la , i, altijd klaar
moeten staan, een slaaf van de bel zijn;
battre of enfoncer a la , .i, heien.
sonnettiste, in. & f. sonnettendichter(es).
sonneur, m. klokluider; heier; ,.., (de cor),
hoornblazer; i. ., de trompette, trompetblazer.
sonnet, in. twee zessen (met dobbelstenen).
sonomêtre , tn. klankmeter, toonmeter.
sonore, a. -ment, adv. helderklinkend; welluidend; hoorbaar; une chambre ,---,, een
gehorige kamer; onde ‘-,, geluidsgolf;
salle ,--,, zaal met goede acoustiek.
sonoritê, I. klank, klankrijkheid; la ,--, d'une
dglise, goede acoustiek van een kerk.
sopha, in. canapé, sota.
Sophie, f. Sophia, Sophie; faire sa,-, , (fain.)
de preutse spelen; ,-,-tourne 1' veil, (arg.)
de dood.
sophisme, m. drogrede, sophisme.
sophiste, tn. drogredenaar, sophist.
sophistication, f. vervalsing.
sophistique, a. spitsvondig, bedrieglijk,
sophistisch; —', f. leer der sophisten.
sophistiquer, v.tr. vervalsen; ,--i, v.intr.
sophistisch redeneren.
sophistiquerie, 1. haarkloverij.
sophistiqueur, m. -ease, f. vervalser, vervalsster; drogredenaar(ster).
Sophocle, in. Sophocles.
soporatif, soporifêre of soporifique, a. slaapverwekkend; (fig.) vcrvelend; i•d, in.
slaapmiddel.
soporeux, a. een zware slaap veroorzakend.
soprano, in. ,1‘ sopraan (stem).
sor, zie sour.
sorbe, f. $ sorbepeer; lijsterbes.
sorbet [-ba!, in. sorbet.
sorbêtrire, f. ijsbus, ijsemmer
sorbier, m. ; lijsterbes,

sorbonique, f. (oud.) theologische dissertatie.
Sorboniste, in. (oud.) theologisch doctor v. d.
Sorbonne.

sorbonnard, in. (ongunst. bet.) leerling v. d.
Sorbonne.

Sorbonne, f. (oudt.) theologische faculteit;
(nu) universiteit te Parijs; (arg.) kop.

sorbonner, v. intr. redeneren.
sorbonnien, a. & in. (student) van de Sorsorcellerie, f. toverij, hekserij. [bonne.
sorcier, in. -sere, f. tovenaar; toverheks.
sordide, a. -ment, adv. vuil; verachtelijk;
vrekkig, gierig.

sordidite, f. vuilheid; vrekkigheid.
sore, in. $ sporengroep van varens.
sorgho, in. $ Indiaanse gierst.
sorgue, f. (arg.) nacht.
sorguer, v.intr. (arg.) maffen.
sorite, f. kettingsluitrede.
Sorlingues, f.pi. Scillyeilanden (bij Cornwall).

sornettep I. praatje, beuzelarij; ,-., s que tout

cela! allemaal praatjes ! conter des N s a
qn., iemand kletspraatjes verkopen.
sororal, a. zusterlijk, zuster-.
sororicide, m. zustermoord(enaar).
sort, m. noodlot, lot; toverij, betovering;
le ,--, en est jetë, de teerling is geworpen;
faire un ,---, a qn., iemands lot verzekeren,
een zekere toekomst waarborgen; jeter
un ,---, sur, betoveren; tirer au —, loten;
it y a un ,---, sur..., er rust een noodlot op...;
par le ,--,, door loten.
sortable, a. passend, voegzaam, aannemelijk.
sortant, a. uitkomend, aftredend; ,--, m. die
weggaat; les entrants et les mss, de binnentredenden en de heengaanden.
sorte, f. soort; slag; wijze; toute(s) —(s)
d'aventures &, allerlei avonturen; avec
quelque ,--, de confiance, met een zeker
vertrouwen; un... darts ma ,• d , een... in
mijn genre, v an mijn slag; de la ,,,, zo,
op die wijze; lui parler de la bonne, - . , , hem
eens Rink zeggen waar 't op staat; de ,--,
que, en ,-,, que (find. en subj.), en,---, de (in f.),
zodat; en quelque N,
• - , , om zo te zeggen,
in zekere zin.
sorti, a. uitgegaan, uit, buiten; /., du rang, X
uit de gelederen voortgekomen.
sortie, f. uitgang; 't uitgaan; uitval (v. belegerden of tegen misbruik &); uitvoer
(v. waren); fausse ,. .,, geveinsd weggaan;
,--, de bal, sortie, avondcape; (arg.) stok;
la ,-,, des dents, het clOOrkomen van de
tanden; ,---, de prison, ontslag uit de ge vangenis; effectuer des ,-%,s, ,t vluchten
maken; faire une ,-.., de ... hommes, X
een uitval doen met ... man; se me'nager
une ,---,, een achterdeurtje openhouden;
lui pousser une'---, (arg.), hem een standje
maken; a la ,--, de, bij 't uitgaan van,
lia afloop van; bij 't verlaten van, op het

sortilege
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sotie, f. satiriek kluchtspel in de Middel-

einde van; bij de uitgang van; droits
de ,-- uitgaande rechten; examen de
uitgaansdag;
eindexamen; jour de
uitgangsdeur; (fig.) achterporte de
deurtje.
sortilige, m. tovermiddel, toverij, hekserij.
sortir, v.intr. uitgaan, uitkomen, naar buiten
komen (gaan); (fig.) uitkomen; faire
doen uitgaan; uitlaten; uitzenden, wegde (du
zenden; N a cheval, uitrijden;
&)..., komen uit; voortkomen uit, afkomstig zijn van; geraken uit; overschrijden;
d'affaire avec qn, met iemand afhande son caractere, zijn gewone
delen;
de charge (d'une
kalmte verliezen;
charge), aftreden, zijn betrekking neerde diner, pas (zo) van tafel
leggen;
komen; de l'enfance, groot worden (v.
kinderen); faire qn. de ses Bonds, iemand
zijn gewone kalmte doen verliezen; it n'y
de la, daar is geen ontkomen
a pas a
aan; sorter-de la! antwoord daar eens op
als je kunt ! de bon lieu, van goede
huize zijn;,,, de maladie, pas van een ziekte opgestaan zijn, pas een ziekte doorgemaakt hebben;,--, de mesure, f uit de maat
raken; sortez de ma presence! uit mijn
ogen !; N de la question, buiten de questie
de la
des rails, derailleren;
gaan;
scene, van het toneel of gaan, de table,
van tafel opstaan (komen); cela m'est
sorti de la tete, dat is me door het hoofd
de chez Hirsch &, uit de
gegaan;
winkel van Hirsch komen (v. japonnen
&); de chez un ami, van een vriend
vandaan komen; ,--, de derriere un arhre,
achter een boom vandaan komen; je sors
d'en prendre, ik heb er net van gehad
(net mijn portie op); (fig.) ik heb er mijn
bekomst van; sors d'ici! eruit ! d'ofi
sortez-vows donc?, maar weet je dan nergens van?; ,--, du rollege, kersvers van
school (de schoolbanken) komen; ti du
lit, opstaan; du sujet, van het onderwerp afdwalen; f•-, du ton, al' uit de
toon vallen, vals zingen; /-•-, en voiture,
uitrijden; v.tr. naar buiten brengen,
-halen &; buiten zetten; uitlaten; (fig.) te
berde brengen, op de proppen komen
les enfants, uitgaan met de kinmet;
de,
't uitgaan van; au
deren;
bij 't einde van, bij 't uitgaan van; au
du lit, bij 't opstaan; v.tr. (regelm.
w.w.) verkrijgen, hebben; /-%-, son effet, uitwerking hebben.
sosie, [-zi] m. dubbelganger.
sot, sotte, a. zot, dwaas, gek, onnozel, verlegen; , m. -te, f. gek, dwaas, zot; gekkin; quelque • zo dom ben ik niet !,
en trois
ezel in folio; c'est un
triple
lettres, een aartsuilskuiken.
soariologie, f. heilsleer.

eeuwen.

sot-l'y-laisse, m. lekkerste stukje a. e. vogel,
staartstuk.
sottement, adv. dwaas, dwaas genoeg, dwaselijk, dom.
sottise,f. dwaasheid, gekheid; domme streek;
grofheid, lompheid.
sottisfer, m. lijst van dwaasheden; moppenverzameling.
sou, m. stuiver
5 centimes = ong. 21/2
cent); cent mss, vijf frank; Bros
2stuiverstuk
io centimes); quatre Ns
fumer, voor een dubbeltje rooktabak;
six priser, voor 3 stuiver snuff;
avoir des mss ,duiten (geld) hebben;
avoir le ,--, du franc, vijf percent krijgen
(bij inkopen); n'avoir pas le e%d , ne pas
vaillant, geen cent hebben;
avoir le
n'avoir ni
ni maille, geen rooie duit
bezitten; avoir mange ses quatre mss, zijn
centjes op hebben; mettre,-., sur elke
cent sparen; payer ti 4, cent voor cent
betalen; a (de) quatre mss, ... van links;
fait comme quatre
armoedig slonzig of
slecht gekleed; cela vaut cent francs comme
dat is beslist ioo frank waard;
un
pas mechant pour deux ,---, s, waar geen
greintje kwaad in zit; pour quatre
voor een schijntje, voor een appel en een
ei; pour quatre e.%ds de..., voor een dubbeltje... (in een winkel).
m. Zwaab;
Souabe, f. Zwaben;
a.
Zwabisch.
soubassement, m. voetstuk, grondmuur.
soubresaut, m. sprong (v. e. paard); zenuwtrekking, stuiptrekking; 't opspringen.
soubrette, f. soubrette: vertrouwde kamenier (inz. als theaterrol).
soubreveste, I. kamizool zonder mouwen.
souche, f. boomstomp; tronk; stronk; stam(vader); blok; houten Klaas, botterik;
souche: stok (niet afscheurbaar gedeelte
v. geperforcerde boekjes); nagemaakte
kerkkaars van bout of blik; jairee•d, wortel schieten, nakomelingen hebben, een familie stichten; fumer une (arg.) onder
het groene zoodje liggen.
souchet, m. slecht.soort bouwsteen; $ cipergras.
souchetage, m. (oud) schouw der afgehouwen bomen in een bos.
soucheteur, m. (oud) keurder der afgehouwen bomen.
souchon, tn. stobbetje, boomstompje.
souci, m. zorg, onrust, kommer, verdriet;
$ goudsbloem:
d'eau (des marais) $
dotterbloem; ii est tout mon hij is
't enigste waar ik om geef; c'est la
le cadet of le moindre de sates mss, 't zal
mij'n zorg zijn, daar maal ik wat on);
supreme, het ene nodige; avoir
le
de,
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geen zuchtje wind; le "-, de (la) vie, le "-,
zich bekommeren over; donner bien du ,- -,,
vital, de levensadem; n'avoir plus que le"-, ,
veel zorg veroorzaken; prendre du ,--,, zich
n'avoir plus qu'un ,., de vie, zieltogen,
zorg maken; prendre un tel ,., de, zich
op sterven liggen; manquer de es, geen
zoveel aangelegen laten liggen aan; sans
adem genoeg hebben, kortademig zijn;
,,,, zonder zorg, onbezorgd.
(fig.) bezieling missen; retenir son ,-,, zijn
soucier, v.tr. een zorg zijn; cela le (lui) soucie
adem inhouden; zie ook: renverser.
fort peu, daar bekommert hij zich niet
over; ,-., v. pr. se ' (de), bezorgd zijn, soufflé, a. gerezen; stemloos (v. consonanten); papier ,--- , , soort fluwelig behangzich bekommeren (over, om); je me soucie
selpapiery%,,m.zeer luchtig gerezen gebak;
hien (of peu) de..., 'le ne me soucie pas mal
,,,e,
f. stemloze medeklinker.
de, daar maal ik wat om...; je ne me soucie
pas de perdre ma place, ik veil liefst mijn soufflement, In. 't blazen & 't wegkapen.
betrekking niet verliezen; je ne me soucie souffler, v.intr. blazen; waaien; ademen;
hijgen, snuiven; uitblazen, weer op adem
pas qu'il vienne, ik zou niet willen dat
komen; it ?ease ,--- i , hij durft niet kikken;
hij komt; it s'en soucie comme de ran
ne pas ,--, d'une chose, van een zaak
quarante (comme un poisson d'une pomme),
daar trekt hij zich geen zier van aan;
niet reppen; ,%-, n'est pas jouer, blazen
geldt niet voor zet (bij 't dammen); ,--,,
sans trot' se ,-, de la virile, zonder het al
v.tr. blazen; uit-, wegblazen; opblazen;
te nauw met de waarheid te neinen.
aanblazen; voorzeggen, souffleren, insoucleusement, adv. v. soucieux, a. bezorgd,
blazen; blazen (bij 't damspel); kapen,
vol zorg (voor, de); bekommerd (om, over,
afhandig maken; ' un emploi a qn.,
de); (--, de plaire, er op uit om te behagen.
iem. een betrekking voor de neus wegsoucoupe, I. schoteltje (onder 't kopje).
kapen; ,---, le froid et le chaud, met twee
soudable, a. soldeerbaar.
monden spreken; ne ,.•., mot, geen stom
soudage, rn. in 't solderen.
woord zeggen; ' un navire, een schip
soudain, a. & adv. -ement, adv. plotseling;
opboeien; ,--, le pave, 't verzakte plaeensklaps.
veisel ophogen; ,---, l'orgue, het orgel
soudainete, f. 't plotselinge (gebeuren).
trappen; ,--, des pois (pop.), met bolle
Soudan, in. Soedan.
wangen blazen; ,---, qc. a qn., iemand iets
Soudanais, a. Soedanees; S,- .,, m. Soedanees; het soedanees.
afhandig maken, hem iets voor de neus
wegkapen; ,---/ qn., iemand voorzeggen,
soudanite, f. tropenkolder.
iemand influisteren wat hij zeggen moet;
soudard of soudart, m. (fam.) oudgediende,
snorbaard.
(., sa veilleuse, (pop.) uitknijpen: doodgaan.
soude, f. $ zoutkruid; soda;'---, caustique (in
soufflerie, f. blaaswerk (v. e. orgel); gesamenstellingen:) natrium.
zamenlijke blaasbalgen (v. e. smidse &).
v.tr. solderen; aaneenhechten;
souder,
doen samensmelten (met, a); lampe ci "-,, soufflet, m. blaasbalg; neerslaande kap v.
e. rijtuig; slag in 't gezicht 2, oorvijg; lui
soldeerlamp; "-,, v, pr. se ,--,, gesoldeerd
donner un'', hem een klap geven 2, (fig.),
worden; zich laten solderen; (fig.) samenhem een klap in 't aangezicht geven;
groeien.
malle ci ,---,, harmonicavalies.
soudeur, m. soldeerder; ,-., autogene, autogeenlasser.
souffleter, v.tr. ecn oorvijg geven; (fig.)
een klap in het aangezicht geven.
soudier, m. sodafabrikant.
souffleteur, in. die klappen uitdeelt.
soudiire, f. sodafabriek.
in.
soldeerkolf,
soldeerbout.
souffleur,
m. -euse, I. (glas)blazer; orgelsoudoir,
trapper; voorzegger, souffleur (in de
soudoyer, v.tr. bezoldigen, betalen (troeschouwburg); ,-,s, blazers (populaire
pen).
naam voor dolfijnachtigen); ,%., a. dampig
soudure, f. soldeersel; soldering; gesoldeer(v. paatd).
[ taal).
de plaats.
soufflure, f. (giet)gal: blaas (in glas en mesoue, I. varkenshok.
souffrance, f. 't lijden, smart, vergunning;
soufflage, m. 't glasblazen.
uitstel; etre en ' , kwijnen; onbestelbaar
soufflant, m. (arg.) waldhoom; blaastoestel;
zijn, onafgehaald ergens liggen; nog on[pistool.
soufflante, f. (arg.) trompet.
betaald zijn of on aangezuiverd; nog onsoufflard, m. gat in de grond waardoor
beantwoord; over tijd (v. verwacht schip);
damp uitstroomt.
zijn blijven steken (v. trein); laisser en
souffle, m. 't blazen; adem, ademtocht;
,,,, verwaarlozen, verzuimen; rester en
't suizen (v. d. wind); zuchtje, windje;
,---,, blijven staan (in 't bagage bureau);
geest, ingeving; le ,-,-, createur, de schepniet geaccepteerd worden (v. e. wissel);
pende adem; le ,---, lyrique, de lyrische
tenir un article en "-,, een post tot nader
aanblazing of bezieling; le'' du genie, de
onvoldaan laten.
inspiratie van 't genie; pas un ,-, de vent,

soumission
748
ting verschaffen; een behoefte bevresouffrant, a. lijdend; geduldig, verdraag-

souffrant

zaam; Eglie ,.,e, de lijdende kerk (de
zielen in 't vagevuur).
souffrante, f. (pop.) lucifer.
souffre-douleur, m. (fam. )zondenbok; mikpunt; werkpak.
souffreteux, a. lijdend, ziekelijk, behoeftig;
e. ., m. lijder, sukkelaar, arme sukkelaar.
souffrir, v.tr. lijden, ondergaan; verdragen,
toelaten, gedogen, dulden; vergunnen;
on le vouffre, hij wordt er geduld; je ne
peux le N, ik kan hem niet uitstaan; t,./,
v.intr. lijden, pijn hebben; verdriet hebben; ,.., de la faim, honger lijden;'- ., de
la poitrine, borstlijder zijn; ,---, de la téte,
aan hoofdpijnen lijden; cela me fait N,
dat doet mij Teed (verdriet); '' v.pr. se
,--i, geleden (geduld &) worden; elkaar
verdragen &.
soufrage, m. 't zwavelen, zwaveling.
soufre, m. zwavel, solfer, sulfer; ,, brut,
zwavelerts; ,,, natif, gedegen zwavel;
en canon, pijpzwavel; P%-, , a, zwavelkleurig.
soufre, a. gezwaveld; zwavelhoudend, zwavel-; zwavelkleurig.
soufrer, v.tr. zwavelen.
soufreur, in. zwavelaar.
soufrier, m. zwavelwerker.
soufriire, I. zwavelgroeve, -mijn.
soufroir, in. zwavelkamer.
sougarde, zie sousgarde.
souhait, m. wens; verlangen; 4,---,, naar wens.
souhaitable, a. wenselijk.
souhaiter, v.tr. wensen; toewensen; verlangen
naar; je vous la souhaite bonne et heureuse,
gelukkig nieuwjaar ! veel heil en zegen !;
je vous en souhaite, ik help het u wensen.
souillard, m. watergat (i. e. steen); steen
met een watergat.
souillarde, I. loogbak; spoelbak, -vertrek;
(arg.) zijde.
souille, I. modderpoel, waarin 't wilde zwijn
zich wentelt; zelling.
souiller, v.tr. bemorsen, vuil maken, bevlekken, bezoedelen; se ,-,, zich bevlekken of bezoedelen.
souillon, m. & f. slons, totebel, vuilpoes;
,---, de cuisine, vatenwasster.
souillonner, v.tr. bevuilen, bemorsen, beduimelen.
souillure, I. bemorsing, bevlekking; smet,
vlek.
souk, m. (afr.) markt-, winkelbuurt.
soul [su], a. verzadigd; zat; dronken; t■-,,
m. , dormir tout son '', flink uitslapen;
manger tout son ,,,, eten zoveel men lust;
e'en ai tout mon f- • -,, ik heb er mijn bekomst
van.
soulagement, in. verlichting, verzachting;
ondersteuning, soelaas.
soulager, v.tr. verlichten; verzachten, lenigen, ondersteunen; se ,---a, zich verlich-

digen, zich ontlasten (ook == ontlasting

soulait, in: it (.,, hij placht. [hebben).
sofilard, m. (pop.) dronkaard, dronkenlap;
(--, a. bezopen, dronken.

soulas [ -14 vi. (oud) soelaas, troost.
sofilaud, in. (pop.) dronkenlap.
soulcie, m. It rotsmus.
sailer, v.tr. verzadigen, ten volle bevredigen; dronken-, zat maken; se , - - --,, zich
overeten; zich dronken drinken.

sotilerie, f. (pop.) zuiperij, zuip.
soulêvement, m. opbruising; opheffing; oproer, opstand; verontwaardiging; ' de
cceur, misselijkheid.
soulever, v.tr. oplichten, optillen; verzetten (bergen); doen opwaaien, opjagen
(stof); opzwepen (de golven); (fig.) oproerig maken; verontwaardigen; gaande
maken; in 't harnas jagen; opwerpen
(een vraag); (arg.) achterover drukken:
stelen; ,., le c mut', misselijk maken; ,--.0
l'indignation, verontwaardiging wekken;
,---, des protestations, protest uitlokken; ,..,,
v.intr. le c'ur lui souleve, hij wordt misselijk; se '—, zich verheffen, zich oprichten;
opgezweept worden, hoog gaan (v. golven); opstaan, aan 't muiten gaan.
souleveur, in. optiller; ,.-,, a. optillend,
hef-, appareil ,--,, hefwerktuig.
souller, m. (lage) schoen; ,---, s de'couverts, lage
schoenen; e-as plats, schoenen zonder hakken; des e.---, s vingt-cinq = neuf et treize
et trois: (neufs et tr is e'troits), nieuwe to
nauwe schoenen; ,--is 4 pointes, puntschoenen, klimschoenen; ,■,s de cycliste, fictsschoenen;e■is de femme,damesschoenen;,%is
de plage, strandschoenen; mettreses,•-is en
pantoufles, zijn schoenen van achter plat
trappen; 'tre dans ses petits ,--, s, niet
op zijn gemak zijn, in de knel zitten;
mettre son pied dans toes les ,•-, s, overal
zijn neus in steken; mourir dans ses ,--,s, in
zijn bed sterven; chacun sait o tl le e■,
le blesse, ieder weet waar de schoen hem
soulignement, m. onderstreping. [wringt.
souligner, v.tr. onderstrepen; doen uitkomen,
aandikken; (arg.) kleuren (v. acteurs).
sofilographie, f. drankzucht; (pop.) dronkemansboel.
souloir, v. intr. (oud) plegen, gewoon zijn.
soillot, in. (pop.) zuiplap.
sou(l)te, f. som ter gelijkmaking bij ruiling &.
soumettre, v.tr. onderwerpen°; overlaten,
voorleggen; '' v.pr. se ,---i, zich onderwerpen, se ,--, 4 tout, zich maar alles laten
welgevallen. [ ven (als prostituee).
soumis, a. onderworpen, gedwee; ingeschresoumission, I. onderwerping, onderdanigheid; inschrijving (voor een aanbesteding);
faire sa —, zich onderwerpen; zich overgeven; inschrijven bij een aanbesteding;
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en (par) P.,, bij inschrijving; sur N s cachetees, met gesloten (verzegelde) biljetten.
soumissionnaire, m. inschrijver, aannemer.
soumissionner, v.tr. inschrijven, aannemen.
soupape, f. X ventiel, Melo; i'--i a air, ,■., reniflante, luchtventiel; ,---, a gaz, ,-•-, de
digonflement, gasklep (v. luchtballon); ,-..../
de melange, mengklep (v. gasmotor); ,-..
d'êrnission, uitlaatklep; ,-., d'admission,
a smoorklep; ' a papillon, vleugelventiel; '' d'aspiration, zuigventiel; ,-,./ de
purge, afblaasventiel; ,--, de siarete, veiligheidsklep; lui sevrer la '', (arg,) hem de
keel dichtknijpen.
soupatoire, in: diner ,--,, laat diner waarna
het souper vervalt.
soupcon, in. argwaan, verdenking; vermoeden, gissing; ideetje, beetje, druppeltje;
an ,---, de fievre, een lichte aanval van
koorts; pas un' de . . . geen spoortje .. .
les P.-is se sont porte's SW lui, de verdenking is op hem gevallen; concevoir of
prendre du "-, contre qn., argwaan krijgen;
(opvatten) tegen iem.; nourrir des —'s
contre, argwaan koesteren tegen; sur
un ,-.,, op blote verdenking.
soupconnable, a. te verdenken.
Eoupconner, v.tr. verdenken; gissen, vermoeden; le ,---i d'un grand e'goisme, lui,-,
un grand e'goisme, hem verdenken van
grote zelfzucht; le r---, enclin a..., hem
ervan verdenken geneigd te zijn tot...
soupconneusement, adv. zie soupconneux.
soup conneux, a. achterdochtig, wantrouwend; ,---, m. achterdochtig of wantrouwend persoon.
soupe, f. soep; snede brood, in bouillon geweekt; e--, grasse, vleessoep; ,--., maigre,
magere soep; ,---, populaire, volksspijsuitdeling; ,--, scolaire, kindervoeding;
".., au lait, melkpap; ' au vin, wijnsoep;
in wijn gedoopt stuk brood; venez prendre
la e- , avec nous, komt u een bordje soep
bij ons eten ---.: bij ons dineren, tallier
la ,-,,, het brood snijden voor de soep;
tremper la , - - - ,, de bouillon op het brood
schenken; tremper une ,---, a qn. iemand
een fiks pak slaag toedienen; tremPe
comme une e .i, doornat; ivre comme une",,
stomdronken; s'emporter comme une ,---,
au lait, gauw opstuiven; des la ',
van het begin van de maaltijd.
soupe, m. zie souper.
soupe-au-lait, a. isabellakleurig, opvliegend;
(pop.) ,--, f. opgewonden standje.
soupente, I. hangriem (v. e. koets); insteekkarner; (pop.) buik; (arg.) hoed.
souper, v.intr. 't avondeten gebruiken, souperen; j'en ai soupe, (arg.) ik heb er
mijn buik van vol, ik ben het beu, 't hangt
me de keel uit; ,--,, m. avondeten, souper.

sourd

soupesement, m. 't op de hand wegen.
soupeser, v.tr. met de hand wegen; se faire
,---,, (arg.) een uitbrander oplopen of krijgen.
soupeur, m. -euse, I. iem. die (gewoonlijk)
soupeert, die van een fijn souper en laat
uitblijven houdt.
soupeuse, f. scharreldame, die (tegen provisie) heren meelokt naar fijne restaurants. Cgravenhelm.
soupiêre, I. soepterrine; (arg.).< loopsoupir, m. zucht; lk kwart rust; ,..., d'ivrogne,
hik; demi- ,- • 3 , 1 18 rust; quart de ^,, 3118
rust; pousser un '', een zucht slaken;
rendre le dernier ,--/, de laatste adem
uitblazen; tirer des — s de ses talons,
zuchten als een blaasbalg, de stenen uit
de grond zuchten.
soupirail, m. (p1. soupiraux) keldergat;
luchtgat; ,---, dans la glace, wak (in het ijs).
soupirant, a. zuchtend, smachtend; '' m.
minnaar, verliefde, aanbidder.
soupirer, v.intr. zuchten;,---, apres (of vers),
verlangen naar; /---, tour qn., verliefd zijn
op iemand; ,---, v.tr. uitzuchten, ,..--, des vers,
zich uiten in smachtende verzen.
souple, a. -ment, adv. soepel, buigzaam;
lenig; gedwee, handelbaar, volgzaam.
souplesse, /. soepeiheid, buigzaamheid,
lenigheid; gedweeheid, handelbaarheid.
souquenille, f . lange grove linnen kiel; versleten plunje.
souquer, v.tr. stevig aanhalen; (arg.) slaan,
stompen; ,---, v.intr. in: ,---, sur la came,
in de riemen hangen.
souquillon [-k-], m. stronk.
sourcellerie, f het vinden van bronnen door
middel van de wichelroede.
source, f. bron; (fig.)°oorsprong; P%-, lumineuse;
lichtbron; lest-, s de la grIice, de genadebronnen (der sacramenten); avoir of
prendre sa N , ontspringen; tirer sa ,---,
de, zijn oorsprong vinden in, afkomstig
zijn van; 'etre a la N,, bij de bron zitten,
remonter a la N-,,, opklimmen (teruggaan)
tot de bron; de bonne e i, uit goede bron.
sourcier, m. bronnenzoeker, -vinder; baguette
de /--,, wichelroede.
sourcil [-si], tn. wenkbrauw; ,---is de hanneton,
soort franje; froncer les N-s,i s, de wenkbrauwen fronsen.
sourciller 1-silj el a. van de wenkbrauw;
arcade ,--siere, wenkbrauwboog.
sourciller r-sije] v.intr. de wenkbrauwen
fronsen; ne pas ?----,, geen spier vertrekken,
blikken noch blozen; sans ,---,, zonder een
spier te vertrekken.
sourcilleux 1-sij cbi a. trots; 0 hoog, steil.
sourd, a. doof; dot; heimelijk, in 't verborgen; lanterne ,---, e, dievenlantaarn;
faire la -'e oreille, zich doof houden,
aux prie'res,
oostindisch doof zijn; '
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doof voor smekingen; ,,, comme un pot
(une pioche &), zo doof als een pot (een
kwartel); e-, , m. dove; autant parley a
un Ni, , dat is aan dovemans deur geklopt; crier comme un r,,, uit alle macht
schreeuwen; it n'y a pas de tire ,---, que
celui (mine veut pas entendre, de ergste
do y en zijn zij die niet willen horen; e%de,/.
(arg.) cel.
sourdaud, a. hardhorig; ,-•,, m. -e, f. hardhorige.
sourdement, adv. dof (klinkend); in 't geheim, heimelijk.
sourdiire, f. geluiddempend vensterluik.
sourdine, f. demper, sourdine; mettre une
, a..., de demper opzetten, temperen;
a la ,■.,, stilletjes, stiekum; en ,•,, j' con
sordino; (fig.) gedempt, zachtjes; stilletjes, stiekum.
sourdingue, a. & in. doof, dove.
sourdt-muett, a. & m. sourdet-muettet, f.
doofstom(me).
sourdre, v.intr. (oud) opborrelen, opwellen,
ontspringen; ontstaan.
souriant, a. glimlachend.
s ouriceau, m. jonge muis.
souriciere, I. muizenval 2 ; (arg.) spekkamer:
politiegevangenis to Parijs; se jeter dans
la ,---,, in de val lopen.
souriquois, a. in: le peuple ,--,, 't muizenvolkje.
sourire, v.intr. glimlachen; toelachen;',., a...,
glimlachen tegen, toelachen; e-,- , d'un
sourire ironique, ironisch lachen; ,..,, tn.
glimlach; avoir le ,---,, (fam.) lachend
(glunder) kijken, glunderen; it eut un ,---,
ironique, hij lachte ironisch; envoyer
un ,--, a qn., iemand toelachen; avec
le ,■,, (al) glimlachend.
souris, m. glimlach.
souris, f. muis 2 (aan hand en ook van bout
vlees); kus op het oog; ,■., nine, dwergmuis; "-, des champs, veldmuis; ,---, de
montagne, springmuis; ,---, de terre, veldmuis; ,---, d'h6tel, „hotelrat"; on aurait
entendu une ,--, trotter, men kon een
speld horen vallen; faire la ,---,, stilletjes iemands zak doorzoeken; faire
la ,•., le long de la jambe, iemand langs
zijn been kriebelgrabbelen; ,---,, a. muiskleurig, grijs.
souris-chauvet, f. 4,, vleermuis.
sournois, a. achterhoudend, achterbaks,
geniepig; i.■, m. geniepigerd.
sournoisement, adv. genieperig, in 't geniep.
sournoiserfe, f. geniepigheid; geniepige
streek.
soursoubrer, v.tr. (pop.) 't onderste boven
keren.
sous, prep. onder'; ' bois, in het bos; ,--,
clef, achter slot;'..--, l'espoir de, in de hoop
van . . .; ,•.., huit lours, binnen acht da-

so us-espece

gen; — peine de, op straffe van; ,-,,
peu, binnen kort; ,--, la pluie, in de regen;
cheval ".., poil noir, paard met zwart haar.
sous-abonne, m. abonne van een abonn 6.
sous-affermer, i . .tr. . in onderpacht geven
of nemen.
sous-affluentt, m. bijrivier v.e . zijrivier.
sous-affreter, v.tr. onderbevrachten.
sous-affreteur, rn. onderbevrachter.
sous-Age, in. en e-d, onder de leeftijd.
sous-aidet, m. onder-, medehelper.
sous-am endementt, 112. subamendement.
sous-amen der, v.tr. subamenderen.
sous-arbrisseaut, m. $ halve heester.
sous-arrondissement, m. onderafdeling.
sous-archiviste, tn. onderarchivaris.
sous-axillaire, a. $ onder de oksel ingeplant.
sous-bail, m. (p1. des sous-baur), onderhuurcontract.
sous-bailleurt, m. onderverhuurder.
sous-bande, I. zending onder kruisband.
sous-barbe, f. & m. paardenonderkin; halsterriem; kt, waterstag.
sous-bibliothêcaire, m. onderbibliothekaris.
sous-bois, in. wat onder de bomen groeit;
onderhout, bosgezicht (van binnen).
sous-bras, in. sous-bras, armlap.
sous-brigadiert, tn. korporaal bij de douaniers.
sous-cape, f. onderdekblad.
sous-chef t, m. onderchef, -bevelhebber.
sous-clavier, a. onder 't sleutelbeen.
sous-comcnissairet, m. ondercommissaris.
sous-commissiont, f. subcommissie.
sous-comptoir, In. bijkantoor.
sous-cortical, a. onder de schors liggend.
sous-costal, a. onder de ribben, onderribbig.
souscripteur, m. ondertekenaar, intekenaar.
souscription, I. onder-, intekening; inschrijving (op lening); slotformule, onderschrift (van brief); les ,.,s soot adresse'es a
M. A . , men tekent in bij den Hr. A.;
public par i-•,, in afleveringen uitgegeven.
souscrire, v.tr. ondertekenen; intekenen
voor; P%-, , v.intr. intekenen; ,,-i a, intekenen
op; (fig.) onderschrijven; ,%, pour, intekenen voor.
sous-cutane, a. onderhuids.
sous-diacret, m. onderdiaken.
sous-directeurt, tn. onderdirecteur.
sous-diviser, zie subdiriser.
sous-dominante, I. 1‘ onderdominant, 4e toon
(kwart) boven de grondtoon.
sous-doyen, m. onderdeken v. e. kapittel
sous-entendre, v.tr. stilzwijgend bedoelen;
daaronder verstaan.
sous-entendut, a. stilzwijgend bedoeld; ',
fn. iets dat er bij gedacht wordt.
sous-ententet, f. stilzwijgende bijgedachte.
sous-epidermique, a. onderhuids.
sous-especet, f. ondersoort.
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sous-estimer, v.tr. onderschatten.
sous-solt, m. ondergrond; souterrain (kelderverdieping).
sous-ev.luation, I. te lage schatting; onderschatting.
sous-tangente, I. sub tangens (in driehoeksmeting).
sous-êvaluer, v.tr. te laag schatten; onderschatten.
sous-tendantet, I. koorde (v. e. boog).
sous-exceptiont, I. uitzondering op een uit- sous-tendre, v.tr. (meetk.) de koorde vorzondering.

sous-exposition, f. onderbelichting.
sous-faitet, In. ondemokbalk, -plank.
sous-fermet, I. onderpacht.
sous-fermiert, m. -iere, 1. onderpachter,
[-ster.
sous-frêter, v.tr. onderbevrachten.
sous-frèteur, m. onderbevrachter.
sous-garant, fn. 2e borg.
sous-garde, f. beugel, v. e. geweer.
sous-genre, m. onderafdeling v. e. geslacht.
sous-gorge, I. hals-, keelriem (v. e. paard).
sous-jacent, a. onderliggend.
sous-jupet, I. onderjurk (v. e. doorschijnende japon).

sous-lieutenance, f. rang van tweede luitenant.

sous-lieutenant t, m. X 2de luitenant;
(arg.) schildwacht: drol.

sous-locatairet, m. onderhuurder.
sous-locationt, I. onder(ver)huring.
sous-loner, v.tr. onderverhuren; -huren.
sous-main, m. onderlegger (om te schrijven).
sous-maitre', m. surveillant.
sous-maitresset, f. (arg.) ondermeesteres.
sous-marint, a. onderzees; ,---,, m. onderzeeer, onderzeeboot, duikboot.

sous-maxillaire, a. onder de onderkaak
liggend.

sous-mentonniere, I. kinketting (v. e.
shako).

sous-multiplet, m. factor (v. e. getal).
sous-oeuvre, m. in: (re)prendre en ,--s, van
onder of ombouwen.

sous-off t, m. (fam.) X onderofficier.
sous-officiert, m. X onderofficier.
sous-orbitaire, a. onder de oogholte liggend.
sous-ordre, m. ondergeschikte; ondergeschiktheid; en ' . , , ondergeschikt; cr &Inciers en , - ,, niet -hoofdschuldeisers.
sous-piedf, m. voetriem (aan de broek), souspied; (arg.) leren lap: taai vlees; ,---, de
guetre, (pop.) uilskuiken.
sous-platt, m. onderlegmatje.
sous-prêfectoral, a. van den onderprefect.
sous-prifecturet, f. onderprefectuur.
sous-prêfett, m. onderprefect.
sous-prefetet, f. vrouw van den onderprefect.
sous-preneur, m. onderafnemer.
sous-produitt, m. bijprodukt.
sous-sardinet, m. (arg.) X onderofficier.
sous-secrêtairet, in. ,---, d' Ltat, secretarisgeneraal (a. e. ministerie).
sous-seingt, m. onderhandse akte.
sous-signature, I. tweede ondertekening.
soussigni, in. ondergetekende,

men van.

soustirante, f. (arg.) laars.
sous-titre 1, m. tweede titel, ondertitel.
soustractif, a. wat afgetrokken moet worden.
soustraction, I. ontvreemding, verduistering; af trekking.
soustraire, v.tr. ontvreemden; onttrekken
(aan); aftrekken; N , v.pr. se e---i, zich
onttrekken; onttrokken (afgetrokken &)
worden.
sous-traitantt, In. onderaannemer.
sous-traitit, m. contract met een onderaannemer; onderaanbesteding.
sous-traiter, v.intr. onderaannemen.
soustrayeur, m. ontvreemder.
sous-triple, a. drie maal begrepen in (bijv.
3 in 9).
soustraction, f. onderbouw.
sous-ventrIere,t I. buikriem.
sous-verget, in. (pop.) handlanger; (arg.) X
luitenant; chevaux ,--i, van de handse
paarden.
soutache, f. soutache, smal band.
soutacher, v.tr. met soutache versieren.
soutados [ do], m. (Pop.) stinkstok.
soutane, f. soutane: priesterkleed; prendre la
r--i, priester worden.
soutanelle, y. kort priesterkleed.
soute, I. bergplaats, ruim, bunker (i. e.
schip); som ter gelijkmaking bij ruiling &;
,--, au charbon, .1. kolenruim; ,--, au pain,
(arg.) maag; ,----, aux poudres, kruitkamer.
soutenable, a. houdbaar, verdedigbaar;
draaglij k.
soutenance, f. verdediging v. c. proefschrift.
soutenant, m. verdediger v. e. proefschrift.
soutinement, m. steun, schoor; mur de'',
s te un muur .
souteneur, m. souteneur; ,•-, d'une doctrine,
verdediger van een leer(stelling).
soutenir, v.tr. steunen, ondersteunen, schragen, dragen; (kunnen) uithouden, doorstaan, verdragen; ophouden (rang, stand.
&); staande houden; kracht geven, sterken (v. levensmiddelen); verdedigen; (als
waar) volhouden; ,---, l'accusation, optreden als aanklager; ,---, l'attaque, de
aanval doorstaan 2; X de aanval (met
troepen) steunen; ‘---i chasse, .te in de aftocht blijven clO'Vvuren, ,-,., la concurrence,
kunnen concurreren; ,-.../ la conversaion,
't gesprek gaande houden; ,---, sa dignite,
zijn waardigheid ophouden; ,---, son dire,
blijven bij wat men gezegd heeft; ,•., son
droit, zijn recht staande houden; ,--, les
examens, zijn examens met goed gevolg
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afleggen; fe le lui soutiendrai en face,
ik zal het hem zelf in zijn gezicht zeggen; N une larnille, een gezin onderhouden,"-, le four, het daglicht verdragen
of kunnen zien; la mer, tegen de invloed van de zee bestand zijn (bij het
vervoer); soutenez ce pas, blijf &Orlopen in deze pas; soutenez mes pas,
sa reputation,
steun mijn schreden;
zijn reputatie niet verloochenen;
sa these,
un siege, een beleg doorstaan;
zijn proefschrift (stelling) verdedigen; e•-•
la voix, een toon aanhouden; se
zich staande houden; zich goedhouden,
zich handhaven; gesteund worden; verdedigd kunnen worden (van een stelling &);
elkaar ondersteunen; se'' sur l'eau, zich
boven water houden.
soutenu, a. it aangehouden, gedragen; hoger, verheven, deftig (van stijl); consequent' volgehouden (v. een rol &); aanonhoudend; onverflauwd; efforts
verheven
atgebroken pogingen; style
stijl.
souterrain, a. onderaards; ondergronds,
heimelijk, verborgen: onderaards
gewelf; onderaardse gang.
soutien, tn. steun, stut, schoor; ondersteuning; de famine, steun van het gezin,
kostwinner; les —s del a Societe, de steunpilaren der maatschappij; pieces au
bewijsmateriaal.
soutien-gorge, m. bustehouder.
soutier, m. (kolen)tremmer.
aftapping, overtapping.
soutirage,
soutirer, v.tr. aftappen, overtappen; aftroggclen, afpersen.
souvenance, f. (oud) herinnering.
$ vergeet-mijsouvenez-vous-de-moi,
nietje.
souvenir (se N de), v. pr. zich herinneren;
faire
qn. de qc., iern. aan jets herinneren;
v. imp. it me souvient, ik herinner
mij; vows en souvient-il? weet je 't nog
herinnering, gedachtenis;
(wel) ?
aandenken; gedenkschrift; notitieboekje.
souvent, adv. dikwijls, vaak; le plus
meestal; (le) plus ! , (pop.) dat kun je begrijpen ! (dat) kan je nagaan ! morgen
brengen !
souvente(s) fois, adv. (oud) dikmaals.
souverain, a. opperst, hoogst, onovertrefbaar; oppermachtig; souverein'; N bien,
uitspraak (v.
hoogste goed; iugement
waartegen niet in hoger
een tour
beroep gegaan kan worden; un ti mepris,
pontife, de
een diepe minachting; le
pans; un remede", , een onfeilbaar iniddel;
m. opperheer, souverein; sovereign
(Eng. gouden count).
souverainement, adv. in de hoogste mate,
uiterst,

specialiser

souverainetê, f. oppergezag, opperheerschappij; du peuple, volkssouvereiniteit.

soviet, in. sovjet;

raden (v. arbeiders
en soldaten).
soviitique, a. van de sovjets.
soviêtiser, v.tr. under het sovjetregime brengen.
soviètiste, tn. voorstander v. h. sovjetregime.
soya, tn. $ soya(boon).
soyer, tn. zie soyeux.
zijdeindustrie.
soyire, a. in: industrie
soyeux, a, zicleachtig, m. chef van de
afdeling zijden goederen; zijdefabrikant.
spacieusement, adv. van spacieux, a. ruim,

spaciositê, I. ruimheid.
voorvechter; vechtersbaas;
spadassin,
gehuurde meordenaar.
blocikolf.
m. schoppenaas (in 't omberspel), spadille.
spahi, m. licht Turkse miter; inlands ruiter
in Franse dienst (in N. Afrika).
spalme, m. zie: espalme.
spalmer, v.tr. zie: espalmer.
spaltsteen.
spalt,
kleefpleister.
sparadrap [-dra],
spardek; dek op stijlen boven
spardeck,
't gewone.
spare, m. 7:1 zeebrasem.
spargoule, /. $ spurrie.
sparto-gras.
sparte,
Sparte, 1. Sparta.
sparterie [-tri j f. vlechtwerkfabriek; vlechtwerk (v. sparto-gras).
Spartiate [-sjat], ,n. & f. Spartaan(se);
a. Spartaansch.
spasme, m. kramp(trekking).
spasmodique, a. krampachtig.
spasmologie, f. leer v. d. krampen.
fusible, vloeispath [spat], tn. spaath;
spaath.
spathace, a. $ met een bloemschede.
spathe [spat] f. $ bloemschede.
spathifier, v.tr. doen verstenen, in spaath
omzetten.
spathique, a. van spaath.
spatial [-asjal], a. ruimtelijk.
spatialite [-asja-], f. ruimtelijkheid.
lepelaar; (are.) X
spatule, f. spatel;
bayonet.
spatule, a. spatelvormig.
speaker [spikder], in. omroeper (radio).
van
special, a. bijzonder, speciaal;
de verkeerde richting; etudes ' es, vakstudie; speciale of bijzondere studie(s).
specialementi adv. in 't bijzonder.
specialisation, I. specialisering.
spicialiser, v.tr. in het bijzonder aanduiden;
se zich op een onderdeel van een vak
of op cen bepaald vak toeleggen.

spadice, m.
spadille

specialisme
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spêcialisme, tn. zucht tot (overdreven)
specialisering.
spêcialiste, in. die zich op een vak of onderdeel daarvan toelegt, specialist; specialipour la gorge r, keelspecialiteit;
teit;
specialia. specialistisch; medecin
teit, specialist.
vak,
waarvan
men
bijzondere
spEcialitê, f.
studie heeft gemaakt; specialiteit; se
de, zich speciaal toeleggen op.
faire une
spêcieusement, adv. v. spicieux, a. schoonschijnend.
specification, I. specificatie: nauwkeurige
opgave.
specifier, v.tr. specificeren: nauwkeurig
uiteenzetten, stuk voor stuk opgeven.
spêcifique, a. bijzonder, soortelijk, specifiek;
bepaald geneesmiddel voor een
,
ziekte.
spêcifiquement, adv. specitiek, (meer) in
't bijzonder; soortelijk.
proef, steal, voorbeeld;
specimen [-men] ,
, proefa. in. livraison of Milner°
aflevering, -nummer.
spêciosité, I. schoonschijnendheid.
spectacle, in. aanblik, schouwspel; toneelspel, schouwburg, vertoning, voorstelling;
coupe, voorstelling waarbij enkel
fragmenten van opera's op 't programma staan; courir les ms s,alle komedievertonin gen bijwonen, druk n aar de
spektakelstuk;
komedie gaan, piece
naar de komedie gaan; salle de
alter
zich
schouwburgzaal; se donner en
aanstellen om de aandat,ht te trekken;
te kijk zitten.
etre en
spectaculaire, a. van toneel.
spectateur, m. -trice, f. toeschouwer, -sten
spectral, a. 't spectrum betreffend; spookachtig.
spectre, in. spook; lelijk mager mens; schrikbeeld; spectrum (natuurk.).
spectroscope, m. spectroscoop, toestel om
't spectrum te onderzoeken.
spectroscopie, f. spectraalanalyse.
spectroscopique, a. wat de spectraalanalyse
betreft.
onderzoeker met de
spectroscopiste,
spectroscoop.
spiegelspiculaire, a. spiegelencl..; pierce
steen.
speculateur, m. speculant, a. speculerend.
speculatif, a. bespiegelend, beschouwend;
m, bespiegelaar.
$ speculatief;
speculation, f. bespiegeling, beschouwing,
$ speculeren;
$ speculatie; faire des
clans la
theoretisch, van een theoretisch standpunt; par
$ om te speculeren.
spêculativement, adv. bespiegelend; $ speeulatief.
spêculer, v.intr. bespiegelend denken, theoFRANS WQQRDEND QEK,

spiciforme

retiech beschouwen; $ speculeren; sup,
nadenken over; $ speculeren in; (fig.)
speculeren op.
Spiegel (chirurg. inspeculum
strument).
speech [spitf], m. toespraak, tafeirede.
spileologie, I. studie van holten in de aardbodem.
spilonque, I. spelonk.
spencer [sp e. ser], tn. spencerlijfje.
spergulaire, I. schijnspurrie.
spergule, f. $ spurrie.
m. walschot.
spermaceti)
spermatique, a. van het (dierlijke) zaad.
spermatologie, f. £aadleer.
spermatose, f. zaadafscheiding.
spermatozoaire, m. zaaddiertje.
spermatozoide, m. zaaddiertje.
sperme, m. sperma, (dierlijk`; zaad.
sphaale, m. r koudvuur.
sphae616, a. r door koudvuur aangetast.
sphenoidal, a. 't wiggebeen betreffend.
in.
sphênoide, a. wigvormig; os
of
wiggebeen.
sphere, f. bol; baan van een planeet; sfeer;
celeste, hemelbol;
kring, werkkring;
d'activite, arbeidsveld, werkkring; cela
daar kan hij niet bij.
est hors de sa
sphericitê, I. bolrondheid, bolvorm.
m.
sphêrique, a. bolrond, bolvormig;
luchtbol.
sphOriquement, adv. bolrond, bolvormig.
balspeler.
sphériste,
sphêristere, in. (oudh.) kaatsbaan, kaatsspel.
spheroidal, a. bijna bolrond.
sphêroide, m. bijna bolrond lichaam.
spheroidique, a. afgeplat bolvormig.
sphiromêtre, m. sfero:neter (toestel om
de straal van een bol te bepalen).
sphêrule, f. $ reservoir.
sluipwesp.
sphex,
kring-, sluitspier.
sphincter [-kter],
sphinge,
sfinx.
sphinx [sfiks], sfinx, fabelachtig monster; raadselachtig mens; (arg.) beambte
belast met de bereddering der onvoldoend geadresseerde brieven; afg pijlbelier,
bloedvlekstaartvlinder;
gaze, ';'• meekrapvlinder;
vlinder;
tete de mod, t: doodshoofdvlinder; ,---, die
trane, Z: ligusterpijlstaart; N de la vigne,
avondroodvlinder.
sphragistique, f. zegelkunde.
sphygmique, a. pols-.
toestel om de polsslag
sphygmographe,
na te gaan.
toestel om de polsslag
sphygmomêtre,
na te gaan.
spijk, grate lavendel.
spit,
spica, M. T korenaarverband, kruisverband.
aardragend.
spicifire, a.
aarvormig.
spiciforme, a.
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bloemlezing, verzameling (v.
spicilige,
stukken, geschriften &).
spicule, In. $ aartje; hard stukje v. e. spons.
spinal, a. van de ruggegraat; moelle
[ruggemerg.
spinelle, m. bleekrode robijn.
spinescence, I. stekelachtigheid.
spinescent, a. stekelachtig.
spinifêre, a. stekeldragend.
spiniforme, a. stekelvormig.
spinozisme, in. leer van Spinoza.
aanhanger van Spinoza.
spinoziste,
$ doorntje.
spinule,
schroefvormig,
spiraalvormig;
spiral, a.
m. spiraalveer (v. e. horloge).
spiralant, a. in spiralen kronkelend of zich
windend.
spiraalvormig.
spiraal; en
spirale,
spiralement, adv. spiraalvormig, spiraalsgewijs.
spirante, I. stemloos schuringsgeluid (ook:
fricative: f, v, s, z, ch, j).
spiration, I. spiratie; daad waardoor de
H. Geest v. d. Vader en den Zoon uitgaat.
spire, f. schroefgang, -winding.
Spire, f. Spiers.
spirea.
spir6e, f.
schroefbacterie.
spirille,
a. spiritistisch.
spirite, in. spiritist;
spiritisme, m. geloof aan de gemeenschap
met de geesten der afgestorvenen, spiritisme.
spiritualisation, I. vergeestelijking.
spiritualiser, v.tr. vergeestelijken.
spiritualisme, fn. leer die in de geest de enige
werkelijkheid zien.
a. spirituaspiritualiste, in. spiritualist;
listisch.
spiritualit6, f. onstoffelijkheid, geestelijkheid; innerlijk godsdienstig leven.
spirituel, a. -lement, adv. onstoffelijk,
geestelijk; geestig, vernuftig; concert
concert v. gewijde muziek; guide r , geestelijke leider, biechtvader; me'decin
hogere geestelijke
zielzorger; sens
betekenis; m. 't geestelijke; zielzorg;
les mss, Franciskanen van strenge orderegel.
spiritueux, a. geestrijk (v. dranken); alcoholsterke drank.
houdend;
spirituosit6, f. spiritusgehalte.
spirolde, a. spiraalvormig, gedraaid, gewonSpitzberg, tn. Spitsbergen. [den.
splanchnique [spläknik], a. de ingewanden
betreffend, ingewands- .
splauchnologie [-kne-], f. ingewandsleer.
spleen [splin], m. spleen, levensmoeheid,
lusteloosheid.
miltpijn.
splênalgie,
splendeur, I. glans, luister, pracht.
splendide, a. -ement, adv. luisterrijk, prachtig.
spl6n6tique, a. aan het spleen lijdend.

splênique, a. de milt betreffend, milt-.
splênite, I.
rniltontsteking.
spl6nocele, f.
miltbreuk.
spoliateur, a. rovend, plunderend;
m.
berover, plunderaar.
spoliation, 1. roof, plundering; beroving.
spolier, v.tr. beroven, plunderen, stelen;
afzetten.
spondaique, a. spondaeisch; (vers) met de
spondaeus d. 5e voet.
spondee, m. spondeus: — — (versmaat).
spondyle, m. (oud) wervel.
spongiaires, m. pl. sponsachtigen.
spongieux, a. sponsachtig.
spongiosit6, f. sponsachtigheid.
spongite, I. sponssteen.
spontan6, a. spontaan, uit eigen beweging,
vrijwillig; van zelf, zonder uitwendige
oorLaak ontstaan.
spontanat6, f. spontaneiteit, frisheid v.
geest; eigen aanpakken; vrijwilligheid.
spontanement, adv. spontaan; van zelf.
Sporades, I. pl. les de Sporadische eilanden.
sporadicit6, f. sporadisch karakter.
sporadlque, a. -ment, adv. verstrooid, verspreid, sporadisch; maladies
slechts
hier en daar heersende ziekten.
m.
$
sporehouder.
sporange,
spore, f. $ spore (van varens &).
sporocarpe, m. $ kiemvrucht.
eêncellige diertjes; sporosporozoaires,
zo
sport [spOr], m. sport (lichaamsoefeningen);
faire du e--a, aan sport doen.
sportif, sportique, a. van de sport, sport-,
goedrond, gul en billijk; nt. sportredacteur, sportbeoefenaar &.
sportive, f. sportswoman.
sportsman [sp,',rtsman], in. (pl. des sportsmen), sportliefhebber.
sportulaire, in. (Romeinen) gift in levensmiddelen.
sporulation, f. $ voortplanting door sporen.
sporule, f.
spoortje.
sprat, m. sprot.
sprot.
sprot,
spume, 1. schuimachtig speeksel.
spumeux, a. vol schuim, schuimachtig.
spumosite, I. schuimachtige toestand.
sputation, f. 't spuwen.
soort haai; les
squale [skwa.1],
de haaiachtige vissen.
squame [skwam], I. schub, schilfer.
squameux [skwd-], a. schubbig, schilferig.
squamule, f. fskwal schubje.
square [skwer of skwar], m. plein met plantsoen.
squelette [ska-], m. geraamte, skelet.
squelettique [ska-], a. skeletachtig, skelet-.
squille !skij] t. zeesprinkhaan.
squirr(h)e, [ski-], m. kankerachtig gezwel.

r

f

squirr(h)eux
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squirr(h)eux [ski-], a. kankerachtig.
stabilisateur, m. stabilisator; f■i, a. stabiliteit of vastheid gevend.
stabilisation, f. stabilisatie.
stabiliser, v.tr. stabiliseren, stabiel maken;
se'', stabiel worden.
stabiliti, I. stabiliteit; vastheid, stevigheid,
duurzaamheid; onwrikbaarheid; zweefvermogen.
stable, a. vast, stevig, standvastig, duurzaam, stabiel; onwrikbaar.
stabulation, t. 't stallen, stalling; plaatsing
van vissen in een vijver; ,--, permanente,
st alvoe de rin g.
stabuler, v.tr. op stal zetten.
stade, m. renperk, stadie (lengtemaat v.
ongev. 18o m); stadium, ogenblikkelijke ontwikkelingstoestand, T tijdperk.
stadiste, m. sp. (zich trainende) hardloper.
staff, m. .. soort metselspecie (v. pleister,
cement, hennep &).
staffeur, in. stafwerker.
stage, m. verplichte proeftijd (inz. van een
advocaat).
stagiaire, a. de proeftijd betreffend; op
proef dienend, r•d, m. jong advocaat.
stagiat, m. proeitijd.
Stagirite, m. bewoner van Stagira; le ,.-,, de
Stagiriet: Aristoteles.
stagnant [stag-], a. stilstaand (v. water).
stagnation [stag-], I. stagnatie: stilstand (v.
water); stremming.
stagnon [-IA, m. oliekan, -kruik (koper).
stalactite, I. stalactiet: afhangende druipstecn aan 't gewelf v. grotten.
stalagmite, 1. stalagmiet: druipsteenvorming
op de bodem v. grotten
stalle, f. koorstoel; zitplaats i. d. schouwburg; ,--ds d'orchestre, stalles van de eerste
staminal, a. van de meeldraden. [rijen.
stamine, a. $ met meeldraden.
staminifire, a. met meeldraden.
staminode, /. onontwikkelde meeldraad.
stance, /. couplet, strofe.
stand [stad], in. stand: inzendingskraampje,
op een tentoonstelling; schietbaan; tribune bij wedrennen.
standard, In. model, type.
standardisation, /. 't maken v. machinedelen
op gelijke maat; 't maken volgens een
type.
standardiser, v.tr. maken v. machinedelen
op gelijke grootte; volgens een model
maken.
Stanislas [-as], m. Stanislaus.
stanni ire, a. tinhoudend.
staphisaigre, m. $ staverzaad.
staphylier, m. $ pimpernoteboom.
staphylin, m. roofkever.
staphylite, f. T ontsteking van de huig.
druifgezwel (aan 't oog).
staphylome, m.

r

statufier

starie, f. ,,t, ligdagen (van een schip).
staroste, m. dorpsburgemeester (Rusl.);
pools landvoogd.
starostie, /. waardigheid-, gebied v. e.
starost.
starter [-ter of -ten], m. die 't teken geeft
voor de afrit, starter.
stase, I. stilstand van een vocht.
stathouder (-uclerj, m. stadhouder (in de
rep. der Verenigde Nederlanden).
stathoudirat [-udera], in. stadhouderschap
(in de rep. der Verenigde Nederlanden).
statice, I. $ lamsoren, strandkruid.
station, I. 't staan, stilstand; oponthoud;
standplaats (voor rijtuigen &); station
(ook: v. schepen &); lichaainsstand; RK
statie (van de Kruisweg); ' balneaire,
badplaats; ,----, climate'rique of climatique,
luchtkuuroord; — debout (verticale), yentikale stand; f-%-, hanche'e, abnormale
stand der heup waarbij deze naar buiten
uitsteekt (bij hysterie en ischias); i--,
navale, vlootstation; ,---, touristique, veel
door toeristen bezochte plaats; ,---, fliermale, badplaats; r--, d'A vent, RK preken in de Advent, ,---, de jonction, station
waar een spoorwegtak aan$luit; ,---, de
quarantaine, 4:;. quarantaineplaats; ‘-%-,
de tete, kopstation; "-, de voitures, standplaats voor rijtuigen; les ,---, s (de la Croix),
RK de staties; faire une ,---, quetque part,
ergens vertoeven; faire ses ,-,,, RK de
staties doen (bidden).
stationnaire, a. stilstaand, bestendig, stationnair; ,---i, m. wachtschip.
stationnal, a. eglise tee, R.K. kerk waar de
bezoekers een aflaat kunnen verwerven,
-waar men even gaat bidden.
stationnement, tn. 't stilstaan, 't blijven
staan, 't parkeren (auto's); legering; stoptijd (aan station); automobile en , • i,
stationnerende auto; taxe de ,---i, parkeerbelasting.
stationner, v.intr. stilhouden, blijven staan.
station-radiotelegraphique, /. radiostation.
statique, a. statisch; ,■-i, I. evenwichtsleer,
statica.
statisticien, m. die de statistiek beoefent.
statistlque, f. statistiek; "-,, a. statistisch.
statuaire, m. beeldhouwer, maker van standbeelden;'', f. kunst om standbeelden to
maken; ,--, a. marbre ,.-,, marmer voor
standbeelden.
statue, f.standbeeld, assise, zittend standbeeld; ' e'questre, ruiterstandbeeld; ,•-,
sacre'e, heiligenbeeld; ,..--, de sel, zoutpilaar.
statuer, v.tr. vaststellen, verordenen; bestandbeelden; ,---, sur une demande, uitspraak doen omtrent een verzoek.
statuette, f. beeld(e.
statufier, v.tr. een standbeeld oprichten voor,
bestandbeelden.

statuomanie
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stigmatiser

statuomanie, f. overdreven ijver om stand- stereometrie, I. stereometrie; inhoudsberekebeelden op te richten.

ning v. vaste lichamen.

stature, 1. (lichaams)grootte; gestalte.
ste'rêométrique, a. wat de inhoudsberekening
statut, In. reglernent, wet, statuut; le i•-,
v. vaste lichamen betreft.
persona el, rechtspositie.
stereoscope, m. stereoscoop.
statutaire, a. -ment, adv. overeenkomstig de stirêoscopique, a. stereoscopisch.
statuten.
stêreotomie, I. leer v. d. doorsnede v. figuren
steamer [stimeer], tn. 4.. stoomboot.
in de ru imte.
stearine, I. zuivere talkstof, stearine.
sterêotomique, a. wat die leer betreft.
stêariner, v.tr. met stearine besmeren.
sarêotypage, m. 't stereotyperen.
stearinerie, f. stearinefabriek.
stereotype, a. stereotypisch gedrukt; (fig.)
stêarique, a. acide '', stearinezuur; bougie
stereotyp; ,---,, m. stereotypisch gedrukt
,---i, stearinekaars.
stereotyper, v.tr. stereotyperen. [werk.
speksteen.
steatite, I.
stêreotypeur, in. werkman die met vaste
vetgezwel.
lettervormen werkt.
stêatome, m.
infiltatrie van weefsels met stêrêotypie, f. kunst om met vaste letterstêatose, f.

rr

vet, vervetting.

vormen te drukken.

steeple-chalet [stiplatfk], m. wedren met stergonette, f. $ louwtjespeer.
hindernissen.
sterile, a. -ment, adv. onvruchtbaar, steriel;
stêganographie, f. geheimschrift.
dor; ijdel, vruchteloos; e--, en, arm ann.
stkganographique, a. 't geheimschrift be- st6rilisateur, In. sterilisatietoestel.
treffend.
sterilisation, f. onvruch tbaarmaking; 't
steriliseren.
Steinkerque, I. Steenkerken.
stendahliste, m. bewonderaar van Stendahl. sterilise, a. gesteriliseerd: ziektekiemvrij.
stele, f. zuilvorrnig gedenkteken; grafzuil. steriliser, v.tr. onvruchtbaar maken; steriliseren: de (ziekte)kiemen doden in.
stellaire, a. de sterren betreffend; stervormig; lumie're r--, , sterrenlicht.
st6rilitê, f. onvruchtbaarheid, steriliteit;
stellion, m. doornhagedis.
schraalheid, dorheid.
stellionat, m. bedrieglijke verkoop (bv. v. sterlet, m. 3 kleine steur.
bezwaarde goederen).
sterling [sterle(g)], na.livre, pond sterling.
stellionataire, m. bedrieglijke verkoper (bv. sternal, a. borstbeen-.
v. bezwaarde goederen).
sternum [-ni'm], in. borstbeen.
sternutation, /. 't niezen.
steno, I. (f am.) steno-typiste.
sternutatoire, tn. niesmiddel; ,--,, a. vies-.
steno-dactylo, zie steno-dactylographe.
sténo-dactylographe, m.( & f.) steno-typist(e). stethom êtrie, /. 't meten v. d. borstholte.
stênographe, m. snelschrijver, stenograaf. stethoscope, tn. stethoscoop: hoorbuis om de
borstholte te onderzoeken.
stênographie, f. snelschrift, stenografie.
stênographier, v.tr. in snelschrift schrijven, sathoscopie, f. borstonderzoek met de
stenograferen.

stethos coop.

stênographique, a. -ment, adv. stenogra- steward [stivard], m. (ober)kellner aan
fisch.

boord v. schepen.

stentor [sti-], m. your de ,■-,, forse stern, sthenique, a. van de kracht der organen.
stentorstein.

sti, (pop.) zie eelui.

stiphanien, a. van St. Etienne; .S,--, , m. be- stibiê, a. antimoniumhoudend; tartre "-,,
woner van St. Etienne.

braakwijnsteen.

stibine, /. antimoonsulfide.
steppe, m. (soms f.) steppe.
stepper [ p() v.intr. steppen (v. een paard stichomythie [-kOmiti], f. tragische dialoog
of een stepdans doen); hoog draven.

waarbij de sprekers vers voor vers elkaar

beantwoorden.
stepper i.-peer], m. stepper.
stick, in. wandelitok, badinetie.
steppeur, tn. (hard)draver.
stercoraire, a. drek-, mest-; '', m. mest- stigmataire, a. $ van een stempel voorzien.
stigmate, tn. litteken; teken van een van
kever; $! kleine jager (meeuw).
de vijf wonden van Jezus, brandmerk;
stke, tn. stare: kubieke meter.
$ stempel (v. stamper); sir. ademhalingssterêobate, m. ondermuur zonder versiering.
opening, stigma (v. insecten).
ster6ochimie, /. scheikunde in de ruimte
(van 't Hoff).
stigmatifêre, a. $ stempeldragend.
stkiochromie [-krOmi], f. schilderen op stigmatisation, f. brandmerking; het krijvaste lichamen.

gen der wondtekenen van Jezus.

st6r6ographie, f. kunst om lichamen op een stigmatise, a. (& m.) de tekenen van de vijf.
vlak of te tekenen.
Stèréographique, a. wat de stereografie
betreft.

wonden van Jezus dragend (persoon).
stigmatiser, v.tr. brandmerken; schandvlekken; zie ook stigmatisd.

stupefiant
stil-de-grain
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stil-de-grain, m. schijtgeel (gele verfstof).
strate, t. laag.
stratige, m. veldheer.
stillation, f. doorzijpeling; afdruppeling.
strategie, f. krijgskunde, strategie.
stillatoire, a. of-, neerdruppelend.
stimulant,' a. prikkelend; ,---i, m. prikkel; strategique, a. strategisch, krijgskundig.
stimulans, prikkelend middel.
strategiste, m. strateeg, krijgskundige.
stratification, f. laagsgewijze ligging; laag.
stimulation, I. prikkeling, aansporing.
stimule, m. $ stekeltje, prikkel(haar), stratifie, stratiforme, a. in lagen liggend.
doorntje.
stratiiier, v.tr. laagsgewijze leggen.
stratiote, I. $ waterster.
stimuler, v.tr. prikkelen, aansporen.
stimulus [-His], m. stimulans, prikkel, prik- stratocratie, I. regering v. h. leger.
stratographie,
I. legerbeschrijving.
kelend middel.
stipe, m. $ stengel, stam (v. palmen, varens stratosphere, I. bovenste luchtlagen (boven
&); stipagras.

1 r.000 m).

stipendiaire, a. bezoldigd.
stipendier, v.tr. bezoldigen.
stipulation, I. bepaling, beding.
stipule, I. $ bijblad, steunblaadje.
stipuler, v.tr. bepalen, bedingen, vaststellen.

stratus [-us], m. laagwolk.
strelet, m. zie sterlet.
streptocoque, in. korrelvormige bacterie.
strette, f. EP stretta (deel van een fuga).
striation, I. streping.
stock [st6kj, m. aanwezige voorraad; stam- strict I strikt ], a. -ement, adv. strikt, nauwkeurig, stipt, gestreng.

kapitaal.

stockage, m. $ 't opslaan (in voorraad).
stocker, v.tr. $ in voorraad opslaan.
stockfisch [-fif], tn. stokvis; allerlei gedroogstockiste, m. $ depothouder.
[de vis.
stoff, in. lichte wollen stof.
stolcien, m. stoicijn; ,---i, a. stolcijns.
stoicisme, m. stoicijnse leer.
stoique, a. -ment, adv. stdicijns.
stole, f. stola.
stolon, m. $ wortelspruit.
stolonifire, a. $ wortelspruiten vormend.
stomacal of stomachique, a. maagverste:-

stridence, f. doordringend geluid.
strident, a. snijdend, door rnerg en been
gaand, knersend, schel.

strideur, 1. gekrijs, doordringend geluid.
stridulant, a. s j irpend; les ms s, .f.% de ei kaden.

stridulation .1. schril gepiep, -gesjerp.
striduleux, a. fluitend, piepend.
strie, f. streep, groef, gleuf.
strie, a. gegroetd, geribd.
strier, v.tr. strepen.
strige, m. & f. soort varnpier.
kend; maag...
strigilation, f. massage met een ruwe borstel.
stomate, in. $ huidmondje.
strigile, f. huidkrabber (der Cuden).
stomatite, f.
mondontsteking.
striure, f. gestreeptheid; streepjes.
stomatologie, /. I leer der mondziekten.
stri p , m. 3t uil.
stop, (tussenw.) stop ! halt !
strobile, m. $ kegelvrucht.
stoppage, m. 't stoppen (v. e. stof); 't stop- strophe, f. couplet, strophe.
zetten v. machines.
stropiat, m. (arg.) zie estrople.
stopper, v.tr. & intr. stoppen, (doen) stil- stroquet, in. zie mastroquet.
houden; stoppen (v. e. stof).
strouille, f. gezouten viskuit (als aas).
stoppeur, In. fijnstopper.
structural, a. van de bouw, van de samenstelling.
fijnstopster.
stoppeuse, f.
storax, m. storax (hars).
structure, I. structuur, bouw, samenstelling.
struma(gezwel).
store, in. rolgordijn, ophaalgordijn; (arg.) strume, m.
ooglid; i-■, me'tallique, ijzeren rolluik.
strumeux, a. klierachtig.
scheel.
strabique, a.
strychnine [strik-1, t. strychnine (vergift).
strabisme, tn. I 't scheelzien, scheelheid. strycnos, In. $ braaknoteboom.
strabotomie, f. I operatie om 't scheelzien stryge, m. zie strige.

r

r

to genezen.

r

stuc I stick I, in. gips, pleisterkalk, stuc.

stradivarius [-Us], tn. stradivarius (viool).
stramoine, I. $ doornappel.
strangulateur, m. worger.
strangulation, f. (ver)worging.
stranguler, v.tr. worgen.
strangurie, f.
rnoeilijke waterlozing.
strapontin, m. klapstoel(tje); (arg.) queue-

r

de- Paris.

Strasbourg Lstrazburj, m. Straatsburg.
stras(s) [stras], m. valse dianiant.
strasse, f. vlaszijde.
stratagême, m. (krijgs)list, kunstgreep.

stucage, in. stucwerk.
stucateur, m. stukadoor.
stucquer, zie stuquer.
studieusement, adv. v. studieux, a. leergierig;
ijverig, vlijtig; ,----, ci. ..., zich beijverend
om . . .; lampe ,--sse, studeerlamp.
studio, in. (film) atelier, spreekcel (radio).
stupefaction, 1. verbazing, ontsteltenis, verstomming; verdoving.
stupefait, a. verbaasd, ontzet, verstomd.
stupetiant, a. verbazend, ontzettend; verdovend; ,-.,, m. verdovend middel.

stupefier
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stupéfier, v.tr. verbazen, docn verstommen, subconscience, t. onderbewustzijn.
ontstellen; verdoven; stupe'fie de, hoogst subconscient, a. onderbewust; ,--,, m. het
verbaasd over.

stupeur, f. verstomming, ontsteltenis, ver
do \ ing.

stupide, a. -meet, adv. onwetend, dom,
stomR,:innig; ,---,, in. stommeling.

stupidite, I. onwetendheid, domheid.
stupre, m. verkrachting; ontucht.
stuqui, .z. gestukadoord.
stuquer, v.tr. stukadoren.
stygial, stygien, a. van de Styx.
style, m. stijl (schrijftrant, bouwtrant &);
schrij fstif t ; tij drekening; (zonne) wij 7. er;
$ stijl; (arg.) geld; ,-,./ de pratique of du
palais, rechtsstijl; Izmir du "..,, stijl
hebben (als schrijver); stijlvol kunnen
optreden, de voor zijn ambt vereiste
voorname vormelijkheid bezitten; changer de ,,,, een andere toon aanslaan;
le ,-, c'est l'homme, de stijl is de mens.
styler, v.tr. styleren, •friehten, dresseren.
stylet, m. kleine dock; zeer dunne sonde.
stylisation, f. stylering.
styliser, v.tr. styleren.
stylish e, m. streven naar stijleffecten; het
gewilde i. d. stijl.
stylistr, m. stylist: schrijver, die een uitnemende stijl beef t.
stylistique, I. stijlleer.
stylite, m. zuilheilige.
stylo, m. zie stylographe.
stylobate, m. doorlopend voetstuk voor een.
[zuilenrij.
sty/o/graphe), m. vulpen.
stypticitê, I. samentrekkende werking.
styptique, a. ( & n.) T samentrekkend, bloedstelpend (middel).
styrax, m. storax(boom).
Styrie, I. Stiermarken.
Styrien, m. bewoner v. Stiermarken; s,.., , a.
van Stiermarken.
su, m. 't weten; au ' de, met medeweten
van; zie ook vu.
suage, m. zoom; 't zweten v. h. hout; 't smeren v. e. schip.
suager, v.tr. smeren.
suaire, in. zweetdoek, lijkkleed.
suant, a. zwetend, zweterig.
suave, a. -meet, adv. zoet, liefelijk, zacht.
suaviti, I. liefelijk,- zachtheid; geurigheid.
subabdominal, a. beneden de onderbuik
liggend.
subaigu, a. I half-acuut.
subalaire, a. onder de vleugels gelegen.
subalpin, a. aan de voet der Alpen liggend.
subalterne, a. & m. ondergeschikt(e); officiers ,-,-,s, officieren beneden de rang v.
maj oor.
subalterniser, v.tr. in een ondergeschikte
betrekking plaatsen.
subalternate, f. ondergeschiktheid.
subcaudal, a. onder de staart gelegen.

onderbewustzijn.

subcortical, a. $ onder de schors liggend.
subcostal, a. onder de ribben liggend.
subcutanê, a. onderhuids.
subdelegation, f. ondervolmacht.
subdèlégui, m. ondergevolmachtigde.
subdilèguer, v.tr. ondervolmacht geven.
subdiviser, v.tr. onderverdelen.
subdivision,f. onderafdeling, onderverdeling.
subdivisionnaire, a. van een onderafdeling.
subequatorial, a. onder de equator.
subèreux, a. kurkachtig.
subhastation, t. (owl) openbare verkoop.
subir, v.tr. ondergaan, lijden, verdragen;
une epreuve, een proet doorstaan;
,---, un, examen, (een) examen doen; ,---, la
loi, zi/sh onderwerpen aan de wet; en ,-,
la peine, ervoor (moeten) boeten; ,-..,
qn. iemands tegenwoordigheid (moeten)
dulden, iem. dulden; ,-, la question,
op de pijnbank gelegd worden; f•-, , v.pr.
se ,--.), ondergaan & (kunnen) worden.
cubit, a. -ement, adv. plotseling; eensklaps.
subito, adv. (tam.) plotseling, subiet.
subjectif, a. subjectief, persoonlijk; proposition w ive, onderwerpszin; e.,, m. 't
sub je ct ieve .
subjection, f. door den redenaar opgeworpen
en door hem zelf beantwoorde vraag.
subjective, I. onderwerpszin. ,
subjectivement, adv. subjectief.
subjectivitE, f. subjectiviteit, persoonlijk
karakter.
subjonctif, m. aanvoegende wijs; au ,--,,
in de aanvoegende wijs; ,---,, a. conjunesubjugation, f. onderwerping. [tief.
subjuguer, v.tr. onder 't juk brengen, onderwerpen, bedwingen; subiu,?ue par, ook:
beheerst door.
sublimable, a. vervluchtigbaar.
sublimation, f. sublimatie.
sublimatoire, m. sublimeervat, -toestel.
sublime, a. verheven; prachtig,"J , m. 't verhever e; du ,–, au 'ridicule it n'y a qu'un
pas, het verhevene en het belachelijke
zijn Lo dicht bij elkaar dat men gemakkelijk van 't eerste in 't laatste vervalt.
sublime, m. sublimaat.
sublimement, adv. verheven.
sublimer, v.tr. sublimeren.
subliminal, a. in: le moi"-d, la conscience i■,,,,
het onderbewustzijn.
sublimate, f. verhevenheid.
sublingual [-gwal], a. onder de tong.
sublunaire, a. ondermaans.
submergement, m. overstroming.
submerger, v.tr. onder water zetten, overstromen; onderdompelen; doen zinken
(een vijandelijk schip); verzwelgen; 4,
", v, pr. se ,-,, onderduiken.

submersible
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submersible, a. overstroombaar; ,--", in. substantif, a. zelfstandig; ,-%.,, in. zelfstandig
duikboot.

naamwoord.

submersion, f. onderdompeling, overstro- substantivement, adv. (gram) zelfstandig.
ming; 't zinken (v. e. schip); mort par ,. ', substantiver, v.tr. als znmw. gebruiken, tot
dood door verdrinking.

znmw. maken.

subodorer, v.tr. (van verre) ruiken', de substituer, v.tr. in de plaats stellen (voor, a);
lucht krijgen van.

verwisselen, onderschuiven.

substitut, m. substituut; plaatsvervanger; r,,
subordination, f. ondergeschiktheid.
du procureur de la republique, substituutsubordonnê, a.' ondergeschikt; proposition
,---ie, bijzin; ,- , e, f. bijzin.

officier van Justitie.

r

vervangings-.
subordonner, v.tr. onderschikken, onderge- substitutif, a.
substitution, f. 't in de plaats stellen; aanschikt maken.
stelling v. e. persoon in de plants v. e.
subornation, f. verleiding, omkoping.
ander; verwisseling, onderschuiving.
suborner, v.tr. verleiden, oinkopen.
suborneur, in. verleider, omkoper; ,--,, a. substratum, in. onveranderlijke kern.
substruction, f. onderbouw.
verlei delijk.
subrêcargue, m.. 4,, supercarga: opzichter over subterfuge, m. uitvlucht.
subtil, a. -ement, adv. dun, fijn, teder;
een lading.
scherp; bestendig; scherpzinnig; spitssubrècot, m. de k osten boven 't gelag.
vondig, gezocht (v. d. stijl); un poison
subreptice, a. bedrieglijk, listig; edition i - - , ,
,..•,, een snelwerkend vergift.
nadruk.
subtilisation, /. verdunning, verfijning.
subrepticement, adv. bedrieglijk.
subreption, f. ('t verkrijgen door) bedrog. subtiliser, v.tr. verfijnen, verdunnen; op
de kop tikken, behendig ontfutselen;
subrogateur, a. in de plaats stellend.
,----, ,v.intr. (sur), muggenziften, spitsvondig
subrogation, f. (plaats)vervanging (in rechten).

redeneren (over); ,---, v.pr. se N, zich

vervluchtigen.
subrogatoire, a. plaatsvervangend.
subtilité, f. dunheid, teerheid; fijnheid;
subroge, a. r%a tuteur, toeziende voogd.
snelle werking (v. e. vergift); scherpte
subroger, v.tr. in eens anders plaats stellen,
(doen) yen, angen; ,--, qn en son lieu et
place, een ander in zijn plaats en rechten
stellen.
subsèquemment [-kamal, adv. vervolgens.
subsequent, a. volgend, nakomend; ,---, m. $
naman (voor wissell.
subside, in. onderstand; bijdrage.
subsidiaire, a. ondersteunend, versterkend.
subsidiairement, adv. ter ondersteuning;
in de tweede plaats, ten overvloede.
subsistance [siibzi- of stipsi-], f. onderhoud,
bestaan; "-is, lecftocht, proviand; le
mettre en ,--i, X hem bij 't subsistentenk ader indelen.
subsistant, a. bestaan blijvend, (nog) voortbestaand.
subsister [siibzi- of siipsi-], v.intr. blijven
bestaan; leven, Lijn bestaan vinden;
ma re;narque subsiste encore, mijn opmerking is nog van kracht.
substance, f. zelfstandigheid; stof, wezen;
't voomaamste, kern, pit; en'',, , in hoofdzaak; des medicaments ens, geneesmiddelen in de natuurlijke toestand; ,-, futnigatoire, rookmaker (stof).
substantialitê, /. wezenheid.
substantiel, a. substantieel, het wezen (der
zaak) uitmakend of rakend; zakelijk; rijk
van inhoud; degelijk, voedzaam, krachtig; ce qu'il y a de ,---, dans ce livre, de
zakelijke inhoud van dit boek.
substantiellement, adv. in hoofdzaak, wezenlijk.

(v. e. zintuig); bghendigheid; scherpzinnigheid; geslepenheid; subtiliteit, spits-

[vondigheid.
subtropical, a. subtropisch.
subule, I. $ punt.
subule, a. $ spits, priemvormig.
suburbain, a. dicht bij de stad gelegen,
-wonend; van de (een) voorstad, van de
voorsteden; '', m. voorstadbewoner.
suburbicaire, a. dichtbij Rome; v. 't diocees
v. Rome.
subvenir, v.intr. voorzien (in, a); to hulp
komen.
subvention, f. bijdrage, onderstand (in geld),
hulpgeld, subsidie.
subventionnaire, tn. gesubsidieerde, hulpgeld trekkende (persoon).
subventionner, v.tr. subsidieren, met geld
ondersteunen.
subversif, a. omverwerpend, vernietigend.
subversion, I. omverwerping, vernietiging.
subvertir, v.tr. (oud) omverwerpen, vernietigen.
suc [silk], m. sap, vocht; (fig.) pit, merg.
succêdanê, m. plaatsvervangend (genees)middel, surrogaat; '', a. tot surrogaat
dienend.
succêder, v.intr. volgen op, opvolgen; erven
(van, 4); "-, a la couronne, de kroon erven;
habile a ,---i, erfgerechtigd; it lui cuccede
dans toes ses biens, hij erft zijn hele
vermogen; "-i, v.pr. se ,---,, elkaar opvolgen.
succés, in. uitslag, afloop; inz. goede uitslag,
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gelukkige afloop, succes; e., d'estime,
waardering uit achting voor den schrijver, matig succes; "--, de femme, succes als (mooie) vrouw; e---, de librairie,
boek dat grif verkocht wordt; avoir du,--,,
succes hebben.
successeur, m. opvolger (ook op de troon).
successibilitê, I. recht van opvolging.
successible, a. bevoegd om op te volgen, of
te erven.
successif, a. opeenvolgend, achtereenvolgend; droits ,- , s, erfrechten, successierechten.
succession, f. opeenvolging, onafgebroken
reeks; (erf)opvolging; erfrecht; nalatenschap, erfenis; recueillir une e%-, , een erfenis in ontvangst nemen; guerre de la
"....1 , successieoorlog; par e--, de temps,
mettertijd, op de duur.
successivement, adv. na elkander, achtereenvolgens.
successivite, f . opeenvolgend voorkomen,
-karakter.
succin, m. barnsteen, gele amber.
succinct [-ks'e(kt) ], a. -ement, adv. bondig,
beknopt; repas,--- ,, sober maal.
suction, I. zuiging, inzuiging, opzuiging.
succomber, v.intr. bezwijken (aan, voor,
a, onder, sous); zich gewonnen geven,
het onderspit delven.
succube, m. succubus.
succulemment, adv. zie succulent.
succulent, a. sappig; voedzaam, krachtig.
succursale, I. bijkerk; bijgebouw, filiaal,
hulp-, bijkantoor.
succursaliste, m. bedienaar van een bijkerk.
sucement, m. 't zuigen.
sucer, v.tr. zuigen, opzuigen, inzuigen, uitLuigen (ook fig.); e%) un verre, (pop.)
een glaasje verschalken; e■, , v. pr. se
la pomme, (pop.) elkaar of zoenen;
v.intr. zuigen; (pop.) pimpelen.
sucet, m. Z'.1 zuigvis; 3? duimpje, tuinkoninkje.
sucette, I. (fop)speen; lolly.
suceur, in. zuiger; (fig.) uitzuiger; t■-, , a.
zuigend, zuig-.
suceuse, f. zuigster; X zuigmachine.
sucoir, m. zuigorgaan, zuignapje; zuigleer.
su con, m. rode plek (v. 't zuigen of zoenen);
zuigzoen; dotje, fopspeen; suikerstok,
su coter, v.tr. sabbelen op, lurken. [lolly.
sucotte, I. zuigdotje.
sucrage, m. 't suikeren.
sucraterie, f. suikerstoffabriek.
sucre, m. suiker; c'est un "a I , (fam.) 't is delicieus !; "-, brut, ruwe suiker; ,...-, candi,
kandijsuiker; ,---, pile, e— en poudre,
poeiersuiker; ,%-, tors, gedraaide suikersteel; r.--, d'orge, gerstesuiker,borstsuiker;"--,
de premier jet, ruwe suiker; "-, de second jet,
stroopsuiker; des'—'$ de cerise (de pomme),

suer

rode balletjes, appelzuurballetjes; e%-, de
raisin, druivensuiker; bride,' du e%,, de
onaangename lucht wegnemen, de
stank verdrijven (v. iets of iemand);
casser du'' sur le dos (of la tete) de qn.,
kwaad spreken van iemand; manger du
, applaus krijgen; etre tout ,-%., (et tout
miel) avec, poeslief zijn voor; een en al
lievigheid zijn; etre au "-,, poeslief met
elkaar zijn; etre dans le ,--}, er bovenop
zijn; en - - , , van suiker; un mari en N, een
goeierd van een man.
suet* a. met suiker, gesuikerd; suikerzoet;
eau —'e, suikerwater; —'e, f. in: une r%-, de
neige, een laagje sneeuw; faire la ,--, e, de
preutse spelen.
sucrer, v.tr. suikeren; (arg.) betalen, een
douceurtje geven; ervan laten lusten,
mishandelen; e•-, le café, suiker in de koffie
doen; sucrez-vous!, bedien u van suiker,
neemt u suiker (in uw thee) !; se faire,
(arg.) gewond worden; geknipt worden
(door de politie); zie ook tarte.
sucrerie, f. suikerraffinaderij; Ns, suikerwerk(en), -goed.
sucrier, m. suikerpot: suikerraffinadeur;
werkman in een suikerfabriek; (pop.)
lijder aan suikerziekte; ,---, a saupoudrer,
snikerstrooier; es, a. de suiker betreffend,
suikerproducerend, suiker-; industrie
suorière suikerindustrie; pays ,-,,, suikerland.
sucriire, f. arbeidster in een suikerfabriek;
suikerpot.
sucrin, m. & a. (melon '—') suikermeloen.
sud, m. zuiden; ,---,, a. zuidelijk, zuid-.
sudation, f. 't zweten.
sud atoire, in. sudatorium: zweetvertrek.
Sudermanie, f. Sudermannland.
sud-est [siidest], m. zuidoosten; e---, , a.
(invar.) zuidoostelijk.
Sudites, m. pl. in: les ,..,, de Sudeten.
sudiste, (m. &) a. (bewoner) van de Zuidelijke
Staten van Noord-Amerika:
sudorifique, a. zweetverwekkend; /-%-,, m.
zweetmiddel.
sud-ouest, [sildwest], m. zuidwesten; ,■,, a.
(invar.) zuidwestelijk.
Suede, f. Zweden; se%, , peau de Suede,
suedeleer.
Suedois, m. Zweed; sue', a. Zweeds; ,...--,, m.
't Zweeds.
sued ois e, f. Zweedse lucifer.
suie, f. zwe(e)t(ing); angst(zweet); (arg.)
uitbrander; une e•., de monde, een hoop
mensen.
suer, v.intr. zweten, klam zijn; doorzweten,
uitslaan (v. muren); faire ", une affaire,
er uitkloppen wat er uit te kloppen is;
faire'" qn., iem. lastig vallen, hem het
leven zuur maken; iem. vreselijk verinoefen of vervelen; iem. geld afpersen, la -
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ten bloeden;vous me faites !,schei uit met
je gewauwel !: "a , v.tr. uitzweten; it sue le
crime, de misdaad staat op zijn gezicht
te lezen;
l'ennui, erg vervelend zijn;
2 milliards, zich uit de naad werken
om 2 milliard te kunnen dokken; la
misere, 't kenmerk dragen van de bitterste armoede; ", la peur, van angst
zweten; sang et eau, etter en bloed
zweten; in duizend angsten zitten; zich
afsloven; en ~ une of la '' (pop.) een
Suêtone, m. Suetonius.
[dansje doen.
suette, I. zweetkoorts.
sueur, f. zweet; a la de ton front, in het
zweet uws aanschijns; (tout) en, , (geheel)
Staves, m. pl. Sueven. [bezweet, trempe.
sulfite, m. IJ suffeet: hoogste gezaghebber.
suffixe, v.intr. voldoen (aan, toereikend,
voldoende zijn; a chaque jour suffit sa
peine, elke dag heeft genoeg aan zijn
eigen kwaad; (cela) suffit, 't is genoeg;
it sulfa d'un seal, een is genoeg (voldoende); it ne peut y hij kan het niet betalen; hij kan het niet alleen af; se ~, in
eigen onderhoud voorzien, zich kunnen
bedruipen; se ~ d soi-mime, zich zelf
genoeg zijn; zich zelf kunnen redden.
suffisamment, adv. voldoende, genoeg.
suffisance, I. toereikendheid, voldoende
hoeveelheid; zelfgenoegzaamheid, verwaandheid; avoir sa
de..., een voldoende voorraad hebben van...; f en ai ma ,
ik heb er genoeg van; manger sa , zijn
genoegen eten;
of en , voldoende,
genoeg, volop.
suffisant, a. toereikend, voldoende; (fig.)
zelfgenoegzaam, verwaand; m. zelfgenoegzaam Neer.
suffixal, a. van het achtervoegsel.
suffixe, m. (gram.) achtervoegsel; "a , a.
achtergevoegd.
suffocant, a. smorend, (ver)stikkend, snikbeet;
m. stikgas.
suffocation, f. (ver)stikking, benauwdheid.
suffoque, a ver-, gestikt; viandes ~es,
vlees van gestikt vee.
suffoquer, v.tr. verstikken, smoren;
v.intr. stikken°; "a de colere, van woede
stikken.
suffragant, m. plaatsvervanger, hulpprediker; suffragaan, bisschop v. e. diocees dat
een onderdeel uitmaakt van een kerkprovincie.
suffrage, m. stem; stemrecht; bijval, goedkeuring; voorbede (R. K. kerk); ~s
exprime's, (aantal) uitgebrachte stemmen;
menus ~ , korte gebeden; kleine giften
in natura boven en behalve de pachtsom;
wat men zo op de koop toe krijgt, kleine
bijverdiensten, kleine gunstbewijzen, kleiuniversel, algemeen stemnigheden;
ci deux degas, getrapte verkierecht;
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zing; enlever (recueillir) tous les ~,s, algemeen bijval vinden, aller bijval inoogsten.
suffragette, f. militante kiesrechtvrouw.
suffus, a. met bloed belopen.
suffusion, f. (bloed)uitstorting onder de
huid.
suggêrer, v.tr. suggereren: ingeven, inblazen,
aan de hand doen, voorstellen.
suggestibilite, f. vatbaarheid voor inblazingen, -voor suggesties.
suggestible, a. vatbaar voor inblazingen,
-voor suggesties.
suggestif, a. suggestief, gedachten opwekkend, wat te denken geeft; m. persoon
wien men gemakkelijk iets kan suggereren
of met een sterk reagerende fantasie.
suggestion, f. suggestie: ingeving, inblazing.
suggestionner, v.tr. suggereren, onder suggestie brengen.
suggestivement, adv. suggestief.
suicide, m. zelfmoord; zelfmoordenaar.
suicide, m. zelfmoordenaar.
suicider (se), v. pr. zich van 't leven beroven,
zelfmoord plegen.
suie, f. roet.
suit, m. talk, smeer; kaarsvet; (pop.) katje:
uitbrander; faire du ~, (arg.) vals spelen,
foetelen.
suiffe, a. (arg.) gedistingeerd.
suiffee, f. (arg.) pak slaag.
suiffer, v.tr. met vet insmeren, smeren.
suiffeux, a. talkachtig.
suint, m. vettig zweet (v. woldragende
suintement, m. doorsijpeling. [dieren).
suinter, v.intr. doorsijpelen, doorzweten.
Suisse, I. Zwitserland; m. Suissesse, f.
Zwitser(se); sue, m. portier; koorezel,
hondenslager, kerkeknecbt; soldaat van
de pauselijke garde; Zwitserse kaas; faire
(arg.) in zijn eentje zitten eten of
drinken, als een echte schrielhannes leven;
5~, a. Zwitsers.
suite, f. gevolg (alle bet.); vervolg, voortzetting, uitvloeisel; opeenvolging, reeks;
au proverder verloop; samenhang;
et fin,
chain nume'ro, wordt vervolgd;
laten we
vervolg en slot; attendons la
maar afwachten; n'avoir pas de e•-, dans
ti,
l'esprit, niet logisch denken; donner
gevolg geven aan; faire ~,en suite gelegen
zijn (v. kamers); faire
volgen op;
prendre la ~ des affaires, de zaken voortzetten; prendre la de tin., iemand opvolgen (in een zaak &); vows pouvez
prendre ma ~ u kunt achter mij aan
komen of oprukken; officier a la ^}, X
officier a la suite (boven de sterkte);
ci la de, tengevolge van; ci la de
cette maudite guerre, tengevolge van
die vervloekte oorlog; ci la ,---, de qn.,
achter iemand aan; ci la ~ run de l'autre,
achter elkaar; dans la ~ des temps, ha
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de loop der tijden; de ,--,, achter elkaar;
ook: dadelijk, op staande voet; et ainsi
de N,, en zo voort; it ne peat pas dire deux
mots de ,---, , hij kan geen twee woorden
achter elkaar zeggen; tout de'', dadelijk,
op staande voet; (ook:) daar net nog;
yin de ~, wijn voor het bedienden-personeel; en ,--, de quoi, tengevolge waarvan;
par '', bijgevolg; par ,--, de, tengevolge
van; par la ,--,, in het vervolg; sans ,.-,,
zonder gevolg &; zonder samenhang, onsamenhangend; sous ,-,., de frais, als
verrekenpakket.
suit6e, a. in: jument N,
i, merrie met haar
veulen.
suivant, a. volgend; ~, m. volgeling; begeleider; le'', wie volgt; ,•,, prep. volgens;
in gevolge, naar; ,---, que, conj. naarmate,
naar gelang.
suivante, f . kamenier, kamermeisje; opvolgster (der eerste vrouw &).
suiver, v.tr. insmeren; zie suiffer.
suiveur, in. (arg.) volger, scharrelaar die
vrouwen of meisjes volgt.
suivez-moi, jeune homme, m. lange zijden
van de coiffure afhangende fladderlinten op de rug.
suivi, a. samenhangend; geregeld, voortdurend, onafgebroken; veel toeloop hebbend; druk bezocht.
suivre, v.tr. volgen°; na-, op-, vervolgen;
bijhouden; ~ une affaire, een (rechts)zaak
volgen;'- toutes les chapelles, (pop.) aan
alle kapelletjes aanleggen; i--, son chemin,
zijn weg vervolgen, d66rlopen, "-, un
chemin, een weg volgen;',, la cote, kt, bij
de kust aanhouden; ,-., les cours, college
lopen; ,-,-, un cours, een cursus volgen;
~ les elkes, met de klasse meegaan (v.
onderwijzer); ,--, qn., iemand volgen (bijhouden); ' qn. de pies, iemand op de
hielen volgen, dicht op de hielen zitten;
,, qn. des yeux, iem. met de ogen volgen,
iem. nakijken; it ne suit rien, hij zet niets
door; je vous suis, ik volg u direct; ,.•-, de
l' ceil, nakijken, met de ogen volgen; ,-,,,
v.abs. volgen; a ,-,, wordt vervolgd (v.
feuilleton &); faire ,,, s.v.p., slot verzoeke
na te zenden !; faites ~, zie suivez; comme
suit, als volgt; ce qui suit, het volgende;
la main suit, er wordt om beurten gegeven
(bij 't kaarten); suivez!, geen nieuwe
regel; .1% den solist volgen s.v.p.; /-•,, v.imp.
it suit de lei, daaruit volgt; ,--, v. pr. se ,---,,
op elkaar volgen, na elkaar komen;
samenhangen; gevolgd kunnen worden.
sujet, a. (a) onderworpen; blootgesteld,
onderhevig (aan); verslaafd (aan); geneigd
(tot); etre ,-,, a caution, niet te vertrouwen
zijn; etre ,-,,t1 l'heure, aan de klok gebonden
zijn; ,%., d bier des inconvinients, verbonden met veel bezwaren; etre ,%., a son
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ventre, van zijn buik een afgod maken;
P-d, m. onderdaan; persoon; patient,
exemplaar (voor de snijkamer); boom
om te enten; onderwerp (ook: v. zin);
voorwerp (v. waarneming); reden, aanleiding; > sujet, vent; les bons .', de
goede elementen; mauvais ,-,, slechte
kerel; les premiers Ns, de eerste rollen;
j'ai ,---, a..., ik heb reden om...;
donner r•, d..., aanleiding geven tot...;
a ce , - .,, hieromtrent; d son i-■, , te zijnen opzichte; pendule a ,.,, pendule
met beeld, groep &; au' ~ de..., naar aanleiding van, aangaande; met betrekking
tot; a quel ~ avez-vous fait cela? waarom
hebt ge dat gedaan?; sans ,---,, zonder
grond; pas un mot sur ce e,,, hierover
geen woord !
suiêtion, f. onderwerping; onderdanigheid;
gebondenheid, afhankelijkheid, onderworpenheid. [sulfaten.
sulfatage, m. besproeiing met vitriool, -met
sulfate, m. zwavelzuur zout, sulfaat.
sulfater, v.tr. met sulfaat behandelen;
kalken (de grond); gipsen (wijn).
sulfhydrate, m. zwavelverbinding.
sulfhydrique, a. acide ~, zwavelwaterstof.
sulfite, m. zwaveligzuur zout, sulfiet.
sulfurage, m. 't zwavelen.
sulfure, m. sulfide.
sulfurer, v.tr. zwavelen, met zwavel behandelen.
sulfureux, a. zwavelhoudend.
sulfurique, a. in: acide "s , zwavelzuur.
sulpicien, m. door het se'minaire de Saint
Sulpice geexamineerde priester.
sult a n, m. sultan; met zijde bekleed korfje;
reukkussentje; le ,---,, (arg.) het publiek.
sultanat, m. sultanaat.
sultane, f. vrouw van een sultan; lange v66r
open japon; diamanten haarspeld; kti
Turkse galei; le sultanshoen.
sultanin, m. Turkse goudmunt.
sumac [-makl, m. sumak, looiersboom.
Sumatra, f. Sumatra.
super-, boven-, extra-, opper-.
super, v.tr. opzuigen, oppompen; e%-, , v.intr.
verstoppen, verstopt worden, dichtgaan.
superbe, a. hovaardig, trots; verheven;
groots; prachtig; ~, m. trotsaard; hovaardige; /-■,, I . (oud) hoogmoed, hovaardij.
superbement, adv. zie superbe.
supercherie, I. bedrog, list.
superchic, a. (fam.) allerchicst, oerchic.
supercoquencieux, a. kolossaal, extrafijn.
supire, a. $ bovenstandig.
superfêtation, f. overtolligheid.
superfêtatoire, a. overtollig, overbodig.
superficiaire, a. van-, aan de oppervlakte.
superficialitê, I. oppervlakkigheid.
superficie, f. oppervlakte; oppervlakkigheid;
buitenkant.
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superficiel, a. -lement, adv. oppervlakkig;
niet diepgaand.

superfin, a. zeer fijn, extrafijn.
superflu, a. overtollig, overbodig;

m.
't overtollige; overvloed.
superfluiti, I. overtolligheid.
superhomme, m. „Uebermensch".
superieur, a. hoger, groter (dan); superieur,
uitstekend; bovenste, boven-; cour
oppergerechtshof; ennemi ti (en nombre),
overmachtige vijand; enseignement
hoger onderwijs; officier
hoofdofficier;
etre
verheven zijn boven; etre
qn. en qc., Par qc. of pour qc., iem. in jets
o/ door jets de baas zijn, overtreffen;
tn. -e, /. superieur, meerdere; kloostervoogd , -voogdes.
superieurement, adv. superieur, voortreffebeter dan.
lijk;
superiorite, I. meerderheid, meerdere voortreffelijkheid, overwicht, hogere rang;
du notnbre, grotere getalsterkte, overmacht.
superlatif, a. overtreffend; in de hoogste
graad; m. overtreffende trap, super•
latief.
superlativement, adv. in de hoogste graad .
superovarie, a. $ met bovenstandig vruchtb eginsel.
superphosphate, m. superfosfaat (als mest
gebruiktl.
superposabte, a. dat boven elkaar geplaatst
kan worden.
superposer, v.tr. boven elkaar plaatsen.
superposition, f. boven elkaar plaatsing.
superpurgation, f. te sterke purgatie.
superstitieusement, adv. v. superstitieux, a.
(& m) bijgelovig(e); angstvallig nauwezet, uiterst n.,11.Vt keurig.
superstition, f. bijgeloof; angstvallige nauwgezetheid.
superstitiosite, f. bijgelovigheid.
superstruction, f. bovenbouw.
superstructure, I. bovenbouw.
supin, m. (gram) supinum;
soldaat.
supinateur, m. kantelaar, rugwaartsdraaiende spier.
supination, I. ligging op de rug, buitenwaartskering.
su pplantateur, m. verdringer.
supplantation, f. voetlichting.
supplanter, v.tr. de voet lichten, onderkruipen, verdringen.
supplanteur, m. wie een ander de voet tracht
te lichten, onderkruiper.
supplêan ce, I. vervanging.
suppleant, a. plaatsvervangend;
m.
plaatsvervanger.
supplêer, v.tr. aanvullen, bijvoegen; bijpassen; vervangen; v.intr. (a) vergoeden, goedmaken; voorzien (in); e--d au
manque, het gebrek verhelpen; N v.pr.

suppositif

se "- , elkaar aanvullen, elkaar vervangen;
aan te vullen zijn.
supplement, In. aanvulling, bijvoegsel, toevoegsel, bijbetaling; bijblad; supplement;
un ti d' examen of d'instruction, (jur.)
nader onderzoek; ti de solde, bij-, toeslag;
de travail, overwerk; payer un
extra betalen, bijpassen.
supplémentaire, aanvullend, aanvullings-.
supplêmentairement, adv. aanvullend, bij
wijze van aanvulling.
suppletif, a. (gram.) aanvullend.
supplei °ire, a. suppletoir, aanvullings-.
m. smeker.
suppliant, a. smekend;
supplication, f. smeekbede, verzoek.
supplice, m. lijfstraf; doodstraf; foltering,
marteling, kwelling; (ook:) plaats der terechtstell ng; le dernier de doodstraf; le ti eternel, de eeuwige pijn, verdoemenis; ti de !a croir, kruisiging, kruisdood;
du pal,
du feu, vuurdood;
het spietsen;
de la potence, ophanging,
't ophangen;
de la roue, 't radbraken;
de Tantale, Tantaluskwelling; etre au
, op de pijnbank liggen, gemarteld
worden; op hete kolen zitten; chambre
de
folterkamer.
suppliciê, m. terechtgestelde; gefolterde.
supplicier, v.tr. terdoodbrengen, terechtstellen; folteren.
supplier, v.tr. smeken.
supplique, f. smeekschrift.
support, m. steunsel; steun; stander; stut,
onderstel; pijler; les —s, 0 de schildhouders;
de drapeau, vaandelstoel.
supportable, a. -ment, adv. draaglijk, te
verdragen; vergeeflijk.
supportt-chaussettet, m. sokkenhouder.
supporter, v.tr. dragen, ondersteunen; bestand zijn tegen; verdragen, uithouden;
verduren (pijn &); N l'eau, waterdicht
zijn;
le feu, vuurvast zijn; ,---, le froid,
tegen de kou kunnen, bestand zijn tegen
de kou; N /a lessive, zich goed houden in
de was, wasecht zijn; ti ,v.pr. se verdragen worden &; te dragen zijn; elkaar
verdragen &.
supposable, a. veronderstelbaar.
suppose, a. verzonnen; gefingeerd, aangenomen; cela
cette chose, in die
veronderstelling; N que, (met subj.);
conj. ondersteld, dat.
supposer, v.tr. (ver)onderstellen; v6Oronderstellen; als een feit (met indic.); onderstellen, voorlopig aannemen (met subj.);
vermoeden; onderschuiven; la fortune
qu'on lui suppose, de fortuin die men hem
toedicht; a que, en supposant que,
altijd aangenomen dat, altijd in zoverre
als;
v.pr. se
zich denken, menen
te zijn.
suppositif, a. (ver)onderstellend.
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supposition, f. onderstelling; verdichting;
vervalsing, valse opgave; onderschuiving
(v. kind of testament).
suppositoire, m. zetpil.
suppet [-p6], m. handlanger; N de Bacchus,
dronkaard; N de cabaret, kroeg'oper;
de justice, dienaar van 't gerecht.
suppression, f. opheffing, intrekking, afschaffing; onderdrukking; weglating, uitlating, 't wegblijven; 't beletten van
de uitgave (van een boek); N d'enfant of
de part, verheimelijking der geboorte.
supprimable, a. weg te laten &.
supprimer, v.tr. weglaten, uitlaten; intrekken;
onderdrukken; opheffen, afschaffen; (de
uitgave) beletten; doen verdwijnen, uit
de weg ruimen doden); N le Part
de geboorte (van een onecht kind) versuppurant, a. etterend. [heimelijken.
suppuratif, a. (&m.) ettervormend (middel).
suppuration, f. ettering.
suppurer, 'v.intr. etteren.
supputation, I . berekening, raming, schatting, begroting.
supputer, v.tr. berekenen, begroten.
supramondain, a. bovenwerelds.
supranaturalisme, m. openbaringsgeloof,
supranaturalisme,
suprasensible, a bovenzinnelijk.
suprEmatle, I. oppergezag, meerderheid.
supreme, a. opperste, hoogst; verhevenst;
uiterst, laatst; l'Etre "a, het Opperwezen;
l'heure 't laatste uur, stervensuur;
"a ,m.'tlekkerste,4t fijnste (van een gerecht);
un N de gelinottes, gerecht of schotel van
de fijnste stukjes kieken of hazelhoen;
f. vijgepeer.
sur, prep. op, over, boven, omtrent, aangaande, betreffende &; N les apparences,
naar de schijn, op de schijn afgaand;
s'asseoir N une chaise, op een stoel gaan
zitten; grimper N un arbre, in een boom
klimmen; N la marge, in margine; avoir
soi, in de zak hebben, bij zich hebben;
termer la torte N soi, de deur achter zich
dicht doen; un nuage plane N la ville,
een wolk hangt boven de stad; donner
uitkomen op, uitzien op; N la Meuse,
aan de Maas; Boulogne N mer, Boulogne
aan zee; N l'heure, op staande voet;
,--, les deux heures, tegen tweedn, tegen
twee uur; N le coup de midi, klokslag
twaalf; prendre qc. e-%, la table, iets van
de tafel nemen; un N cinq, een op de
vijf; etre N sa bouche, een lekkerbek
zijn; N ma parole, op mijn woord; N ce,
daarop, daarna; en nu; N ces entrefaites,
intussen; N toute chose, vooral.
sur, a. zurig, rins.
sir, a. zeker; vast; betrouwbaar; ontwijfel(zeer) zeker; ja,
baar; veilig; bien
ben je daar zeker van?
zeker; bien

surchoix

kan ik erop aan? hens?; etre ",
de son affaire, zeker van zijn zaak zijn;
etre ,---, de qn., op iemand aan kunnen;
j'en dais (ook:) dat dacht ik wel, dat
wist ik wel vooruit; a coup N of pour
(vast en) zeker,
< pour N de
ongetwijfeld; adv. zeker; m. 't
zekere; prendre le plus —, het zekere
kiezen voor 't onzekere.
surabondamment, adv. overvloedig, ten
overvloede.
surabondance, I. grote overvloed; N de
population, overbevolking.
surabondant, a. overvloedig; overtollig;
m. overschot.
surabonder, v.intr. in overvloed zijn;
de, in overvloed hebben.
suracheter, v.tr. te duur betalen.
suractivite, I. verhoogde werkzaamheid.
surah, m. surahzijde.
suraigu, -gue, a. zeer hoog; hyperacuut.
surajouter, v.tr. nog bijvoegen.
suralimentation, f. overvoeding.
suralimenter, v.tr. overvoeden.
surannation, f. verjaring.
suranne, a. verouderd; verjaard.
suranner, v.intr. verjaren; verouderen. .
opperscheidsrechter, supersur-arbitret,
arbiter.
vliersurard of surat, a. in: vinaigre
azijn; m. vlierazijn. [gewelf).
surbaissê, a. .n. ingedrukt, ingebogen (v. e.
surbaissement, m. .. ingebogenheid, flauwe
boog (v. gewelven).
surbaisser, v.tr. o ingedrukt maken, inbuigen (gewelven).
surbande, zwachtel over een compres.
surbau, m. 6 luikbalk.
't aanbrengen v. e. kapje
surbouchage,
over een kurk. [aanbrengen.
surboucher, v.tr. een kapje over een kurk
surbout, m. draaiboom.
surcens 1-sd.s], m. buitengewone cijns.
surcharge, I. overvracht, overlading (ook:
met werk); overwicht; woord over een
ander heengeschreven, opdruk (op postboven 't aantal beschikbare
zegel); en
plaatsen; boven de lijn geschreven; sans
$ zonder schadelijk gewicht.
surcharges, v.tr. (de) overladen (met); te
veel bezwaren (met); over andere woorden
heenschrijven, -drukken; se N l'estomac,
zijn maag overladen; se N de travail, te
veel werk op zich nemen.
surchauffage, in. surchauffe, f. oververhitting.
surchauffer, v.tr. oververhitten.
oververhitter.
surchauffeur,
surchauffure, I. scheur of blaas in te sterk
verhit ijzer of staal.
surchoix, m. fijnste kwaliteit; figues &
prima vijgen.
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surcomposê, a. dubbel samengesteld (als surexposition, f. overbelichtine.
in j'ai eu dit).
surface, /. oppervlakte; (fig.) buitenkant,
surcot, m. $ te hoge koersnotering; CO buis
schijn; garantie; ,-.-, conique, kegelopperzonder mouwen (der middeleeuwen).

surcoter, v.tr. $ te hoog noteren; .;?- te
hoge cijfers geven.

surcoupe, f. overtroeving.
surcouper, V.O. overtroeven.
surcroissance, I. te sterke groei.
surcroit, m. vermeerdering; overmaat;
par ,----i, bovendien, op de koop toe; pour
"-, de malheur, tot overmaat van ramp.

surdent, f. overtand.
surdi-mutitê, 1. doofstomheid.
surdia, f. doofheid.
surdorer, v.tr. dubbel, zwaar vergulden.
surdos, m. rugriem (v. e. paard).
sureau, m. $ vlier(boom); ,--, d'eau, Gelderse roos, (dial.) watervlier.

suridifier, v.tr. overbouwen.
surêlEvation, f. verhoging (v. e. gebouw &
v. prijs).
surêlevement, in. 't nog hoger maken.
surelever, v.tr. nog hoger maken; verhogen.
surelle, f. $ zuring.
sOrement, adv. zekerlijk, zeker; veilig.
surêminent, a. zeer uitstekend.
surenchire, I. hoger bod.
surencherir, v.intr. hoger bieden.
surenchirissement, in. het hoger bieden;
prijsopdrijving.
surencherisseur, in. hoger biedende; opbieder.
surentrainê, a. op door overmatig trainen.
surenveloppe, f. buitenomslag.
surirogation, f. wat men meer doet dan
waartoe men verplicht is.
surerogatoire, a. meer dan verplicht is.
surestarie, f. ktA overligdagen; overliggeld.
surestimation, f. te hoge schatting, overschatting.
surestimer, v.tr. te hoog schatten, oversuret, a. zuurachtig, zurig. [schatten.
sfireti, f. zekerheid, veiligheid; waarborg,
pand; vastheid (v. hand &); la Ste, de
politie, de veiligheidsdienst; donner des
,--is, waarborgen geven; prendre des "-is,
veil igheidsin aatregelen nemen; ...de "-i veili gheids- ; ...de la '', van de veiligheidsdienst; agent de la ,--,, stille politieagent, rechercheur; en "-i, in veiligheid;
veilig opgeborgen (v. een dief); mis en ,,,,
in rust (de haan v. e. geweer); pour plus
de P,,, voor alle securiteit.
surette, /. appelsoort; gonjezakstof, jute; zie
ook surelle.
surexcitabilité,/. abnormale prikkelbaarheid.
surexcitable, a. overprikkelbaar.
surexcitation, f. overprikkeling, overspanning.
surexciter, v.tr. overprikkelen, -spannen.
surexposer, v.tr. overbelichten.

vlak; ,----, courbe, gebogen vlak; ,----, late'rale,
zijoppervlak; ,--, plane, plat vlak; '' de
chauffe (des chaudieres) X verwarmingsvlak; ,-., de condensation, koeloppervlak; ,---,
he'licoidale, schroefoppervlak; ,---, de re'volution, omwentelingsvlak; a la ,.,, aan
de oppervlakte; un homme tout en'', die
zich geheel geeft zoals hij is; zie ook
naviguer.
surfaire, v.tr. overvragen; overschatten.
surfaix, in. oversingel (v. e. paard), bovensurfin, a. zeer fijn. [riem.
surfusion, /. 't vloeibaar blijven onder 't
smeltpunt.
surgeon, in. $ wortelscheut; (fig.) telg.
surgir, v.intr. opkomen, zich voordoen, opduiken, ontstaan; opwellen; ,----, a l'horizon,
aan de horizon opdoeinen.
surhaussê, a. verhoogd; arc '', boog hoger
dan een halve cirkel.
surhaussement, in. ophoging; $ (prijs)verhoging.
surhausser, v.tr. ophogen, verhogen; opslaan
(de prijzen).
surhommP, m. tTebermensch (van Nietzsche).
surhumain, a. bovenmenselijk.
. surhypothëquer, v.tr. overbelasten met hyposurfer, m. kurkeik.
[ theek.
surimposer, v.tr. leggen (zetten &) bovenop;
te hoge belasting opleggen.
surimposition, f. overbelasting.
surin, m. $ nog niet geente jonge appelsurin, m. (pop.) mes. [boom.
Surinam, m. Suriname°.
suriner, v.tr. (pop.) doorsteken, mollen.
surineur, m. (pop.) moordenaar.
surintellectualiti, f. hyperintellectualiteit.
surintendance, f. oppertoezicht; woning v. e.
surintendant.
surintendant, m. superintendent, hoofdadministrateur, oppertoeziener; W minister van financien.
surintendante, f. vrouw van den superintendent; -- directrice.
surir, v.intr. zuur worden.
surjet, m. overnaad, overhandse naad; faire
un ,-.,, overhands naaien; en ,---i, overhands.
surjeter, v.tr. overhands naaien.
surjupe, I. bovenrok.
surlangue, /. tongmer.
sur-le-champ, adv. dadelijk, terstond.
surlendemain, adv. tweede dag daarna.
surlier, v.tr. met dun touw omwoelen.
surlonge, f. lendestuk (v. slachtvee).
surmenage, m. overlading (op school), overspanning (door overwerken).
surmener, v.tr. overladen met werk, afbeulen; se ,--i, zich overwerken.
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surmontable, a. overkomelijk.
surmonter, v.tr. te boven komen, overwinnen; boven jets uitsteken, boven jets zijn;
stijgen boven; ,--' ses bonds of ses rives,
buiten de oevers treden; surnionte de...,
met... er boven op; waar bovenop...; ,---,
v.pr. se ‘---, zich beheersen.
surmoulage, In. afgietsel naar een afgietsel
genomen.
surmoule, m. tweede vorm.
surmouler, v.tr. een afgietsel maken van
een gegoten voorwerp.
surm out, m. ongeperste most, lekmost.
surmulet, tn. W koning van de poon, zeebarbeel.
surmulot, m. .54'. grote trekrat.
surnager, v.intr. drijven, bovendrijven;
voortbestaan, blijven bestaan.
surnaturel, a. bovennatuurlijk; ,--,, in. in:
le •, 't bovennatuurlijke.
surnaturellement, adv. bovennatuurlijk,
op bovennatuurlijke wijze.
surnom, m. bijnaam.
surnombre, m. overtal; en ,..,, te veel.
surnomm er, v.tr. een bijnaam geven.
surnumiralre, a. boven 't gewone getal;
r,,, tn. surnumerair.
surnumErariat, M. 't surnumerair zijn, surnumerairsplaats.
suroffre, /. hoger bod.
suroffrir, v.tr. een hoger bod doen boven.
suroit, m. zuidwester (zeemanshoed); soort
boezeroen met kap.
suron, m. ongelooide ossenhuid.
suros [-ri], m. schuifelbeen: beenuitstorting
tussen griffel- en pijpbeen.
suroxydation, f. peroxydatie.
suroxyde, m. peroxyde.
suroxyd er, v.tr. met peroxyde behandelen.
surpassable, a. te overtreffen.
surpasser, v.tr. uitsteken boven, groter
zijn dan, te boven gam; overtreffen;
cela me surpasse, dat gaat mijn verstand
te boven, (lam.) boven mijn petje; se
,d, zich zelf overtreffen.
surpaye, I. overbetaling; toegift.
surpayer, v.tr. te veel betalen.
surpeau, /. opperhuid.
surpeuplement, tn. overbevolking.
surpeuple, a. overbevolkt.
surplis, m. koorhemd, rokelijn, superpli.
surplomb, m. overhelling, scheefheid.
surplomber, v.intr. overhangen, uit het lood
staan; ,---', v.tr. hangen over.
surplus, m. overschot (boven een bepaalde
hoeveelheid), 't te veel, surplus; au ,-,,,
voor 't overige; en ,---, de..., boven en
behalve.
surpolds, m. doorslag, overwicbt.
surpopulation, I. overbevolking.
surprenant, a. wonderbaar, verrassend.
surprendre, v.tr. verrassen, overrompelen,

surtaxe

overvallen, opvangen; betrappen; bedriegen, verschalken; door list verkrijgen; verwonderen, bevreemden, verbazen; ,---, la
bonne foi de qn., misbruik maken van
iemands goed vertrouwen; e---, unelettre, een
brief onderscheppen; se laisser ,---,, zich
laten verrassen, verschalken, betrappen;
e--, v.pr. se ,./, zich op jets betrappen;
elkaar betrappen; se e•-, a..., elkaar of
zich op jets betrappen.
surpresse, a. onder hoge druk samengeperst;
gaz ,--,, persgas.
surprime, I. verhoogde premie.
surprise, I. surprise, verrassing; verwondering, verbazing; overrompeling; lui faire,
mefrnager of reserver une -', hem een verrassing bereiden; prendre par e,,, X verrassen, overrompelen; a la ,-, gdnerale,
tot een ieders verbazing.
surproducteur, a. overproductie hebbend.
surproduction, f. overproductie.
surdalisme, m. kunstrichting van zuiver
psychisch automatisme, die mondeling,
schriftelijk of op andere wijze de wezenlijke werking der gedachte uitdrukt.
suntaliste, a. (& in.) hyperrealistisch (kunstenaar).
surrection, /. (aardk.) verheffing.
surrem:se, I. $ extra-korting.
surrénal, a. boven de nieren gelegen;
glande ,---,e, capsule e--,e, bijnier.
surrinale, f. bijnier.
surrincette, I. (arg.) 3de cognacje na de
koffie.
sursalaire, in. salaristoeslag.
sursaturation , f. oververzadiging.
sursaturer v.tr. oververzadigen.
sursaut, m. 't plotseling opspringen; un ,..,
de vie, een opflikkering der levensgeesten;
se lever d'un ,-.,, opspringen; avoir un e%,,
opschrikken; se re'veiller en N, wakker
schrikken, met een schrik wakker worden .
sursauter, v.intr. opspringen, een plotselinge schok krijgen.
surséance, f. uitstel, opschorting; surseance
(van betaling).
sursel, in. zuur zout.
sursemer, v.tr. nazaaien, overzaaien.
surseoir, v.tr. & intr. (et) uitsteken, opschorten.
sursis, m. uitstel, opschorting; avec(sans),
met (zonder) uitstel van executie; mettre
en e--, X tijdelijk vrijstellen.
sursitaire, m. (jur.) die uitstel van executie
heeft gekregen.
sursolide, m. vierde macht.
sursomme, I. te zware belasting.
surtaux, tn. (oud) te hoge schatting.
surtaxe, I. te hoge aanslag; verhoogde belasting; 'tz bijbetaling bij 't briefport,
strafport; verhoogd inkomend recht.

surtaxer
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surtaxer, v.tr. te hoog aanslaan; te zwaar susception, f. opneming; 't aannemen (v. e.
belasten; met strafport belasten; een
verhoogd recht heffen op.
surtout, adv. vooral, bovenal; ,--, que, ook:
temeer daar; ,---,, m. overjas; middenstuk
(op tafel), piece de milieu.
survaleur, I. overwaarde, te hoge waarde.
surveillance, f. toezicht, surveillance; en , - -i,
onder toezicht (geplaatst); op surveillance, met de surveillance belast; sous la
e-, de la police, onder politietoezicht
geplaatst; e---, de frontiere, grensbewaking.
surveillant m. -e, f. hij of zij, die met 't
toezicht belast is, opziener, surveillant(e);
studiemeester.
surveille, 1. voorvorige dag; la ,-,-, de Noel,
twee dagen voor Kerstmis.
surveiller, v.tr. surveilleren, gadeslaan, toezicht houden op, letten op; zorgen voor;
,..•,, v. pr. se ,-,d, op zich zelf letten, zich in
acht nemen; op zijn tellen passen; elkaar
surveilleren.
survenance, f. (fur.) onvoorziene komst,
survenant, a. onverwacht komend; ,-,, m.
onverwachte Bast.
survendre, v.tr. te duur verkopen.
survenir, v.intr. onverwacht komen; er bij
komen; it lui est survenu une maladie,
een ziekte heeft hem overvallen.
survente, /. verkoop boven de waarde; 4
aanwakkeren v. d. wind.
survenue, f. onverwachte komst.
survetir, v.tr. overdadig kleden.
survider, v.tr. bovenafgieten, -afnemen.
-de lame, het
survie, I. overleving; la '
voortbestaan der ziel; la'' des plus aptes,
the "survival of the fittest" (in de
theorie van Darwin).
survivance, f. overleving; recht v. opvolging.
survivancier, tn. (oud) bezitter v. 't recht
v. opvolging na 't overlijden.
survivant, a. overlevend, overgebleven; '-,
m. -e, f. langstlevende.
survivre, v.intr. (a) overleven; se ,--., ci soimeme, zich overleven.
't vliegen boven.
survol, m.
survoler, v.tr. vliegen boven. [ning.
survoltage, m. verhoging van stroomspansurvolter, v.tr. spanning verhogen; aan te
hoge spanning blootstellen.
SUS [sii(s) ], adv. courir P , d qn., op iem. losgaan; enr,s, daarenboven; en,--, de, boven,
behalve; ,--,! interf. op ! ,--3 .1 aux acmes!
te wapen ! or ,.., ! welaan !
susceptibilite, t. vatbaarheid; gevoeligheid,
prikkelbaarheid; 'menager les Ns, alles
vermijden wat iemands gevoeligheid kan
kwetsen of wat aanstoot kan geven.
susceptible, a. vatbaar, ontvankelijk; gevoelig; prikkelbaar, lichtgeraakt; ,. ■., de
faire qc., in staat om..., die zou kunnen...;
r•-, d'être..., zich latende...

geestelijke orde).

suscitateur, tn. verwekker, voortbrenger.
suscitation, f. aansporing, opwekking.
susciter, v.tr. verwekken; baren, veroorzaken, doen ontstaan.

suscription, f. opschrift, adres.
susdit [siizdi], a.voornoemd, bovengenoemd.

sus-dominante, I. j% zesde toon v. d. toonladder.

Suse, I. Susa (Perzie; Italie).
sus-ênoncê [stize-], a. bovengenoemd.
sus-jacent [slizjas5], a. bovenliggend.
susmentionne [sus-], a. bovengemeld.
susnommê [sus-], a. bovengenoemd.
suspect [siispe], a. verdacht.
suspecter, v.tr. verdenken.
suspendre, v.tr. ophangen; opschorten,
schorsen; staken (v. betalingen &); voorlopig laten liggen, uitstellen; in spanning
houden; etre suspendu, hangen; etre suspendu entre, ook: zweven tussen.
suspendu, a. hangend; weifelend; se tenir ,---,
en fair, in de lucht zweven.
suspens [-pa], a. geschorst; en ,..,, loc. adv.
in twijfel, in onzekerheid, in afwachting.
suspense, f. schorsing. [ spier.
suspenseur, a. ophoudend; muscle ,.,, spansuspensif, a. opschortend (in rechten); points
,---, s, puntjes: (....).
suspension, f. ophanging; uitstel; opschorting; schorsing; 't afbreken; spanning;
onzekerheid; hanglamp; ,---, d'armes,
wapenschorsing; point de,--,, ophangpunt;
points de P.- -,, afbrekingsteken (...); en ,-,, ,
hangend.
suspensoir, m. breukband; draagband.
suspente, f. hangtouw, topreep; borgstrop.
suspicion, f. argwaan, verdenking.
suspied [siipje], spoorriempje.
susrelatê [sus-] a. bovenyermeld.
sussultoire, a. schokkend.
sustentateur, m. X hulp, steun.
sustentation, f. 't dragen, 't steunen; onderhoud, voeding, voedsel.
sustenter, v.tr. onderhouden, voeden.
sustenteur, m. hooikist.
sus-tonique, t. j, toon boven de grondtoon.
susurration, 1. geruis.
susurrement, m. 't ruisen, 't ritselen.
susurrer, v.intr. ruisen, ritselen.
't suizen.
susurrus [-r-iis] m.
susvisê [sus-] a. bovenbedoeld.
suttee, suttee, f. weduwenverbranding (in
Indie).
sutural, a. uit een naad voortkomend, van
eeri naad.
suture, I. 't naaien (v. e. wond); hechting,
Suze, I. Suze.
[naad.
suze, f. gentiaanbitter (voor aperitif).
suzerain, m. & a. (seigneur) ' , opperleenheer; fief ,---,, opperleen.
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suzerainetê, f. suzereiniteit, opperheerschappij.

syndactilie
sytnêtrique, a. -ment, adv., symmetrisch:
evenredig, overeenstemmend.

svastika, in. swastika, hakenkruis.
symêtriser, v.tr. symmetrisch maken.
svelte, a. slank.
sympathie, I. medegevoel; sympathie;
poudre de ,---i, op afstand werkend geneessveltesse, /. slankheid.
Sybarite, in. Sybariet; .s, -, , verwijfd mens,
middel.
sybariet; ,---, a. sybaritisch.
sympathique, a. sympathisch; sympathiek°;
sybaritisme, in. verfijnde weelde.
encre i---, , sympathische inkt, die op papier
sycomore, m. $ Egyptische vijgeboom;
eerst na zekere bewerking zichtbaar
ahorn.

wordt; ,-•-, in, in: le grand ,---,, de nervus

sycone, In. $ bloembodem (vijg).
sympathicus.
sycophante, m. sycophant, verklikker. aan- sympathiser, v.intr. een onderlinge overeenbrenger, verrader.

sycophantisme, m. pluimstrijkerij.
sycose, I. T vijggezwel.
Sylla [sila], m. Sulla (Rom. dictator).
syllabaire, In. A-B-C-boek, spelboekje.
syllabation, I. verdeling in lettergrepen.
syllabe, I. lettergreep, syllabe.
syllaber, v.tr. zie syllabiser.
syllabique, a. tot de lettergreep behorend;
vet's P■i, versregel van een bepaald aantal lettergrepen (niet voeten).
syllabisation, f. verdeling in lettergrepen.
syllabiser, v.tr. in lettergrepen verdelen.
syllabus, [-bus], in. syllabus: door den paus
vastgestelde lijst van geloofsdwalingen;
lijst, opgave.
syllepse, I. syllepsis: overeenstemming in
geslacht of getal naar de gedachte (niet
volgens de regels der spraakkunst); gelijktijdig gebruik v. e. woord in eigenlijke
en figuurlijke betekenis.
sylleptique, a. van een syllepsis.
syllogisme, m. sluitrede.
syllogistique, a. syllogistisch, tot de sluitrede behorend.
sylph e, m. of sylphide, /. luchtgeest; taille de
,--,, dun middel.
sylvain, m. bosgod, woudgeest.
sylve, /. bos.
sylvestre, a. in 't bos groeiend, -levend; bos-,
Sylvestre, in. Sylvester.
[woud-.
sylvicole, a. in de bossen levend.
sylviculteur, m. bosbouwkundige.
sylviculture, f. bosbouw.
symbiose, I. 't samenleven van organismen
tot wederzijds nut.
symbole, m. zinnebeeld, symbool; droomvoorstelling die in de plaats treedt van
een onderbewuste voorstelling; le .S.,-,
des apOtres, de 12 artikelen des geloofs.
symbolique, a. zinnebeeldig, symbolisch;
"-i, I. symboliek.
symbolisation, I. zinnebeeldige voorstelling,
't zinnebeeldig voorstellen.
symboliser, v.tr. zinnebeeldig voorstellen.
symbolisme, o. symbolisme.
symboliste, m. symbolistisch schrijver of
dichter; ,--, a. symbolistisch.
symetrief. symmetrie: evenredigheid, overeenstemming der delen.

stemming gevoelen, sympathiseren.

symphonie, f. J` symphonie, strijkmuziek.
symphon ique, a. -ment, adv. j% symphonisch.
symphoniste, in. maker of speler van symphonie en.

symphorine, /. $ sneeuwbes.
symphyse, f. vergroeiing v. twee beenderen.
symphysie, f. $ vergroeiing v. beenderen.
symptomatique [septO-], a. tot de kentekenen van een ziekte behorend.

symptomatologie, /. leer-, kennis van de
ziektekenmerken.

sympttime, [septOm], in. symptoom, kenteken, (ziekte)verschijnsel.

synogogal, a. de synagoge betreffend.
synagogue, /. synagoge, joodse kerk, -godsdienst; c'est ,--,, (lam.) het is een pot nat,
hetzelfde.
[grepen.
synalephe, I. ineensmelting van 2 lettersynalgie f. pijngevoel in 't gebied van zenuwen die niet ziek zijn.
synallagmatique, a. wederzijds verbindend.
synanthêrê of synanthêrique, a. $ saamhelmig.
synanthirie, /. $ saamhelmigheid.
synarthrose, /. onbeweeglijke beenderverbinding.
synchondrose, f. (beweeglijke) beenderverbinding floor kraakbeen.
synchrone, [-krOn], a. gelijktijdig.
synchronique [-kr6]-, a. in: tableau ,,, overzicht van gelijktijdige gebeurtenissen.
synchroniser, v.tr. gelijktijdig-, van gelijke
duur maken; (een film) van mechanische
muzikale illustratie voorzien.
synchronisme [-krO], m. gelijktijdigheid.
syncopal, a. I bezwijmings-.
syncope, f. flauwte, bezwijming; weglating
van een letter(greep) in 't midden van
een woord, syncope.
syncoper, v.tr. weglaten (een letter of lettergreep); "-,, v.intr. 41% binden, syncoperen.
syncranien, a. met de schedel samenhangend.
syncrêtisme, m. vermenging v. verschillende
stelsels.
syncretiste, a. &in. die verschillende stelsels
of meningen verzoent.
syndactilie, f. vergroeiing van tenen. of
vingers.
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synderese

synderise, /. gewetenswroeging.
syndic, in. bestuurder, gemachtigde; curator
in een faillissement; burgemeester (in
Zwitserland); les ,---, s des drapiers, de
Staalmeesters (v. Rembrandt).
syndical, a. verenigings-, vak-, syndicaats-.
synd icalisat ion, f.'t zich aaneensluiten in een
vakvereniging.
syndicalisme, m. vakverenigingsstelsel, -wezen of -beweging.
syndicaliste, m. voorstander v. vakverenigingen; "-, a. syndicalistisch.
syndicat, m. vakvereniging, bond, syndicaat; "a d'initiative, vereniging tot bevordering van 't vreemdelingenverkeer; ,-,,
ouvrier, werkliedenvereniging; ", patronal, patroonsvereniging.
syndicataire, m. lid v. e. bond of vakvereniging of van een bankiersconsortium;
,•,, a. de vakvereniging betreffend, vakverenigings,
syndiquê, m. aangeslotene bij een vakvereniging.
syndiquer, v.tr. tot een syndicaat verenigen;
se ,---i, een vakvereniging oprichten (vormen), zich in een vakvereniging aansluiten.
syndrome [sedrOm], in. samengaan van
ziektevers chijnselen.
synecdoche of synecdoque, [sinekdOk], f.
synecdoche: figuur waarbij men een deel

voor 't geheel neemt en omgekeerd.

synthese, f. synthese: samenvoeging, -stelling, samenvatting tot een geheel.
synthetique, a. -ment, adv. synthetisch
synthêtiser, v.tr. synthetisch behandelen
of samenvatten.
syntonisation, f. afstemming.
syntoniser, v.tr. g■ 4-1-, afstemmen.
syphilis [-lis], f. syphilis.
syphilisation, f. besmetting met syphilis.
syphiliser, v.tr. met syphilis besmetten.
syphilitique, a. syphilitisch; "a, m. syphilislij der.
syriaque, a. oud-Syrisch.
Syrien, tn. Syrier; .5,%-, , het Syrisch; s',, ,
a. Syrisch.
syringa, in. 4 sering.
syringe, syrinx, /. Pansfluit.
syrphe, m. zweefvlieg.
syrrhapte, in. 3e steppenhoen.
syrte, f. zich verplaatsende zandbank (aan
de Noordkust van Afrika), drijfzand.
systaltique, a. samentrekkend.
systêmatique, a. -ment, adv. stelselmatig,
systematisch.
systematisation, I. indeling, rangschikking
volgens een stelsel.
systematiser, v.tr. stelselmatig rangschikken,
systematiseren.
systime, in. stelsel, systeem; le "-, D, (arg.)
het zich maar zien te redden, het zich
zelf helpen (ook door gappen); agacer
le "-, 4 qn., courir (taper) sur le ,---, ci qn.,
(pop.) iemand vervelen, lam zaniken,
kriebelig maken; ,---, de conduite, gedragslijny--, mitrique, metriek stelsel;,,, nerveux,
zenuwstelsel; "a solaire, zonnestelsel; "a
de montagnes, bergstelsel; "a de numeration, talstelsel; ,---, de route, wegenstelsel.
systole, f. samentrekking van 't hart.
systyle, m. tussenruimte tussen zuildiameters.
syzygie, I. NI conjunctie en oppositie (stand
van de maan met zon en aarde in een
rechte lijn).

synirise, f. samentrekking v. 2 klinkers tot
een lettergreep, synaresis.
synergie, I. samenwerking tot het verrichten
van een functie.
synEvrose, f. vereniging v. beenderen door
gewrichtsbanden.
syngnathe, m. ZY zeenaald.
synodal, a. -ement, adv. van de of een synode, synodaal.
synode, fn. algemene kerkvergadering, synode .
synodique, a. in: lettre ,- synodale brief;
tnois ,■,, maanmaand; temps r-a, periode
v. e. hemellichaam tot de volgende conjunctie.
synonyme, a. (& m.) gelijkbetekenend-, zinverwant (woord), synoniem.
T, m. t (de letter).
synonymie, f. zinverwantschap.
synonymique, a. synoniem, de synoniemen ta, pron. je, jouw, uw.
betreffend; "a , f. leer v. d. synoniemen. t', pron. zie tu.
synoptique, a. met een blik te overzien, tabac [-136], tn. tabak; les N s, ook: de
tabaksregie; c'est le meme "a , (pop.) 't
synoptisch; tableau ,--a, overzichtstabel;
is een pot nat; "a a chiquer, pruimtabak;
P--,s, m.pl. de eerste drie evangelien.
a a turner, rooktabak; ", de caporal,
synovial, a. 't gewrichtsvocht betreffend.
goede kwaliteit rooktabak; "--, en poudre
synovie, f. gewrichtsvocht, ledewater.
of '' d priser, snuiftabak; ,---, scaferlati
ontsteking van 't synoviale
synovite, f.
Virginie, soort rooktabak; debit de ,---,
vlies van gewrichten.
of bureau de e''. ' , tabakswinkel (v. d.
syntactique, a. syntactisch.
Staat); passer a "a , (arg.) (arrestanten)
syntaxe, f. leer v. d. woordschikking, synmishandelen; prendre du ,---i, snuiven;
[ taxis.
syntaxique, a. syntactisch.
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c'est un peu fort de ,---,, (f am.) dat is toch
wat al te (kras); /.■, a. tabakskleurig.
tabacole, a. tabaksbouw-.
taba culture, f. tabakscultuur, -bouw.
tabagie, I. rookkamer, -zaal; rookhol.
tabagisme, m. zie nicotinisme.
tabarin, m. potsenmaker, hansworst.
tabarinade, f. kluchtspelletje van of in de
trant van Tabarin (hansworst, kwakzalver te Parijs, 17e eeuw); hansworsterij.
tabasser, v.tr. (arg.) slaan.
tabatler, m. tabakverkoper; tabakspinner.
tabatlire, f. snuifdoos; ,-, anatomique,
holte bij afvoering tussen de pezen der
strekspieren en de afvoerende spier van
de duim; fenétre ci ,--#, klepvenster in het
dak.
tabellaire, a. tabellarisch, op tabellen of
schrijftabletten; met vaste druktabletten;
' m. W tabellarius.
tabellion, tn. (tam.) notaris.
tabellionnage, tn. notarisambt, -ambtsgebied.
tabernacle, m. tabernakel°; loofhut; fête des
mss, loofhuttenfeest.
uittering; ruggemergtabes pip es], m.
[tering.
tabescence, f. uittering.
tabetique, a. & m. die aan tabes lijdt.
tering
hebbend,
teringachtig.
tabide, a.
tabis [-bi], m. tabijn, gewaterd taf.
tabiser, v.tr. wateren (stof).
tablature, f. J‘ tablatuur, tabulatuur; donne? de la ^., a qn., iem. veel moeite en
zorg veroorzaken.
table, f. tafel; tabel, register; ,--, alphabitique, alphabetische lijst, register; ,---,s
astronomiques, astronomische tabellen; ,■,
brisee, klaptafel; ' gigogne, mimitafel;
la grosse e■, , de tafel van een speelbank
voor enkel hoge inzetten; ,--ds metiorologiques, weertabellen; ,•ds parlantes, zie
'ss tournantes; petite,-,, tafeltje; pliante,
klaptafel; la T,-,, ronde, de Ronde Tafel
(van Koning Arthur); /a ,--, sainte, de
Heilige Tafel, het H. Avondmaal; les Ns
tournantes, de tafeldans; e•., a coulisses,
uittrektafel; ,---, a dessin (dessiner), tekentafel; ,---, a manger, eettafel; ,--, a ouvrage,
werktafel(tje); ,•-, a rallonges, uittrektafel; ' a the, theetafel; r•-, d'autel, altaarblad; ' d'harmonie, it klankbodem; ",
d'hOte, table d'hôte, gemeenschappelijke
hoteltafel; ' de conseil, groene tafel, bestuurstafel; ", de cuisine, keukentafel;
,-, de jardin, tuintafel; e■., de jeu, speeltafel(tje); ,-., de logarithmes, ]ogarithmentafel; "-, de marbre, tafel met marmeren
blad; W marmeren tafel waarop de studenten in de rechten komedie speelden;
tot 1790 admiraliteitsrechtbank en rechtbank der eaux et forets; les e---, s de multiplication (de Pythagore), de tafels (van
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vermenigvuldiging); e•-• de nuit, nachtkastje, -tafeltje; ,--., 5 de reduction, omrekeningstabellen; les ,..is de la loi, de tafelen
der wet;'' des matieres, inhoudsopgave,
inhoud; e. ., pour fumeurs, rooktafeltje;
aimer la ,-%,, van een goede tafel houden;
avoir la r---, et le logement, vrij kost en
inwoning hebben; be'nir la "s, bidden
voor het eten; donner la "-, a qn., iemand
mee laten eten; dresser (mettre) la ,---,,
(de) tafel dekken; faire "-, rase, schoon
schip maken, radicale opruiming houden; reformer sa ,--,, op de tafel gaan bezuinigen; tenir ,--,, lang tafelen; gasten
hebben; tenir la ,■,, de honneurs aan tafel
waarnemen; tenir r•-, ouvcrtc, open tafel
houden; a r•,, aan tafel; alley d ,-,, aan
tafel gaan; se mettre a i. -, , aan tafel gaan;
(arg.) door de mand vallen; servir a P•i,
tafeldienen; sortir de ,-%-,, (pas) van tafel
komen, van tafel gaan (opstaan); verre
en r,i(s), plaatglas; par ,■ds isole'es, par
petites mss, aan aparte tafeltjes (in restaurants &).
tableau, m. schilderij; kaart, lijst, tafel,
tabel; beschrijving, tafereel; ,--,./ tableau!
P--, indicateur, aanwijzings- of nummerbord; ,---, (noir), schoolbord, zwart bord;
,--, vivant, levende beeldengroep; vieux ,-.,,
(arg.) opgedirkte ouwe Trien; ", d'affichage, aanplakbord; ", d'avancement,
ranglijst, promotielijst; ,-•-, de distribution,
IK. schakelbord;,--, indicateur, % kleppenkast;,,, de la troupe, tableau de la troupe:
lijst der acteurs &; etre au — pour la
Legion d'Honneur, v6Orgedragen zijn voor
't Legioen van Eer.
tableautin, m. schilderijtje.
tablk, f. tafel vol mensen; X tafelbreedte
(in de wolindustrie).
tabler, v.intr. (sur) bouwen (op); staat maken (op), rekenen (op). [blad.
table-rognon, f. tafeltje met niervormig
tabletier, m. kunstdraaier, schrijnwerker.
tablette, f. plank, tafeltje, blad (v. lessenaar
&); tablet; ",s, (oud) wastafeltje; zakboekje; •-•-is de bouillon, soeptabletjes; i.,
de chocolat, plak (of tablet) chocolade;
it est sur mes mss, hij staat op mijn lijstje;
rayez cela de vos r•-, s, dat kan je wel afschrijven, reken daar maar niet op.
tabletterle, f. kunstschrijnwerk; kunstdraaiwerk; (handel in) ingelegd werk.
tabiler, tn. voorschoot, schootsvel, sloof,
schort°; schootleer; haardplaat; bruggedek; rendre son ,•,, de dienst opzeggen;
?Ole a "s, rol v. kamenier, dienstmeisje &.
tabou, m. taboe; ,-..,, a. heilig, taboe.
tabouer, v.tr. taboe verklaren.
tabouret, tn. zitbankje, stoeltje zonder leuning, krukje, tabouret; voetenbankje;
(pop.) tand; $ boerenkers.

tabourin
tailler
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tact, [takt], m. gevoel; smaak; slag, tact;
tabourin, m. draaiende schoorsteenkap.
tabulaire, a. tabellarisch, tafel-.
tastzin.
tabulateur, m. kolom.m.enindeler.
tac- tac, m. tiktak, getik.
tae, m. schurft (v. schapen, paarden enz.); tacticien, m. krijgskundige, tacticus.
tik (v. e. degen); du ti au , slag met tactile, a. tast-, voelbaar.
tegenslag beantwoordend.
tactilite, f. tastzin.
taction, f. 't tasten.
tacaud, m. ."5 steenblok.
tacet [-set], m. j• pauze, rust; faire, garden tactique, f. krijgskunst, tactiek; ,---,, a. taczwijgen.
tisch.
of tenir le
tachant, a. smettelijk, gauw vlekken krij- tactuel, a. van de tastzin.
gend, vlekkend, afgevend.
tadorne, f.
bergeend.
tache, f. vlek;. smet; moedervlek;
are- taf (fe), m. (pop.) rats: angst; portie: bekomst;
brales of meningdales, hersenvlekken
avoir le N, in de piepzak zitten.
(bij zenuwziekten ontstaand in de vorm taffer, v.intr. (pop.) knijpen: in de rats zitten.
van een Lang blijvende rode streep als taffetas, [-td], m. tat
d' Angleterre,
men over de huid strijkt); lacteuses,
gomme, Engelse pleister;
ve'sicatoire,
melkwitte vlekken op het buikvlies van
trekpleister.
pasgeboren konijnen; lymphklierknobbel- taffeur, m. (pop.) bangerik, poep in de
ties;
vineuse, wijnvlek (op de huid);
broek.
d'huile, olievlek;
d'encre, inktvlek;
de tafia, m. suikerbrandewijn.
graisse, vetvlek; "-is de rousseur (de son), Tage, m. Taag (rivier).
sproeten;
de yin, wijnvlek;
moe- tagete, f. $ Ind. anjelier.
dervlek; faire , een vlek vormen, af - talaut, interj. ho, ha, ho! (jagerkreet).
steken; faire
d'huile, zich langzaam tale [te], f. (kussen)sloop; witte vlek op
uitbreiden.
't oog.
zich tot taak tailiable, a. schatplichtig, belastbaar.
tache, I. taak; prendre a
stellen, het er op zetten om...; travailler taillade, I. snede; insnijding.
a la
stukwerk hebben.
taillade, a. opengesneden, gekorven.
tacher, v.tr. (be)vlekken, bemorsen, bezoe- taillader, v.tr. snijden, kerven.
delen; v.pr. se vlekken krijgen, taillanderie, f. gereedschapswinkel.
smetten.
taillandier, m. ijzerkramer; egsmid.
tacher, v.intr. trachten, pogen, proberen taillant, m. scherp, snede (v. e. mes).
(om... de, a); j'y tdcherai, ik zal er voor taille, I. figuur, middel; bovenlijf; lichaams zorgen, ik zal mijn best doen; it n'y
gestalte, grootte; 't snijden, 't haarkniptdchait pas, hij heeft het niet met opzet
pen; 't snoeien;
snede, steensnede; intticheron, m. stukwerker. [gedaan.
snijding met de graveerstift; 't slijpen (v.
diamanten); scherp, snede (van een degen) ;
tacheter, v.tr. vlekken; tachete de noir, met
zwarte spikkels.
kerfstok; hakhout; voormalige belasting
tacheture, I. spikkel (ook tabaksbladziekte).
(drukkende op de derde stand);
douce,
gravure zonder sterkwater;
tachisme, m. manier van schilderen met
duce,
stippels of vlekken.
staalgravure; premiere
X grondbouw
(van een vijl);
re'elle, grondbelasting;
schilder die de stippel- of vlektachiste,
manier toepast.
de guepe, wespentaille; sur bois,
m. snelheidsmeter.
tachomitre
houtsnede; avoir la , X de maat hebben;
tachygraphe [taki-], m. (oud) snelschrijver.
avoir la ", des affaires, een geschikt zakentachygraphie [-ki-], f. (oud) snelschrift.
man zijn; n'avoir point de , kort en dik
zijn (v. figuur); prendre une femme,
tachymitre, [-ki-], m. snelheidsmeter.
de arm om haar middel slaan; cet habit
tachymetrie, f. aanschouwelijke bewijsmethode voor algebr. of meetk. stellingen.
trend bien la ". sluit goed; prendre toute
tacite, a. -ment, adv. stilzwijgend.
sa , volwassen worden, uitgroeien; en
Tacite, m. Tacitus.
zonder mantel (v. dames).
taciturne, a. -ment, adv. stilzwijgend, ge- taillê, a. getailleerd gemaakt; geschikt;
heimhoudend; Guillaume le Tom, Willem
klaar; homme bien
funk gebouwd
. de Zwijger.
man; N pour..., geknipt voor...;,
m.
taciturnitê, f. stilzwijgendheid.
helft van een wapenschild.
(pop.) kepi van de Chasseurs taille-crayon(s), m. potloodslijper.
taconnet,
d'Afrique.
taillet-douce]', f. kopergravure.
tacot, m. (arg.) X schrijfmachine; mitrail- taille-mer, m. scheg; bruine zeemeeuw.
leuse; automobiel; bestuurbare lucht- taille-ongles,
nagelknipper.
ballon; knolletje: trein; vliegtuig; quel taille-pain, m. broodmes.
vieux ! wat een ouwe rammelkast ! taille-plume(s), m. pennesnijder (werktuig).
wat een ouwetje !
tailler, v.tr. snijden, snoeien, fatsoeneren;
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tallage, m. 't schieten v. wortelspruiten.
talle, 1. $ wortelscheut, -loot.
taller, v.intr. $ wortelscheuten maken, uit-

houwen (stenen); slijpen (diamanten) ;vermaken (een pen); van de steen snijden
(blaassteenoperatie); belasting opleggen;
de bank houden (bij 't spel); (arg.) beengaan; ~ une armee en 1 ieces, een Leger in
de pan hakken; ,---, une bavette, (f am.) een
praatje maken, een boom opzetten; ~ la
besogne, ~ de la besogne à qn., iem. veel
werk geven; ,....-, des croupieres ci qn., zie
croupieres; ~ re'cole, (arg.) schooltje maken: spijbelen; ,--,, v.intr. de bank houden;
,---, de l'avant, 4,, hard vooruitzeilen, een
flinke vaart hebben; ,,,, et rogner, den
baas spelen.
taillerie, 1. diamantslijperij.
tailleur, m. kleermaker, snijder; bankhouder
(bij 't spel); tailleur (dames-costuum);
,---, de diamants, diamantslijper; ~ de
rosettes, roosjessnijder; ,..,, pour dames,
dameskleermaker, ~ de limes, vijlenkapper; ,-, de pierres, steenhouwer;
costume ~, mantelpak.
tailleuse, f. kleermaakster.
taille-vent, m. 4 stormzeil.
taillis, m. hakhout; gagner le ~, zich uit
de voeten maken, zijn biezen pakken;
"-,, a. in: bois ,-%, , hakhout.
tailloir, m. dekstuk v. 't kapiteel; hakbord.
taillon, m. stomp, homp.
tain, in. verfoeliesel; glace sans ,%,, spiegelglas.
taire, v.tr. verzwijgen, geheimhouden; tais
ton bec (ta gueule), (pop.) kop dicht ! faire
,---i, tot zwijgen brengen; se ,---,, zwijgen.
taisson, m. Is das.
Tani, tn. Tahiti.
takata, m. (arg.) X garnizoensdokter.
tal, m. (pop.) achterste.
talapoint, m. Boeddhistische monnik (in
Siam).
talbin, m. (arg.) schoorsteenwissel; bank biljet; tabak.
talc, m. talksteen.
talcaire, of talcique, a. talk-.
taled, m. hoofdsluier (der Joden).
talent, m. natuurlijke begaafdheid, aanleg,
talent; gewicht v. ruim 59 kg; munt
v. ruim f 2700 (bij de oude Grieken);
avoir un joli ' d'amateur, niet onaardig
(onverdienstelijk) spelen & voor een dilettant; ses — s de societe, talenten om een
gezelschap aangenaam bezig to houden
(als piano spelen &); homme de N-, ,
talentvol man.
talentueux, a. (fam.) talentvol.
taler, v.tr. met voeten treden; kneuzen
(vrucht en).
talion, m. wedervergelding; la loi du ,-,,,
de wet van oog om oog, tand om tand.
talisman [-isma], m. voorwerp, dat geluk
aanbrengt of voor onheil behoedt, talis[man.
talitre, m. strandvlo.

stoelen.

Talleyrand [talral, m. Talleyrand.
tallipot, in. $ gebangpalm.
talmi, m. talmigoud.
talmouse, f. soort gebakje; (pop.) oorvijg.
Talmud (-iicl], m. Talmud ( Joods wetboek) .
talmudique, a. talmudisch.
talmudiste, m. talmudist, aanhanger of kenner van de Talmud.

taloche, f. strijkbord; (pop.) oorvijg, opstopper, slag (op 't hoofd).

talocher, v.tr. (pop.) meppen.
talon, m. hiel, hak; overblijvend stuk v. jets
dat aangesneden is; strook v.e. register &,
waarlangs wordt afgescheurd, talon; stok
(v. kaarten); .e. talon, holle lijst; 4 hiel
(v. d. scheepskiel); ,•-, d' Achille, Achilleshiel: kwetsbare plek; ~ de souche, talon
(van couponblad); un ~ rouge, een edelman, een aristocraat; ~ tournant, gummihak; on n'aime que ses ,-•,s, men ziet hem
liever gaan dan komen; avoir l'estomac
aux ,--,s, rammelen van de honger; avoir
les yeux aux ~5, zijn ogen in de zak hebben; montrer (of tourner) les , - - , s, de hielen
lichten, vluchten; serrer les ".., s, een paard
de sporen geven.
talonnement, m. de vervolging, 't op de
hielen zitten.
talonner, v.tr. op de hielen zitten, vervolgen;
de sporen geven; aansporen, aanzetten;
N, v.intr. met de kiel over de grond schuren (v. e. schip).
talonnier, m. vaandelschoen.
talonniire, I. hielleer (v. sandalen); hielvlerk
(v. Mercurius).
talpache, m. Hongaars soldaat.
talpack, m. X kolbak der huzaren.
talpiforme, a. molvormig.
talquer, v.tr. talken.
talqueux, a. talksteenachtig.
[end.
talus Pill m. glooiing, helling; en ,--- , , glooitaluter, v.tr. glooiing .geven, doen glooien.
tamandua, m. .ft, grote miereneter.
tamanoir, m. Isl. miereneter.
tamar, m. (arg.) X koffie; ~indien, tamarindebonbon (voor purgatie).
tamarac, m. $ Amerik. lariks.
tamarin, m. $. tamarinde, NI asam.
tamarinier, m. $ tamarinde-, asamboom.
tamaris of tamarix [-Il], m. tamarisk (boom).
tambouille, f. (pop.) keuken; menage.
tambour, m. trom(mel); trommel in een
uurwerk &; borduurraam; tochtportaal;
raderkast; trommelholte; X tamboer,
trommelslager, gemeenteomroeper; ...
tamboer (v. koepel); (arg.) fourier;
trommelduif; ~ a broder, borduurraam;
~ des aubes, raderkast;"".., de Basque, tarn-
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boerijn, rinkelbom; i--, de cuivre, ketel- tangente, f. raaklijn; s'echapper (filer) par
trom, pauk; ,---, de Porte, draaideur; P.•,
la ,---, , zich behendig er uit redden.
battant, met slaande trom; battre le "s, tangentiel, a. tangentiaal, tangenten-.
op de trom slaan, een signaal op de trom Tanger [t5.3e], m. Tanger.
geven; battre du ",, de trom roeren; sans tangibilite, f. tastbaarheid.
,, ni trompette, met stille trom.
tangible, a. voelbaar, tastbaar.
tambourin, m. lange, smalle trommel; tam- tango, in. tango(dans); (arg.) pak slaag.
boerijn. [mel. tangon, in. 4 bakspier.
tambourinage, tambourinement, in. getrom- tanguer, v.intr. stampen (v. e. schip); slintambourinaire (Provence), tambourineur, m.
geren, wiebelen.
trommelaar.
tangueur, a. erg stampend.
', v.tr. taniire, I. hol (v. e. dier).
tambourines, v.intr. trommelen;
trommelen; rondbazuinen.
tanin, m. looistof, looizuur, tannine.
tambour t-maitret, m. X korporaal-tamboer. tank, m. X tank; keukenwagen.
tambourt-majort, m. X tamboer-majoor. tankeur, m. X tanksoldaat.
tamier, taminier, m. $ zwarte wingerd, tannage, m. 't looien.
smeerwortel.
tannant, a. tot looien geschikt; looi-; (pop.)
Tamil, m. Tamiel: Dravidische taal.
vervelend.
tamis [-mi], in. teems, zeef; faire passer qc. tannate, m. looizuur zout.
au '' of par lei,, iets nauwkeurig onder- tanne, f. vlek op een gelooide huid; medezoeken.
&ter, vetpuistje.
tamisage, m. 't ziften, 't seven.
tanne, a. gelooid; getaand, door de zon verTamise, I. Theems.
brand, gebruind; ,---,, m. taankleur.
tamiser, v.tr. zeven, ziften; e■,, v.intr. door tannee, 1. gebruikte run, kif.
een zeef lopen.
tanner, v.tr. looien; tanen, bruin maken;
tamiserie, f. zeefmakerij.
(pop.) vervelen; op zijn huid geven (ook:
tamiseur, in. zever.
"-, le cuir of la paw a qn.).
tamisler, m. zevenmaker, -handelaar.
tannerie, f. leerlooierij.
tampon, m. prop, stop, tap, houten pin; tanneur, in. leerlooier.
tampon, inktkussen; buffer (v. spoor- tannifire, a. looistofhoudend.
wagens);
tampon: wiek van gaas, lin- tannin, zie tanin.
nen of watten; (arg.) X oppasser;
tannique, a. acide i-%,, looizuur.
buvard, vloeidrukker; i---, de choc, X schok- tanniser, v.tr. met run vermengen; looizuur
breker; i. , d'encrage, inktkussen; dui servir
doen bij.
de '', de stoot voor hem opvangen; tant, adv. zo, zoveel; even veel; zo seer,
N, a. in: eta ,■,, bufferstaat.
zo lang, zo ver; ,---, bien que mal, zo goed
tamponnade, f. 't inbrengen van een tampon.
en zo kwaad als 't gaat; ,---, et plus, meer
tamponnement, m. 't dichtstoppen; botsing
dan genoeg; ,--, et "s, zo en zo veel;
(v. treinen).
et si bien que, dermate dat...; ,.., Inieux ,
tamponner, v.tr. toestoppen, sluiten met een
des te beter; ,--, pis, des te erger; ,---, pis
prop; betten; aanrijden, botsen tegen;
(pour lui), 't is jammer (voor hem), ik
(pop.) afranselen; se "s, tegen elkaar
kan er niets aan doen;,--, plus..., plus...,
lopen, elkaar aanrijden.
(pop.) hoe meer..., hoe meer...; ,•-, soit peu,
tamponneur, a. (& m.) aanrijdende (trein bij
een weinig; en "s que, voorzover; ,---, que
't achterop lopen).
zolang als; zover als; e-., que pa, zoveel;
,, que pa? zoveel? is 't zo erg? is 't
tam-tamt [tamtam], m. tamtam, gong, soort
cymbaal of keteltrom; (fig.) herrie, kabaal.
heus waar? och kom, anders niet? #•.,
tan, m. taan, run (gemalen eikenschors).
y a que, zoveel is zeker, dat; ' s'en taut
que, wel verre van...; si ", est que, als het
tanagra, m. tanagrabeeldje.
Tanais [-is], m. (rivier de) Don.
waar is dat, aangenomen dat, ten minste
tanaisie, f. $ reinvaren, boerenwormkruid.
als...; tous,", que vous ites, jelui allemaal;
tanner, v.tr. doorhalen, een uitbrander
, d Palley qu' au retour, zowel op de
tanche, I. Z1 zeelt. [geven.
heen- als op de terugreis; titre "-, d f■i,
tandem [tddem], m. tweespan achter elkaar;
gelijkstaan (bij het spel).
fiets voor twee personen, tandem; en'', Tantale, in. Tantalus; supplice de'', Tanachter elkaar.
taluskwelling.
tandis que [-di(s)-], conj. terwijl.
tantaliser, v.tr. doen watertanden, doen
tangage, m. .6 't stampen (v. e. schip).
tantan(te), f. tantetje. [ smachten.
tangara, m. 1 tanagramees, prachtmees. tante, f. tante; moei; (pop.) idioot; ma ",,
tangence, f. aanraking (v. lijnen); point de
Ome Jan, de lommerd; (lam.) grand' ',
,,, raakpunt.
oudtante; i--, a la mode de Bretagne, nicht
tangent, a. rakend (v. lijnen).
v. vader of moeder, bloemkooltante.
tambourin

r
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tantet of tantinet, m. een klein beetje.
' tapette, f. tikje, klapje; mattenklopper;
tantiime, a. zoveelste; ,..,, m. tantiême,
elle en a une,--, I elle a une /Ore ,---, ! (pop.)
winstaandeel, procenten.

wat kan die ratelen !

tantine, I. tantetje; (pop.) oud-tante.
tapeur, m. (lam.) trommelaar op de piano;
tant8t, adv. zo even; straks, aanstonds;
(pop.) geldlener.
(pop.) 's namiddags, van middag; ,•, it dit tapin, m. (tam.) X tamboer, trommelslager.
ceci, P■, cela, nu eens zegt hij dit, dan weer tapinois, in: en ,-,, adv. in 't geheim, stilledat; voila P-, dix ans que, 't wordt nu tapioca, m. tapioca. [tjes
alweer tien jaar dat...; a '
- ! , tot straks !, tapir, m. .sz. tapir; (arg.) privaatleerling.
la dame de ,-,,, de dame van daar net; ce tapir (se), v.pr. neerhurken, wegschuilen.
West pas plus Lard que ,- - , , 't is nog maar tapis, m. tapijt, vloer-, tafelkleed; (arg.)
een ogenblik geleden; '', m. in: ce e-s,
daar net nog; le meme ,--, , - op hetzelfde
ogenblik; sur le P,•,, aanstonds.
taon [fa], m. paardenvlieg, horzel.
taonnê, [ 0116] a. door een horzel gestoken.
tapabor, tapabord, tapebord, in. zuidwester
met oorkleppen.
tapage, m. geraas, rumoer, lawaai; (pop.)
't lenen; ,.., nocturne, burengerucht; faire
du,- ■•,, leven maken; mener grande•, , lawaai
schoppen.
tapageur, m. lawaaimaker; (fig.) poehaaimaker; ,-,, a. lawaaierig2, luidruchtig; in
't oog vallend, opzichtig.
ttig.
tapageusement, adv. lawaaierig2 , luidruchtapant, a. slaand(e); sept heures et quart, ,- - 's,
klokslag kwart over 7.
tape, f. klap, tik; prop, zwik; attra per (prendre of recevoir) une ,---,, een klap krijgen';
fiasco maken.
tape, a. platgedrukt en gedroogd (v. appelen &); fa, c'est ,.,., ! , die is raak ! die zit !;
re'ponse bien tee, snedig, raak antwoord.
tape-i-Pceil, a. (pop.) in 't oog lopend, opzichtig.
tapecu(1), m. rammelkast, hotsend rijtuig;
wip(plank); 4,, papegaaizeil; (arg.) X cavalerie-exercitie zonder stijgbeugel.
tap6e, /. (pop.) zwerm, hoop, sleep.
taper, v.tr. slaan, klappen (met de hand),
tikken; met een prop sluiten; (pop.) geld
te leen vragen aan; le P--, de dix francs,
tien frank van hem lenen, hem tien frank
uit de zak kloppen; e•-, la torte, de deur
achter zich toeslaan; i-d, v.intr. kloppen,
slaan; fa tape! ze schieten ! le soleil tapait
ferme, de zon brandde fel; ,■, a la machine,
tikken (op de schrijfmachine); ,---, dans
le male, succes hebben; ,.., dans l' ceil, het
oog aangenaam aandoen, dadelijk je hart
stelen; ,,, de l' cell, maffen; ,--, dessus, erop
timmeren; ,, du pied, met de voet stampen; ‘-., sur les anarchos, (pop.) op de
anarchisten losslaan, hen van Jetje geven;
,-•, sur la tete, naar het hoofd stijgen;
,---,, v.pr. sem-, , kloppen, knokken, vechten;
se P.-, qc., (pop.) wat naar binnen spelen;
to peux te ,-s, (pop.) dat kun je op je buik
schrijven; se ' dans la main, elkaar de
hand op iets geven; je m'en tape!, kan
mij wat bommen !

kroeg; r•-, roulant, rollende loper; ,-.-, vent,
speeltafel, -huis; grastapijt; p groene
deken; ,.•., de billard, biljartlaken; ,-•-,
d'escalier, traploper; ,--, de pied, voetenkleedje; e-,./ de selle, zadelldeed; ,--, de table,
tafelkleed; amuser le ,-.-", de lui bezig
houden, praten om te praten; briller le N,, ,
inzetten, heren !; dclairer le , - %.,, op in
't oog vallende wijze inzetten; faire ,--,
net, of nettoyer le ,-.,, de hele inzet opstrijken; envoyer au , - ■ , , (sp.) bij 't boksen
tegen de vlakte slaan; aller sur lee-,, (sp.)
bij 't boksen neergeslagen worden; mettre
sur le ,--s, te berde brengen, op 't tapijt

brengen.
tapis-brosse, tn. deurmat; dik kleed.
tapis-franct, m. kit, dievenkroeg.
tapisser, v.tr. behangen, bekleden; (arg.)
kijken.

tapisserie, f.- tapijtwerk, behangerswerk;
behangsel; borduurwerk; faire ,- - s, muurbloem zijn (op een bal); faire de la e-s,
borduren; derriere la N, achter de schermen.
tapissier, m. tapij twerker, behanger.
tapissiire, f. tapijtwerkster; behangersvrouw; meubelwagen; tentwagen; bij.
tapon, m. prop, dot.
taponner, v.tr. doen krullen (het haar).
tapote, I. tikje, klapje.
tapotement, m. geklop, getrommel; X toktok (van 't machinegeweer); 'r klopmassage.
tapoter, v.tr. (tam.) telkens tikjes geven;
,•-,, v.intr. zacht trommelen met de yingers; ,-, du piano of sur le piano, tromme[pianobeuker.
len (op de piano).
tapoteur, m. trommelaar; ,,, de piano, >
tapouser, v.intr. (pop.) stinken.
taque, /. haardplaat.
taquer, v.tr. (de drukvorm) kloppen.
taquet, m. klamp, klos; (arg.) vuistslag in
het gelaat.
taquetê, m, getrippel.
taquin, a. plaagziek; ,-,,, m. plaaggeest.
taquinement, adv. plagerig.
taquiner, v.tr. plagen; ,-,, la dame de pique,
een kaartje leggen, kaartspelen; ,---, les
dents d' elephant, op de piano trommelen;
e--, le goujon, de visjes verschalken; ,--, la
Muse, de her tokkelen, zich wel eens aan
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een vers bezondigen; ,•-, qn. sur..., iemand
plagen met....
taquinerie, f. plaagzucht; plagerij.
taquoir, m. klophout (bij drukkers).
tarabin tarabas, snip snap snorum.
tarabiscot, tn. lijstschaaf.
tarabiscoter, v.tr. met de lijstschaaf bewerken; (fig.) peuterig afwerken, oppronken,
opsmukken.
tarabuster, v.tr. (lam.) kwellen, pesten,
hinderen.
tarare ! interj. loop heen ! gekheid ! larie !,
, m. korenharp, wanmolen; (arg.) X
tararer, v.tr. wannen. [ auto, tank.
tarasconnade, f. opsnijerij a la Tartarin.
Tarasque, f. draak, monster (te Tarascon
door de H. Martha gevangen).
taratata ! gekheid ! 't mocht wat !
ta-ra-ta-ter, v.intr. reteketetten.
taraud, m. X boor om moeren te draaien.
taraudage, m. X 't voorzien van tappen.
tarauder, v.tr. X schroeven en moeren snijden; slaan, plagen; ,..i, v, pr. se N, kibbelen, twisten.
tarbouch(e), in. fez met kwast.
tard, adv. laat; tot ou ,-.,, vroeg of laat; it se
fait ,,,, 't wordt laat; mieux vaut ,.•-, que
jamais, beter laat dan nooit; e•-, , m. sur le
e■d, eerst laat.
tarder, v.intr. dralen, talmen, toeven; mon
p6-e ne tardera pas a venir, mijn vader zal
spoedig komen; ,-,,, v.imp. it me tarde de...,
ik verlang er sterk naar...
tarderie, /. (arg.) lelijkerd; verklikker.
tardif, a. laat; traag, langzaam; laatkomend,
achterlijk.
tardiflore, a. $ laatbloeiend.
tardigrade, a. langzaamlopend; ,---, s, m. pl.
luiaards; groep v. spinachtigen; (fig.)
achternakomers.
tardillon, m. nakomertje, hekkesluiter.
tardivement, adv. laat.
tardivetê, I. achterlijkheid, late ontwikkeling (v. e. plant &).
tare, f. tarra; fout, gebrek.
tare, a. beschadigd; berucht, met een slechte
reputatie.
Tarente, Taranto (It.).
tarentelle, I. tarantella: levendige Ital. dans.
tarentisme, m. epidemische danswaanzin,
toegeschreven a. d. steek der tarantula.
tarentule, I. tarantula (grote spin).
taxer, v.tr. beschadigen; de tarra bepalen
van; benadelen, bezwalken.
taret, m. paalworm.
tame, f. lansschild.
targette, I. knip (aan deuren &); (arg.)
schoen.
targeur, m. (soort) schol.
targuer (se ‘--, de), v.pr. pochen, snoeven
tars, m. toddy, palmwijn. [ (01)).
tarier, m. $t paapje.
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tariire, I. avegaar, tap-, zwikboor; aardboor,
bergboor; legboor (v. insecten).

tarif, m. tarief, lijst van prijien; ,---, douanier,
douanetarief; ,...., des droits, toltarief; ,--,
de faveur, voorkeurtarief.
tarifaire, a. volgens het tarief, tarief-.
tarifer, v.tr. een tarief vaststellen van.
tarification, /. de vaststelling der prijzen.
tarin, m. 3? sijsje; (arg.) neus.
tarir, v.tr. doen opdrogen, uitdrogen; uitputten; ,%-i, v.intr. opdrogen, uitgeput
raken; ophouden; ne pas'' sur qc., over
iets niet uitgepraat raken.
tarissable, a. uitdroogbaar.
tarissement, m. opdroging, uitputting.
taritata, m. (arg.) fuif.
tarlatane, I. tarlatan (fijn neteldoek), mousseline.
tarotê, a. in: cartes 'es, getarokeerde kaarten.
tarotier, m. fabrikant v. tarokkaarten.
tarots, m. p1. tarokkaarten; faire les ,-, c't qn.,
iem. de kaart leggen.
taroupe, I. bosje haar tussen de wenkbrauwen.
tarpan, m. wild paard (Centr. Azie).
tarpeien, a. Tarpejisch; la roche i. ., ne n'est
pas loin du Capitole, wie hoog staat kan
vallen.
Tarquin [-la], m. Tarquinius.
tarse, m. voetwortel.
tarsiers, a. tot de voetwortel behorend.
tarsier, m. spookdiertje, springmaki (halftartan, m. Schotse geruite stof. [aap).
tartane, f. tartaan (klein vrachtschip); (arg.)
X schoen.
Tartare, m. onderwereld (der Ouden);
Tataar; bout á la ,---i, rauwe biefstuk;
sauce a la ', mosterdsaus.
tartareux, a. wijnsteenachtig.
tartarin, m. 3? ijsvogel; ila grote baviaan;
Tom, opsnijer.
tartarique, a. acide r.., , wijnsteenzuur.
tarte, f. taart; (pop.) oorvijg; ‘---, d la creme,
roomtaart; (arg.) mooie beloften der
candidaten gedurende de verkiezingscampagne; sucrer la r.., , (arg.) zich poeie[rem
tartelette, f. taartje.
Tartempion, m. Dinges, van Puffelen;
palurk.
tartignol, a. (arg.) lelijk.
tartane, I. boterham; (pop.) afgetrapte ouwe
schoen; (arg.) speech, preek, eindeloos
verhaal, (lang) krantenartikel; e--, au (of
de) beurre, boterham.
tartiner, v.tr. & v.intr. artikelen voor de
krant pennen.
tartir, v.tr. (arg.) vervelen, ergeren.
tartouillade, f. op kleureffect berekend kladschilderij.
tartouiller, v.intr. kladschilderen.
tartouilleur, m. kladschilder.
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tartrate, in. zout van wijnsteenzuur.
tartre, m. wijnsteen; tandsteen.
tartrique, a. acide ti, wijnsteenzuur.
tartufe of tartuffe, in. huichelaar, schijnheilige.
tartuferie, f. schijnheiligheid.
tartufier, v.tr. bedriegen.
tas [td], tn. hoop, stapel; menigte, troep;
klein aanbeeld; pas des'' I niet erg veel;
niet veel (ook v. gevoelens); e--, de milasse,
(pop.) slapzwans; faire le , • d, (pop.) op
de baan lopen; faire son t-, , zitten koekeloeren; avoir... au, .,, ...bij hopen hebben;
cogner dans le ,---,, er maar op los slaan;
mettre en ,---,, optassen, opstapelen; se
mettre tout en un "-d, zich in een flauwe
bocht opschieten; crier famine sur un ‘--,
de ble, klagen als men het opperbest heeft,
prendre sur le e'd , op heterdaad betrappen.
tasse, f. kopje; centenbakje; la grande '',
(pop.) de zee; i., de café, kopje koffie;
boire la (une) , ', prendre la (une) ".d, (pop.)
(bijna) verdrinken; prendre une —', een
glaasje drinken.
Tasse, in: le e..-, , Tasso.
tasse, a. (pop.) goed vol.
tasseau, m. klamp, draagklos.
tassement, m. 't zetten, 't verzakken, verzakking; 't inklinken (v. d. grond).
tasser, v.tr. ophopen, opstapelen; opeendringen; qu'est-ce que je lui ai tassel,
(pop.) of ik hem getroefd heb !; '', v.intr.
uitgroeien, zich uitbreiden; se ".d, zich
opeenpakken; zich zetten (van gebouw
&); tout se tassera, dat komt wel in orde.
tassette, f. ED schoot van 't wambuis.
tata, I. tante; pappie (kindertaal); dame.
tatane, I. (arg.) voet; schoen.
tate-au-pot, m. potkijker, Jan Hen.
tatement, m. betasting, 't bevoelen.
tate-poule, m. Jan Hen.
tater, v.tr. betasten, bevoelen; polsen: ,-, son
adversaire, zijn tegenstander aan de tand
voelen; /---, l'ennemi, X door schijnaanvallen er achter zien te komen hoe de
vijand is opgesteld; r•-, le pc-ul.:, de pols
voelen; e•d le terrain, 't terrein verkennen;
, - - - ,, v.intr. beproeven, proeven; tdtez plutSt! voel maar eens ! r•., a qc., van iets
proeven;'' de qc., iets proeven; iets proberen; it en —a, hij zal ervan lusten;
"-, d'un metier, een ambacht beproeven;
r.--, de la prison, moeten „brommen"; se
r---,, zich zelf onderzoeken; bij zichzelf
overleggen.
tateur, in. -euse, f. betaster; weifelaar, -ster.
tite-vin, m. steekhevel.
tatez-y, m. kruisje of medaillon in de vorm
van een hartje.
tatillon 1-j-], in. -ne, I. ukkie; pietlut, zeurkous; ^-i, e. pietluttig, pietepeuterig.
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tatillonnage [-j-], tn. pietepeuterigheid.
tatillonner [-j-], v.intr. ieuren over kleinigheden.
tatonnement, m. 't rondtasten in 't duister;
aarzelende poging.
tatonner, v.intr. (rond)tasten in 't duister;
aarzelen, weifelen.
tatonneur, tn. -euse, /. rondtaster; besluiteloos mens.
talons, in: a f•i, adv. al tastend, op de tast,
op 't t evoel af; in de blinde.
tatou, m. .ezt gordeldier.
tatouage, m. tatouering.
tatouer, v.tr. tatoueren.
tatoueur, m. tatoueerder.
tatouille, f. (pop.) pak slaag.
tattersall, tn. gebouw, waar men paarden en
rijtuigen verkoopt.
taube, tn. (arg.) X Duitse vliegmachine
(1914-1918).
taudis [tOdi], m. hok, krot.
taule, zie tole.
taupe, f. mol; kortzichtig mens; gluiperd;
(pop.) slet.
taupet-grillont, tn. veenmol, NI andjing
taupier, m. mollenvanger. [ tanah.
taupiere, f. mollenval.
taupin, m. ID schansgraver; X genist; (arg.)
candidaat van de Technische Hogeschool
of de Ecole normale superieure; .sz springkever, kniptor.
taupinêe of taupiniire, f. molshoop; kluisje,
kot; nest, gat (v. een plaats).
taure, f. vaars (eenjarige koe).
taureau, tn. stier; ktweemaster voor de
vrachtvaart in 't Kanaal; prendre le "-d
par les comes, de koe bij de horens vatten;
course de r•dx of combat de e ., 'r, stierengevecht.
Tauride, f. Tauris; les #■,,s, N vallende sterren die uit het sterrebeeld de Stier schijnen te komen.
taurillon, in. jonge stier.
taurique, a. Taurisch.
taurobole, m. W stierenoffer.
tauromachie, f. stierengevecht.
tauromachique, a. van een stierengevecht.
tautochrone, a. van gelijke duur.
tautochronisme, m. gelijkheid van duur.
tautogramme, m. gedicht waarvan alle
regels met 'dezelfde letters beginner.
tautologie, f. nodeloze herhaling. .
tautologique, a. nodeloos herhaald.
taux, m. vastgestelde prijs, zetting; interest;
norm, tax; koers (van de effecten); aanslag (in de belasting); r.---, d'interet, rentevoet; ,---, du papier, wisselkoers; ,---, de
l'escompte, discontorente; ,---, des avances
sur titres, prolongatierente; au r-, de...,
tegen de koers van....
tavalol(le), f. doopdoek met kant.
tavelê, a. (oud) gespikkeld.
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Te Deum [tedeOm], in. Te Deum (jubeltaveler, v.tr. (oud) bespikkelen, vlekken.
zang).
tavelure, I. (oud.) spikkeling.
tegument, in. bekleedsel, bedekking (haar,
taverne, I. kroeg, tapperij, wijnhuis.
veren &); plantenhulsel.
tavernier, in. -are, I. kroeghouder, -ster.
têgumentaire, a. van 't bekleedsel &.
taxateur, m. schatter, taxateur.
teigne, f. mot; boomschurft; favus: hoofdtaxation, I. schatting, taxatie.
zeer; meichante N,, ellendig wezen; kwaaie
taxauto, m. taxi.
korporaal; (pop.) smeerlap.
taxe, f. vastgestelde prijs, vrachtprijs; tarief;
belasting; ,--, des chiens, hondenbelasting; teigneux, a. schurftig; zeerhoofdig; ,--,, in.
e., des lettres, Vj briefportbedrag; /-s■ de
luxe, weeldebelasting; ,-.., des pauvres,
armenbelasting; ,.., de afoul', vreemdelin genbelasting.
taxer, v.tr. schatten, taxeren; de prijs vaststellen; aanslaan (in de belasting); belasten; e---, qn. d'avarice, iem. van gierigheid beschuldigen; e---,, v. pr. se /- • -,, geschat
worden, zich laten schatten; elkaar
taxeren.
taxi, m. taxi; (arg.) X vliegmachine.
taxit-autot, m. huur-auto met taxitnêtre,
taxi.
taxidermie, I. 't opzetten van dieren.
taxidermique, a. van het opzetten van die[ren.
taxidermiste, in. dierenopzetter.
taxinetre, m. taximeter, afstandsmeter;
huurrijtuig met taximeter.
taxis [-is], m. ' 't inbrengen van ingewandsbreuken; 't zich naar een zekere prikkel
toe of daarvan of kunnen bewegen der
bacterien of cellen.
taxologie, I. wetenschap der classificatie.
taxonomie, I. wetenschap der wetten v. d.
classificatie.
Tanête, m. Taygetes.
tcheco-slovaque, a. Tsjecho-Slowaaks; TN,
m. Tsjecho-Slowaak.
Tchko-Slovaquie, f. Tsjecho-Slowakije.
* Tcheka, f. politiek staatsbestuur (in Rusland).
Tchique, in. Czech; t,-%,, a. Czechisch.
*tchequiste, m. lid der Tcheka.
tcherkesse, zie circassien.
te, pron. je, u.
te, in. T-vormig voorwerp b y. T-vormige
mijngang; T-verband; tekenhaak &.
te, inters. he! kijk! (in Z. Frankrijk).
ticHiste, tn. lid van de Touring Club de
France.
technicien, m. vakman, technicus.
technicitê, f. technisch karakter.
technique [teknik], a. -ment, adv. kunstmatig, technisch; tertne r•d, kunstterm;
e'd , t. techniek.
technologie, [teknO-], f. bedrijfsleer, technologie; verklaring der kunsttermen.
technologique [teknO-], a. technologisch;
dictionnaire., technisch woordenboek.
technologue [teknO-], m. technoloog; ,-,, a.
technologisch.
teck, in. djatie(hout), teakhout.
tectrices, f. pl. 3! dekveren,

schurftlijder; lijder aan hoofdzeer.

teillage, in. 't vlas-, 't hennepschillen.
teille, f. hennepschil, zie tille.
teiller, v.tr. (hennep, vlas) schillen.
teindre, v.tr. (stoffen) verven.
teint, m. tint, gelaatskleur; bon -, grand , - - , ,
kleurhoudend, wasecht 2 ; faux t.--, , mauvais
,J, petit —, niet kleurhoudend.
teinte, I. tint, kleur(schakering); une f,
d'ironie, een zweem van ironie.
teinte, a. getint; (pop) aangeschoten, niet
helemaal brandschoon.
teinter, v.tr. tinten, eentonig kleuren.
teinture, f. 't verven (v. stoffen); verf;
kleur; tinctuur; (fig.) glimp, oppervlak kige kennis.
teinturerie, f. (stoffen)ververij.
teinturier, in. -lire, f. verver (v. stoffen);
(arg.) helper, verbeteraar; it a fait ca avec
son ,-,, (arg.) hij is daarbij geholpen; dat
komt niet allemaal uit zijn koker.
tel, -le, pron. zodanig, zulk; ,-./..., e-, ..., de
een..., een andere...; monsieur un ,---, ,
mijnheer die en die; r---, que, zo als; zo
maar, zonder meer; it n'y a rien de tel que,
het is toch maar alles als je..., er gaat
niets boven...; ,-, quel, zo zo, middelmatig; zo als ze (daar) zijn, in dezelfde
toestand of staat, onveranderd; ,-, qui,
menigeen die; e-, qui rit vendredi, dimanche
pleurera, 't kan verkeren, zei Brederode.
telamon, in. schraagbeeld, drager, zuilbeeld.
têlautographe, m. telegraaf om schrift o f
tekening over te brengen.
Me, m. (arg.) telephonist.
tèlklynamie, f. het overbrengen van kracht
op een afstand.
têlédynamique, a. op een afstand kracht
overbrengend.
tëlëgonie, I. overbrenging v. eigenschappen
van den vader uit een eerste huwelijk
op kinderen uit een tweede huwelijk.
de presse,
telêgramme, fn. telegram; '
perstelegram; r., de service, diensttelegram; ,---, par expres, expres telegram.
télêgraphe, in. telegraaf; les mss,, de telegrafie
(als tak van dienst), 't telegraafwezen;
,■., airien, luchttelegraaf; ,----, tlectrique,
electrische telegraaf; e---, militaire, veldtelegraaf; ,-,, optique, optische telegraaf;
a cadran, wijzertelegraaf; ,---, sousmarin, onderzeese telegraaf; faire le , - - , ,
tekens geven,
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telegraphie, f. telegraf ie; les ,---,s, de telegra- temeraire, a. -ment, adv. stout, vermetel;
phie (als tak van dienst); - ae'rienne,
,-■, sans fit, draadloze telegrafie.
ttligraphier, v.tr. telegraferen.
telêgraphique, a. telegrafisch; telegraaf-;
poteau ,.,, telegraafpaal.
tilègraphiquement, adv. telegraphisch, per
[grambesteller.
draad.
telegraphiste, m. ( & f.) telegrafist(e); teletilique, f. Russische boerenwagen.
Tilêmaque, in. Telemachus.
tilimicanique, f. bewegingsoverbrenging op
grote afstand.
tElemitre, m. afstandsmeter.
têlEmetrie, I. afstandsmeting.
têlêmêtriste, m. X afstandsmeter (persoon).
tèlêologle, I. leer van de doelmatigheid.
teléologique, a. van de doelleer.
telepathie, I. telepathie: geestesgemeenschap
tussen van elkaar verwijderde personen.
tilêpathique, a. telepatisch.
016phèrage, m. 't vervoer per transportkabel.
têlêphérer, v.tr. per transportkabel vervoeren.
tEliphirique, a. (door middel) van de
transportkabel; "-,, m. transportkabel.
telephone, m. telefoon;'-•-, haut parleur, luidsprekende telefoon; les , -, .s, de telefoon
(als tak van dienst); avoir le ,--,, de telefoon in huis hebben, aangesloten zijn bij
de telefoon; coup de , %,, 't opbellen; telefoontje, telefoongesprek.
telephoner, v.tr. & intr. telefoneren; (arg.)
middels een gummibuis de wijn opslurpen uit een frauduleus aangeboord vat;
(ci Guillaume), naar tante Meyer gaan.
telephonie, I. 't telefoneren, telefoonwezen;
,--, sans fil, draadloze telephonie.
tëlêphonique, a. telefonisch, telefoon-; cabine
,--,, spreekcel.
têlêphoniste, m. (& f.) telefonist(e).
tilëphotographie, I. photographie op grote
afstand.
tElescopage, in. 't in elkaar rijden of schuiven (v. treinen).
telescope, m. astronomische verrekijker,
telescoop.
tëlescoper, v.tr. & se ,--, v.pr. in elkaar
rij den, -schuiven (v. treinen).
telescopic, I. 't werken met de telescoop.
têlescopique, a. telescopisch; alleen door de
telescoop waar te nemen.
television, I. 't overbrengen van gezichtsbeelden op verre afstand.
tellement, adv. zo(danig), dermate; ,., quelle',tent, zo zo, tamelijk; zo maar.
telliere, m., ook papier ,--,' fijn sterk papier
van groot formaat (ook papier ministre).
telline, I. platschelp.
tellure, m. tellurium (metaal).
tellurien, tellurium, a. tellurisch; van de
garde,

roekeloos; ,-,, m. waaghals; Charles le TN,i ,
Karel de Stoute.
timêritê, /. vermetelheid, onbezonnenheid,
roekeloosheid.
têmoignage, m. getuigenis; bewijs, blijk;
porter'-, getuigenis afleggen; rendre'' ,a,
openlijk erkennen; huldigen; rendre ,--, a
la veritd, der waarheid getuigenis geven;
rendre ", de, getuigenis geven van, getuigen van; rendre un bon ,-, de qn., goede
getuigen van iemand geven (mondeling);
au ,-%a, selon of sur le ' de, volgens getuigenis van; entendu en '', als getuige
gehoord; en ' d'affection, als blijk (bewijs) van genegenheid; en ,%-, de quoi, als
blijk waarvan.
têmoigner, v.tr. getuigen van, betuigen;
doen blijken; e•d, v.intr. getuigen, getuigenis afleggen.
Hmoin, nt. getuige; secondant (bij een duel);
bewijs, teken; ,-., les..., getuige de...;
,%, auriculaire, oorgetuige; ,, oculaire,
ooggetuige; P%-, et charge, getuige ten laste;
-•-, a cldcharge, getuige ter ontlasting;
prendre qn. a —, iem. tot getuige nemen;
en ,--, de quoi, als blijk waarvan; je vous
prends pour ,%,s, ik neem u als getuigen
(voor duel).
tempe, f—slaap (aan 't hoofd).
temperament, m. aard, neiging, gesteldheid, temperament; bemiddeling, middelweg, verzachting, matiging; st temperatuur; avoir du "a, temperament hebben,
nog al zinneliik aangelegd zijn; s'esquinter
le ', zich uit de naad werken; a ,-,,
temperamentvol; $ op afbetaling; par ,•,,
$ op afbetaling.
tempéramenteux, a. met veel temperament.
temperance, I. matigheid.
tempêrancier, m. afschaffer.
tempêrant, a. matig; ingetogen; —, tn.
matig persoon; afschaffer.
temperature, f. temperatuur, warmte (graad),
lichaamswarmte; vous Niles de la ,%.,, u
hebt wat verhoging.
tempera, a. gematigd; monarchie tee, beperkte (niet absolute) monarchie.
temperament, adv. gematigd.
temperer, v.tr. temperen, matigen; ,,,, v.pr.
se ,-.,, zich matigen; getemperd wordeni
zich laten temperen &.
tempestif, a. juist op tijd komend.
temp ete, f. storm2; une ,•, dans un verre
d'eau, een storm in een glas water; une
,---, de fleches, een hagelbui van pijlen;
le vent souffle en —', het stormt.
tempeter, v.intr. razen, foeteren, uitvaren,
tieren, te keer gaan (tegen, contre).
tempEteur, tn. bulderbast.
tempêtueux, a. stormachtig, onstuimig.
temple, tn. tempel (in 't algemeen); (protes-
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tantse) kerk; tempel: logegebouw (der
son '', zijn tijd verloren zien gaan, vergeefse moeite doen; je vous perds votre
vrijmetselaars); le TN, de gevangenis van
,----,, ik maak misbruik van uw tijd; prendre
Lodewijk XVI; l'ordre du I',.. i , orde der
son '', de juiste tijd weten te kiezen;
Tempeliers; ah, it Aleut sur le i. d?, aha,
er de tijd voor nemen; prendre un ,•,,
u voelt nattigheid?
eventjes wachten; prendre du bon "-i, het
templier, m. tempelheer, tempelier.
er van nemen; prendre bien son "d, het
temporaire, a. -ment, adv. tijdelijk, voorgeschikte moment weten te kiezen; trends
lopig.
tout ton "-,, haast je maar niet ! at N, op
temporal, a. van de slapen; os "s, slaapbeen.
tijd; voor een bepaalde tijd; als daggeltemporalitê, f. (oud) wereldlijk gebied (v. e.
der; a quelque ", de lã, enige tijd daarna;
bisschop).
du
,--, de..., au,---, oft, ten tijde van (dat);
a.
tijdelijk;
wereldlijk;
proposition
temporel,
au ,-•, de jadis, in vroeger tijd; avant le
"sle, bijzin van tijd; ,•,, in. 't tijdelijke;
i-i, vOOr de tijd, vroegtijdig; avec le f•d,
wereldlijke macht.
mettertijd, door de tijd; dans ce ,./ in
temporellement, adv. tijdelijk; wereldlijk
die (deze) tijd; dans le , - d , indertijd;
(gesproken).
dans le e ., oli, ten tijde dat...; dans les
temporisateur, m. -trice, f. uitsteller, talmer,
draler; Fabius le '', Fabius cunctator;
derniers ,.), in de laatste tijd; dans tous
les ,--d, te alien tijde; de "-, a autre, de "-,
"- , , a. dralend, talmend.
en "-d , van tijd tot tijd; de mon "-i, in
temporisation, I. uitstel, getalm, draling.
(van, uit) mijn tijd; etre de son ,---d, met
temporiser, v.intr. uitstellen, talmen, dralen.
zijn tijd meegaan; de tout - ', ten alien
temps, m. tijd; weer; tempo; les anciens ,--i,
tijde; du ,., de..., ten tijde van...; en
les '- antiques, le vieux P%-d, de oude tijd;
mime ,--,, tegelijkertijd; tegelijk; en mime
autres ,-,,, autres m ceurs, andere tijden,
,-%-, que, terzelfdertijd dat..., terwijl...; en
andere zeden; ,---, bas, betrokken weer;
"-, utile, en i--, voulu, te bekwamer tijd;
ce ,-,d -ci, deze tijd, de tegenwoordige tijd;
en ' et lieu, bij tijd en wijle; entre , - • d ,
ces "-, -ci, (in) de laatste tijd; ces derintussen; par le ,•-, qui court, in de tegenniers N,d, in de laatste tijd; ,-■, faible, it
woordige tijd; par un ".., pareil, met zulk
zwak maatdeel; ,-, fort, J' sterk maatweer; suivant les .-, s, al naar gelang van
deel; gros e---, , zwaar weer (op zee); les
---, modernes, de moderne tijd; ,-., perdu,
tijd en omstandigheden; vers le ".-, oft,
naar een tijd dat....
verloren tijd; X dode gang (v. schroef);
les "--, seconds, de afgeleide tijden (v. tenable, a. houdbaar, verdedigbaar; la campagne n'est plus ,-,, het is niet meer uit te
werkw.); it n' dtait que" -d, it en dtait "- ,, het
[koppig.
houden buiten.
was hoog tijd; Quatred, RK Quatertemper; ,---, d'arret, pauze, pauzering, rust;-, tenace, a. taai; vasthoudend; stijfhoofdig,
de demoiselle, zoel weer met betrokken tênacitê, I. taaiheid; vasthoudendheid; koppigheid, stijfhoofdigheid.
lucht; ", de galop (de valse), galoptempo,
walstempo; le ", de me laver les mains, t enaille, I. (meest ,--, ^), nijptang.
eventjes om mijn handen te wassen; ,--, tenailler, v.tr. met gloeiende tangen pijnigen;
kwellen, folteren.
de paix, vredestijd,,-, de pose, belichtingsduur; avoir le ", , (de) tijd hebben; ne pas tenancier, m. -lire, f. pachter; houder (v.
e. speelhuis enz.); "-de d'un bureau de plaon
n'
a
avoir grand N,, niet veel tijd hebben;
cement, besteedster.
que le bon "-, qu'on se donne, men moet
het er van nemen voor het te laat is; tenant, a. houdend; séance tee, staande de
zitting; op staande voet; ,-,, tn. vooravoir du ", devant soi, de tijd aan zich
vechter, voorstander; uitdager; verdehebben; avoir tout le", , al de tijd hebben;
diger; (sp.) wedder (op een paard &); titre
avoir tout son ,■-, (a soi), de tijd geheel
le e•-, de cceur, de lieveling zijn; les ,-,ds
aan zich hebben; qui a ,•- i, a vie, tijd geet aboutissants, de aangrenzende erven;
wonnen, alles gewonnen; nous n'avons
(fig.) wat er aan vastzit, de gevolgen; 't
qu'un e•., a vivre, wij leven maar eens; se
fijne (van een zaak); tout d'un (., of d'un
donner du bon"-d, het er (goed) van nemen;
seul ,- tout en un seul "-d, aan een stuk,
faire son N , zijn tijd uitdienen; zijn tijd
aaneenliggend.
uitzitten; cela a fait son'', dat heeft zijn
tijd gehad, dat heeft uitgediend; it fait Tënare, m. onderwereld.
beau"-, , het is mooi weer; it se fait"-, que... Lendable, a. (st)rekbaar.
het wordt tijd dat...; mettre le" , a faire qc., tendance, f. strekking; neiging; 't streven;
les bonnes ,---, s, (ook:) de goede stemming;
er lang over doen; passer (tuer) le "s, de
,---, d, pour of de, neiging tot (om te...);
tijd passeren (doden, verdrijven); passer
roman d ,--,, Tendenzroman; en bonne ,----d,
mal le ,---,, de tijd niet d6Orkomen, zich
[ $ willig.
vervelen; perdre (du) "-,,, tijd verliezen; tendanciel, a. tendencieus.
perdre le "-i , zijn tijd verbeuzelen; perdre tendancieusement4adv. v. tendancieux, a. tentemplier
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tendant
dencieus, met een bepaalde bedoeling of tenettes, 1.p1. tangetje.
teneur, /. inhoud, bewoordingen; gehalte;
strekking.
la'' en azote &, het stikstofgehalte; la
tendant, a. strekkend (tot), bedoelend, been bacte'ries, het aantal bacterien; a haute
ogend.
,•,, van hoog gehalte; ",, m., 'ease, f .
tende, f.,--, de tranche, mals stukje ossevlees.
houder, -ster; ' de livres, boekhouder.
tendelet, in. zonnetent (op schepen).
tenez, pak aan, (zie) daar ! zie ook tenir.
tendelle, f . lijsternet.
tender, [teder], m. kolen- en waterwagen tenia, m. lintworm.
tenir, v.tr. houden, vasthouden; bezitten,
achter de locomotief, tender.
bezet houden, in zijn macht hebben; intenderie, I. jacht met strikken.
"..,
nemen, beslaan (plaats); inhouden, be-.
tendeur, m. spanner, legger; strekker;
vatten; tiens of tenez, pak aan, daar, ziede pantalon, ^-, (de pieges), stroper (met
daar; wel, hoor, zie je, hoor eens, kijk,
strikken); ,-, de tapisseries, behanger; ,%.,
kijk
hier, wel !; t' es une crapule, Liens! je
a. spannend, spannings-; fit N,, , (fig.)
bent een smeerlap, (ziezo) nou weet je
spandraad.
't !; Liens, c'est vous, 114, ben jij daar?; ",
tendez, afk. v. attendez, wacht !
l'affiche, op het programma blijven; ,•-i
tendineux, a. peesachtig, pees-.
Pair, in de lucht blijven, blijven vlietend-la-main, in. bedelaar.
gen; ,■., auberge, herberg houden;'--, boutitendoir, m. spanstok; drooglat.
que, een winkel hebben; il tient bien ce qu'il
tendon, m. pees.
tient, hij is erg vasthoudend, op de pentendre, a. zacht, week, mals; zwak, teer,
ning;'' compte de qc., rekening met iets
teder, gevoelig, teerhartig; pain ",, vers
houden; ,-•, conseil, raad houden; '' la
brood; rose ,% , , , , licht (of zacht) rose;
corde, aan de winnende hand zijn; ,■-, lieu
etre ' a, niet goed kunnen verdragen;
de, de plaats bekleden van, vervangen;
etre ' aux mouches, lichtgeraakt zijn;
,---, le lit, 't bed houden; je le tiens, ik heb
ne pas etre — ci, niet met fluwelen handhem te pakken; (fam.) ik heb het te
schoenen aanpakken; ,--,, in. 't wake.
pakken; je le tiens honnete homme, ik houd
tendrement, adv. teder, teer.
hem
voor een eerlijk man; je tiens mon
tendre, v.tr. spannen, rekken, (uit)strekken;
homme, (lam.) nou heb ik hem te pakken;
aan-, toereiken; behangen; ", le cou, de
il faut le ,-, a quatre, hij is niet te houden;
hals uitstrekken; (fig.) gelaten zijn lot
,---, les livres, boekhouden; "-, la mer, in zee
afwachten; ,---, un lit, een bed opslaan;
blijven; ^-, la note, de juiste toon te pak.# la main, de hand reiken, de helpende
ken hebben2;,--, sa parole, zijn woord houhand toesteken; de hand uitsteken (ook
den;' le piano, de pianopartij vervullen;
= bedelen); ,-,-, l' ail, scherp toekijfaire "a qc. a qn., iemand iets doen toeken; "-, l'oreille, de oren spitsen, aankomen; ,---, qc. de qn., iets van iem. (verdachtig (scherp) toeluisteren; je n'ai qu'd
nomen) hebben; ,----, qc. (of qn.) pour, iets
i---, le pied, ik hoef maar een paar passen
(of iem.) houden voor, beschouwen als;
te lopen; 1"... une tente, een tent opslaan;
,-, qc. a grand honneur, als een grote
,---, , v.intr. (a) strekken (tot); gericht zijn
eer beschouwen; ' la plume, de pen
(naar); bedoelen, beogen; neiging hebben
voeren; ,---, qn. de court, iemand kort houof vertonen (tot of te); ".-, a sa fin, het
den; tiens bon la rampe, hou je goed vast
einddoel naderen; cette maladie tend a la
aan de leaning, val niet van de trap;
mort, die ziekte is dodelijk.
f■., son rang, zijn rang ophouden; ,.%., qn.
tendresse, /. tederheid, teergevoeligheid,
en respect, iem. in bedwang houden; i'■-,
zachtheid, liefde; ^is, liefkozingen; mille
secret, geheim houden; ,■-, tete ci, 't hoofd
,--, s, veel liefs, de complimenten.
bieden aan; de qui tenez-vous cela?, van
tendretê, f. maisheid.
wie hebt u dat (gehoord)? ,,, v.intr.
tendron, in. spruitje, loot; jong meisje; Ns
vastzitten, houden; stand houden; het
de veau, zacht kalfskraakbeen.
uithouden; le beau temps ne tiendra pas,
tendu, a. ingespannen; zie tendre.
't mooie weer zal niet aanhouden; ,•-, bon
tendue, f. 't spannen (v. strikken); strik.
of "-, ferme, standhouden; ,,.., a, hechten
ténebres, f.pi. duisternis; les P---0 , RK de
aan, gesteld zijn op; afhangen van; grendonkere metten (in de Goede Week).
zen aan; cela ne tient ni a fer ni a clou, dat
tenebreusement, adv. v. tenebreux, a. duisstaat op losse schroeven; dat is nog heleter, somber, donker; geheim, verborgen.
maal niet zeker; il a tenu a peu qu'il ne se
tenebrion, m. meeltor (meelworm).
noycit, het scheelde maar weinig of hij was
tenement, in. pachthoeve.
verdronken; d quoi tient la vie? wat hangt
ténesme [tenkm], m. pijnlijke aandrang
't leven soms toch van een kleinigheid
pijnlijke
aanvdsical,
tot stoelgang; (%.,
of ! a quoi tient que...? waaraan ligt het
drang tot wateren of moeielijke waterdat...? qu'd cela ne tienne, laat dat Been
lozing.
/
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bezwaar zijn; je tiens cI vous convaincre,
ik wens u te overtuigen; sa vie ne tient
qu'd un fil, zijn leven hangt slechts aan
een zijden draadje; ‘-•., a la mer, zee bouwen; je n'y tiens plus, ik kan 't niet langer
uithouden; cela lui tient au cceur, dat zit
hem hoog, dat kan hij niet vergeten;
‘--, dans la main, niet meer dan de hand
vullen, door een hand omspannen &,
kunnen worden; ,----, de, gelijken op, hebben van; it tient de son Nye, hij heeft
een aardje naar zijn vaartje; cela tient
du prodige, het grenst aan het wonderbaarlijke; en N, 't weg hebben, verliefd
zijn; een stuk in zijn kraag hebben; it en
tient pour elle, hij is op haar verkikkerd,
hij heeft het te pakken; ,.., pour, 't houden
met, op de hand zijn van; ", pour une
opinion, een mening trouw blijven;
pour le parlement et contre le roi, voor het
parlement en tegen den Koning zijn; se
"-,, blijven, zich ophouden; zich houden,
gehouden worden; tenez-vous! hou je
kalm ! ook: pas op, val niet ! nous vous
tenons, (sp.) wij staan gelijk; cela se tient,
dat klopt; alors, cela se tient? dat is dus
afgesproken? je ne tne tiens plus, ik kan
mij niet meer inhouden; se ,--, a quatre,
zich geweld aandoen (om niet uit te
varen &); se bien ,---,, zich goed houden,
staande blijven; it n'a qu'a bien se ,--,, laat
hij oppassen ! it ne sait comment se ,,,, hij
kent geen manieren; se ,-■, coi, zich koest
houden; on ne se tient pas comme fa,
voyons! dat zijn toch geen manieren, zeg !
se ,--, debout, staan; se ,---, de'cemment, zich
behoorlijk of fatsoenlijk gedragen; se ,-,
droit, rechtop zitten; le nouveau cabinet ne
pourra se ,---, d'imiter l'ancien, het nieuwe
kabinet zal wel niet anders kunnen dan
het oude na te volgen; se ,---, par la main,
elkaar vasthouden, elkaar de hand geven,
elkaar steunen; se "..., pour, zich beschouwen als; se P.-, sur ses pieds, op poten
staan (v. een brief &); s'en ,--, a, zich beperken tot; zich houden aan; it ne s'en
tint pas a faire des compliments, hij liet
het niet bij complimenten blijven; nous
ne nous en tiendrons pas la, we zullen 't
daar niet bij laten; savoir a quoi s'en e ■ i,
weten waaraan men zich te houden heeft;
s'y ,•,, zich eraan houden, daarbij blijven;
zie ook tiens & tenez.
tennis [-is], m. tennis(veld); cour(t) de ",,
tennisveld.
tennisser, v.intr. tennissen.
tenon, m. X pin, pen; X haft (v. bajonet);
a ,--, et a mortaise, met pen en gat (houtverbinding); (fig.) muurvast.
tenor, in. hoge mannestem, tenor(zanger);
(arg.) schrijver van (de) hoofdartikelen.
tenorino, in. ,1% lichte tenor.

tenoriser, v.intr. 1' in het tenorregister zingen.

anotomie, /. doorsnijding v. e. pees.
tenseur, a. strekkend; ,./, m. strekspier.
tensif, a. spannend.
tension, f. spanning, rekking; inspanning;
,-,-, de regime, bedrijfsspanning; haute ,•,,
gb, hoogspanning; ,---, arte'rielle, bloeddruk;
,-, de torsion, draaispanning.
tentaculaire, a. van de vangarmen of voelhoorns; met vangarmen of voelhoorns;
,--, m. vangarm, voelhoorn.
tentacule, m. vangarm, taster, voelhoorn.
tentant, a. aanlokkend, verleidelijk.
tentateur, m. -trice, f. verleider, -ster; ,---,, a.
verleidend, verleidelijk.
tentation, f. verzoeking, verleiding, RK
bekoring.
tentative, I. poging.
tente, f. tent; vogelnet; tampon, wiek (voor
een wond); ,--, de feuillage, loofhut der
Joden, se retirer sous sa ,•-d, zich in zijn
tent terugtrekken.
tentet-abrit, f. kleine (schuil)tent.
tente-baraque, f. langwerpige tent.
tenter, v.tr. pogen, beproeven; verlokken;
verleiden, in verzoeking brengen; trachten te behalen; aanwenden, in 't werk
stellen; cela ne me tente pas, dat kan me
niet bekoren, ik voel er niets voor; etre
tente de faire qc., lust (trek) hebben in iets.
tenter, v.tr. met een tent overdekken, een
tent spannen boven.
tenthride, I. zaagwesp.
tenture, f. behang(sel).
tenu, a. dun, fijn.
tenu, a. onderhouden, verzorgd; etre /.-, á,
gehouden, verplicht zijn tot.
tenue, f. 't houden; (soldaten)kleding, tenue;
gedrag, manieren; 't besturen; zitting; "-,
civile, burgerkleding; ,---, de bal, baltoilet;
,---, des livres (en partie double, simple),
't (dubbel, enkel) boekhouden; avoir une
bonne ,---,, netjes op zijn kleren zijn; $
prijshoudend zijn; n'avoir pas de of manquer
de ,-,, slordig op zijn kleren zijn, (fig.)
geen vormen kennen; tout d'une ,, of
d'une seule ,--,, aan 66n stuk; ceuvre d'une
belle,--, littiraire, goed geschreven, literair
hoogstaand werk; en ,-i, in uniform; en
grande (petite),N,, , X in groot (klein) tenue.
tenuiflore, a. $ kleinbloemig.
anuifolie, a. $ met kleine bladeren.
tinuirostre, a. dunsnavelig.
tinuitê, f. dunheid, fijnheid; kleinigheid.
tenure, f. CO leenroerigheid.
aorbe, m. j% soort luit.
apidite, f. lauwheid.
ter [ter], adv. driemaal. [gen.
teratologie, I. leer der monsters en afwijkintiratologue, teratologiste, m. kenner v. d.
leer der monstergeboorten.

terrasser
tercer
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tercer, v.tr. (de wijngaard) voor de derde
heb niet meer met hem te maken; 'Pal
termine d'e'crire, ik ben klaar met schrijmaal omspitten.
tercet, m. drieregelig couplet.
yen; ,--,, v.intr. afhandelen; e--, avec qn.,
eerst met iemand afhandelen; se,- .,, einditerebelle, f. schelpkokerworm.
tirêbenthine, 1. (essence de e--, ) terpentijn.
gen; se ,----, en, uitlopen in (een punt &);
tirebinthe, m. terpentijnboom;
uitgaan op (s, z &); se ,---, en (of par),
tirêbrant, a. (door)borend.
eindigen met (ruzie &); se,-, sur, eindigen
Oribration, I. doorboring.
met (een duel &, op het toneel).
tkrebrer, v.tr. doorboren.
terminologie, f. terminologie, leer der kunstTerence, in. Terentius (Lat. blijspeldichter,
termen.
terminologique, a. terminologisch.
1 94-1 59 v. Ch.).
tergiversateur, m. draler, weifelaar, schip- terminus, [-niis] m. & a. (point f•-, ) eindpunt,
peraar.
-station (v. spoor, tram &).
tergiversation, I. gedraal, draaierij, uit- termite, tn. witte mier, termiet.
vlucht.
termitiere, I. termietennest, -heuvel.
tergiverser, v.intr. draaien, uitvluchten Termonde, 1. Dendermonde.
ternaire, a. uit drie bestaand, driedelig,
zoeken; schipperen.
drietallig.
terme, in. grens, einde; termijn; een kwartaal huur; uitdrukking, woord, term; terne, a. dof, beslagen, mat; klankloos;
lid (v. e. vergelijking); grenszuil (bij de
,.-i, m. drie bezette (en uitgekomen) nummers (in de loterij en bij 't lottospel);
Rom.); e%., de palais, stadhuisterm; ,---, de
rigueur, laatste termijn; ,--, s, verhouding,
(fig.) lot uit de loterij.
voet; ,--, s d'une fraction, teller en noemer; ternê, a. bij drieen gerangschikt, driedelig.
chaque chose a son f.,, , aan alles komt een terns, a. ontglansd, dof; getaand.
eind; acquitter (payer) son ‘---,, zijn huur ternir, v.tr. ontglanzen, dof maken; bezoedelen, onteren; se ', dof worden; sa
betalen; avancer le e--, de ses fours, zijn
gloire se ternit, zijn roem begint te tanen.
leven verkorten; ne pas menager ses ,--is,
geen blad voor de mond nemen; mettre ternissure, f. dofheid, matheid.
un '' a qc., aan sets een eind maken; terracotta, f. terracotta.
prendre un moyen ', een middelweg terrade, /. straatvuil als mest.
kiezen; d ', op de bepaalde tijd; $ op terrage, m. aanaarding; 't dekken van
suikerbroden met natte kleiaarde (om
termijn, op crediet; a long'', $ op lange
de suiker wit te maken).
termijn; tout a son ,---,, alles op zijn tijd;
etre a son dernier r■-,, op het uiterste liggen; terrain, m. grond, bodem; plaats, ruimte;
veld, terrein;'---, d'atterrissage,landingstoucher a son ,--i, het einde naderen, ten
plaats; e--, d'aviation, vliegterrein; ,---,
einde lopen; venir d "-/, op tijd geboren;
aurifere, goudveld; e•-, mort, renteloos terau ,---, d'icheance, $ op de vervaltijd;
rein; ' a batir, bouwterrein; ,,-, de rende'minager au e.•,, verhuizen tegen dat de
contre, plaats van 't duel; connaftre le of
huur vervalt; aux ,■, s du contrat &,
son f■i, het terrein kennen, zijn Pappenvolgens het contract bepaalde; de'cret aux
heimers kennen; etudier le ,---,, het terrein
e•ds cluquel..., besluit waarbij...; avant ,■,,
verkennen; disputer le e•-, a qn., iemand
ontijdig; dans les tnemes ,--, s que, in dehet terrein betwisten, voet voor voet zijn
zelfde bewoordingen als; en ces mss, in
stellingen verdedigen 2 ; gagner du ,.• d, veld
deze bewoordingen, als volgt; en ,---is de
winnen, vooruitkomen; menager le , -i, becommerce, in de handelstaal; en Ns de
hoedzaam te werk gaan; perdre du e.,,
musicien (de musique), in de technische
grond verliezen; sonder le ed, het terrein
taal der musici (gezegd); la negociation
verkennen; toter le e % } , poolshoogte nemen,
est en bons ,.is, de onderhandeling heeft
het terrein verkennen; aller sur le , %,,
een gunstig verloop; nous sommes en tres
(gaan) duelleren; etre sur son', in zijn
bons ,.., s, wij staan met elkaar op de
element zijn.
beste voet; en propres ‘--ds, met de eigen
woorden; en ,-,s propres, in de juiste terraque, a. uit aarde en water bestaande.
terrasse, /. (aard)verhoging; plat dak; terras;
bewoordingen; par f.., s, in termijnen.
platje, gedeelte van het trottoir (voor
termes [-es], m. zie termite.
café); travaux en ,---, , grondwerken.
terminable, a. beeindigd kunnende worden.
tn. 't vervoeren en 't opterrassement,
terminaison, I. uitgang, afloop, einde.
hopen van aarde, aard-, grondwerk; X
terminal, a. aan 't eind-, aan de top staand,
aarden wal.
eind-.
terminer, v.tr. (be)eindigen (met, par, sur), terrasser, v.tr. aanaarden, met aarde steunen, -versterken; ter aarde werpen;
een eind maken aan, afmaken, voltooien;
terneerslaan,, v.intr. terrasseren, gronden ,---, , er een eind aan maken; j'ai termind
werk verrichten.
avec lui, ik ben klaar met hem; (fig.) ik
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terrassier, in. grondwerker; (arg.) X genist. terre-neuviert, in. visser op de bank v.
Newfoundland; vaartuig (van die vissers).
terre, I. aarde; land, grond; landstreek;
landgoed; ,- 0 blanche (,-■, de pipe), pijp terre-noix, 1. t aardkastanje.
aarde; '' cuite, terracotta; terracotta terre-pleint, m. aarden wal.
beeldje; ,-, ferme, vaste grond, vaste wal; terrer, v.tr. aanaarden; met aarde bedekken;
,---9 grasse, vette aardev., laune, gele oker;
"-, labourable, akkerland; ,--, rouge, rode
oker; la "9 Sainte, het Heilige Land;
, a modeler, boetseerklei; ,-, d potier,
pottebakkersklei; ,---, en /riche, braakland;
mesurer la "9, zich met de grond meten;
noyer une "9 , 4,, de kust uit het oog verlieZen; perelre "9, grond verliezen; geen grond
onder zijn voeten voelen; .6. de wal of het
(vaste) land niet meer kunnen zien;
prendre "9, aan wal gaan, landen; raser
let "9, dicht langs de grond vliegen; 4,,
dicht bij de kust zeilen of varen; remuer
la "9 , de grond omwerken; de ", ,
aarden; arme'e de "9 , landleger; vent de ,,,
landwind; a ,•,, op de grond; aan de
wal; e.%-, .4 "9, laag bij de grond; aller ,./
d ,----,, .6. dicht bij de kust houden; un
ennemi a "9 , een neergevelde vijand;
mettre d ,---,, ..6. aan land zetten; rester et la
,---i, op het land (als boer) blijven, niet
wegtrekken naar de grote steden; tomber
a "-,, op de grond vallen (van wat oorspronkelijk de grond niet raakte); rontre
,-.,, tegen de grond; dans la ",, onder de
grond (= begraven); aller dans ses "9s,
naar zijn landgoed gaan; etre dans ses ' s,
op zijn landgoed wonen; biers avant dans
la "9 , diep landwaarts in; en ,-,, op (in)
de grond; onder de grond, dood en
begraven; en ,..., ennemie, in het land van
den vijand; en'' e'trangere, op vreemde
grond (bodem); porter en "9 , ter aarde
bestellen; rentrer en "9, door de grond
zinken van schaamte; en ", sainte, in gewijde grond; par "9, op de grond; (fig.)
tegen de grond, op zijn g.t; par toute la
,--i, over de gehele wereld; tomber par e-9,
op de grond vallen, omvallen (van wat
de grond reeds raakte); sous ,--9 , onder
de grond; sur '' (et sur mer), te land
(en ter zee); se retirer sur ses "9s, zich op
zijn landgoed terugtrekken; taut que "9
(pourra nous porter), zo ver we kunnen
{ komen.
terre, a. met aarde bedekt.
terreau, m. mestaarde, teelaarde.
terreaudement, in. 't bedekken met teelaarde.
terreauder, v.tr. met teelaarde bedekken.
Terre de Feu, f. Vuurland.
terrein, m. = terrain.
terrement, m. 't aanaarden.
Terre-Neuve, f . Newfoundland; terre-neuve,
m. (pl. des -) Newfoundlander (hond).
Terre-Neuvien, m. Newfoundlander; t",,
Newfoundlandvaarder, -visser; ,---i, a. van
Newfoundland.

de suikerbroden met kleiaarde dekken
(om de suiker wit te maken); r•d, v.intr.
een hol graven; in een hol wonen (v. vos
of konijn); se "9, zich in de grond verbergen of verschansen; in de grond kruipen; wegkruipen, zich verschuilen.
terrestre, a. aards; animal "9, landdier;
sphere "9, globe "-,, aardbol.
.,,
terreur, f. schrik, ontsteltenis; la T—,
't Schrikbewind ( 1 793—'94); T,--, blanche,
reactie onder de Bourbons na 1815.
terreux, a. aardachtig, vol aarde; aardkleurig, vaalbleek; ,---,, m. (pop.) boer.
terra, m. (arg.) X zie territorial.
terrible, a. -ment, adv. verschrikkelijk,
vreselijk; enfant "9, flapuit, kind, dat
ouderen in verlegenheid praat, enfant
terrible.
terricole, a. in de aarde levend.
terrien, m. -ne, f. grondeigenaar, -ares;
aardbewoner, -bewoonster; landrot, bewoner van 't land; grand "9, grootgrondbezitter.
terrier, a. aard-, grond-; ouvrier "d, grondwerker; ', m. hol (van konijnen &); terrier (hond).
terrifiant, a. schrikwekkend.
terrifies, v.tr, schrik aanjagen, verschrikken.
terrine, I. (diepe) aarden schotel, kom(metje), terrine; (pop.) kop, facie; etre
dans la ,-9, (pop.) te diep in 't glaasje gekeken hebben.
terrin6e, f. schotelvol, komvol.
terrir, v.intr. aan land gaan om eieren te
leggen (v. schildpadden).
territoire, m. grondgebied; gebied.
territorial, a. tot het grondgebied behorend;
arm e'e "
9 e, landweer; ,---,, m. landweerman;
"9e, I. landweer
m.
bouwland, bodem; it sent le N,,
terroir,
hij heeft de eigenaardigheden van zijn
geboorteland (streek); ce vin a un gout
de ,-9, deze wijn heeft een bijsmaak, die
zijn herkomst verraadt.
terroriser, v.tr. door schrik regeren, een
schrikbewind invoeren in; schrik aanjagen.
terrorisme, m. schrikbewind.
terroriste, m. aanhanger v. h. schrikbewind;
, a. terroristisch.
terser, v.tr. zie tercer.
tertiaire, [-sj en] a. tertiair; terrain "9, grond
van de derde formatie; ,----,, m. RK tertiaris, lid van de derde orde van St. Fran[ ciscus.
tertio [-sjo], adv. ten derde.
tertre, m. heuveltje, terp.
m.
Tertulianus
(kerkvader).
Tertullien,

tete
tes
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More, Hollandse kaas; (.., de loup, $
tes, pron. je, jouw, uw.
blauwe knoop; ,-%-, de mur, muurboventesselle, I. marmeren tegel.
deel; ,--, de pipe, pijpekop; (pop.) idiote
tesselle, a. geruit.
kop, leel ij k snuit; ,..../ de pont, bruggehoofd;
Tessin, m. Ticino.
"-, de veau, kalfskop; (pop.) kaalkop;
tessiture, f. ligging.
autant de "is autant d' avis (d' opinions),
teston, m. potscherf, glasscherf, diggel;
(pop.) test, kop.

test [test], m. schelp, schaal (v. dieren);
(zaad)hulsel.
testaces, m. pl. schelpdieren.
testament, m. uiterste wil; testament();
l' Ancien T",,, 't Oude Testament; le
Nouveau T"3, 't Nieuwe Testament; titre
sur le'' de qn., in iemands testament bedacht zijn.
testamentaire, a. 't testament betreffend,
testamentair; executeur , - • ,, uitvoerder
van een testament, executeur.
testateur, m. -trice, f. erfiater.
tester, v.intr. zijn testament maken, zijn
goed vermaken.
testiculaire, a. van de teelbal.
testicule, m. teelbal.
testif, in. kameelhaar.
testimonial, a. getuigenis gevend; preuve
"3e, bewijs door getuigen geleverd.
teston, m. oude zilveren munt v. Lodewijk
X II .
testonner, v.tr. (oud) netjes kammen.
tet, m. schild, schelp, uitwendig geraamte
(v. dieren); smeltkroes.
Wank, f. voorbijgaande stijfkramp.
Wanique, a. stijfkramp-; "-,, m. tetanus[kramp.
patient.
Walther, v.tr. samentrekken door stijftêtanos [-nos], tn. stijfkramp, klem, tetanus.
Ward, etre "3, (arg.) er bij zijn, gesnapt zijn.
tetard, m. dikkop, kikkervisje; afgeknotte
boom, inz. knotwilg; (pop.) paard; taille
en "3, $ afgeknot.
tete, f. hoofd, kop; (fig.) verstand; spits, top,
kruin; deux "3,9 dans un bonnet, twee
handen op een buik; ,%-, carne, stijfkop;
(arg.) Mof; pourquoi cette ?, waarom
zo'n zuur gezicht?; ,■1 couronne'e, gekroond hoofd; ,-%, dvente'e, malle kwibus;
‘•., faible, zwakhoofd; ,%, folle, dolkop,
dolleman; forte '', kranige kop; vrijdenker; les '--'s fortes, de sterke hoofden;
mauvaise "i, driftkop; la ", la premiere,
met het hoofd voorover; quatrieme "3,
vijfjarig hert; sale ,---,, gemene snuit, ongunstig voorkomen; troisietne "3, vierjarig hert; ma' ci couper que..., mijn kop
eraf als niet...; ik durf er mijn hoofd onder
verwedden dat...; ", 4 l'huile, zie e--#
d'huile; ,-%, 4 perruque, pruikebol; ouwe
pruik; f%., d'alne, SY knorhaan; ".., d'huile,
(arg.) v66rman der figuranten; amateurfigurant; ,-%., de lettre, opschrift; brievenhoofd,", de ligne, kopstation; X eindstation; ,%,,, de linotte, kip zonder kop; e■, de

zoveel hoofden, zoveel zinnen; avoir
de la - , , oordeel bezitten; avoir la "-,
chaude, een heethoofd zijn; avoir la
pres du bonnet, kort aangebonden zijn;
avoir la ,%., dure, een harde kop hebben;
avoir la "3 fele'e, een slag van de molen
hebben; avoir la "3 froide, koelbloedig
zijn; avoir encore toute sa i - , , nog bij zijn
positieven zijn; avoir sa' bien a soi, heel
goed bij het hoofd zijn; avoir une ", de
plus que lui, een hoofd groter zijn dan
hij; n'avoir plus la "3 ci soi, de kluts kwijt
zijn; l'dquipe francaise conserve la "-, ,
't Franse elftal houdt de leiding; ne
savoir oil donner de la ,■,, niet weten
wat te beginnen; faire la "3, zijn
" , gewichtig
kop tonen; faire sa 3
doen, zich een air geven; faire une ",,
raar staan te kijken; se faire une , - i,
zich grimeren; faire une "3 a queue, over
de kop slaan (v. auto); faire "3 a qn.,
iemand het hoofd bieden; laver la '' 4
qn., iemand de oren wassen; lever la r% , ,
het hoofd (fier) opheffen; j'y mettrais ma
,--,, ik zou er mijn hoofd onder durven
verwedden; monter la '' 4 qn., iemand
het hoofd opwarmen; se payer la "3 de qn.,
zie payer; pique,' une "3 , duiken; perdre
la ,--,, het hoofd verliezen, de kluts kwijt
raken; prendre la", (de file), (sp.) de leiding
nemen; rompre la "3 4 qn., iemand altijd
aan zijn hoofd liggen zeuren; iemand moe
of lam zaniken; se rompre la ,-,,, zich het
hoofd breken; tenir "3 4, het hoofd bieden
aan; tourner la "3 4 qn., iemand het hoofd
op hol brengen; 4 P%-, reposde, kalm, rustig;
".., 4 ,-%,, onder vier ogen; 4 la "3 de
l' armee, aan 't hoofd van het leger; 'etre 4 la
'- des affaires, aan 't hoofd van de zaken
staan; etre of se trouver 4 la "3 d'un
million, over een millioen kunnen beschikken; se peter 4 la ,-, de qn., zich bij
iem. opdringen; mettez-vous ca bien dans
la "3, prent dat goed in je geheugen;
...de '', hoofd-; kop-; coup de "3, onbezonnen streek; femme de ,,,, flinke
vrouw; une idle de derriere la "3, zie
idle, du haut de la'', uit voile borst, luidkeels; en' de, aan het hoofd van, bovenaan; a n'a que ca en",, hij denkt aan niets
3, per hoofd; pardessus la "3,
anders; par "
tot over de oren, en avoir pardessus la ",,
er de buik vol van hebben; avoir ...ans
sur la ", , ...jaar zijn, de... achter de rug
hebben; le mettre sur sa ', het hem in de
schoenen schuiven.

tote-a-tote
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gesprek onder vier ogen;
tete-a-tete,
theeservies voor twee personen.
tote-b eche, adv. kop aan staart.
tetebleu, interi. drommels ! sakkerloot !
tote-de-nigre, m. donkere modekleur.
têtee, f. teug (uit de moederborst).
toter of teter, v.tr. zuigen; (pop.) pimpelen.
teter, v.tr. de (een) kop zetten op.
teterelle, f. fopspeentje; borstglas met
gummizuigbuis.
tetier, m. maker of aanzetter der speldevOOrroeier.
koppen;
Mare, f. mutsje (voor pasgeboren kinderen); hoofdstel, kopstuk; antimacassar;
ralijn.
m. tepel.
uier; speen (v. e. zuigfles); (pop.)
Mine,
tepel.
Won, m. (tam.) borst; "a de Venus, $ soort
perzik.
têtonniere, f. bustehouder; borstenmie.
viersnarige Tier.
tetracorde,
tétradactyle, a. viervingerig.
tetradrachme, I. Griekse munt ter waarde
van vier drachmen.
têtradyname, a. $ viermachtig.
têtraidre, m. regelmatig viervlak.
têtragone, m. (& a.) vierhoek(ig).
tetragon(i)e, f. $ zomerspinazie, ook:
ePinard de la Nouvelle-Zelande.
têtragyne, a. $ vierstijlig.
tkrandre, a. vierhelmig.
têtrapode, a. vierpotig.
tetralogie, I. tetralogie: cyclus van 3 treurspelen gevolgd door een saterdrama.
têtraptire, a. viervleugelig.
m. waardigheid of ambt
tetrarchat
van tetrarch of viervorst.
tetrarchie [-fi], I. viervorstendom.
tetrarque, m. viervorst, tetrarch.
tetras [Ara], m. 3t korhaan.
tetrasperm6, a. $ vierzadig.
têtrasyllabe of têtrasyllabique, a. vierletter[grepig.
tette, f. tepel.
geitenmelker.
tette-chivre,
m. X hamer;
tetu, a. stijfhoofdig, koppig;
knorhaan.
teuf-teuf, tn. tuf-tuf; (arg.) X machinegeweer.
teutomane, a. maniakkerig Duitsgezind;
m. maniakkerige Moffenaanbidder.
teutomanie, f. maniakkerige Duitsgezindheid; dweperig streven naar de eenheid
van Duitsland.
Teuton, in. Teutoon; > Mof.
teutonique, a. Teutonisch, (oud-)Duits.
texte, m. tekst; soort drukietter; (fig.) aanleiding; fournire--, a, aanleiding geven tot;
de, aanleiding vinden in.
prendre
textile, a. spinbaar, weefbaar, textiel-,
weef-;
m. geweven stof; le
de
weefindustrie.

textilite, f. spin-, weefbaarheid; geschiktheid
voor de weefindustrie.

textuaire, m. (oud) boek enkel met de tekst
(zonder uitleggingen).

textuel, a. -lement, adv. woordelijk.
[ment.
texture, I. weefsel; samenhang.
thabor, m. RK voetstuk voor het H. Sacrathalamillore, a. $ bodembloemig.
thalassique, a. van de zee, zee-.
heerschappij over de zee .
thalassocratie,
thalassomitre, m. dieptemeter, peil.
thalassometrie, f. 't doen van zeepeilingen.
thalassotherapie, f. geneeswijze door zeebaden, verblijf aan zee &.

Thalie, f. Thalia.
$ primitief gewas.
thalle,
thallophytes, f.pi. primitieve planten.
diepste deel v. e. dal.
thalweg [-veg],
thapsie, I. $ thapsia, vergiftige peen.
a.
thaumaturge, m. wonderdoener;
wonderdoend.

thaumaturgie, f. wonderdoenerij.
the, m. thee; theestruik; theevisite; theepartij; theesalon (ook salle de "a); un
de cinq heures,
(ook;) een portie thee
five o'clock tea; faire du ,---,, thee zetten;
charge (of
thee drinken;
prendre du
leger (of faible),
fort), sterke thee; du
slappe thee.
Theatijner (bedel)monnik.
theatin,
thefitral, a. toneelmatig, theatraal2; toneel-;
representation "de, toneelvoorstelling.
theiltralement, adv. theatraal.
theatre, m. toneel, schouwburg, toneelkunst, verzameling toneelstukken v. e.
schrijver; "a fibre, vrij toneel; a ate,
niet officieel erkend klein maar duur
mondain theater voor geestige stukjes of revuetj es; "a d'avant-garde, schouwburg waar de stukken van de nieuwste
de Corneille,
school gegeven worden; le
de toneelwerken van Corneille; le
de
ses exploits, het terrein zijner werkzaamheden (van een dief &);
de foire, kermistent, speeltent; le de la guerre, het
oorlogstoneel; "a de marionnettes, poppenspel; le ti de Monsieur, theater in het
Palais Royal to Parijs waar Moliere
speelde; d'ordre, vaste schouwburg met
eigen repertoire; "a de verdure, openluchttheater; '' en plein vent, stellage voor
kermisvertoning; N populaire, populaire schouwburg; volkstoneel; le second
Thatre-Franfais, het Odeon (theater);coup
onverwachte wending; Pike de "s,
de
het toneel (ook
toneelstuk quitter le
als schrijver) vaarwel zeggen; au
in de komedie; experience dui, toneelervaring; etre sur le e--s, zich theatraal
[ aanstellen.
theitreuse, f. > actrice.
>
theitreux, a. van het toneel;
toneelspeler.
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thoracique

theátricule, m. theatertje.
thermal, a. warm; etablissement
theAtrophone, m. telefonisch toestel om
ting voor warme baden; saison
toneelvoorstellingen, opera's en concerten van verre te horen.
thebaide, f. woestenij, eenzaamheid.
Thebain, 'm. Thebaan; tom ,a. Thebaans.
thebaisme, m. opiumvergiftiging.
Thebes, f. Thebe.
theilre, f. trekpot, theepot; (pop.) kop.
theiforme, a. theeachtig.
thane, /. thane.
theisme, m. geloof aan het bestaan van God
als Voorzienigheid, theisme.
theiste, m. aanhanger van het theisme,
theist:
a. theistisch.
thematique, a. thematisch.
theme, m. onderwerp, thema; vertaling
(in de vreemde taal), thema; opstel;
prendre
de, aanleiding vinden in.
Themis [-mis], f. Themis (godin der gerechtigheid).
Themistocle, m. Themistocles. [ voet).
thenar, m. muis (der hand), bal (van de
theocratie, f. godsregering; priesterheerschappij; theocratie.
theocratique, a. -ment, adv. theocratisch.
Theocrite, m. Theocritus.
theodicee, f. rechtvaardiging v. d. goddelijke
voorzienigheid (ondanks 't bestaan v. h.
kwaad), theodicee.
theodolite,
theodoliet, instrument voor
opmetingen.
Theodore, m. Theodorus, Theodoor.
Theodore, in. Theodosius.
theogonie, I. genealogie en afstamming v. d.
goden; godenleer.
theologal, a. in: les trois vertus e•des, de drie
christelijke hoofddeugden (geloof, hoop
en liefde); m. leraar in de theologie
aan een domkapittel.
theologie, f. godgeleerdheid, theologie.
theologien, m. godgeleerde, theoloog.
théologique, a. -ment, adv. godgeleerd,
theologisch.
theorbe, m. f grote luit.
theorime, m. (leer)stelling, theorema.
theoricien, tn. theoreticus.
theorie, f. bespiegeling; leer (der regels),
theorie; reeks, rij, faire la
theorie
houden
du pansement, verbandleer.
theorique, a. theoretisch.
theoriser, v.intr. theoretiseren.
thêosophe, m. theosoof; ~, a. theosophisch.
theosophie, I. godswijsheid, theosofie.
theosophique, a. theosophisch.
therapeute, tn. therapeut, geneeskundige.
therapeutique, I. geneeskunde, ziektebehandeling; ,---,, a. therapeutisch.
Therese, f. Theresia, Treesje.
thériacal, a. van triakel.
theriaque, f. triakel, middel tegen de beet
van vergiftige slangen.

inrichbad-

seizoen; source tee,warme bron.

thermes,
pl. warme baden.
thermidor, warmtemaand, ride maand
v. d. Fr. republ. kalender (19 Juli-17
Aug.).
thermidorien, a. van de partij die Robesspierre omverwierp.
thermique, a. warmte-.
thermocautire, m. instrument om met
gloeiende platinadraad weefsels toe te
schroeien.
thermochimie, /. leer van 't verband tussen
chemische en warmte-verschijnselen.
thermodynamique, /. leer van 't verband
tussen mechanica en warmteleer.
thermo-electricite, f. warmte-electriciteit.
thermo-electrique, a. van thermo-electrische
aard.
thermogine, a. warmtegevend.
thermomitre, m. warmtemeter, thermometer;
medical, koortsthermometer.
thermomêtrie, f. warmtemeting.
thermomètrique, a. de warmtegraad aangevend; e'chelle , thermometerschaal.
Thermopyles, I. pl. Thermopylae.
thermoscope, m. warmteaantoner.
Thermotherapie, f. warmtegeneeswijze.
thesaurisation, f. 't opeenhopen van geld.
thesauriser, v.intr. geld op zij leggen, potten.
thesauriseur, m. -euse, I. potter.
these, f. stelling, thesis; proefschrift, dissertatie; passer sat, promoveren; pre'parer
sa~, aan zijn dissertatie werken; soutenir
of subir
zijn proefschrift verdedigen;
piece
stuk waarin een of andere stelling behandeld wordt; en
ge'ndrale, in
Thesee, m. Theseus. [ 't algemeen gezegd.
Thespis f. [tespis], Thespis. [li èr.
thessalien, a. Thessalisch; T,•,, tn. Thessatiteurgie, f. tovenarij met behulp van
geesten.
theurgique, a. van die tovenarij.
theurgiste,
tovenaar, wichelaar.
Thibaud, m. Theobald.
thibaude, f. grof weefsel van koehaar.
Thibitain, m. Thibetaan; t,■,, a. van Thibet.
Thierry, m. Dirk, Diederik.
Thiers [tier], tn. Thiers.
thlaspi, m.
boerenkers.
Thomas [-ma], m. Thomas; la mere
(pop.) tante Meyer; t~, tn. waterpot,
urineerbak.
thomise, m. krabspin.
thomisme, m. leer van den H. Thomas van
Aquino.
thomiste, m. aanhanger van het Thomisme.
tonijn.
thon, m.
thonier,
tonijnenvisser.
thoracique, a. van de borst; cage , borstkas; les ~s,
de borstvinnigen.

thorax
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thorax, m. borstholte; borststuk (v. insect.) tierce, a. driedelig.
tiercefeuille, /. (Z) gesteeld klaverblad.
Thrace, I. Thracie; ,-.,, m. Thracier.
tiercelet, m. 3t tersel: mannetje van roofthrine, /. klaagzang.
vogels (ins. van sperwer en valk).
thrombose, I. verdikking v. 't bloed; vertiercement, tn. verhoging met een derde;
stopping daardoor.
derde omspitting (v. d. grond).
thuya, zie thuya.
tiercer, v.tr. voor de derde maal omspitten
Thule, f. Thule (= I Jsland).
(de grond); tot een derde terugbrengen
thune, I. (arg.) riks, vijf frank(stuk).
(een schuld &); (oud) (de prijs) met een
Thurgovie, /. Thurgau (Zwitserland).
derde verhogen.
thurgovien, a. van Thurgau.
thurifêraire, In. wierookvatdrager; (fig.) be- tierceron, in. boog v. e. gothisch gewelf, uit
wieroker, vleier.

een hoek ontspringend,

tiers [tj êr], tierce, a. derde; ,--, etat, derde
Thuringe, I. Thuringen.
stand (de burgers, d.w.z. niet adel of
thuringien, a. Thuringer; TN, m. Thuringen
geestelijkheid); une tierce personne, een
thuya, m. thuja (boom).
derde (persoon); fiêvre tierce, anderdaagthyade, I. bacchante.
se koorts; i•-i, m. derde (persoon); derde
thylacine, m. .ft buidelwolf.
(deel); derde stand; au ,,,, de la valeur,
thym [te], m. $ tijm.
voor een derde van de waarde; medire
thyroide, a. schildvormig, schild-; glande
,-.-,
, schildklier.

thyroldien, a. van de schildklier.
thyroidine, I. schildkliersap.
thyrse, m. Bacchusstaf; (bloem)tuil.
thyrsifire, a. thyrsusdragend.
ti, (pop.) zie petit.
Hare, I. pauselijke kroon; kroon der oude
Peizische vorsten.
Tibire, in. Tiberius.
Tiberiade, /. Tiberias (Palestina).
tibia, in. scheenbeen.
tibial, a. scheenbeen-.
Tibre, m. Tiber.
tic, m. zenuwtrekking (inz. in 't gezicht);
't kribbebijten (v. paarden); zonderling
aanwensel, malle gewoonte.
ticket [tike], m. biljet, kaartje; perronkaartje; toegangsbewijs; vieux ' , (pop.)
tic-tac, m. tiktak, getik. [oud mager lijk.
tictaquer, v.intr. tiktakken.
Hide, a. -meat, adv. lauw; flauw.
tiêdeur, I. lauwheid; flauwheid.
tiklir, v.intr. lauw worden; verkoelen.
tiklissement, m. ver(f)lauwing.
tien, -ne, pron. uw, jouw; un r., ami, een
vriend van je; le'', 't uwe, 't jouwe; les
,---, s, de uwen, je familie; tu fais des ,---,nes,
je haalt weer je ouwe (domme) streken
uit.
tiens, interj. kijk ! zeg ! hoor eens ! zie tenir;
,•-, parbleu! en of ! ,---,, i.- , ! kijk, kijk ! zo
zo ! wel, wel ! ei, ei ! ,---,, m. in: un ,-•.,
vaut mieux que deux tu l'auras, 66n vogel
in de hand is beter dan tien in de lucht.
tierce, I. it terts; derde (3 opeenvolgende
kaarten v. dezelfde kleur); derde (laatste)
drukproef; 3de wering (bij 't schermen);
1 /60 seconde; zuster, die bij bezoek in de
spreekkamer als derde aanwezig is; ,---,
augmentee, ilk vergrote terts; ,---i diminue'e,
verminderde terts; ,...-, majeure, grote
terts; ,---, mineure, kleine terts; ,---,, a.
fem. derde; zie tiers.

du ,---, et du quart, van Jan en alleman
kwaadspreken; en ,---,, als derde man.
tiers-arbitre, m. derde sche idsrechter.
tiers-ordre, m. RK derde orde (van St. Franciscus).
tiers-pointt, m. top van een gelijkzijdige
driehoek of v. e. spitsboog; driekante vijl.
tif, m. (pop.) haar.
tige, I. steel, stengel; stamvader; oorsprong,
bron; tap (v. as); schacht (van een zuil,
sleutel, anker, veer, laars &); stang; ,--,
de selle, zadelpen.
tigelle, f. $ vruchtkiemsteeltje.
tigette, f. in een bloemstengel uitloopend.
tignasse, f. pruik; ongekamde haarbos.
tignon, m. (fam.) zie chignon.
tignonner, v.tr. friseren; (lam.) in 't haar
zitten.
tigre, rn. tijger2; (fig.) wredaard; le 7-',---,,
Clemenceau, /-•-, bleu, (arg.) X soldaat van
de koloniale infanterie of Chasseur alpin,
,-..., chasseur, jachtluipaard; noir, jaguar;
,---, royal, koningstijger; ,---,, a. tijger[kleurig.
tigii, a. getijgerd, gespikkeld.
Tigre, in. Tigris.
tigret-chatt, m. tijgerkat.
tigret-loupt, m. hyena.
tigresse, f. tijgerin2.
tilbury, m. tweewielig rijtuig, tilbury.
tilde, In. tilda: Aw (op de n in 't Spaans).
tilde, a. van een tilde (~) voorzien.
tiliacees, f.pl. $ linde-achtigen.
tillac [tijak], tn. kl,( opper)dek van een schip.
tillage [tij5.3], m. 't vlas-, hennepschillen.
title [tij], f. $ hennepschil, onderbast (v.
lindebomen); Z. plecht (in een sloep);
X bijlhamer.
tillee ftij61, f. $ mosbloempje.
tiller [tij 6], v.tr. (hennep, vlas) schillen.
tilleul, Ftij eel], in. $ linde; lindebloesem;
thee van lindebloesem.
tilleur, in. (hennep-, vlas-)schiller.
timbale, f. pauk; metalen beker; pastei-
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korst; decrocher la r■-, , de prijs winnen,
-behalen.
timbalier, in. .t• paukenslager, paukenist.
timbrage, in. 't stempelen, 't zegelen.
timbre, in. zegel; stempel; postmerk; klank;
tafelschel; klok(je), waartegen een hamer
slaat; snaar (v. e. troon); ,.-, de dimension,
formaatzegel; ,---, de facture, factuurzegel;
,--, de quittance, kwitantiezegel; avoir le e■-,
fele, een slag van de molen hebben, niet
goed bij 't hoofd zijn.
timbre, a. gestempeld, gezegeld; met een
metaalklank; (pop.) getikt, niet goed.
telegramzegel.
timbret-dêpeche, m.
timbret-poste, m. postzegel.
timbret-quittancet, m. plakzegel.
timbret-retraite, tn. pensioenzegel, (ouderdoms)renteze gel.
timbrer, v.tr. stempelen; zegelen.
timbret-taxe, m. Val portzegel.
timbreur, tn. stempelaar, zegelaar.
timbret-vignettet, m. sluitzegel.
timbrologie, f. postzegelkennis.
timbromanie, f. postzegelverzamelmanie.
timide, a. -ment, adv. verlegen, vreesachtig,
beschroomd, bedeesd. [bloheid.
timidite, I. verlegenheid, beschroomdheid,
timon, m. dissel(boom), lamoen; ki, roerpen,
roer; (fig.) roer (van 't schip v. Staat),
regering.
timonerie, f. 4,, 't sturen; stuurplecht; stuurwerk (v. e. auto).
timonier, m. roerganger, man aan bet roer;
disselpaard.
timori, a. beschroomd, angstvallig.
timoritê, I. beschroomdheid.
Timoth6e, in. Timotheiis.
tin, m. stapelhout, stapelblok; étre sur les ,■,s,
op stapel staan; Laurier'', wilde laurier
[kleurstof.
boom.
tinctorial, a. verf-; matiere -'e, verfstof,
tine, f. tobbe, watervat; ton.
tinke, f. (pop.) hoop, schep.
tinette, f. tobbetje, vaatje (v. boter); privaatton; (arg.) X auto.
tintamarre, m. onrust, berrie, geraas, lawaai,
rumoer.
tintamarrer, v.intr. lawaaien, lawaai maken.
tintement, m. 't kleppen van de klok, kiokgelui; ,■, d'oreilles, suizing, tuiting in de
tintenelle, f. belletje. [oren.
tinter, v.tr. luiden;"-, roffice, voor de dienst
luiden,"---,, v.intr. kleppen, luiden, klinken;
tuiten (van de oren).
tintinnabulant, a. klinkend.
Tintoret (le ,--,), Tintoretto (Ital. schilder,
1512-1594)tintouIn, tn. moeite, hoofdbreken; (oud)
getuit (van de oren); herrie, ruzie; lui
donner un fier , - • - , hem heel wat kopzorg
geven (veroorzaken).
tintuches, f.pi. (arg.) (klein)geld.

I.

tire

tipule, f. langpotige mug.
tique, f. teek, luis.
tiquer, v.intr. een verkeerde gewoonte hebben; kribbebijten (v. paarden); ,-., sur qn.,
op iem. zitten hakken.
tiquetê, a. gespikkeld.
tiqueture, f. gespikkeldheid, spikkeling.
tiqueur, In. windzuiger, kribbebijter; ,-.,, a.
kribbebijtend.
tir, tn. 't schieten; schot, schietoefening;
schietbaan; schiettent; ,-, forain, schiettent; "-, plongeant, X krombaanvuur; ,--,
vertical, X steilbaanvuur; e•-, a la cible
X 't schijfschieten; i-%, de barrage (d'interdiction), X spervuur; ,---, anti-adrien
luchtafweervuur; ,.%, d'e'cole, X school
vuur dwars uit
schieten; ,■-, de flanc,
e■• de re'glage,X 't inschieten; ,-., de salon
schiettent; ,---, en ligne de quille, „I,. vuur
recht vooruit.
tirade, I. reeks volzinnen of verzen, tirade;
tout d'une ,%,, in een adem.
Wage, M. 't trekken (v. paarden; van een
schoorsteen; v. metaaldraad); trekking
(v. e. loterij); jaagpad; 't afdrukken (v. e.
boek &); oplaag; 't afhaspelen der zijde;
(fig.) milunak; ", au sort, loting; avoir
beaucoup de r. %.,, goed trekken (v. kachel);
a y aura du", , 't zal nog heel wat moeite
kosten; fa vent encore du ,-,,, daar moet
nog heel wat aan gepeuterd warden;
cela n'ira pas sans ^-,, dat zal niet zonder
strubbeling gaan, dat zal heel wat voeten
in de aarde hebben.
tiraillement, tn. 't heen- en weertrekken;
geharrewar, gekibbel, onenigheid; r%-is
d'estomac, maagkramp; avoir des e--,s
d'estomac, jeuk in de maag hebben.
Wainer, v.tr. heen- en weertrekken, -schudden, -slingeren; lastig vallen; sollen met;
it se fait ,----,, hij laat zich lang noden;
,,, v.intr. X tirailleren, in verspreide gevechtsorde schieten.
tiraillerie, f. X 't tirailleren, 't schieten in
verspreide orde.
tirailleur, m. X soldaat in de verspreide gevechtsorde, tirailleur.
Want, tn. koord (v. e. beurs); riempje (v. e.
schoen); trekker (v. e. laars); muuranker;
pees (in 't, .vlees); kapbalk (hanebalk);
Yt trekstang; ,---,s, (arg.) bretels; ,--, d'eau,
ktd. diepgang (v. e. schip); ,■, en fer, ..A.
muuranker.
Masse, f. trek- of strijknet (voor vogels).
tirasser, v.tr. (vogels) met 't treknet vangen.
Maude, f. treklijn (v. heiblok).
tire, f. 't trekken; voleur ti la e--,, zakken.roller; tout d'une '', achter mekaar.
tire, a. vermoeid en vermagerd; ,---, ci quatre
e'pingles, om door een ringetje to halen,
zeer netjes; ,--,, tn. betrokkene (van een
wissel); jacht met 't geweer.
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tireau, rn. 4., lichter.
tire-au-cul, in. zie tire-au-flanc.
tire-au-flanc, m. X lijntrekker.
tire-ballet, m. kogeltrekker, -tang.
tire-bottet,m. laarzentrekker, laarzenknecht.
tire-bouchont, in. kurketrekker; (arg.) X
bajonet; en ,---,, spiraalvormig.
tire-bourret, m. krasser, kogeltrekker.
tire-boutont, m. knopenhaakje.
tire-braise, m. kolenkrabber; (arg.) infanterist.
tire-cartouchet, m. patroontrekker.
tire-clout, m. leidekkersnijptang.
tire-d'aile, in. in: a , - - -,, pijlsnel.
tire-dent, in. tandtrekker, -tang.
tire-êtoupe, I. krasser, kogeltrekker.
tire-fond, m. bodemtrekker; kraagschroef,
oogbout; kogeltang.
tire-gomme, in. tire-jus, in. (pop.) zakdoek.
tire-laine, m. zakkenroller.
tire-larigot, m. in: boire a /. -, zuipen.
tire-lignet, m. trekpen; slecht bouwmeester,
architect van de kouwe grond.
tirelire, I. spaarpot; (pop.) menageklep:
mond; kop; maag, buik, achterste, nor.
tire-lirer, v.intr. tierelieren, kwinkeleren.
tire-l'ceil, in. reclamemiddel, middel om de
aandacht te trekken.
tire-milmet, I. (pop.) vroedvrouw.
tire-piedt, m. spanriem.
tire-pointt, in. priem.
firer, v.tr. trekken; onttrekken, verwijderen,
uittrekken, uithalen; aftappen, tappen;
drukken, afdrukken; tekenen; schieten,
afschieten, vuren; ,--, une affaire en iongueur, een zaak rekken,.---, l'aile, de vleugels reppen, de wieken flink uitslaan; (fig.)
er vliegensvlug van doorgaan, er de spat
in zetten; ‘---, ses deux ans, zijn twee jaartjes uitdienen; ,----, une botte a qn., uitvallen
(bij 't schermen); "-, sa bourse, zijn beurs te
voorschijn halen; e.--, les cartes, de kaart
leggen; ,--, son chapeau a qn., voor iem. Lijn
hoed afnemen; P.–, co pie, een afschrift
nemen; ,-,, une corde, een touw strak aanhalen;'' le cordon, aan het touw (van de
deur) trekken; (fig.) portier spelen; ,--, un
coup de fusil, een geweerschot lossen;
des coups de pied, trappen, schoppen,
achteruitslaan; i--, l'eau, water opzuigen;
de l'eau d'un puits, water putten; le
navire tire dix pieds d'eau, dat schip heeft
een diepgang van io voet; ,-, bien l' epee,
goed kunnen schermen; ,---, la ficelle, (arg.)
vals zingen; i-,, la langue, de tong uitsteken; ,---, une lettre de change sur qn., een
wissel op iem. trekken; ,-%, un livre 4 moo
exemplaires, een oplaag maken van 1000
exemplaren; ,---, un mot du grec &, een
woord uit het Grieks afleiden; ,---, son
nom de, zijn naam ontlenen aan; ,---, un
mauvais nume'ro, inloten (militie); "-, un

tirer
oiseau, op een vogel schieten; "-, son
origine de, zijn oorsprong hebben in; ,-,
les parties d'une partition, J' de stemmen
uitschrijven; ^-, les places, om de plaatsen
loten; ", son plan, zijn plan bepalen;
,•-, la poste, de deur toetrekken (toedoen);
(soms:) de deur opentrekken; sa prison,
„zitten"; ,-,,, qc. au clair, een zaak ophelderen; e■., qc. au sort, om iets loten;
,---, qn. d'affaire, iemand uit de verlegenheid helpen; ,..., sa reverence a qn., een
buiging voor iem. maken; ,-, les rideaux,
de gordijnen dichthalen; ,--, une ruade,
achteruitschoppen; ,■, du sang, aderlaten;
r•.) tout, alle slagen halen (bij het kaartspel); ,---, les vaches, de koeien melken;
vanitd de qc., ergens trots op zijn; ,--,
vengeance, zich wreken; ,-,, le verrou, de
grendel weg-, voorschuiven; ' du vin, wijn
tappen; '' les yeux, de ogen vermoeien; ,•,,
v.intr. trekken (van dieren, schoorsten.en,
kachels); gespannen staan; schieten,
vuren; schermen; roeien; tire! pak ze,
poes ! tires! weg ! (tegen een hond); "..,
bas, te laag mikken; ,-,-, droit, zuiver schieten;'' juste, rack schieten; ,---, 4 l'absurde,
het ongerijmde naderen; ,-•., a balle, met
scherp schieten; - ci blanc, met los kruit
schieten; cela ne tire pas a consequence, dat
is niet van belang; dat hindert niet; ,---, ti
moo exemplaires, een oplage hebben van
loco exemplaren; ,---, a sa fin, 't einde naderen; ,.., a la ligne, een per regel betaald
artikel zoo lang mogelijk rekken; ,-,-, ci la
main, hard in de mond zijn (v. een paard);
"-, 4 l'oiseau, de vogel (de gaai) schieten; ,-•-• a qui resters &, strootje trekken;
,---, a la rame of ,-,-, de l'aviron, roeien; ‘...,
au cul (au flaw), (arg.) lijntrekken, de
boot afhouden; ,--, au jugi, op de gis
schieten; "-, au large, in zee steken;
au sort, loten; ,---, avec qn., met iemand een
partij „trekken", schermen; 1,, de long,
wegvliegen, er van door gaan; chacun en
tire de son ate, ieder gaat zijn eigen gang;
,.., des armes, zich oefenen in het schermen; r--, dessus, erop schieten;'..--, en blanc,
met los kruit schieten;'' sous les armes,
laag slaan (bij 't sabelvechten); ,----, sur...,
schieten op..., e--, sur le bleu, naar 't blauw
zwemen; ,--, sur une corde, aan een koord
(touw) trekken; ,---, sur (of vers) un endroit,
naar een plaats trekken; se N, getrokken
(gedrukt &) worden; fa of cela se tire, het
schiet al op (naar 't eind); se'' a moo
exemplaires, een oplaag hebben van b000;
se ,--, des ailes, weg-, uitvliegen; se ,---, des
pieds, er van door gaan; se ,%., d'affaire,
zich er doorslaan, zich er uit redden;
s'en tirer, se ,----, d' embarras, er zich uit
redden; s'en e---, avec deux ans de prison,
er met 2 jaar gevangenis afkomen; s'en
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pour une contusion, er met een kneuzing afkomen.
tire-racinet, m. worteltang.
tirerie, I. geschiet; draadtrekkerij.
tire-sable, in. grondboor.
tire-sact, m. hijstoestel (i. e. molen).
tire-sou t, m. woekeraar, schraper.
tiret [-re], m. koppelteken, streepje.
tiretaine, I. tiretein, grof laken (half wol
half linnen).
tirette, I. schuif (in een rok), trekband;
spiraalvormige wijnrank.
tireur, tn. -euse, I. schutter; trekker (v. e.
wissel); (arg.) zakkenroller; ,■-, d'artnes,
schermer; i., d'or, gouddraadtrekker;
,-,euse de cartes, kaartlegster; ,-, de sable,
zandgraver.
tire-veille, tire-vieille, tn. X valreeptouw.
Tirlemont, m. Tirlemont, Thienen.
Moir, m. schuiflade, (trek)lade; stoomschuif;
piece 4 mss, toneelstuk van onsamenhangende tonelen.
tiroirt-caisset, m. geld-, winkellade; kasregister.
tironien, a. notes manes, soort kortschrift
b. d. Romeinen.
tisane, I. kruidenaftreksel, kamillenthee,
drankje; r-, de Champagne, soort lichte
champagne.
tisanerie, I. plaats waar men i. e. ziekenhuis
de aftreksels maakt.
tisanier, m. (arg.) ziekenverpleger, paplap.
tison, m. half verbrand stuk hout; stokebrand; ,-%., de discorde, stokebrand;
d'enfer, galgebrok; garden les mss, cracher
sur les ,•-is, in 't hoekje v. d. haard blijven
zitten; prendre le e•-, par oil .il bride, de
zaak verkeerd aanpakken.
tisonnt, a. zwart gevlekt.
tisonner, v.tr. oppoken, poken in; (fig.) aanwakkeren, aanblazen.
tison neur, in. poker.
tisonnier, a. pook, haardijzer.
tissage, tn. 't weven, weverij; weefsel.
tisser, v.tr. weven.
tisserand, m. wever.
tisseranderle, f. wevershandwerk.
tisserin, fn. It wever(vogel).
tisseur, m. wever.
tissu, m. weefsel; le ,•-, d'un discours, de
logische gedachtengang van een rede; e.--,
cellulaire, celweefsel; "-,, a. geweven.
tissu-èponge, m. badstof.
tissure, f. weefmanier, weefsel.
tissutier, m. kleinwever, lintwever.
titan, m. Titan, reus.
titane, m. titanium (metaal).
Mat* a. met titanium verbonden, titanium
bevattend.
titanesque, a. zie titanique.
titanique, a. titanisch, reusachtig; acide ,-,,
Tite, m. Titus.
[ titaniumzuur.

Titus

Tite-Live, In. Titus Livius (Rom. geschiedschrijver, 59 v. Ch. -19 n. Ch.).
tithymale, m. $ wolfsmelk.
titi, m. (Parijse) straatjongen; 3t boompieper; (avg.) X tirailleur.
Titien, in: le ,-,, Titiaan (It. schilder,
1477-1576).
titillation, [-ila-], f. kitteling, prikkeling.
titiller [-le], v.tr. kittelen, prikkelen.
Titine, f. Stientje.
titrage, m. 't titreren.
titre, m. titel; opschrift; hoedanigheid,
bewijs (in rechten); recht, aanspraak;
gehalte (v. goud &); e■., courant, (166rlopende titel; faux , • a, voorhandse (of
Franse) titel; ,-., notninatif, stuk op
naam; ,,, au porteur, stuk (aandeel &)
aan toonder; f-., de mouvement, geleibiljet;
/ de noblesse, adelsbrief; i-%., de proprield,
eigendomsbewijs; avoir des,--, s a l'immortahad, aanspraken kunnen doen gelden op de
onsterfelijkheid; n'avoir aucun e■i a of
pour, niet het minste recht hebben op;
lui donner les ,---, s en parlant, hem met zijn
voile titels aanspreken; a — anecdotique,
bij wijze van anecdote; d ce ‘--,, in dit
opzicht, wat dat betreft; a ,-.-} definitif,
met vaste aanstelling; ti e--, de don, als
gift; a ".-, d'hdritier, als erfgenaam; a "a
gracieux, gratis; a juste ,-,,, met voile
recht; a ,---, one'reux, onder bezwarende
voorwaarden; a ,-., privd, als particulier; 4
provisoire, voorlopig, tijdelijk; 4 ,--, de
renseignement, (jur.) niet onder ede; el e•-,
de revanche, als revanche; argent au ,--,,
zilver van 't voorgeschreven gehalte; avoir
une charge en'', in vaste dienst zijn, vast
aangesteld zijn; infirmiere en ,..,, vaste
verpleegster; maitresse en i-,i, officièle
minnares; professeur en " a , gewoon
horigTeraar; sous le ,•, de, onder de titel
[van.
titre, a. met een titel, voornaam.
titre-planchet, m. titelplaat.
titter, v.tr. een eretitel verlenen; titreren,
't gehalte bepalen van; alcool titre 20%,
alcohol van 2o% gehalte; personne tilt-de,
iem. met een (adellijke) titel.
titubant, a. waggelend.
titubation, I. waggeling.
tituber, v.intr. waggelen, zwaaien.
- i,
titulaire, a. ambtbekledend; professeur N,
(gewoon) hoogleraar; '', m. bekleder
v. e. ambt; houder van aandeel op naam;
de plusieurs condamnations, die al verscheiden veroordelingen op zijn kerfstok
heeft.
titulariat, tn. vaste benoeming of aanstelling.
titularisation, f. vaste benoeming.
titulariser, v.tr. vast benoemen, definitief
maken.
Titus [-us], m. Titus; coiffe el la e'd , met kort
geknipt haar.
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tmise, I. tmesis (als in lors donc que naast toise, f. vadem (= 1.95 m); meetstok, maat
(om lotelingen & to meten); faire des
lorsque).
romans d la '', ellenlange prulromans
toast [tOst], in. heildronk, toost; geroosterd
schrijven; mesurer les hommes 4 sa ,. .,,
toaster [tOs-], v.intr. toosten. [ brood.
anderen naar zich zelf afmeten.
Toble, m. Tobias.
toboggan [-an; -a], in. toboggansleetje; toile, m. (op)meting.
tosser, v.tr. vademen, meten, opmeten;
(arg.) X auto; ,t neerstorting.
qn., iem. van 't hoofd tot de voeten optoc, tn. namaak, vals goud, valse juwelen &;
nemen, -met minachting aanzien.
, -• d, a. lelijk, bespottelijk.
toiseur, in. meter (werkman).
tocane, f. vOOrloopwijn.
tocard, a. & m. (arg.) ouderwets, onzinnig, toison, I. yacht; (tam.) overvloedige haardos; la ,---, d'or, het gulden vlies.
flauw; slecht renpaard, knol.
toisonnê, a. wollig behaard.
tocasson, a. (arg.) lelijk.
tocsin, m. brandklok, alarmklok; sooner le toit, m. dak (ook fig. huis); (pop.) hoofddeksel, hoed;'--, d cochons, varkenshok; r--,
,, de storm-, alarmklok luiden2.
d deux eaur (e'gouts), zadeldak; r•,, paternel,
toc-toc, m. geldop, kloppen, aantikken.
ouderlijk huis; sous r•-, , overkapt, onder
toge [tO3], I. toga.
dak; sous les i--, s, onder de hanebalken;
tohu-bohu, m. (lam.) warboel, verwarring.
crier (publier) sur les ,-., s, van de daken
toi, pron. gij, u, jij, jou; 4 '', d moi, man
[ verkondigen.
toiture, I. dakwerk, dak.
tegen man.
toilage, fn. fond, grond voor de tekening tokai of tokay, m. Tokayerwijn.
Tolbiac, m. Ziilpich.
van kantwerk.
toile, f. linnen; linnen doek; doek, schilderij; tole, f. plaatijzer; (pop.) huis; petoet; arrest;
,-, ondule'e, gegolfd plaatijzer;'--, du foyer,
(toneel)gordijn; (spinne)web; zeildoek;
zeil (van schip of windmolen); X tent; tolêdan, a. van Toledo. [ vuurplaat.
,---, cire'e, wasdoek; r-•, goudronne'e, teer- Tolide, f. Toledo.
doek; r., imprime'e, gedrukt katoen(tje); tolerable, a. draaglijk, duldbaar.
metallique, metaalgaas; r--, peinte, ge- tolêrablement, adv. draaglijk, tamelijk.
bloemde katoentjes; ,-., perdue, $ zak- tolerance, f. verdraagzaamheid; toegevendheid; vergunning; tolerantie; e-, de poids,
(ken) inbegrepen; /---, a sac(s), zaklinnen;
$ remedie; maison de i - .i, bordeel.
,---, a voile, zeildoek;'---, d'araignie, spinnede
fond,
paklinnen;
r-,
tolerant,
a. verdraagzaam.
d'emballage,
web; /..-,
achterdoek; baisser la,---i, het gordijn laten tolirantisme, m. stelsel van verdraagzaamheid (in godsdienst).
zakken; charmer de la ,- - i, 4,, veel zeil op
hebben; de'chirer de la e--, , (arg.) peloton- tolêrantiste, m. verdraagzaamgezinde.
vuur of geven; faire de la - -,, (arg.) flensen: tolêrer, v.tr. verdragen, dulden; vergunnen;
een gedeelte van zijn rol improviseren
toelaten (iemand sets, qc. 4 qn.).
als men de tekst kwijt is; ce navire Porte Merle, f. fabriek van-, handel in plaatijzer;
blikwaren.
beaucoup de '', dit schip voert veel zeil;
se mettre dans les ,---, .3 (du gouvernement), tolet [-le], m. 4 dol, roeipin.
taller, m. bewerker v. plaatijzer.
(pop.) onder de wol kruipen.
toilerie, I. linnenhandel; linnenfabriek; lin- to116, m. kreet van verontwaardiging (eig.
weg met hem !); crier-' contre (of sur) qn.,
nen goederen.
het weg met hem aanheffen.
toilette, I. toilet-, kaptafel; kleed over een
kaptafel; kleding; 't aankleden, 't kap- tolstoisant, a. de leer van Tolstoi aanhangend; T"-i, m. aanhanger van het Tolpen &; kleedje, doek, zeiltje; faire (sa) ,--, ,
stoisme.
Lich kleden, toilet maken; faire la ,-.,
d'un condamne, een veroordeelde W.& de tolstoiser, v.intr. in de trant van Tolstoi
schrijven of redeneren.
terechtstelling het haar knippen en aankleden; faire la ,.., de ses ongles, zijn Tom, m. Thomas; r---, Pouce, Klein Duimpje.
nagels schoonmaken; faire la derniêre ,--, tomahawk [-maOk], m. strijdbijl (der Roodhuiden).
d'un mort, een dode afleggen; faire la ,---,
du salon, 't salon een beurt geven; Mada- tomaison, f. aanduiding van het deel (op
vel druks of titelblad).
me est 4 sa', Mevrouw is zich aan het
kleden, revendre ci la ,---,, handelen in tomate, f. tomaat (vrucht); (pop.) kersepit:
kop; en rester comme une ,./, (pop.) er
gedragen kleren; marchande 4 la ,---,,
paf van staan; '', a. (pop.) stom verbaasd.
uitdraagster; en ,-,,, gekleed; en grande,-,,
tombac, m. spinsbek (metaal).
in groot toilet, in gala.
toilier, m. -lire, f. linnenkoopman, -vrouw, tombal, a. in: Pierre tee, grafsteen.
linnenfabrikant; ,---,, a. linnen-.
tombale, f. grafsteen.
tombant, a. vallend; bouwvallig; A la nuit
Toine, m. Toon.
,--de, bij 't vallen van de avond.
Toinette, /. Tonia, Toontje.
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tombe, f. grafsteen; graf.
tombeau, m. graf; graf tombe; filer a
ouvert, een wisse dood tegemoet gaan;
conduire, faire descendre, mener of mettre
qn. au
iem. in 't graf doen nederdalen, zijn dood veroorzaken; tirer qn. du
iem. uit de kaken des doods redden.
tombee, f. 't vallen, 't invallen; ,---, de neige,
(sterke) sneeuwval; a la r%-, du jour (de la
nuit), bij het vallen van de avond.
tombelier, (oud) vuilnisman, askarreman.
tomber, v.intr. vaned', af-, neer-, uitvallen;
neerstorten; om-, ineenvallen; af-, neerhangen; afzakken (v. kleeren); losgaan
(v. haar); achteruitgaan; (fig.) zwakker
worden, afnemen, verflauwen; ophouden;
(pop.) er valt nattigheid, het regent,
het giet; cette calomnie tombera, dat praatje
zal van zelf wel ophouden; la conversation
tombait, 't gesprek vlotte niet weer; la
conversation tombs sur lui, 't gesprek
kwarn op hem; la mer tombe, de zee wordt
kalm, de golven bedaren; la nuit tombe,
't wordt avond, 't wordt donker; le vent
est tombd, de wind is gaan liggen; cela
tombe bien, dat treft goed; vows tombez
bien, daar kom je juist van pas; sa fete
tombe le 18 decembre (un lundi), zijn verjaardag valt op 18 Dec. (op een Maandag);
it tombe une pluie froide, er valt een koude
regen;
amoureux, verliefd worden;
debout, op zijn pootjes terecht komen;
dru, dicht neerkomen,,--, endormi, slapend
neervallen; N juste, net op tijd komen;
de spijker op de kop slaan; en '' 14,
zó diep vallen;
slecht vallen
(van een mantel); het slecht treffen;
malade, ziek worden;
mort, dood vallen; faire
doen vallen 2, ten val brengen; laisser
laten vallen; (fig.) laten
zwemmen, maar laten passeren, laten
schieten; se laisser N gur..., (arg.) in de
wacht slepen;
d ... francs, $ teruglopen tot .. frank; a l'eau, dans la
riviere, in het water, in de rivier vallen;
4 plat, totaal mislukken; N a rien,
op niets uitlopen; d la renverse, omvallen; /-%., au milieu de, terechtkomen bij;
aux pieds de qn., zich voor iemands
voeten werpen;
chez qn., bij iem.
binnenvallen; dans raffectation, tot
geaffecteerdheid vervallen; r•-, dans la
misere (l'oubli), tot armoe vervallen, in
vergetelheid geraken; N dans le ridicule,
zich belachelijk maken;
d'accord, het
Bens worden; ti d'dpilepsie, een aanval
van beroerte krijgen; de cheval &, van
zijn paard vallen; ti de fatigue, omvallen
van vermoeienis; de son haut, omvallen
van verbazing; lui N dessus, hem te lijf
gaan; cette theorie tombe devant les faits,
die theorie wordt door de feiten omver-
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geworpen; N du ciel, tilt de lucht komen
vallen 2;
en arret, plotseling blijven
staan; en djfaut, het spoor bijster
worden; ,---, en desuetude, in onbruik
raken; ,--, en enfance, kinds worden;
en poussiere, stof worden;
en ruine,
vervallen;
sous ses coups, door zijn
hand vallen; P.,0 sous les lois, strafbaat zijn
volgens de wet; sous les lois de qn.,
afhankelijk van iem. worden; ti sous
l'observation, waargenomen kunnen worden; e.%, sous le sens, van zelf spreken;
sur qc., op iets vallen; op iets aanvallen;
(arg.) iets in de wacht slepen; N sur qn.,
iemand tegen 't lijf lopen; iemand te lijf
gaan; zich op lemand werpen, la foudre
est tombe'e sur..., de bliksem is in... ingeslagen;
v.tr. leggen (bij 't worstelen);
doen vallen 2, ten val brengen;
m. het
vallen 2; le de la feuille, 't vallen van de
blaren; au N du jour, bij 't vallen van de
avond.
tombereau, m. wip-, stortkar; vuilniskar.
tomberelle, /. groot patrijzennet.
tombeur, m. worstelaar, die zijn tegenstander legt; omverwerper; vallende persoon;
de femmes, vrouwenverleider; de
ministeres, onwerwerper van ministeries;
e■,,, a. vallend.
tombola, f. tombola.
tome [tom], m. deel (v. e. boekwerk); faire
second f•s de..., (fig.) een tweede editie
tomenteux, a. donzig. [zijn van...
tomer, v.tr. in delen splitsen (boeken);
aangeven welk deel het is (op vel of titelblad).
tom(m)e, f. geitekaas, wrongelkluit.
Tommie, m. Engels soldaat.
tomotocie, f. keizersnede.
tom-ponce, m. paraplu v. kort model.
ton, pron. uw, jouw, je.
ton, m. toon'; toonhoogte; J toonaard;
(veer)kracht; le bon
le
de la bonne
goede toon; majeur (mineur),
J1/4 majeur (mineur) toonaard; d'autorite,
gezaghebbende toon; de commandement,
bevelende toon; le
de do majeur (re
mineur), f c dur (d-mcl); le N des halles,
de viswijventoon; le
du jour, de
smaak (=. mode) van de dag; un
de
maitre, een meesterachtige toon; avoir
bon
goede manieren hebben; baisser
le
zachter spreken; (fig.) een toontje
lager zingen; faire baisser le
qn.,
iemand een toontje lager doen zingen;
baisser d'un
een toon zakken; een
toon lager stemmen; donner le
de
toon aangeven; donner du
tonus
(veerkracht) geven; se donner un
gewichtig doen; hausser lee," , luider spreken;
prendre
, it de „la" overnemen; prendre
le
de qn., op de toon spreken die hij
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gewoonlijk aanslaat; prendre un r-s, een
toon aanslaan; se remonter le ,---,, zich wat
opkikkeren; etre au e. ', „bij" zijn; dans
ce'', op deze toon; dans le --, modieus;
etre au"' de qn., het met iemand eens zijn;
se mettre au ,-, de qn., iemands doen en
laten tot voorbeeld nemen; de mauvais
/--,, ordinair; changer de , - -,, van toonaard
veranderen; een andere toon aanslaan;
...de ce,--, Li, ...van dat soort; d'un bon'---, ,
van goede soort; etre d'un fort , .,, erg dom
zijn; du méme ,--,, van dezelfde soort;
parley d'und decide (decisif), op besliste
toon spreken; ,---i sur ', kleur op kleur;
mettre of monter la maison sur un certain
,-,, het huishouden op zekere voet inrichten; si vous le prenez sur ce ', als
je zó begint; sur tous les "-is, in alle toonaarden, op alle manieren; c'est le f., qui
fait la musique, 't komt er maar op aan
hoe men 't zegt.
tonalite, I. Et tonaliteit, toonkleur; toonaard;
tonca, m. $ tonkaboon.
[toonstelsel.
tonnage, m. 't scheren (v. laken).
tondaille, I. scheerwol.
tondaison, f. 't scheren (v. schapen); scheertijd; scheerwol.
tondeur, nt. -euse, f. scheerder; -euse, f.
scheermachine (v. laken, v. schapen);
haarknipmachine, tondeuse; grasmaaimachine.
tondre, v.tr. scheren (schapen, laken); zeer
kort knippen (haar, gras); se laisser ,--,
la laine sur le dos, zich de kaas v. h, brood
laten eten; it tondrait sur un wuf, hij is
penning zestien, hij blijft op een cent
dood; ,---,, v.pr. se'', zich (laten) knippen
of scheren; (pop.) zich vervelen.
tondu, a. geschoren, geknipt; ,--,, m. kaalkop;
monnik met geschoren kruin; zie ook pad.
Tongres, f. Tongeren.
tonicite, f. spanning der spieren.
tonifiant, a. versterkend.
tonifier, v.tr. versterken ('t lichaam).
tonique, a. versterkend, de veerkracht hergevend; accent'', klemtoon; note i. -, of ,,s,
I. ,P grondtoon; ,---,, in. versterkend middel; ' I. grondtoon; lettergreep met de
[ klemtoon.
, a. donderend.
tonitruant,
tonka, m. tonkaboon.
Tonkin, m. Tonkin.
t onkinOis, a. Tonkinees; 7',■,, m. Tonkinees.
tonlieu, m. markt-, staangeld.
tonnage, m. .4, tonneninhoud; tonnemaat,
laadvermogen; tonnegeld; ,---, reel, draagvermogen (van een wagen).
tonnant, a. donderend.
tonne, f. grote ton; tonneboei; inhoudsmaat
gewicht v. moo kg; t.---, d'or, (oud) ton
gouds (ioo.000 gld); ,,, de registre, registerton.
tonneau, m. ton (vat; gewicht v. moo kg;

inhoud van ongev. I% kub. m); tonneau
(rijtuigje), NI Deeleman; auto van tonneaumodel; (fig.) zuiplap; (sp.) tonnespel;
zijdelingse omwenteling; ,---, perce,
verkwister; ,---, d'affrêtement of de jauge,
registerton; i--, d'arrosage, sproeiwagen;
le ,-•-, des Danaides, het vat der Danaiden;
tirer au i---i, aftappen; des... de ce "-,, ...van
dat slag of kaliber; d'un bon r• -,, van een
goed merk; etre d'un fort'', erg dom zijn;
du mime ".., , van hetzelfde slag; ce sont
les e--, x vides qui font le plus de bruit, holle
vaten klinken het hardst.
tonneler, v.tr. (patrijzen) met 't net vangen.
tonnelet, in. tonnetje, vaatje.
tonneleur, m. jager met patrijsnetten.
tonneller, in. kuiper.
tonnelle, f. tongewelf; prieel; patrijzennet.
tonnellerie, f. kuiperij, kuipershandwerk.
kuiperswerkplaats.
tonner, v.imp. donderen; ,■,, v.intr. donderen, uitvaren (tegen, contre); toutes les fois
qu'il tonne, le tonnerre ne tombe pas, een
bedreiging wordt niet altijd uitgevoerd,
blaffende honden bijten niet altijd; ,--, sur
les choux, onnodig hard uitvaren tegen
iemand.
tonnerre, m. donder; bliksem; kamer v. e.
kancn of geweer; r•-, de Dieu!, wat donder !... de '', donderend...
tonsillaire, a. van de amandelen.

tonsurant, a. kaalmakend.
tonsure, f. kruinschering; geschoren kruin,
tonsuur.

tonsure, a. met geschoren kruin; ,---i, m.
priester die de tonsuur heeft).

tonsurer, v.tr. de kruin scheren van.
tonte, f. 't scheren (v. d. schapen); scheerwol; scheertijd.

tontine, f. lijfrentevereniging; lijfrente.
tontinier, m. -iire, f. deelhebber v. e. tontine.
tontisse, a. in: bourre i---, , of geschoren wol
tonton, m. (pop.) oompie. [(v. h. laken).
tonture, f. 't scheren (v. laken, v. e. heg);
scheerwol (v. laken); zeeg: kromming der
scheepshouten (ook: ,-,-, des ponts).

tonus, In. = tonicitê.
topaze, I. topaas (edelsteen).
tope, interj. top ! goed !
toper, v.intr. toeslaan, handjebakken; genoegen nemen met; topez-lci! de hand er
op !; ,----,, v.tr. (arg.) knippen, pakken.
topette, f. flesje (v. wit glas).
topinambour, in. $ aardpeer (lijkend op
een aardappel). ,
topique, a. plaatselijk; uitwendig; ter zake
dienend, zakelijk; ,---,, tn. uitwendig,
plaatselijk geneesmiddel; gemeenplaats;
N, I. kunst om bewijzen to vinden.
topo, in. (arg.) topographie; stafkaart; plan;
stafofficier; speech; Z. Italiaanse vissersboot.
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topographe, m. plaatsbeschrijver.
topographie, I. plaatsbeschrijving.
topographique, a. -ment, adv. plaatsbeschrijvend, topografisch.

toponomastique, I. kennis der geografische
namen.

toponymie, I. kennis der geografische
namen.

toquade, /. gril, manie, kuur, plotselinge
verliefdheid.

toquante, f. (pop.) tikkertje: horloge.
toque, f. rond fluwelen hoedje; baret; muts
(v. e. kok), pet (v. jockey); (arg.) X loopgravenhelm.
toque, a. half gek, niet goed snik, van Lotje
getikt; "-, de, verkikkerd op; ,---,, m.
halvegare.
toquer, v.tr. (oud) kloppen, slaan; se ,■., de,
verkikkerd raken, verliefd worden op.
toquet, m. kleine baret, mutsje; en avoir
dans le ,.,d, (pop.) hem om hebben.
torche, I. toorts, fakkel; stroowis.
torche-cult, in. (pop. ) pleepapier; prulblaadje,
-geschrift; X circulaire, pampier.
torche-nez, tn. neuspranger.
torche-pot j-, m. 3e boomklever, blauwspecht;
(pop.) huisbediende.
torcher, v.tr. afvegen, schoonmaken; met
klei en stro metselen; afknoeien; (tam.)
afdrogen: een rammeling toedienen; bien
torche, keurig; mal torche, slordig gemaakt,
afgeknoeid; it peut s'en ".., le bec (le nez),
hij kan er naar fluiten; /---, de la toile, alle
zeilen bijzetten; se fairee-d, een rammeling
krijgen.
torchette, /. wislap, vaatdoekje.
torchire, f. pekpot op een staak; grote
luchter of kandelaber.
torchis, m. pleisterklei, mortel van leem en
stro.
torchon, tn. (wrijf)doek, vaatdoek; strowis; vuilpoes, vuile meid; > prulblaadje; (arg.) lap, doek, scherm; (zie ook:)
tulle torchon; le ,%., bride, (f am.) het rookt
daar (in dat huishouden) sours geweldig,
het is hommeles (tussen man en vrouw);
coup de "-,, (arg.) geweervuur; sabelhouwen.
torchonner, v.tr. afvegen, poetsen, schoonmaken (met een doek); (fig.) afroffelen.
[ afkno eien
torcol, tn. $t draaihals.
tordage, tn. 't twijnen of 't tweemen.
tordant, a. (pop.) oerkomisch, om je dood
te lachen; c'esi "-d, 't is om te gillen, om
je een kriek te lachen.
tord-boyau(x), m. (pop.) foezel: slechte
torde, f. touwring. [brandewijn.
tordeur, m. twijnder.
tordeuse, f. twijnmachine; bladroller (rups).
tord-nez, m. neusknijper (voor paarden).
tordre, v.tr. wringen, draaien; twijnen (v.
zijde &); (fig.) verdraaien; ,,-, le cou a

torse

qn., iem. de hals omdraaien; se ,- zich
draaien, zich wringen; se "-, de rire,
(rire a) se -', zich een ongeluk lachen; se
,--, les mains, de handen wringen; se"-, le
Pied, zijn voet verstuiken; i-., , v.intr. in:
ne faire que P%-, et avaler, doorslikken zonder behoorlijk te kauwen.
tordu, a. verwrongen, scheef.
tore, m. voetring van een zuil.
toreador, m. stierenvechter te paard.
torero, m. stierenvechter.
toreuticien, in. hout-, ivoor-, metaalsnijder.
toreutique, I. hout-, ivoor-, metaalsnijkunst.
torgn(i)ole, f. (pop.) opstopper, mep, muilpeer.
tormentille [-tij], f. $ tormentil(la).
tornade, f. tornado.
toron, m. streng kabelgaren.
torpedo, f. auto van torpedomodel, torpedo.
torpeur, f. verstijving, verdoving.
torpide, a. verdoofd, in een toestand van
verdoving.
torpillage [-j-], m. torpedering.
torpille [-j-], f. torpedo; X granaat; il, sidderrog; (arg.) meisje van de vlakte;
lening; ,---, automobile, 44. vistorpedo; e---,
dormante, kt. grondmijn; ,---, a ailette, X
gevleugelde luchttorpedo; P--, ae'rienne,
X luchttorpedo; ,--, automatique, X schoktorpedo.
torpiller [-j-], v.tr. torpederen; (arg.) doen
mislukken; lenen.
torpillerie [-j-], /. torpedo-arsenaal.
torpflieur PH, m. torpedoboot; auto; torpedist; (arg.) die vaak leent; ,--, de haute mer,
torpedoboot voor de open zee.
torque, /. rol metaaldraad; rolletje pruim[tabak.
torquer, v.tr. spinnen.
torquette, f. rol tabaksblaren soort strengelgebak; vismand.
torrêfacteur, m. koffiebrander (machine).
torafaction, f. 't roosteren, 't branden;
usine de ,%.,, koffiebranderij.
torrêfler, v.tr. roosteren; (koffie)branden.
torrent, m. (berg)stroom; vloed, stortvloed;
laisser passer le ,---,, de bui over laten
waaien2 ; pleuvoir a ,--ds of par mss, stortregenen.
torrentiel [-sj el], a. stroom...; pluie ale
stortregen.
torrentueux, a. onstuimig; riviêre reuse,
wild stromende rivier; une vie reuse,
een stormachtig leven.
torride, a. verzengend, zeer heet; zone '',
hete luchtstreek.
tors [Or], a. gedraaid, verdraaid, scheef,
jambes "-des (pop. jambes tortes), kromme
benen; -draaiing.
torsade, f. gedraaide franje; klokketouw;
,....i.s, troetels der epauletten.
torse, in. romp (v. e. standbeeld of v. e.
mens).

torser

795

torser, v.tr.met draaiende groeven bewerken.
torsif, a. (pop.) om zich krom te lachen.
torsion, I. 't draaien, 't wringen; gewrongenheid, gedraaidheid.
tort, in. ongelijk; nadeel; "-as, ook: verkeerdheden, tekortkomingen; tous les —s sont
de son coil, het ongelijk is heelemaal aan
zijn kant; avoir ,-,, ongelijk hebben; het
mis hebben; it a tous les mss, hij heeft in
alle opzichten ongelijk°, het ongelijk is
helemaal aan zijn kant; donner "a, ongelijk geven; faire "a cl, onrecht aandoen;
te kort doen (aan); faire (du) ' a qn.,
iem. te kort doen, iem. benadelen; faire
"a de qc. a qn., iemand te kort doen aan;
se faire "a (a soi-rneme), zich zelf benadelen of in de weg staan; pa pourrait me
faire du ,-•, pour me marier, dat zou mijn
huwelijksplannen in de war kunnen sturen; prendre les ,.-, .s pour soi, de schade op
zich nemen; reconnaitre ses ,./s, ongelijk
bekennen, erkennen dat men verkeerd
gedaan heeft; a ,-,-,, ten onrechte; a "-i ou
a raison, terecht of ten onrechte; aux ,.-,s
et griefs du marl, tegen den echtgenoot
uitgesproken; titre clans son ,---,, in 't ongelijk zijn; mettre qn. dans son ,- bewijzen,
dat iemand ongelijk heeft; a "a et a travel's,
in 't wild, in 't honderd, onbezonnen.
torte, a. fern. verdraaid; zie tors.
torticolis, m. stijve nek; (fig.) huichelaar.
tortil [-ti], m. pareisnoer om een baronnenkroon.
tortillard [-j-1, m. krom gegroeide boom;
krompoot; (pop.) veel bochten makende
smalspoorbaan.
tortille [-tij], f. slingerpad, kronkelpad.
tortillê [-j-], a. gedraaid; titre "a, (arg.) doodgaan.
tortillement [-j-1, m. draaiing, kronkeling,
wringing; draaierij.
tortiller [-j-], v.tr. draaien, kronkelen; (arg.)
schransen, eten; ,-., le carton, (lam.) een
kaartje leggen; i.--, , v.intr. draaien, uitvluchten zoeken; it n'y a pas a "-,, geen
gedraai, geen uitvluchten; daar helpt geen
lievemoederen aan; ,-•, des hanches, heupwiegen; se "a, zitten draaien; heupwiegend lopen.
tortillire [-j-1, f. slingerpad.
tortillon [-j-], m. ineengedraaide doek: haarwrong, haarkrul; soort ronde strengelkoek; (pop.) achterste; un "a de papier,
ineengedraaid stuk papier; un e,, de rues,
een wirwar van straten.
tortillonner [-j-], v.tr. ineendraaien.
tortionnaire [-sjO-], a. gewelddadig; folter-;
r•-,, m. pijniger, beul.
tortionnairement [-sjO-], adv. op folterende
wijze.
tortis, m. samengedraaide draden, streng;
krans; snoer.

touchant

tortore, I. (arg.) voedsel.
tortorer, v.tr. (arg.) eten.
tortu, a. krom, scheef, verdraaid; ,..), m.
(arg.) rode baai: wijn.
tortue, f. (de) schildpad; 4 plat transportschip; X testudo: schild- of stormdak (der
Romeinen); (arg.) tor; slet; fausse --,
mock-turtle; potage (a la) '-, schildpadsoep; grande (petite) t•i, '4 grote (kleine)
vos; Braille de N
,, (het) schildpad; d pas de
,--,, in de slakkengang, zeer langzaam.
tortuer, v.tr. krom maken, buigen; se , -i,
krom worden, kronkelen.
tortueusement, adv. v. tortueux, a. kronkelend, bochtig; slinks, niet recht door zee
gaand.
tortuositê, f. bocht(igheid), kromheid; slinksheid.
torture, f. foltering; pijnbank; donne? la "a,
mettre a la "a, op de pijnbank leggen;
(fig.) geweld aandoen, verdraaien; etre a la
,.-,, doodsangsten uitstaan, gefolterd of
gemarteld worden.
torturer, v.tr. folteren, pijnigen; verdraaien
(woorden, een tin).
torve, a. schuin en dreigend (v. e. blik).
toryste, m. tory (in Engeland).
• -,,
, m. inwoner van
toucan, a. Toscaans; TN
Toscana.
toste [tOst], m. heildronk, toost; ,•-,, f.
roeibank.
toster, v.intr. toosten; /---, avec qn., met iem.
drinken.
tot, adv. vroeg, terstond; "-, ou tard, vroeg
of laat; plus —', vroeger; au plus "a, zo
spoedig mogelijk; le plus "..., sera le mieux,
plus "a que plus tard, hoe eer hoe beter;
it avait ,---, fait de le demasquer, hij had
hem gauw ontmaskerd.
total, a. gans, geheel; ,--,, m. 't geheel,
't totaal; "--, des comptes, totaal generaal;
au ,,,, en t'.,,, over 't geheel genomen.
totalement, adv. totaal, geheel en al, voltotalisateur, m. totalisator. [ slagen.
totalisation, I. totaal.
totaliser, v.tr. optellen.
totalité, f. 't geheel, gehele bedrag;, en i.,,
in 't geheel, totaal.
totemisme, f. totemisme: verering van een
bijzonderen beschermgod (of totem) voor
stam, familie of huis.
tot-fait j-, m. soort pannekoek.
toto, m. (pop.) pietje: luis; mon "a, hartelap.
toton, m. a-altolletje, draaitolletje.
touage, m. 't slepen met een kettingsleepboot; kettingscheepvaart.
touaille, f. handdoek zonder eind (op een
rol).
toubi(b), m. (pop.) (militaire) dokter.
toucan, m. 3e pepervreter, toekan.
touchant, a. roerend, treffend, aandoenlijk;
r■,, pro. aangaande, betreffende.
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touchau(d), m. soort toetsnaald.
touee, f. .t troy, kettin g; aller a la', kt, vertouche, f. toets (v. e. piano &); greep (v.
haald worden.
viool); aanraking; penseelstreek; J‘ aan- touer, v.tr. k verhalen; overhalen (met een
slag; staafje voor 't knibbelspel; (in Bel.gie) griffel; X treffer; slag (aan zweep);
buitenlijn (voetbalsport); (fig.) stijl; avoir
une bonne • ', une drOle de /- ', er goed (potsierlijk) uitzien; Pierre de ",, toetssteen;
manque de "a, .°0 misstoot; rentree en ,---,,
ingooi (voetbal).
touché, a. door ziekte aangetast, doodziek;
getroffen2; (fig.) raak, geslaagd (v. artikel,
rede, schilderij &); três ' a .1 dank u, dat
was heel vriendelijk van u! e-i, m. stoot
die raak is; treffer.
touche-i-tout, m. die alles aanraakt; bemoeial, albedil.
toucher, v.tr. aanraken, raken; aanroeren
(een onderwerp); aanzetten (paarden);
bespelen (een instr.); vlak tegen (iets)
aanliggen; ontvangen, beuren, innen
(geld); toetsen (een staaf goud);
toucheren, aanstippen; ( fig.) roeren, aandoen,
treffen; betreffen, aangaan; e,,, de l'argent,
geld ontvangen; ne faire que ", barre(s),
maar even aankomen, zich maar even
vertonen; e--, du bois, „afkloppen"; "..,
um, ecueil, op een rots stoten; la circulaire & ne l'a pas touche, de circulaire heeft hem niet bereikt; cela me
touche de pies, dat gaat mij zeer ter harte;
it me touche de pies, we zijn nauw geparenteerd; cela ne me touche, ni de Ares ni de
loin, dat raakt mij helemaal niet, dat
laat me volkomen koud; ne "a mot, geen
woord zeggen; it en a touché un mot, hij
heeft er 'met een enkel woord over gesproken; tout ce qui vous touche, alles
wat met u in betrekking staat of u raakt;
, , v.intr. raken (aan, a); grenzen (aan);
dicht zijn (bij); aandoen (een haven);
op een bank of klip stoten (v. e. schip);
,-/ (de), spelen (op); touche, codicil, leg
er de zweep over, koetsier ! vlug wat,
koetsier !; ,..--, juste, de vinger op de
wonde plek leggen; ,.., a sa fin, zijn einde
nabij zijn; touches ci PhOtel! (rij) naar 't
hotel, koetsier ! ,---, au but, het doel nabij
zijn; e--, dans la main de qn., iem. de hand
geven; t■, du piano, pianospelen; touches
lei, geef mij de hand !; sans avoir Pair d'y
,--i, bij zijn neus langs; ,--i, v.pr. se '',
elkaar (aan)raken; se "a dans la main,
elkaar de hand geven; les extremes se
touchent, de uitersten raken elkaar; ,---,, m.
gevoel; aanslag (v. e. pianist &), wijze v.
spelen; doux au ,,i, zacht aanvoelend.
Couchette, I. J% toetsje (aan guitaar).
toucheur, m. veedrijver; dokter, die geneest
door aanraking; raak stotende (bij 't
schermen).
toue, f. 't slepen met n Icettingboot; pont.

r

pont).

toueur, m. 4 kettingboot, sleepboot.
touffe, f. bos, bosje, bundel; une -' d'arbres,
een groepje boomen, bosje.

touffer, v.intr. & se , • ,, in bosjes groeien,
bosjes vormen.

touffeur, I. (oud) hete walm.
touffu, a. dicht (begroeid).
toug, m. paardestaart (Turkse standaard).
touillage, m. 't roeren.
touiller, v.intr. (pop.) roeren; i■i, v.tr. doortouilloir, m. roerstok. [roeren.
toujours, adv. altijd, steeds; nog altijd;
,, est-il, zovcel is zeker; pas a moi i-.,,
ten minste niet aan mij; it ne vient", Pas,
hij komt nog maar altijd niet opdagen;
atlas N, ga maar (verder); dis ti!, laat
maar eens horen ! zeg 't maar; ,., est-il
que..., zeker is 't dat...; c'est ,--, autant de
fait, dat is alvast gedaan; faites N, ga uw
gang maar; voulez-vous vous rafraichir?,
Te d . I , dat sla ik niet af; e•-, plus loin, al
verder en verder; si je n'ai pas reussi,
ai-je fait mon devoir, al ben ik niet geslaagd, ik heb tenminste mijn plicht gedaan; a ,---,, pour ,---,, voor altijd.
Toulonnals, m. inwoner van Toulon; tt i, a.

van Toulon.
Toulousain, m. inwoner van Toulouse; t., ■,,
a. van Toulouse.

toumanê, m. (arg.) X Senegalese tirailleur.
toupet, m. kuif, haarlok; (fig.) brutaalheid,
onbeschaamdheid; faux "a, pruik; avoir
du "a, brutaal zijn, durven; avoir le e■/
de..., de brutaliteit hebben om...; avoir
un ,---, de bceuf, brutaal zijn als de beul;
payer de P., , er zich door brutaal liegen
uit zien te redden.
toupie, f. tol, priktol; (pop.) meid; kop;
vrouw; straat; ‘-■., hollandaise, draaitol;
"a d' Allemagne, bromtol; e- , de piano,
pianolamp.
toupiller, v.intr. draaien als een tol, ronddrentelen.
toupillon, m. haarlokje, kuifje.
toupin, m. drijftol.
toupiner, v.intr. in de rondte draaien als
een tol.
touque, f. kuipje; kt, kleine haringbuis; la
,--a, (ook:) kuipje steken (als volksvermakelijkheid).
tour, f. toren; kasteel (in 't schaakspel);
".../ de Babel, toren van Babel; (fig.) Babel,
Babylonische spraakverwarring; ,-•, d' iglise, kerktoren; ,., d'ivoire, ivoren toren2;
la ,-, de Londres, de Tower; ,-,, maitresse,
hcofdtoren; la Te.--, Pointue, de politieprefectuur te Parijs; de Conciergerie-ge• vangenis; ,,,,, d'amarrage, ,t meertoren.
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tour, m. ronddraaiende beweging, ronddraaiing; slag; omloop; wending, kronkeling; wandeling, uitstapje, toertje; (rond)reis; beurt; kunststukje, toer; streek;
inkleding, draai; draaibank; draailade,
draaikast (in een klooster); draaischijf (v.
pottenbakker); d qui le ,---,?, wie is aan de
beurt?; c'est mon , 0, het is mijn beurt;
le ' est fait, het (zaakje) is gelukt, klaar
is Kees !; ,., long, X draaibank met lang
bed: ' ,---, d'adresse, handigheid, handhabiliteit; le ,--,, de baton, wat er door
de dienstboden gesnaaid wordt; ,-, de
cartes, kunstje met de kaarten; ,./ du chat,
brandgangetje; ,-., de chemine'e, schoorsteenvalletje; ' de cheveux (de téte), haartoer,' pruikje; ' de corps, wijdte om het
middel gemeten; ,.., de cou, halswijdte;
bontje & voor de hals; le i---, de l' ichelle,
het recht om bij herstelling & een ladder te plaatsen op het erf van een
buurman; ,.%., d' esprit, (eigenaardige)
denkwijze; "-, de force, krachttoer;
d genou, kniezwaai (gymnastiek); ,---,
de lit, rabat om het bed; le ,■-, du
monde, de reis om de wereld; ,-, de
passe-passe, goocheltoer; ,,, de phrase,
zinswending; ,--, de roue, omwenteling
van een wiel; ,-■, de la souris, muizengangetje (om beerput); ,., de valse, walsje;
avoir son ,--,, zijn beurt krijgen; avoir un
,--, de reins, zich het kruis verrekt hebben;
connaitre le "..,, de truc of het kunstje
kennen; donner un ,•-, gracieur a, een
glimp geven aan; donner un ,., de clef,
het slot omdraaien; donner un,---, de meule
d..., ...even op de slijpsteen houden,
faire des "-is de cochon a qn., smerige
streken tegenover iemand uithalen; faire
le grand i.--i, een omweg makcn 2; faire le
f1 de l'eglise, om de kerk heenlopen (van
een lijst &); le e---, du lac, rijtoertje om het
meertje in het Bois de Boulogne; faire le
,--, du proprietaire, de gasten het huis (erf,
landgoed) rondleiden; les yeux lui font
le ,--, de la téte, de ogen rollen hem in het
hoofd; faire son ' de France, Frankrijk
op zijn ambacht afreizen; mon sang ne
fit qu'un ,-,, 't bloed vloog mij naar het
hoofd; faire un petit ,-•.0 , een toertje doen,
gaan toeren; lui jouer un "a, hem een
poets bakken; avoir plus d'un ,-,, dans sa
gibeciere, voor een gat niet te vangen
zijn; prendre un mauvais ,.-,, een ongunstige wending nemen; faire voir le
,-, ci qn., iemand in het ootje nemen, een
poets bakken; ,---, 4 e--, , om de beurt,
beurtelings; chacun 4 son ,,,, iedereen op
zijn beurt; termed double N, op het nachtslot; 4 ,---, de bras, uit alle macht, zo hard
men kan; alley d e.,, de roue, (heel) langzaam rijden; au premier'' de scrutin, bij
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de eerste stemming; fait au ,..i, mooi gevormd; en un ,-, de main, in een handomdraai, in een wip.
touraille, I. mouteest.
touraillon, m. hostel.
Tourangeau, m., -gene, f. inwoner (-ster) van
Tours of van Touraine; te-0, vaa Tours &.
Touranien, m. bewoner van Toeran of
Toerkestan; tom, a. van Toeran &.
tourbage, m. 't turfsteken, vervening.
tourbe, f. turf; zwerm, (volks)hoop; dans la
,--,, in de penarie; ,---, mousseuse, zachte
turf; ".-, feuillete'e, lange turf; e--, noire,
harde turf; ,---, dragude, baggerturf.
tourbe-litiire, I . turfstrooisel.
tourber, v.intr. turf steken; ,.,, v.tr. vervenen.
tourbette, I. veenmos.
tourbeux, a. veenachtig, turf achtig; marais
,-,,, laagveen.
tourbier, m. veengraver, vervener, veenarbeider, turfsteker, -trapper; veenbaas,
veen-, turf boer.
tourbiire, f. veenderij, veen.
tourbillon [-j-], m. wervelwind, dwarrelwind; draaikolk; maalstroom; onrust.
tourbillonnement [-j-], m. dwarreling.
tourbillonner [-j-], v.intr. draaien, dwarrelen.
tourd, m. W groene lipvis; $? kramsvogel.
tourdelle, I . $? kramsvogel.
tourdille, a. in: gris "--,, lijstergrauw (alleen
v. paarden).
toureli, a. van torens voorzien; couronne ,---) e,
muurkroon (van een stedemaagd).
tourelle, f. torentje; koepel; i---, d eclipse,
hefkoepel; ,-%-, cuirasse'e, pantserkoepel; ,--0
d' observation, uitkijktoren.
touret [-re], m. wieltje; spinnewiel; dol,
roeipin; rondsel; rol.
tourette, f. $ torenkruid.
tourie, f. grote bemande kruik (voor zuren).
touriire, f. & a. (sceur i. -, ) portierster (in
kloosters).
tourillon, m. draaibout, spil, as; tap (v.
machine).
Touring-club [turêkliib], m. Toeristenbond
(vgl. A. N. W. B.).
toerisme, m. 't reizen voor pleizier, toerisme.
touriste, m. toerist, pleizierreiziger.
touristique, a. toeristen-.
tourlourou, m. (pop.) piot, infanterist.
tourlousive, /. (arg.) pak slaag.
tourmaline, I. tormalijn.
tourment, m. foltering, kwelling, plaag;
pijn, smart; angst.
tourmente, f. storm.
tourmente, a. gekweld; verwrongen (v.
houding); gewrongen (v. stijl); onregelmatig (v. ploegvoor); verbrokkeld (v.
kustlijn); pays N,, , region f■ 0 e, wild romantisch land.

tourner
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(een film); filmen; richten, wenden; omtourmenter, v.tr. folteren, kwellen, plagen;
martelen; le vent tourmente le navire, de
wind slingert 't schip heen en weer;
son style, een onnatuurlijk gewrongen stijl
schrijven; se ~ , zich verontrusten; zich
erg inspannen, zich afwerken; werken,
trekken (v. hout).
tourmenteur, a. & m. die kwelt; beul.
tourmenteux, a. onstuimig, stormachtig.
tourmentin, m. 4 stormfok; 3t stormvogel.
tournage, m. 't draaien op een draaibank,
kunstdraaien.
Tournay, Doornik (Belgie).
tournailler, v.intr. (fam.) heen en weer
draaien, drentelen.
tournant, a. draaiend; chaise 'e, draaistoel;
mouvement "-, , X omtrekkende beweging;
plaque ~e, draaischijf; pont ~ , draaibrug;
tables ~es, tafeldans; ~, m. hoek v. e;
straat; bocht (v. e. rivier of weg); draai;
keerpunt, kentering; slinkse streek, omweg, draaierij; prendre mal son ~, zijn
draai verkeerd nemen; prendre un ~ trop
large, een te grote draai nemen; passer au
~, zie tourniquet.
tournassage, tn. 't draaien op de draaischijf.
tournasser, v.tr. op de draaischijf vormen.
tournasseur, in. draaier.
tournassine, f. werkster op de draaischijf.
Tournay m. Doornik.
tourne, f. kaart die troef gedraaid is; ziekte
van de wijn, waarbij deze gaat gisten.
tourne, a. gedraaid; zuur geworden; bien ~ ,
welgemaakt; mal ~ , mismaakt.
tourne-i-gauche, m. X zetijzer.
tournebouler, v.tr. (tam.) een tikje van de
molen doen krijgen.
tournebride, in. (oud) herberg (bij een
kasteel).
tournebroche, m. draaispit; spitdraaier
(persoon of hond); (arg.) X bajonet.
tournedos, m. gesneden ossenhaas; ,---, a la
bordelaise, (arg.) in 't begin van de wereldoorlog naar Bordeaux gevluchte Parijzenaar; etre a ~ , omstaan.
tourn6e, I. rondreis (inz. ambtsreis, inspectiereis); uitstapje; (pop.) rondje; pak
slaag; "-is et virees, 't wenden en keren;
~ artistique, kunstreis; ,-..., dramatique,
tournee van reizende troep (toneelspelers); faire la "-i des grands ducs, (arg.)
aan alle café's achter elkaar een bezoek
brengen; offrir une ~ , payer la ~ , een
rondje geven.
tourne-feuillet, in. bladkeerder (v. muziekbock).
tournemaln, m. in: en un ,...,, in een ommezien.
tournement, m. draaiing; ,---, de tete, duizetourne-pierret, m. 3? steenloper. [ling.
tourner, v.tr. draaien (ook: op de draaibank);
omdraaien, omkeren, omslaan; afdraaien

trekken, vermijden; ,., bride, de teugel
wenden; ~ une carte, een kaart keren;
Pd bien un compliment, een aardig cornplimentje weten te maken ; ~ le dos a
qn., iemand de rug toekeren; iemand
met de nek aanzien; '' cela en mal
(of en bien), ten kwade (of ten goede)
uitleggen; ~ une difficulte, een moeielijkheid trachten te ontwijken; ~ l'ennemi,
den vijand omtrekken; ,--, un film, een
film afdraaien; bien "-i une lettre, een brief
goed inkleden (of opstellen); ~ la loi,
de bepalingen der wet trachten te ontduiken; ' I' mil, de ogen sluiten (steryen); ,•-, qc. en plaisanterie, er een grap
van maken, het in het komieke gooien;
~ qc. en ridicule, iets belachelijk maken;
~ qn. à son gre, iem. naar zijn hand zetten;
~ qn. en tous sens, iem. het binnenste
buiten keren, handig alles uit hem weten
te krijgen; ' un rocher, om een rots heenvaren; #.■, le sang, een allerpijnlijkste
indruk maken; ~ ses souliers, zijn schoenen scheef lopen; r la tete, het hoof d
omwenden, omzien; ~ la tete a qn., iem.
't hoofd op hol brengen; ~ tout en bien,
alles ten goede keren; alles van de gunstigste zijde opnemen of verklaren; ,-%., la
voiture, 't rijtuig laten omkeren; ".-, les
yeux vers, de ogen wenden naar; ,-,,,
v.intr. draaien, keren; zich wenden; veranderen; een wending nemen; zuur worden, bederven; kleuren, beginnen rijp te
worden; (arg.) als filmacteur optreden;
,--, autrement, anders lopen, een andere
wending nemen; ,.-, bien, goed gaan, goed
lopen, een gunstig verloop hebben; ,---, a
bien, een gunstige wending nemen; ~
court, zijn draai te kort nemen, plotseling
omkeren; kort afbreken; la tete lui tourne,
hij is draaierig; zijn hoofd loopt om; le vent
a tourne, de wind is gedraaid; le lait a
tourne (4 l'aigre), de melk is zuur geworden; cette affaire tourne mat, die zaak loopt
verkeerd; ce jeune homme tourne mal, dat
jongmens gaat de verkeerde weg op;
,-,, a faux, slingeren (van het vliegwiel);
,--, a la devotion, vroom worden; ,--, a
l'ennemi, naar den vijand overlopen; ~
a tout vent, met alle winden mecdraaien;
,, au froid, koud beginnen te worden (v.
't weer); ,-%, au tragique, tragisch worden;
~ au moindre vent, bij de minste wind
beginnen te draaien;~ au vert, een groene
tint aannemen; ~ au vinaigre, zuur worden (v. wijn); '- autour de..., draaien
om...; ~ dans, rondwandelen in; inslaan
(een straat); ,-, de l' cell, van zijn stokje
vallen; ,---, en, veranderen in, worden tot;
~ sur, draaien om 2; komen op (v. gesprek); ,---, sur bois, hout draaien; ' sur
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soi-meme, in de rondte draaien; la terre
tourne sur elle-meme, de aarde draait om
hare as; tout tourne sur vous, alles draait
om u;
vers, zich wenden naar;
vers
la devotion, vroom worden;
v.imp.
tourne cceur, harten is troef; de quoi
tourne-t-il? wat is troef? se e•-, , zich
keren (wenden &); se
les pouces,
(fam.) duimpje draaien, geen klap uitvoeren; se
en, veranderen in; se,•-, par, vertaald worden door (met); se sur soimime, zich omdraaien; se vers qn., zich
naar iemand of tot iemand wenden.
tournerie, f. draaierswerk, -vak, -ambacht,
-werkplaats.
tournesol, m. zonnebloem; lakmoes;,■,, a.
in: bleu
lakmoesblauw.
[horen).
tournette, I. haspel; draaikooi (v. e. eektourneur, m. kunstdraaier;
de compliments, complimentenverkoper;
sur
acier, kunstdraaier in staal;
sur bois,
kunstdraaier in hout; i■d, a. draaiend;
derviche
ronddraaiende derwis.
tournevent, m. draaikap, gek op een schoorsteen.
tournevire, m.
kabelaring.
tournevirer, v. intr. in de rondte draaien;
v.tr. in de rondte doen draaien; (fig.)
precies met iemand doen wat men wil.
tourney's [-vis], m. schroevedraaier.
tourniller, v.intr. ronddraaien (in kleine
ruimte).
tourniole, f. „omloop": ettervorming om
of onder nagelbed.
tourniquet, in. draaikruis, tourniquet; yenster-, deurwervel; draaibord; aderpers,
schroefverband; (arg.) X maag; indeling
der soldaten voor de vuurlinie; krijgsraad;
enregistreur, controle-draaihek;
hydraulique, waterrad (van Segner);
passer au (arg.) X voor de krijgsraad
komen, op 't stoepje moeten komen; tot
dwangarbeid veroordeeld worden.
tournis [-ni], in. draaiziekte (bij schapen).
tourniole, I. o tussenstander.
tournoi, m. steekspel, tournooi; de billard
biljardwedstrijd; d'echecs, schaakwedstrijd.
tournoiement of tournoiment, m. gedraai,
draaiing; rolbeweging;
de tote, duizelig[ heid.
tournoir, m. draaistok.
tournois, a. to Tours geslagen, Tournoois;
une livre
een Tournoois pond =
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tournoyant, a. (rond)draaiend, dwarrelend.
tournoyer, v.intr. (rond)draaien; dwarrelen;
draaien, uitvluchten zoeken.

tournure, /. wending, houding, gestalte;
inkleding, zinswending; (dames)tournure; X draaisel; du lait, schifting van
de melk; N de l'opinion publique, kentering in de publieke opinie; avoir une

toute-bonne

d'esprit se'rieuse, ernstig van aard zijn;
s'il est..., it Wen a pas la als hij...,
dan ziet hij er toch niet naar uit; commencer a prendre
interessant worden
(v. een zaak).
tourte, /. (met vlees, vis & gevulde) pastei;
rond brood; (pop.) uilskuiken; (arg.) X
baret der Chasseurs alpins; a. uilig;
stom.
de lin), koek,
tourteau, in. lijnkoek (ook:
rond brood; soort krab; schijf;
de colza
raapkoek.
t curtereau, m. jonge tortelduif; les max,ook:
de tortelduifjes, het verliefde paartje.
getourterelle, f. $t tortelduif; (arg.)
vleugelde luchttorpedo; X geweergranaat;
a. tortelkleurig.
tourtiire, f. taartpan; taartenschotel.
tous, pron. adj. [tu]; pron. subst. [tus],
alle(n); zie tout.
touselle, 1. $ tarwe zonder baard aan de
aren.
Allerheiligen (1 Nov.).
Toussaint, f. la
tousser, v.intr. kuchen, hoesten; faire ", le
brutal, (arg.) X het kanon afschieten,
(arg.) woedend zijn.
(langdurige) hoestbui.
tousserie,
tousseur, In. -euse, I. kucher, hoester.
toussotement, m. gekuch.
toussoter, v.intr. (veel) kuchen.
tout, a. geheel, gans; al, alle; ieder, elk;
ce qui, al wat; tous (les) deux, alle twee;
it porte
sa barbe, hij draagt een voile
baard;
autre histoire, elke andere geschiedenis;
la vale, de gehele stad;
vale, elke stad; ti a vous, geheel de
uwe; le monde, iedereen; a P--,e vapeur,
met voile kracht; full-speed; en tous sens,
in alle richtingen; some
alles bijeenadv. geheel; zeer, erg; une
genomen;
autre histoire, een heel andere geschiedenis; elle e'tait
honteuse, zij was geheel beschaamd; une itoffe
laine, een
zuiver wollen stof; c'est
un, dat is net
eender; it demande
autre chose, hij verlangt iets geheel anders;
a coup, eensklaps; ti a fait, geheel en al;
au plus,
ten hoogste;
d'un coup, eensklaps; in
eens;"-, de bon, in (alien) ernst; /-•., de suite,
dadelijk;
en riant, al lachende;
habiles qu'ils sont, hoe bekwaam zij ook zijn;
in. alles; 't geheel; hoofdzaak; apres
of a
prendre, alles wel beschouwd;
s'ennuyer comme
zich dodelijk vervelen; du
au
geheel en al; rien du
niemendal; (pas of point) du'', in 't
geheel niet; en
in 't geheel.
tout-it-llgout, m. spoelinrichting waarbij
alles in 't riool geloosd wordt.
tout-beau, kalm !
tout-blanc, m. $ witte narcis.
toutet-bonnet,
t scharlei; soort peer.
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toute-bonti, f. algoedheid.
tracer, v.tr. schetsen, ontwerpen; tekenen,
trekken (lijnen &); traceren, afbakenen;
toutet-ipicet, I . $ nigellezaad.
toutefois, a. evenwel, echter, toch; si ,•,,
voorschrijven, aangeven; beschrijven,
ten minste als.

toutenague, 1. wit koper (der Chinezen).
toute-presence, /. alomtegenwoordigheid.
toute-puissance, f. alvermogen; almacht.
tout e-saine, f. $ St. Janskruid; zie ook
tout-fait, m. confectiepakje. [millepertuis.
toutou, in. (kindertaal) woef-woef, hondje.
tout-ou-rien, in. knopje van repetitiehorloge.

Tout-Paris, m. de hele voorname wereld
van Parijs.

toutt-puissantt (fem. toutet-puissantet), a.
almachtig, alvermogend; le T--,-P,--,, tn.

de Almachtige.
tout-venant, in. niet gesorteerde steenkool,
grof en gruis door elkaar.

toux, f. hoest, kuch; ,--, convulsive (spasmodique), kramphoest; avoir une legere
de sang, wat bloed opgeven:
toximie, /. bloedbederf door giftstoffen.
toxicitE, I. giftigheid.
toxicologie, f. leer van de vergiften.
toxicologiste, toxicologue, in. toxicoloog,
vergiftenkenner.
toxicomane, tn. aan verdovingsvergift verslaafde.
toxicomanie, I. verslaafdheid aan verdovingsvergif ten.
toxine, f. toxine: in of uit bacteri en ontstaan vergift.
toxique, in. vergift;', a. vergiftig.
traban, In. hellebardier; onderofficier v. d.
Zwitserse lijfgarde.
trabe, f. vaandelstok; 4,, ankerstok.
trabk, f. 1:0 staatsiekleed (der Rom.).
trabuco, in. trabucosigaar.
trac [traki, tn. gang (v. e. lastdier); spoor (v.
dieren); (pop.) angst; avoir le ,---, , in de rats
zitten, bang zijn; fa te fiche le r,,, dat
maakt je bang; tout a —, zo maar, op stel
en sprong; suivre au f■i, op het spoor
volgen.
tra cage, m. tracering.
traganti a. $ horizontaal lopend, kruipend
(v. wortels en stengels).
tracas [-W, tn. wanorde, drukte, rumoer;
beslommering.
tracassant, a. kopzorg gevend.
tracasser, v.tr. plagen, kwellen, verontrusten; ,---,, v.intr. zich druk maken.
tracasserie, f. plagerij, geplaag.
tracassier, a. plagerig, plaagziek.
trace, f. spoor, voetspoor; merk, teken;
marcher sur les t■is de qn., iemands voetstappen drukken.
trace, in. ontwerp, schets; trace, beloop (v.
vestingwerken), ontworpen lijn (v. e.
spoorweg &).
tracement, m. 't afschetsen.

schilderen; ,./, v.intr. kruipen, horizontale
wortels schieten.
traceret, m. ritsijzer.
traceur, tn. ritser, afsteker.
tracheal, a. luchtpijp...
trachee, f. luchtpijp; luchtbuis, trachee (v.
insecten); $ houtvat.
tracheet-arteret, f. luchtpijp.
trachêen [-fee], a. de luchtpijp betreffend;
door tracheeen of luchtbuizen.
tracheite, /. I luchtpijpontsteking.
trachilieu, a. van de hals, hals-.
trachéotomie, f. luchtpijpoperatie.
travoir, tn. graveerstift, vormsteker.
tract, m. tractaatje, vlugschriftje.
tractation, f. wijze v. onderhandelen; transactie.
tracteur, in. vOOrspan-, motorwagen, tractor; vliegmachine voor opnamen bij
't inschieten.
traction, f. 't trekken; tractie (afdeling
voor locomotieven bij 't spoor); ,---,
ae'rienne, K bovengrondse geleiding; ,--,s
rythmiques de la langue, rhythmische rukken aan de tong (van drenkeling);
souterraine, g■ ondergrondse geieiding; a ,-., animale, met dierlijke trekkracht; c/ ,--, electrique, met electrische
tractoire, a. trek-. [ trekkracht.
tracteur, in. christen die tijdens de vervolgingen van Diocletianus de heilige boeken
hadden afgegeven a. d. heidenen om aan
de dood te ontkomen.
tradition, I. overlevering, traditie; terhandstelling (in rechten); etre de ', traditie
zijn; par ,,,, bij overlevering.
• raditionalisme, m.geloof gegrond op de overlevering; ehechtheid aan overgeleverde
of oude gebruiken.
traditionaliste, m. traditionalist; i.■, a, traditionalistisch. [huldigend.
traditionnaire, a. de traditie volgend of
traditionnel, a. op overlevering gegrond.
traductefir, tn. vertaler, vertaalster.
traduction, f. vertaling (uit eigen taal in
vreemde), vertolking; uiting.
traduire, v.tr. vertalen, vertolken; overbrengen; ,--, qn. en conseil de guerre, iem. voor
de krijgsraad dagen; ,,, qn. en justice
(devant le tribunal), iem. voor de rechtbank dagen; r--,, v. pr. se "- i, vertaald
worden, zich laten vertalen of weergeven 2; (fig.) zich openbaren, zich uiten.
traduisible, a. vertaalbaar.
trafic, m. handelsverkeer, handel; oneerlijke
handel; ,•., postal ae'rien, luchtpostverkeer.
trafiquant, M. koopman, handelaar, schacheraar; "-, de chair hutnaine, handelaar
in blanke slavinnen.
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trafiquer, v.intr. handel drijven; ".., de, geld
maken van, sjacheren in, versjachelen;
,---,, v.tr. verhandelen (een wissel)
tragacanthe, f. $ dragant.
tragêdie, f. treurspel, tragedie2.
tragedien, m. -ne, f. treurspeler, -speelster.
tragi-comêdiet, I. blijeindend treurspel.
tragi-comique, a. tragisch en comisch tegelijk.
tragique, a. tragisch 2; treurig, noodlottig;
,--,, m. 't tragische; treurspeldichter;
prendre qc. au ,,,, iets al te ernstig opvatten; vous tournez au ,,,, nu wordt u
wat al te tragisch.
tragiquement, adv. tragisch, treurig.
tragopan, m. $t Indische fazant.
tragule, m. .ft kantjil, dwerghert.
trahir, v.tr. verraden, verloochenen, verzaken; ontrouw worden of zijn; in de
steek laten; cela trahit son, come'dien, dat
verraadt den toneelspeler; ,-, la confiance de qn., misbruik maken van iemands
vertrouwen; iemands vertrouwen beschamen; la parole le trahit, de spraak
begaf hem; ses paroles ont trahi sa pense'e,
zijn woorden hebben zijn gedachte niet
geheel (of niet juist) weergegeven; ,---, son
serment, zijn eed breken.
trahison, I. verraad; haute "-i, hoogverraad;
faire une i-i, zich aan verraad schuldig
maken; en "-, of par "- , , verraderlijk.
trahisseur, m. verrader; ,-,, a. verraderlijk.
traille, f. gierpont; trawlnet.
trailler, v.tr. trekken.
train, in. (spoor)trein; gang, vaart; gang van
zaken; gevolg, sleep; legertrein, legertros; drukte, lawaai; onderstel (van
wagen); e,.., articule, X draaiend onderstel; "-, bleu, exprestrein van Engeland
naar de Riviera; ,---, blindi, X geblindeerde trein . (arg.) X zware granaat;
"-, courtier, koeriertrein; ,,, dedouble, gesplitste trein; ' descendant, (van Parijs)
afgaande trein; ' direct, doorgaande
trein; e%-, éclair, bliksemtrein; ' express,
exprestrein; le ‘-., journalier, de dagelijkse sleur; "0 militaire, militaire trein;
"-, mixte, gemengde trein; ,-., montant,
(naar Parijs) opgaande trein; ,.., mortuaire,
trein met katafalkwagen; ,-,.., omnibus,
boemeltrein; le ,-., onze, (pop.) de pedes
apostolorum, de billenwagen; e ■, rapide,
sneltrein; ^-, rompu, gebroken gang;
routier, Renardtrein; ,-,-, sanitaire, X geneeskundige trein, hospitaaltrein; ,---,
special, extratrein; e.,-, supplementaire,
volgtrein; "--, transatlantique, boottrein;
/-■., d forte charge, zwaar beladen trein;
"-, et grande vitesse, sneltrein; X sneipletwerk; t., 4 vide, lege trein; ,---, d'artillerie,
X artillerietrein; ,., d'atterrissage, landingsgestel; c't ".., e'clipsable,, met intrekFRANS WOORDENBOEK.
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baar onderstel; ,---, de bois, houtvlot; ,---, de
derriere, achterdeel (v. e. dier); achterstel
(v. e. wagen); ,--, de devant, vOOrdeel (van
dier);v6Orstel (v. wagen);'-,,, des equipages,
X trein, tros; ,--, de luxe, luxetrein; les ,--,.s
de lure, de (lui der) rijke vreemdelingenkolonie; son ,-., de maison, de voet waarop
zijn huishouding is ingericht; "-, de marchandises, goederentrein; e--, de marche,
markttrein; ,-•., des ministres, (pop.) arbeiderstrein; ,--, de plaisir, pleziertrein;
le "-, de la vie, 's levens loop; ,•., de voyageurs, personentrein; ,-,, de grande vitesse,
sneltrein; f-, de wagons-lit, trein met
slaaprijtuigen; ,-, en correspondance (en
coincidence), aansluitende trein; ,--, en
derive, op een verkeerd spoor gelopen
trein; e,, en double traction, trein met
voorspan; les ,---is Siff Paris, de treinen
voor Parijs; alley bon ,-.,, er goed vandoor
gaan, flinke vaart hebben; alley son "3,
zijn gang gaan; alley son petit "--,, op een
sukkeldrafje gaan; kalmpjes aan door
gaan; alley un'' d'enfer, in razende vaart
rijden; avoir le ,--, doux, makkelijk, prettig
rijden (v. een paard); conserver son "-, de
vie, op dezelfde voet blijven leven;
de'doubler un ,■,, een trein splitsen; filer
grand "- i, er flink vandoor gaan; se manier
le "-,, voortmaken; mener grand "s, een
grote staat voeren, op grote voet leven;
mener qc. grand ,---i, er vaart achter zetten; mener un ,----, d'enfer, er maar op los
leven, zich aan allerlei uitspattingen overgeven; nous savons le r---, des enfants, wij
weten hoe het met kinderen gaat; 4 fond
de "- i, in volle vaart, ventre a terre; au
(of du) "-, dont nous allons, als wij met
dezelfde vaart clOOrrijden &, zoals het
nu gaat; it est dans lee. - i, hij is op de hoogte; titre en , %,, op dreef zijn; „vrolijk"
zijn; titre en "-, de,.., bezig zijn met...;
mettre en "-d, aan de gang brengen (maken); mettre qn. en ,,,, (ook:) iemand
opmonteren, in een vrolijke stemming
brengen; se mettre en '', aan de gang
gaan; mettons nous en "J.1 nu kunnen we
vrolijk zijn !; it a de la peine 4 se mettre
en'', hij kan moeielijk op dreef komen;
une lois en "-, de raconter, als hij eenmaal
aan 't vertellen is; par le'',, met de trein.
trainage, m. 't vervoer met sleden; 't slepen.
trainailler, v.tr. voortslepen.
trainant, a. slepend; langdradig; robe ",e,
sleepjapon.
tralnard, m. achterblijver; treuzelaar; (arg.)
X sergeant-facteur; .I. bij 't schip afhangend touw.
trainasse, f. sleepnet (v. vogels); $ jonge
loot; duizendknoop, varkensgras.
trainasser, v.tr. slepende houden; e.,,, v.intr.
lang werk hebben, treuzelen.
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f. sleep (v. e. japon);
•
A
trame,
't slepen; sleep- trait, m. pii1; trek (gelaatstrek; karaktertouw; sleepnet; boszoom met struikgewas,
sprokkelhout; avoir a la -', (achteraan)slepen; laten slingeren (v. kleren &);
bateau a la "-i, boot, die gesleept wordt;
oiseau en '', nog niet „vlugge" vogel;
a la '', (arg.) to Iaat.
traineau, m. slede, arreslede; sleepnet.
traine-charrue, in. witstaartje.
traine-cul, m. (pop.) rondboemelende luilak;
(arg.) X zie territorial.
trainee, I. streep; spoor; lopend vuur;
(pop.) straatslet; ' de poudre, loopvuur.
traine-malheur, traine-misire, m. armoedzaaier, arme drommel, ongeluksvogel.
traine-patte, m. sukkel, die niet mee kan;
(avg.) X lijntrekker achter het front.
trainer, v.tr. slepen, voortslepen, meeslepen, voorttrekken; slepende houden,
rekken; ,■, une affaire, een zaak op de
lange baan schuiven; ,--, le boulet, een
kommervol bestaan voortslepen; ,.., la
jambe, met het been slepen, met moeite
lopen; ,.., la misere, een armoedig bestaan
voortslepen; "-, ses paroles, lijmerig spreken; ,---, la patte, voortsukkelen; ,---, les
pieds, sloffen; ,---, ...apres soi, na zich
slepen; ,--, qc. en longueur, iets slepende
houden, iets rekken; # qn. dans la boue,
iem. door 't slijk sleuren; e--, qn. par le nez,
iem. van alles wijsmaken; ,---,, v.intr. slepen; rondslepen, slingeren, niet op zijn
plaats liggen; sukkelen, kwijnen; lang
duren, niet vorderen, blijven slepen;
l'affaire traine, die zaak traineert; fa n'a
pas traine, daar is niet mee getreuzeld,
dat hebben ze gauw klaargespeeld; que
cela ne traine pas!, en een beetje voortgemaakt !; faire'' qc., iets slepende houden; cela traine dans tous les livres, dat
vindt men in alle boeken weer terug;
se e,,, (voort)kruipen; zich met moeite
voortslepen; ces enfants trainent par les
rues, die kinderen zwerven altijd op straat.
traine-rapiiret, m. sabelsleper, vechtjas,
houwdegen.
trainerie, f. gerektheid; getalm, gedraal,
getreuzel.
traine-savates, f. slofster.
traineur, m. sleper; achterblijver; e•-, de sabre,
sabelsleper, vechtjas.
train-gabarit, in. laadmaltrein.
trainglot, zie tringlot.
train-exposition, m. reizende expositie die
de produkten van een land me& bekendheid geven moet in een ander.
train omnibus, m. boemeltrein.
train poste, m. post-, mailtrein.
train-train, m. gewone gangetje, sleur; aller
continuer of suivre son petit ,--,, kalmpjes
aan doorsukkelen.
traire, v.tr. melken; (fig.) geld afzetten aan.

trek; merkwaardige gebeurtenis); lijn,
streep, streek; daad, bedrijf; teken,
blijk; teug, slok; streng, trekriem; .1%
loopje; voorzet (le zet bij 't schaken);
,-, d' ami, vriendendienst; un,■., de bateaux,
een hele rij sleepbooten aan elkaar gesjord; ,-, du compas, windstreek; ,-, d'esprit, geestig woord, geestige zet; un "-, de
lumiere, een lichtstraal2, een „licht" dat
iemand opgaat; f.%., de plume, pennestreek;
,--i de satire, hatelijkheid; e■., de scie, zaagsnede; ,-., d'union, verbindingsstreepje;
"-, du vent, windrichting; avoir "-, a, betrekking hebben op; avoir du P,,, een
pittige stijl hebben; avoir le, het eerst
uitkomen (bij 't kaarten); avoir un faux
dans les yeux, loensen; donner deux ,■,s,
twee zetten vOOrgeven, faire (jouer) un
,, a qn., iemand een poets bakken; faire
des '-s a sa femme, zijn vrouw ontrouw
zijn; lancer des i--,5 matins, hatelijke opmerkingen maken; relever un "s, op een
hatelijkheid ingaan; a grands mss, in
brede trekken (schetsen); 4 longs mss,
met lange teugen (drinken); a plein ,---,,
zo hard men kan, met voile kracht; a un
"-, d'arc, op een boogschot afstand; dessin
au'', omtrektekening; comme un ,--, , als
een pijl uit een boog; dans ses"--, s generaux,
in aigemene trekken; d'un (seul) ",,
tout d'un "s, met een (penne)streek;
in eens; aan een stuk; en deux ",s, in
twee teugen; ,.., pour ,,,, trek voor trek,
mannetje voor mannetje; sur leers ,-,,s,
op hun gelaatstrekken, op hun gezicht.
trait, a. getrokken; or e.,,, gouddraad.
traitable, a. handelbaar.
traitant, a. behandelend; me'decin ",, behandelende geneesheer; •••,, m. (oudi.)
pachter van de belastingen.
traite, I. tocht, weg (in eens afgelegd);
handel; wissel(brief); 't melken; f., a vue,
$ zichtwissel; la "--, des blanches, handel
in blanke slavinnen.; la ' des noirs (of
des negres), de slavenhandel; tout d'une
,.,, in een stuk door, achter elkaar.
traite, in. verhandeling; verdrag.
traitement, m. behandeling; traktement;
,-•., d'attente, wachtgeld; "-, initial, ,--, de
debut, aanvangssalaris, begintraktement;
en '', onder behandeling.
traiter, v.tr. behandelen, bejegenen; uitschelden, uitmaken (voor); onthalen,
trakteren; ,-", qn. plus bas que terre, iem.
behandelen als een stuk vuil; ,---, qn. de
baron, mijnheer de baron tegen iem.
spelen; ‘-.., qn. de coquin, iem. voor
schelm uitmaken; "., qn. d'egal, iem. als
zijn gelijke behandelen; ' qn. de haut en
bas, iem. uit de hoogte behandelen of uit
de hoogte op hem neerzien; ,,.., qn. de Turc
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a More, iem. zeer hard behandelen;
qn. en ami, en enfant of comme un enfant,
iem. als vriend, als een kind behandelen;
se faire ,---, d'une maladie, zich laten behandelen voor een ziekte; "-,, v.intr. tot
een vergelijk komen; practiseren (als
notaris); ,-, avec, omgang hebben met;
onderhandelen met; ,-%-, de, handelen over;
onderhandelen over; ,■,, v. pr. se ,-,,, zich
(geneeskundig) behandelen, zich trakteren; elkaar behandelen; behandeld
(kunnen) worden; se'' bien, het er goed
van nernen; se ,--, de voleurs, elkaar voor
dief uitmaken.
traiteur, m. gaarkok, restaurateur, cuisinier.
traitoire, in. klemhaak.
traitre, m. -esse, f. verrader, verraadster;
en ,,,, verraderlijk; ~, a. verraderlijk,
vals; pas un ,,, mot, geen stom woord.
traitreusement, adv. verraderlijk.
traitreux, a. (oud) verraderlijk.
traitrise, I. verraad, verraderlijke streek.
Trajan, in. Trajanus; colonne ~e, zuil van
Trajanus (in Rome).
trajectoire, f. baan (v. e. kogel, planeet &).
trajet, m. traject, afstand; overtocht, overvaart, reis; afgelegde weg.
tralala, m. lawaai, poehaai; grand ,■,, groot
toilet; un grand ', (tam.) een gr(0)t(e)
fuif of feestmaal.
tramail, m. driedubbel gemaasd (vis- of
vogel)net.
trame, f; inslag (v. e. weefsel); levensdraad,
draad; komplot, samenzwering.
tramer, v.tr. inslaan, inschieten (bij wevers);
smeden, brouwen (iets kwaads); ",, v. pr.
se —., ingeslagen & worden; gesmeed &
worden; it se trame qc. id, er wordt hier
iets op touw gezet dat niet in de
haak is.
tramontane, f. poolster, noordster; noordenwind; noorden; perdre la ,...,, van zijn
stuk raken.
tramway [tramwe], m. tram.
tranchant, a. snijdend, scherp; scherp afstekend; beslissend, bits, scherp; dcuyer
"..), voorsnijder; i---, , m. 't scherp (v. e.
mes &); et deux ~s, tweesnijdend.
tranche, f. snede, plak, schijf; rand van
munten; smidsbeitel; ,,.., de jambon, plakje
ham; ", de melon, meloenschijf; (arg.) X
politiemuts; dore sur', verguld op snee;
une ~ de vie, een stuk leven; se payer
une ~ de..., (pop.) zich eens trakteren
o p...
tranchEe, f. uitgraving, geul; X loopgraaf;
(arg.) vrouw; ,---,s, snijdingen, buikpijn,
koliek.
tranchefile, f. insteekband (v. boeken).
tranche-fromage, m. (arg.) X slakkensteker.
tranche-gazon, tn. zodensteker.
tranchelard, m. spekmes.
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tranchement, in. 't snijden.
tranche-montagnet, m. pocher, snoever.
trancher, v.tr. of-, doorsnijden, afhouwen;
zagen (v. marmer); (fig.) doorhakken,
beslissen, een Bind maken aan (een moeilijkheid &); "-, le mot of le ~ net, 't kind
bij zijn naam noemen, zeggen waar het op
staat, er geen doekjes om winden;
tranchons le mot!, laten we het nu maar
ronduit zeggen !; P., une question, een
vraag beslissen, de knoop doorhakken; '', v.intr. snijden; sterk afsteken,
uitkomen (v. kleuren); ' court, plotseling afbreken; tranchons la!, laat het nu
genoeg zijn !; ,--, dans le vif, in 't vlees
snijden; er het mes in zetten; ,-, du grand
(seigneur), den groten heer uithangen;
,., du nicessaire, de onmisbare spelen;
,■, sur tout, op beslissende toon over
alles praten.
tranchet, m. schoenmakersmes; snijbeitel.
trancheur, in. kabeljauwsnijder; snijder van
hout voor fineerwerk; (arg.) ruituitsnij der,
tranchoir, in. hakbord, snijbord.
tranquille [-kil], a. -ment, adv. rustig, stil,
kalm; gerust; op zijn gemak.
tranquillisant [-kili-], a. geruststellend.
tranquilliser [-kili-], v.tr. geruststellen, tot
kalmte of rust brengen; '', v.pr. se ~,
zich geruststellen; bedaren, kalmeren.
tranquillitê [-kili-], f. stilte, rust, kalmte;
gerustheid; ,-%-, d'dme, gemoedsrust.
transaction [trazaksja], f. minnelijke schikking; verdrag, overeenkomst.
transafricain, a. dwars door Afrika heen.
transandin, a. dwars door de Andes.
transalpin [trdzalpe], a. aan gene zijde der
Alpen.
transatlantique [trdzat-1, a. transatlantisch;
,---,, m. boot naar de overzijde v. d. Atlantische Oceaan; la T—, I. transatlantische stoomvaartlijn.
transbordage, m. zie transbordement.
transbordement, in. overlading (in een
ander schip &); 't overstappen (van trein
op trein).
transborder, v.tr. v. 't ene schip in 't andere
overladen.
transbordeur, m. .6 overhaal, pont; zweefbrug (ook pont ,--,); rollend platform (v.
spoorweg).
transcendance, f. uitstekendheid, voortreffelijkheid; overwicht; bovenzinnelijkheid.
transcendant, a. uitstekend; bovenzinnelijk;
ge'ometrie ,-. .ie, hogere meetkunde; philosophie ,--, e, hogere metaphysica.
transcendantal, a. transcendentaal, bovenzinnelijk. [tinent.
transcontinental, a. over het (hele) contranscripteur, m. overschrijver.
transcription, f. overschrijving; afschrift;
it (over)zetting, transcriptie.

transcrire
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transcrire, v.tr. overschrijven; overzetten;
J` transponeren voor een ander instrument.
transe [tras], f. (meest pl.) trance; angst,
benauwdheid; etre dans les ,--,s, etre dans
des ,---ds mortelles, in doodsangst zitten.
transept [-sept], in. dwarsschip, kruisbeuk
(van een kerk).
transiquatorial, a. aan de andere zijde van
de evenaar.
transferable, a. over te brengen, overgedragen kunnende worden.
transferement, m. overbrenging, overdracht.
transfuser, v.tr. overbrengen; verplaatsen;
(een recht &) overdragen (van... op...,
de... d...); se ,---,, overgebracht worden;
zich verplaatsen, zich begeven.
transfert, in. (akte v.) overdracht; 't overbrengen, $ overbrenging, verplaatsing (v.
een zaak).
transfiguration, f. verheerlijking van Christus (op Thabor).
transfigures, v.tr. van gedaante veranderen;
verheerlijken; se ,,, verheerlijkt worden
(gelijk Christus).
transformable, a. vervormbaar.
transformateur, m. 1 transformator, omvormer.
transformation, f. gedaanteverwisseling;
hervorming, herschepping; verbouwing;
herleiding, reductie; damespruik; coefficient de ,-•-,, reductiegetal.
transformer, v.tr. van gedaante veranderen;
vervormen, herscheppen.
transformisme, m. leer van de soortverandering door aanpassing.
transformiste, in. aanhanger van het transformisme; ,,,, a. transformistisch.
transfuge, in. overloper; afvallige.
transfuser, v.tr. Overgieten.
transfusion, f. Overgieting.
transgargêtique, a. aan gene zijde van de
Ganges.
transgresser, v.tr. overtreden (een gebod).
transgresseur, m. overtreder.
transgressif, a. overtredend.
transgression, f. overtreding; 't buiten de
oevers treden.
transhumance, I. 't heen en weer trekken
der kudden van en naar de bergweiden .
transhumer, v.intr. naar 't gebergte trekken
om te grazen.
trans' [träsii, a. verkleumd, verstijfd;
amoureux ,-,, koele vrijer, beschroomd
minnaar.
transiger, [-zi-], v.intr. tot een vergelijk
komen, in der minne schikken, transigeren; #%., avec sa conscience, het met zijn
geweten op een accoordje gooien; ' sur
qc., over iets onderhandelen.
transir, [trdsir], v.tr. doen verkleumen (v.
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koude); doen verstijven (v. schrik); ,,,,
v.intr. verkleumen; verstijven.
transissement [-sis-], m. verkleuming, verstijving.
transit [trdzit], in. $ doorvoer, transito.
transitaire [-zi-], a. $ transito-, doorvoer-.
transiter [-zi-], v.tr. $ (waren) doorvoeren;
,■,, v.intr. tolvrij doorgevoerd worden,
doortrekken.
transitif [trdzi-], a. overgankelijk (v.
werkw.); overgangs-.
transition [träzi-], f. overgang; faire '',
een overgang vormen (naar, vers); menage,
les , is, voorzichtig van het een op 't ander
overgaan.
transitivement [-zi-], adv. transitief.
transitoire [trAzi-], a. voorbijgaand, tijdelijk; overgangs-.
transitoirement [-zi-], adv. in het voorbijgaan; bij wijze van overgangsmaatregel.
transjuran, a. aan gene zijde van de Jura.
translates, v.1 . (oud) vertale'i.
translateur, In. (oud) vertaler.
translatif, a. overdragend; acte ,., (de Propride), akte van overdracht.
translation, I. verplaatsing; overbrenging,
overdracht; ,,, d'une fete, RK verschuiving van een heiligendag.
transleithan, a. aan gene zijde van de Leitha.
transiucide, a. doorschijnend.
translucidité, f. doorschijnendheid.
transmarin, a. overzees.
transmêditerranêen, a. aan de overzijde
van de Middellandse Zee.
transmetteur, m. % spreektoestel; 1-• seingever, doorzendtoestel; ,-..,, a. overbrengend; apparel' ,...,, doorseintoestel.
transmettre, v.tr. overdragen, overbrengen,
ter hand stellen; doen overgaan, voortplanter', 4-1-0 overseinen; a ,-.,, gelieve
adres te verlenen; ,,,, v. pr. se ,.,, overgedragen (kunnen) worden; zich voortplanten, voortgeplant worden.
transmigration, f. verhuizing; ' des dmes,
zielsverhuizing; la ,--, de Babylone, de
Babylonische ballingschap.
transmissible, a. overdraagbaar.
transmission, f. overdracht; overbrenging;
voortplanting; f•-, orale, mondelinge overlevering; ,.., d chaine, kettingoverbrenging; ,-,, de l'heure par dlectricite, electrische regeling van de loop der klokken;
des pouvoirs, overdracht; courroie de
,,, drijfriem.
transmuable, transmutable, a. veranderbaar,
omzetbaar.
transmuer, transmuter, v.tr. veranderen,
omzetten.
transmutabilitê, f. veranderbaarheid.
transmutation, f. verandering, omzetting.
transpadan, a. aan gene zijde van de Po
(g elegen).

transparaitre
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transparaitre, v.intr. doorschijnen.
transparence, f. doorschijnendheid; doorzichtigheid.

transparent, a. doorschijnend; doorzichtig;
",,, m. transparant°.

transpercement, m. doorboring.
transpercer, v.tr. doorboren, doorsteken.
transpirable, a. uitzweetbaar.
transpiration, I. uitwaseming; 't zweten;
zweet; etre en ~, transpireren.
transposer, v.intr. uitwasemeri, zweten, transpireren; (fig.) ruchtbaar worden, uitlektransplantation, /. verplanting.
[ken.
transplant zr, v.tr. verplanten, overplanten;
verplaatsen.

transplantoir, m. verplantschopje.
transport, m. vervoer, transport; (troepen)transportschip; overdracht, afstand; vervoering, verrukking; opwelling, uitbarsting (van enthousiasme &), vlaag;
,, au cerveau, 't ijlen; vlaag van waanzin;
~ d'amour, liefderoes; ,.., de colere, uitbarsting van woede; ,---, de joie, opgetogenheid van blijdschap; ~ de justice sur les
lieux, het zich begeven van de justitie
naar de plaats van het delict; contenir ses
#■ss, zijn hartstochtsuitingen beteugelen;
faire le ,-, de, vervoeren; faire des ~s, zich
met vervoer belasten.
transportable, a. vervoerbaar.
transportation, f. 't overbrengen (v. misdadigers naar een strafkolonie).
transports, m. getransporteerde (naar een
strafkolonie); ,,,, a. verrukt, vervoerd, in
vervoering; ~ de joie, buiten zich zelf van
vreugde.
transporter, v.tr. vervoeren; overdragen (in
rechten); overbrengen; in verrukking, in
vervoering brengen; se ~, zich verplaatsen, zich begeven (naar, chez qn., sur les
lieux); se "-, (en imagination of par l'imagination) dans l'avenir &, zich in zijn verbeelding in de toekomst verplaatsen.
transporteur, tn, transportondernemer, expediteur; transportkabel, -band; aanvoerdoek; ~ ae'rien, transportkabel.
transposable, a. verplaatsbaar.
transposer, v.tr. verplaatsen, verzetten;
.1% transponeren.
transpositeur, m. (& a. in: piano ~), j'
transponerende piano.
transpositif, a. langue ~ive, taal, die in
grote mate omzetting der woorden of
vrije woordschikking toelaat (inz. Grieks
en Latijn).
transposition, I. overplaatsing, verzetting.
transrhenan, a. overrijns.
transsaharien, a. door de Sahara gaand of
lopend.
transsequanien, a. (& m.) aan gene zijde van
de Seine wonend(e).
transsibtrien, a. aan de overzijde van Si-
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berie ~, m. le ,,,, de spoorweg door
Siberi e.
transsubstantiation,f.RK transsubstantiatie:
verandering v. brood en wijn in 't vlees
en bloed van Jezus Christus.
transsubstantier, v.tr. in een andere zelfstandigheid veranderen, omzetten.
transsudation f. doorzweting.
transsuder, v.intr. doorzweten.
transteverin, a. aan gene zijde van de
Transvaal, m. Transvaal. [Tiber.
transvalien, a. Transvaals; T~, m. Transvaler.
transvasement, tn. Overgieting.
transvaser, v.tr. Overgieten, overtappen.
transvaseur, m. Overgieter; overtaptrechter.
transversaire, a. dwars (v. spier).
transversal, a. -ement, adv. dwars, overdwarslijn; rue ,---,e,
dwars; ligne'e,
dwarsstraat; ~e, f. dwarslijn, X dwarsverbinding.
transverse, a. schuin, dwars.
transvider, v.tr. overschenken, -gieten.
transylvain, a. & m. Zevenberger; T,-•,, m.
bewoner van Zevenbergen.
Transylvanie, I. Zevenbergen.
transylvanien, zie transylvain.
trantran, m. gewone gangetje, sleur, routine; continuer son petit ~, zijn gewone
gangetje gaan; zie ook train-train.
trapeze, tn. trapezium; zweefrek.
trapêziste, m. & f. trapezekunstenaar,
-kunstenares.
trapezoide, m. vierhoek waarvan al de zijden
en hoeken ongelijk zijn.
trappe, I. valluik; schuif (v. e. schoorsteen);
knip, val, wolfskuil; la Tom, de Trappistenorde of de abdij te la Trappe.
trappeur, m. trapper, beverjager.
trappiste, m. Trappist (monnik); ~, a. van
de Trappisten.
trappistine, f. zuster der Trappistenorde;
soort likeur.
trappon, m. kelderluik (bij de straat).
trapu, a. gedrongen, kort en dik.
traque, I. klopjacht.
traquenard, m. drieslag: soort tel- of pasgang
van een paard; val; valstrik.
traquenarder, v.tr. in de val lokken, in een
valstrik vangen; ~, v.intr. in drieslag
stappen.
traquer, v.tr. afjagen; omsingelen, achtervolgen, nazitten; insluiten; ~, v.intr.
(pop.) bang zijn.
traquet, [-lie], m. vanghaak, bunsingval;
tremelklepper; $? bruin- of zwartkeeltje.
traqueur, m. drijver (bij de jacht); (pop.)
bangerik; ~ de dot, bruidschatjager (die
een rijk meisje zoekt te trouwen).
tress, tn. tras.
traumatique, a. door een wond ontstaan,
traumatisch; fievre ~, wondkoorts.

traumatisme
traumatisme, m.
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stoornis in de algemene toestand door een mare verwonding.
travail [-vajl, m. (p1. travaux) werk, arbeid;
inspanning; bewerking; barensnood; (pi.
,.-s) noodstal, hoefstal; travaux dolts, /5schriftelijk werk; travaux forces, dwangarbeid; P--, manqud,
't achterblijven der
vrucht in de baarmoeder doordat de
weeen uitblijven; travaux publics, openbare
werken; ,-,-, a la piece (a la Oche), stukwerk; travaux d'approche, X naderingswerken; travaux d'art, .A. kunstwerken
(aan spoorweg &); les travaux d'Hercule,
de werken v. Hercules; ,-%., des champs,
veldarbeid; ,--, du corps, lichamelijke
arbeid; ,.., de nuit, nachtarbeid, -werk;
de table, tafelloge; avoir le ", facile,
makkelijk werken; etre au ,-..-,, aan 't werk
zijn; ce bijou est d'un beau ,■,, die edelsteen is fraai bewerkt; en ,-, d'enfant,
in barensnood; assistance par le ,,,,
werkverschaffing; sans ,.•,, zonder werk,
werkeloos.
travaille, a. bewerkt, doorwrocht; geplaagd,
gekweld (door, de).
travailler, v.tr. bewerken2, bearbeiden;
kwellen, verontrusten; instuderen, zich
oefenen op; ".., un cheval, een paard africhten of inrijden; ,-,-, les cotes a qn., iem.
de ribben smeren; ' les es grits, de gemoederen ophitsen, -opruien; la favre le
travaille, hij heeft een koortsaanval, hij
lijdt aan koortsen; cela me travaille au
dedans, dat kwelt of beangstigt mij; ,-•,
un morceau de piano, een stuk instuderen;
,---, son piano, oefenen; ,--, la tire, als zakkenroller „werken", werken met twee
vingers; e■i • v.intr. werken (ook: leren,
zich oefenen & v. e. vulkaan, v. hout,
schepen &); verschieten (v. kleuren),
gisten (v. wijn); ,,, ti, werken aan, zich
bezighouden met; ,•-, á l' cell, voor tjomme
werken; ,■-, pour le roi de Prusse (pour le
grand Turc), voor tjomme (= niets)
werken; faire e., son argent, zijn geld niet
renteloos laten liggen; ' hors cloche;
Overwerken, Overwerk doen; se ,■,, bewerkt & worden; zich laten bewerken;
zich inspannen, zich kwellen; se e%, r esprit,
zich het hoofd breken.
travailleur, m. -euse, f. arbeider, werker,
-ster; (arg.)1dief. ", a. arbeidzaam.
travailliste, m. lid der arbeiderspartij; ,,,, a.
van de arbeiderspartij.
travee, I. ruimte tussen twee balken, juk,
spanning, yak; bovengalerij (v. e. kerk).
travers, m. dwarste, breedte, wijdte; zijde
(v. e. schip); dwarsstuk, -touw &; verkeerdheid, gebrek; onregelmatigheid, grilligheid; un /-%-, de doigt, een vinger breed
(van iets); avoir du i-%, dans l'esprit, een

F
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beetje raar zijn; a ,---, of au ,■-, de, door,
middendoor; dwarsdoor, door... heen; a
le bois of au ,,, du bois, dwars door
't bos; a tort et sa,-,,, in 't wild, in 't honderd, onbezonnen; au ,--, de sa chemise,
door het hemd heen; au ' de l'ennemi,
dwars door den vijand heen; au "-, du
jour, tegen het licht; de ,---,, schuins,
van ter zijde; scheef, verkeerd; esprit
de ,,,, dwarskop; avaler de i.-.,, zich verslikken; avoir mis son bonnet de ,--,,
slecht g mutst zijn; se mettre en ,--, de,
dwarsbomen; prendre qc. de ,■,, iets verkeerd opnemen; regarder qn. de ,■,, iem.
van ter zijde, boos of minachtend aanzien; en,- • - ,, overdwars; pro; it en ,---i , dwarsprofiel; en ", de, dwars voor, dwars over;
par le ,-,, in de dwarste.
traversable, a. over to steken &.
traverse, f. dwarshout, kruisbalk; dwarsligger (op spoorwegen); dwarswal; zijweg;
(fig.) tegenspoed, beletsel; '' mobile,
draaischamel; ,--/ d'arrare (d'avant), achterste (voorste) bufferbalk; chemin de ,-,,
dwarsweg, zijweg; se mettre a la ,■,, in de
weg komen.
travers6e, f. hervaart, overtocht; 't oversteken, wegovergang (van draden); ,---, de
voie, kruispunt van spoorwegen.
traversement, m. 't oversteken &.
traverser, v.tr. overgaan, oversteken; doortrekken, dwars gaan door (een bos &);
doorboren, doordringen; dOOrmaken, meemaken; dwarsbomen; hinderpalen in de
weg leggen; ,--, l'ancre, kt, 't anker kippen;
i..., l'esprit, door het hoofd gaan, (even)
opkomen (v. een gedachte); ,--,, v. pr. se
,%-,, overgegaan & worden; elkaar tegenwerken; traverseren, overschenkelen (v.
een paard); #-■,, v.intr. traverseren, overschenkelen (v. een paard).
traversier, a. dwars-; rue ,■siere, dwarsstraat; flute ',dike, ,P dwarsfluit.
traversin, m. peluw, peuluw; dwarshout
(van een vat); kruisbalk.
travertin, m. Travertijnse steen.
travesti, a. verkleed; bal , .i, gecostumeerd
bal; role ,-%-,, travestirol; ^-,, m. travesti(rol).
travestir, v.tr. verkleden, anders inkleden;
een parodie maken van; travesteren; se
,---,, zich verkleden.
travestissement, m. verkleding, vermomming.
travestisseur, m. maker van een boertige
omwerking van een toonelstuk.
travon, m. draagbalk, schoorbalk.
trayage, m. 't melken.
trayeur, m. melker; ,--,, a. melkend, melk-,
tot melken dienend.
trayeuse, f. melkster.
trayon, m. speen (v. e. uier), tepel (v. e. dier).

trebuchage
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tribuchage, m. 't wegen op een goudschaal. trembleur, a. bevend; ,-,, in. die beef t;
lafaard, durfniet; kwaker; ~ electrique,
trebuchant, a. volwichtig (v. munten); struikelend.

trêbuchement, tn. struikeling.
tribucher, v.intr. struikelen; doorslaan (v. d
schaal).

tribuchet, in. muntschaal, goudschaal;
vogelknip.
tridame, drommels !
hale, a. getrokken (v. e. draad).
frillier, v.tr. draadtrekken.
trifilerie, f• draadtrekkerij.
tréfileur, m. draadtrekker.
tref(fe), m. (pop.) zie trefle.
trifle, m. $ klaver; klaverblad; klaveren (in
't kaartspel); 4%. klaverblad; (arg.) rooktabak; (pop.) achterste; i•-, 4 cing feuilles,
(fam.) watjekou.
trifle, a. klaverbladvormig; X met drie
kamers (v. een mijn).
trifle-i-quatre, m. $ klavervier.
triflerie, I. klaverwei.
frillier, in. putter, distelvink.
trifliire, I. klaverveld.
trifoncier, in. grondeigenaar.
trêfonds, tn. ondergrond; savoir le fonds et
le ' d'une affaire, een zaak grondig of
door en door kennen.
treillage, tn. latwerk, traliewerk.
treillager, v.tr. van tralie- of latwerk voortreillageur, in. traliewerkmaker. - [zien.
treille, f. wijnstok langs latwerk; met wijnstok begroeid prieel; le jus de la ', de
wijn.
treillis, m. netvormig traliewerk; vlechtwerk (in gewapend beton); kippengaas;
glanslinnen, dril.
treillisser, v.tr. van traliewerk voorzien, betrali en ; vlechten.
treize, dertien; dertiende.
treize metres, m. , kleine vliegmachine.
treiziime, a. (& tn.) dertiende (deel).
treiziimement, adv. ten dertiende.
trilissage, m. 't betralien, rasteren; raster[werk.
trêma, tn. deelteken.
trimail, in. schakelnet.
trêmaille, a. geknoopt als een schakelnet.
tremblaie [-ble], f. trilpopulierbos.
tremblant, a. bevend, sidderend; ,%-,, tn.
trilnaald; j` tremulant (orgelpijp); tee, f.
J` tremulant.
tremble, m. $ trilpopulier, esp; ~, f. W
sidderrog; (arg.) koorts.
tremble, a. met bevende hand (geschreven),
beverig (schrift).
tremblement, tn. beving, rilling, trilling;
siddering; tout le r-i, de hele santekraam;
,---, de terre, aardbeving.
trembler, v.intr. beven; sidderen, rillen,
bibberen, trillen; vrezen; ~ de tout son
corps, over zijn hele lichaam beven;
"-, v.tr. ,-, la fievre, rillen van de koorts.

zie trembleuse.

trembleuse, f. IK■ electrische schel.
tremblotant, a. bibberend, trillend, beverig.
tremblote, f. (pop.) bibberatie, beefziekte,
beverik, angst.

tremblotement, m. trilling, beving, bibbering; 't trillen &.

trembloter, v.intr. bibberen, trillen.
trimie, /. tremel van een korenmolen; ,-., de
chargement, vultrechter.

trimiire, a. in: rose ~,$ stokroos.
trimois, m. zomerkoren; mengsel van wikke
en koren (voor groenvoer).

tremolo, in. J' triller; trilling in de stem.
tremoussement, m. schudding; trilling:
't klapwieken.

trêmousser, v.intr. klapwieken; se e•,, zich
heen en weer bewegen, huppelen.

tremoussoir m. (oud) schommelstoel.
trempage, m. 't vochten (v. papier).
trempe, f. harding, hardheid (v. staal en
ijzer); flinkheid, karakter, kracht; (pop.)
rammeling; recevoir une ,..i, een pak slaag
krijgen, op zijn kop krijgen; de la mime
,,-,, van dezelfde soort, even flink als...;
de votre ,%-,, van uw slag; d'une bonne r',
goed gehard; flink, krachtig; mettre en'',
in de week (meuk) zetten.
trempi,a.doorweekt, doornat; (fig.) gehard;
dme fortement ‘--, e, onbuigzaam karakter;
comtne une soupe, zo nat als een kat,
kletsnat.
tremper, v.tr. weken; (in)dopen; bevochtigen; harden (staal) ;(fig.) harden, stalen,
sterken (het karakter &); ~ la soupe, de
bouillon op de sneden brood gieten;
son yin, water in zijn wijn doen; ,---,, v.intr.
to weken liggen; ,-, dans un complot, betrokken zijn in, medeplichtig zijn aan een
samenzwering; ses moustaches trempaient
dans sa tasse, zijn snor hing in zijn kop;
mettre ', in de week zetten.
tremperie, I. vochtkamer (v. e. drukkerij).
trempette, f. stukje brood dat men in wijn,
melk & doopt; faire la i-.# , zijn broodsoppen.
trempeur, in. vochter.
trempis, in. vocht waarin iets geweekt
wordt; bad.
tremplin, m. springplank; (fig.1 verkiezingsleus; essayer le ~, debuteren.
beving (met zeer kleine
trimulation, f.
verplaatsing der spieren).
trembler, v.tr. doen trillen; ,-,., les doigts, met
de vingers trommelen.
trentain, m. (sp.) 3o punten; RK 3o missen
voor een overledene.
trentaine, f. dertigtal; 3o-jarige leeftijd.
trente, dertig; dertigste; ,---, et quarante, soort
kaartspel.

r

trente-chevaux
8o8
tributaire
trente-chevaux, f. auto van 3o P.K. [voet.
ti de scieur, zaagbok; monter sur les
trente-deux-pieds, m. f orgelpijp van 32
acteur worden.
trente-et-un, een en dertig; se tnettre sur son treuil [treej],
rol, spil, windas; kabelzich in pontificaal steken.

.trentenaire, a. dertigjarig;

wagen (voor kabelballons); wijnpers.
m. dertig-

jarige gedenkdag.

trente-six, zes en dertig; f■0 fois, „honderd"
keer; vous avez donc
de filles?, hebt u
dan roo dochters?; tous les du mois,
met St. Juttemis, nooit; vous m'avez fait
faire les ti voyages, je hebt me honderd
keer heen en weer laten lopen voor niks.
trente-sous, m. (pop.) soldaat der garde
nationale in de oorlog van r87o-71.
trentiime, a. (& m.) dertigste (deel).
trepan, m. schedelboor; schedelboring;
pante, steekboor.
trepanation, f.
operatieve opening door
doorboring van een been, schedelboring.
trepaner, v.tr.
door trepanatie openen,
de schedel doorboren.
tapas, m. 't overlijden, dood.
tapas* m. overledene; fête des mss, Allerzielen.
trepasser, v.intr. sterven, overlijden.
tripe, m. (arg.) menigte, toeloop.
trepidation, f. trilling, beving, schudding der
benen of van 't lichaam.
trepider,
schudden, beven.
trepied, m. drievoet; treeft.
trépignement, m. getrappel, gestampvoet.
trepigner, v.intr. stampvoeten; trappelen;
de joie, dansen van blijdschap.
trepointe, f. dunne strook leer (aan schoe- nen).
tris, adv. zeer, heel, hoogst, aller-.
Tres-Haut, m: , in: le ,-•-,, de Allerhoogste.
tresor, m. schat; schatkist, schatkamer;
mon ,■-,! schat ! schattebout ! le
public of le Tom, de staatskas; agent du
betaalmeester; bon du
schatkistbiljet; obligation du
schatkistpromesse.
trisorerie, f. thesaurie, schatkamer.
tresorier,
thesaurier, schatmeester; penningmeester.
tresoriire, f. penningmeesteres.
tresoriert-payeurt, m. rijksbetaalmeester.
't vlechten.
tressage,
tressaillement, m.
schrik, ontsteltenis.
opspringen, (op)schrikken.
tressaillir,
sprong omhoog.
tressaut,
tressauter, v.intr. opspringen.
balaycuse, stootkant,
tresse, I. vlecht;
bezemband (aan japon).
tresser, v.tr. vlechten.
tresseur, m. -euse, f. vlechter, -ster.
trensstok.
tressoir,
trêteau, m. schraag; stellage; (pop.) paard;
les max, kwakzalverstoneei; > de planken, het toneel (van reizend gezelschap);

r
r

hive, f. algemene wapenstilstand, bestand;

verpozing, rust; ti des confiseurs, nieuwjaarsvacantie van het Franse parlement;
de Dieu, Godsvrede; la "-, de douze ans,
het Twaalfjarig Bestand; faire ,•■•,
ophouden met; son mal ne lui donne pas de
ni repos), zijn kwaal laat hem
(ni
geen ogenblik rust;
de..., houd op
met...;
de railleries! geen gekheid
Trives, m. Trier.
[meer !
schrooitouw.
trevire, f.
trivirer, v.tr. kt, schrooien.
tri, m. 't uitzoeken, sortering; ombre zonder de ruiten, heer uitgezonderd; trek
(in whist); faire le
de trek halen;
faire un
sorteren, schiften.
triade, f. drietal.
triage, m. 't uitzoeken, 't schiften, 't sorteren; (arg.) keer, maal; gare de rangeerstation.
triangle, m. driehoek; J' triangel; (arg.)
hoed (bij de vrijmetselaars); montage en
driehoekschakeling.
triangulaire, a. -ment, adv. driehoekig.
triangulation, f. triangulatie (landmeting
met behulp der driehoeksmeting).
trianguier, v.tr. opmeten.
trias, [trias]
trias.
triasique [-azik], a. wat de trias betreft.
tribadisme,
Lesbische liefde.
tribal, a. van de stam.
tribasique, a. (scheik.) driebasisch.
tribomitre, fn. wrijvingsmeter.
tribord, m. c stuurboord; mss,stuurboordwacht; faire feu de et de bdbord, alle
middelen In 't werk stellen.
tribu, f. stam, volksstam; la ti sainte of
sacree, de stam van Levi.
tribulation, f. tegenspoed, wederwaardigheid.
tribun, In. (volks)tribuun, volksredenaar;
volksmenner, ti militaire,krijgstribuun;
#■., du peuple, volkstribuun.
tribunal, m. rechtbank, vierschaar;
arbitral (d'arbitrage), scheidsgerecht;
de commerce, handelsrechtbank;
de la
penitence, biechtstoel; des prises, prijsgericht;
du sang, Bloedraad.
tribunat, m. ambt van tribuun; tribunaat,
regering der loo tribunen (in Frankrijk
1799).
tribune, I. spreekgestoelte; galerij, tribune
(voor toehoorders, toeschouwers).
tribut, m. schatting, belasting; tol; payer
a, cijns betalen aan; payer le ' d
nature, de tol der natuur betalen.
tributaire, a. cijnsbaar, schatplichtig (aan,
de); fleuve
zijrivier.

tricar
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tricar, m. motordriewieler (voor ombrengers &).
tricentenaire, a. driehonderdjarig; ,--,, m.
Soo-jarige gedenkdag.
triciphale, a. driehoofdig.
triceps [-seps], m. driehoofdige spier, triceps.
tricher, v.tr. bedriegen; ,-,, v.intr. vals spelen.
tricherie, f. bedriegerij (in 't spel &).
tricheur, m. -euse, f. valse speler, bedrieger,
-ster.
trichine [trikin of trifin], f. trichine.
trichine [-ki-], a. met trichinen.
trichineux [-ki-], a. trichineus; met trichinen.
trichinose [-ki-], f. ziekte door de trichine
ontstaan.
trichome [-Um], in. vlecht (ziekte v. h.
haar).
trichromie, I. driekleurendruk.
trick, m. trek (bij het whistspel).
triclin e, triclinium [-Om], m. eetzaal met
drie bedden (bij de Rom.).
tricoises, I. pl. hoefsmidsnijptang.
tricolor, m. driekleurige amarant; g driekleurige anjelier.
tricolore, a. driekleurig.
tricon, in. (spel) drie gelijke kaarten.
tricorne, m. & a. (chapeau e- , ) driekantige
hoed, steek.
tricot, m. breiwerk; gebreid goed, trui,
tricot; (oud) knuppel; faire du ,..,-,, breien.
tricotage, m. 't breien; breiwerk.
tricoter, v.tr. breien; f.i, v.intr. dribbelen;
des guiboles (des pincettes), (pop.) dansen, kuitenflikkers slaan; lopen; hem
smeren als een haas.
tricoteur, in. -euse, f. breier, breister;
' euse, breimachine.
trictrac, m. triktrakbord; triktrakspel.
tricycle, m. driewieler.
tridactyle, a. drievingerig.
trident, m. drietand (attribuut v. Neptunus).
tridentê, a. drietandig.
tridi, m. derde dag v. e. decade (Fr. republik.
kalender.)
triduum [-diiOn-i], in. driedaagse gebeden.
triê, a. in: ,,, sur le volet, uitgezocht; zie trier.
tradre, a. drievlakkig; angle e%-,, drievlakkenhoek.
triennal [trienal], a. driejarig; driejaarlijks.
triennalitê, [-end-] f. driejarige duur.
triennat [-en5], m. driejarige ambtsbekleding, driejarig diensttijdperk; tijdvak
van drie jaar.
trier, v.tr. uitzoeken, sorteren, schiften;
,.., sur le volet, met zorg uitzoeken.
trièrarchie [-fi], I. bevel over een there
(zie triere).
trierarque, m. bevelhebber over een triere;
burger die een triere uitrust.
Were, I. schip met drie roeibanken (Griek.).

tringle

Trieste, 1. Triest.
trieur, m. sorteerder, uitzoeker.
trieuse, I. sorteerster; X sorteermachine.
trifide, a. met drie spleten, driespletig.
trifoire, m. .e. triforium.
trifoliê, a. driebladig.
trifouillage, m. gescharrel, gerommel, gesnuffel.
trifouiller, v.intr. (pop.) scharrelen, rommelen; '', v.tr. doorsnuffelen.
trifouilleur, fn. snuffelaar, scharrelaar.
trifurcation, I. driesprong (v. weg).
trigame, a. driemaal gehuwd.
trigaud, a. (oud) bedrieglijk, vals.
trigauder, v.intr. (oud) bedriegen.
trigauderie, f. (oud) bedrog.
trigeminê, a. uit drie maal twee delen bestaand; met drie paren.
trigle, m. ',1 knorhaan, poon.
triglotte, a. drietalig.
triglyphe, m. driesnede (aan Dorische zui[len).
trigone, a. driehoekig.
trigonelle, I. $ drieblad, hoornklaver.
trigonocêphale, a. met driehoekige kop.
trigonometrie, f. driehoeksmeting, trigonometrie.
trigonomitrique, a. -ment, adv. trigonometrisch.
trijumeau, m. (nerf ,-..,) drielingzenuw; P•s(x),
drieling(en); ,-, elle(s), drieling(en).
trilateral, a. driezijdig.
trilatire, fn. driehoek.
trilingue, a. in drie talen, drietalig.
trille [-rij], m. .1' triller.
trillion [triljei], m. billioen.
trilobê, a. $ drielobbig.
triloculaire, a. $ driehokkig.
trilogie, f. trilogie: serie van drie treurspelen, gedichten &.
trimard, in. (pop.) weg, straat; zwerver.
trimarder, v.intr. (pop.) tippelen; zwerven.
trimardeur, m. (pop.) landloper, zwerver.
trimbalage, trimbalement, m. 't meeslepen
trimba(1)1er, v.tr. overal meeslepen, ronddragen; se e.%,, zich voortslepen.
trimensuel, a. drie maal per maand (verschijnend).
trimer, v.intr. (pop.) zich afwerken, ploeteren, sloven, draven en sjouwen.
trimestre, in. kwartaal, drie maanden.
trimestriel, a. driemaandelijks.
trinêtre, m. driemeter, drievoetig vers..
[tuig).
trimeur, m. (pop.) ploeteraar.
trimoteur, a. en m. ,t driemotorig (vliegtrimourti, f. drieeenheid der Indiers.
trinaire, in. driedelig.
tringle, I. gordijnroede; slaglijnstreep; lijst,
tengel; (arg.) X spuit: geweer; se mettre
la ', de buikriem nauwer toehalen;
to peux to mettre la ,--,, (pop.) daar blijf
je ketelaar van, dat kan je op je buik
schrijven,

tringler
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triste
tringler, v.tr. met de slaglijn aftekenen, triplet, v.tr. & intr. verdrievoudigen.
met krijt afstrepen.
triplette, I. fiets voor drie personen.
tringlot, m. X treinsoldaat.
triplicata,
derde afschrift; en
in triplo.
tringuelle, m. (pop.) drinkgeld.
Triplice, f. drievoudig verbond, driebond.
trinitaire, m. trinitarier;
f. hepatica, triplicien, a. van de Driebond (Duitsland,
padikaatjes;

a. trinitarisch.

Oostenrijk, Italie, voor 19i4)•

trinitê, f. drieeenheid, drievuldigheid; ile triplicitê, t. drievoudigheid.
de la Tr
' , Trinidad.
driepoot, -voet.
tripode,
trinitrotoluol, m. trinitrotoluol.
tripoli, m. tripelaarde; (pop.) foezel.
trintime,
drieterm.
Tripoli, I. Tripolis (stad).
trinqueballer, v.tr. bengelen, beieren.
tripolir, v.tr. met tripelaarde polijsten, poettrinquer, v.intr. klinken (met 't glas); (pop.)
sen.
pimpelen; op zijn ziel krijgen.
tripoli(tain), a. van Tripolis (land); Tom,m.
trinquet, m.
fokkemast.
Tripolitaan.
trinquette, f.
stagfok; petite e stormfok. Tripolitaine, I. ('t district) Tripoli.
trio, in. J' trio (ook: drietal).
tri-porteur, m. driewieler v. bestellers; baktriolet, in. achtregelig gedichtje (met herfiets op drie wielen.
halingen); J' triool; $ witte klaver.
tripot [TO], in. speelhol, -huis.
triomphal, a. zege-, triomf-; char
tripotage, tn. mengelmoes, poespas; gekonzegekar.

kel, knoeierij; de bourse, minder nette

triomphalement, adv. in triomf, zegevierend.
beursspeculaties.
triomphant, a. zegepralend, -vierend, triom- tripotailler, v.intr. (pop.) zie tripoter.
ferend.
tripot6e, f. (tam.) pak shag; hoop, massa.
triomphateur, m. zegevierend veldheer, tripoter, v.intr. morsen; (fig.) scharrelen,
overwinnaar.

triomphe, m. zegepraal, zege, triomf; zegetocht; arc de triomfboog; f. troef.

triompher, v.intr. zegepralen, zegevieren,
overwinnen.

trioxyde,

trioxyde (met drie atomen
zuurstof).
tripaille, f. ingewand (v. dieren).
tripale, a. driebladig (schroef).
triparti(te), a. verdeeld in drieen.
tripartition, f. verdeling in drieen.
tripatouillage, m. geknoei, gemors.
tripatouiller, v.intr. knoeien, morsen; futselen, morrelen, scharrelen;
v.tr. omwerken (een toneelstuk).
tripe, f. darmen, ingewanden (v. vee); pens;
mss, varse waar; vieille e d .1 , (pop.) oud
vel !; 4 la mode de Caen, pens met saus;
ceufs 4 la harde eieren aan schijfjes
met uien gestoofd; ti de velours, trijp;
rendre
et boyaux, het hart uit zijn lijf
spugen.
trip6e, I. zie tripaille, name
(pop.) een
pot nat.
triperie, f. penserij; plaats, waar men darmen en pens verkoopt.
tripette, f. pens v. klein vee; cela ne vaut
pas
dat is geen duit waard.
triphask a. Fk driejarig.
triphtongue, f. drieklank.
tripier, tn. -lire, I. pensverkoper, -ster; dik[zak.
triplace, a. driezits-.
driedekker.
triplan, fn.
triple, a. drievoudig; couronne ,---,, tiara,
pausenkroon; m. drievoud; en in
triplo.
triplement, adv. drievoudig, driedubbel;
verdrievoudiging.

knoeien, konkelen; geldwoeker drijven,
speculeren.
tripoteur, m. -euse, I. iem. die minder nette
beursspeculaties doet, beunhaas.
-lire, f. speelbuishouder, -ster;
tripotier,
konkelaar, -ster, knoeier, -ster.
drieluik: schilderij met twee
triptyque,
zijvleugels, die dicht geslagen kunnen
trique, t. (pop.) knuppel. [worden.
triqueballe, m. geschut-, sleepwagen; mallejan.
trique-madame, /. $ wit vetkruid.
triquer, v.tr. met de knuppel erop slam;
afrossen; sorteren (hout).
slaghout bij 't kaatsen; leidektriquet,
kersstellage.
galei met drie roeibanken.
trireme, I.
trisaleul, in. -e, f. betovergrootvader,
-moeder.
trisannuel, a. driejarig; dgiejaarlijks.
trisecteur [-sek-], -trice, a. in drieen delend.
trisection [-sêk-], f. verdeling in drie gelijke
delen.
trisme, trismus [-us], m. F klem(ziekte).
trismêgiste [tris-], a. driemaal grote (bijnaam v. Hermes (Mercurius).
trisse,
k tros.
trisser, v.tr. driemaal laten herhalen;
v. pr. se
(arg.) er vandoor gaan.
tris(s)yllabe, a. & m. drielettergrepig (woord).
tris(s)yllabique, a. drielettergrepig.
triste, a. -ment, adv. treurig, bedroefd;
droevig; naar, somber, neerslachtig,
donker, betrokken; > treurig, armzalig,
slecht; it a le yin
hij heeft een zwaarmoedige dronk; un
auteur, een armzalig schrijver; un auteur
een bedroefde (sornbere) schrijver,
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tristesse

tromper

tristesse, I. droefheid, treurigheid, droefenis. troisiimement, adv. ten derde.
triton, in. zeegod (half mens, half vis), triton; trots-kilos, in. (arg.) watjekou.
watersalamander; J' interval van drie hele trois-mats, m. )1 driemaster; X soldaat met
tonen.

[tend.

drie chevrons.

tritonien, a. fossielen van zeedieren bevat- trois-points, m. in: frere ,,,, vrijmetselaar,
tri-tri, m. $t zie bec-figue.

broeder .i.

triturable, a. dat fijngewreven kan worden. trois-ponts, tn. kt, driedekker; (arg.) hoge
triturateur, m. machine om fijn te malen.
zijden pet (van verdacht type).
trituration, f. fijnwrijving, fijnmaking.
trois-quarts, m. grote coupe; X soort
triture, I. routine, slag; in: avoir la ,--, des
grote vijl; jk driekwart viool; (lam.) bijna
a/ft:tires, doorkneed zijn in de handel.

volwassen haas; zie ook trocart.

triturer, v.tr. fijnwrijven, malen.
trois-quatre, m. J' 3/4 maat.
triumvir [-Om-], m. W drieman (b. d. Rom.). trois-six, m. dubbel sterke alkohol v. 36°
triumviral [-Om-], a. 0 van een (het) drieCartier of 85 tot 97 °/„; (arg.) brandewijn.
manschap.
trOle, f. ouvrier ci la ', werkman die eigentriumvirat [-Om-], m. ID driemanschap.
gemaakte voorwerpen rondvent.
trivalent, a. (scheik.) driewaardig.
trOl6e, f. sleep.
trivalve, a. driekleppig.
trOler, v.tr. overal meeslepen; /.,, v.intr.
trivelin, m. hansworst; wortelsteker (v.
rondlopen, rondslenteren, rondsjouwen.
tandarts).
trOleur, trOlier, m. rondventer.
trivelinade, f. potsenmakerij, hansworsterij. trolle, f. jacht met losgekoppelde honden;
triviaire, a. carrefour —', driesprong.
,---,, m. $ kogelbloem.
trivial, a. -ement, adv. plat; alledaags.
trolley [-le], m. .1-<, stroomafnemer (v. tram),
trivialises, v.tr. triviaal maken,
beugel.
trivialitê, f. platheid, gemeenheid; alle- trombe, f. hoos, waterhoos.
daagsheid; platte uitdrukking.
trombidion, in. ,•-, soyeuse, gelukspin.
trivium [-jOm], m. de drie wetenschappen trombine, f. (pop.) kop, gezicht.
(spraak-, rede-, disputeerkunst).
tromblon, in. donderbus; van boven brede
trot [trOk], m. ruiling, ruil; en ,--,, in ruil.
hoge hoed; (arg.) X machinegeweer;
trocart, tn. I trocart: door een canule omentrer come une ,•-,, binnen komen stuigeven stilet voor het verrichten van
yen; passer comme une,,, (en "-,), voorbij'nineties.
stuiven.
trochaique [-lid-], a. trochaelsch.
tromboler, v.tr. (pop.) liefhebben.
trochanter [-kâter], m. dijbeendraaier trombone, tn. J' trombone (schuiftrompet);
(spier).

trombonist.

trochee [-fe], m. trochaeus (versvoet van tromboniste, m. trombonist.
een lange en een korte lettergreep).
trompe, f. jachthoorn; soort trompet;
trochee [-fe], f. $ grondloten.
toeter (van een auto); snuit, tromp, slurf
trochet, in. $ bos, tros (vruchten, bloemen).
(van een olifant); zuigsnuit (van insecten);
trocholde, a. radvormig; articulation ,---,,
trompetgewelf; (pop.) neus; ,---, a signaux,
draaigewricht.

trogne, in. $ liguster.
troglodyte, m. holbewoner; .e soort aap;
3t winterkoninkje (ook ".., mignon).

troglodytique, a. van den holbewoner.
trogne, f. bakkes, tronie; rouge'', dronkenmansgezicht.

trogner, v.intr. (arg.) ic?. snoepen.
trognon, m. klokhuis; stronk (van kool);
(pop.) kop; (mon) , - -i, (pop.) snuitje, hartelap, schat, toet, troel.
Troie, f. Troje.
trois, drie; derde; le ,...,, de derde (van de
maand); het derde bedrijf v.(toneelstuk);
regle de ,---,, regel v. drieen; jamais deux
sans ,..i, alle goeie dingen in drieen.
Trois-Etoiles, in: M. —, mijnheer***, mijntrois-huit, in. ilk 3/8 maat. [heer X.
troisiime, a. derde; —, m. derde (deel);
derde verdieping; leerling van de 3de klas;
,--,, I . derde klas (van spoor en i5^ van de
hoogste af); en ,--,, in de 3de klas.

signaalhoorn, seinhoorn, ,-,., d'appei, fietstoeter; "-, d'Eustache, buis v. Eustachius;
publier qc. a son de ‘.,, iets uitbazuinen;
sonner de la e. ,, op de boom blazen.
trompe-bouche, trompe-la-faim, in. iets om
de eerste honger te stillen.
trompe-la-mort, tn. iem. die altijd sukkelt,
maar niet dood gaat, -waarin 't leven
verroest is.
trompe-rceil, in. oogbedrieger (aan de natuur hoogst getrouwe schilderij).
tromper, v.tr. bedriegen, misleiden; verschalken, verijdelen; teleurstellen; verdrijven (de tijd); ,-, l'attente, de tijd
van het wachten verkorten; it a trompe
notre attente, hij heeft niet aan onze verwachting beantwoord; on ne trompe que
les autres, je zal mij niet voor de gek
houden; ,-,-, sa douleur, afleiding zoeken
voor zijn smart; ,---, son ennui, zijn verveling verdrijven; ' sa faim, de eerste
honger zien te stillen; c'est ce qui vous
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trompe, daarin hebt u abuis; se —', zich
vergissen; elkaar bedriegen; se' "-, d'adresse, zich vergissen in 't adres; (fig.) de
verkeerde vOOrhebben, se ,-, de chemin,
een verkeerde weg inslaan; se ,--, de mot,
zich verspreken; se ,---, de porte, een verkeerde deur binnengaan; vous pourriez
bien ne pas vous ,-,, u kondt wel (eens) gelijk hebben; vous m'avez fait ,■,, u hebt
me in de war gebracht.
tromperie, I. bedriegerij, bedrog.
trompeter, v.tr. uitbazuinen, ruchtbaar
maken; —', v.intr. op de trompet blazen;
trompetten (ook van een arend).
trompeteur, m. trompetter; kaakspier.
trompette, f. trompet; (pop.) kop, snuit; e•-,
marine, .1% Nonnengeige; ,-., parlante,
spreektrompet; /-%., de mer, zeetrompet(slak); la "d du quartier, een wandelend
nieuwsblad; sonner de la "-i, op de trompet blazen; en ,-.,, trompetvormig; nez en
e•-d, wipneus; sans e■,, met stille from;
"--,, m. trompetter; uitbazuiner; it est bon
cheval de e .i, hij is aan lawaai gewend,
hij is voor geen kleintje vervaard.
trompettet-majort, m. X trompettermajoor.
trompette-signal, f. seinhoom.
trompettiste, in. .1' trompetblazer (in orkest).
trompeur, m. -euse, f. bedrieger, -ster; d ,./,
, et demi, de bedrieger bedrogen; r.,, a.
bedrieglijk.
trompillon, tn. trompetgewelf.
trompion, m. (f am.) snorker, maffer, slaper;
trompetter.
tronc [tra], m. stam (v. e. boom); romp (v. 't
lichaam); stamboom; offerbus, armbus;
fooienbus; '' d'arbre, boomstam; ' de
colonne, deel van een zuilschacht; ,■.,
de prisme, afgeknot prisma.
troncature, f. afknottingsvlak.
tronche, f. blok hout; (arg.) kop.
tronchet, m. kuipersblok; snijblok.
tronchinette, f. (pop.) aardig snuitje.
frown, m. stomp; afgebroken stuk; moot
(v. vis); pit (v. paarthstaart).
tronconique, a. in de vorm v. e. afgeknotte
kegel.
tronconner, v.tr. in stukken snijden, in
stukken afdelen.
triine, m. troon; (pop.) plee; monter au f■d,
de troon bestijgen; descendre du ,--",
afstand doen van de troon, de scepter
neerleggen; discours du ,-,, troonrede.
teener, v.intr. tronen; den baas spelen.
tronquer, v.tr. afknotten, verminken; besnoeien, verkorten.
tronquette, I. (pop.) meisje.
trop, adv. te; te veel; c'en est -4, dat is al
te (erg) !; on est ‘-i, we zijn met te velen;
ils sort "-,, ze zijn met te velen; vous
lies ,%, aimable, u is wel bijzonder vriendelijk; je ne sais "-, vous remercier, ik

kan u niet genoeg bedanken; sans
savoir ce que je faisais, zonder nu precies
te weten wat ik deed; dix de —, tien te
veel; c'est ,-,.., d'un mot, c'est un mot de r-s,
er is een woord te veel; dix francs en ,,,,
tien frank te veel; par e--, , al te (zeer);
pas r•d, niet te veel; cela n'est pas ,-,a stir,
dat is niet heel erg zeker; ce n'est que
vrai, dat is maar al te waar; ,,, peu, te
weinig.
trop-bu, m. 't te veel gedronkene.
trope, tn. troop, redekunstige figuur.
troph6e, tn. zegeteken, tropee; faire ed de
qc., zich op iets beroemen.
trophique, a. voedings-.
tropical, a. tropisch.
tropique, m. keerkring; f•-, du cancer, kreeftskeerkring; i., du capricorne, steenbokskeerkring; ,,,, a. tropisch in: annee '',
tropisch jaar.
tropisme, m. door een prikkel van buiten
veroorzaakte beweging in de richting van
die prikkel.
tropologie, I. leer van de redekunstige figuren.
trop-plein, m. 't overtollige, hetgeen er te
veel is, wat overloopt; 't overvol zijn;
X overloop(pijp).
troque, m. tolhorenslak.
troquer, v.tr. ruilen; zie ook cheval.
troquet, m. (lam.) zie mastroquet.
troqueur, m. -euse, f. ruiler, ruilster.
trot [tr(5], m. draf; grand ,,,, gestrekte draf;
petit r., , korte drat prendre le -, gaan
draven; au ,--,! vlug wat ! aller au e.,,
draven.
trottade, f, rijtoertje, wandelritje.
trottant, tn. (arg.) rat.
trottante, I. (arg.) muis.
trotte, f. eind weegs, eind lopen.
trotte-menu, a. (invar.) trippelend; la gent
,.-,, 't muizenvolkje; ti, f. duizendpoot,
daghit.
trotter, v.intr. draven; trippelen; trotte! loop !
vlug wat ! haast je ! vort ! cela me trotte
par la cervelle, dat speelt mij door 't
hoofd; ce mot lui trotte par la tete, dat
woord zit hem maar al in 't hoofd; it me
trotte sur le systeme &, (pop.) hij verveelt
mij geweldig; on entendrait une souris /.,,
men zou een speld kunnen horen vallen;
‘",, v.tr. laten draven; ,---,, v. pr. se "-,,
(pop.) hem smeren, ervan tussen gaan.
trotterie, I. gedraat, geloop.
trotte-sec, m. (arg.) stampvoeter, zandhaas
(infanterist).
trotteur, m. harddraver (paard); wandelcostuum met voetvrije rok; ,--i, a. aiguille
trotteuse, secondewijzer; une jape reuse,
een voetvrije rok.
trotteuse, f. straatmeid; voetvrije rok.
trottillon, m. zie trottin.
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trottin, m. loopjongen, -meisje.
trottinement, m. getrippel, gedribbel.
trottiner, v.intr. kort drawn; dribbelen,
trippelen.
trottinet, m. (arg.) voet.
trottinette, I. (pop.) dameslaarsje; loopmeisje; autoped.
trottoir, m. verhoogd voetpad, trottoir;
le Grand ,j, (arg.) het repertoire der klassieke stukken; le Petit /-•,, (arg.) de minder
beroemde stukken; le grand et le petit Ti-,,,
de Rekenkamer; ' roulant, voortschuivend trottoir; faire le , -i, op de baan
lopen.
trou, m. gar; hol, nest, negerij; krot; hok,
kot (= gevangenis); leemte, gaping;
,-•-, au chat, gat voor de kat; ,-," du chat,
mangat (in mars); ,-,, de loop, wolfskuil;
de souris, muizengat, -hol; ,--, du
souffleur, souffleurshokje; ,•-, d'homme,
mangat (v. e. stoomketel); boire comme un
,,,, drinken als een Tempelier; boucher un
,---,, een schuld afdoen; faire un ,---d, (arg.)
een cognacje of afzakkertje nemen in de
rust bij een diner; faire un r%, a la lune,
met de noorderzon vertrekken; faire un
dans l'eau, in het water springen, zich
verdrinken; faire un ,---, pour en boucher
un autre, het ene gat met het andere
stoppen; faire son ,-,,, zich wegmaken;
zich een positie verwerven; fourrer au ,--,
(pop.) in de doos stoppen; autant de ,--,s,
autant de chevilles, hij is voor een gat
niet te vangen.
troubadour, m. Provencaals minnezanger,
meistreel, troubadour; (pop.) soldaat;
,--i, a. troubadourachtig, sentlmenteel.
troublant, a. storend, ontroerend.
trouble, m. stoornis; verwarring, wanorde;
onenigheid; beweging, onrust; ,..,s, onlusten, volksopstand; zie ook conseil; des
,--, s nerveux, zenuwstoornissen; apporter
(mettre) du ,--/ clans une famine, de huiselijke vrede verstoren; ".a, /. totebel
(visnet); ,-,,, a. niet helder, troebel; be[hoofd.
slagen, dof.
trouble, a. getroubleerd, niet goed bij 't
trouble-comr,t m. (harten)veroveraar.
trouble-fete, m. & I. vreugdeverstoorder,
-ster, brekespel.
trouble-ménage, m. verstoorder van de huiselijke vrede.
troubler, v.tr. troebel maken; in beweging
brengen; (ver)storen, verontrusten; beroeren, in de war, in verwarring brengen;
benevelen; avoir l'esprit trouble, niet goed
bij 't hoofd zijn; se ,----i, troebel worden;
vertroebelen; betrekken; in de war of de
kluts kwijt raken; mes yeux se troublent,
het schemert mij voor de ogen; mijn
ogen worden dof.
troublotte, f. $. witte klaver.

trousser

trouê, a. stuk, met een gat er in.
trou p e, I. opening (in een bos, heg &);
bres in de vijandelijke gelederen; la
7',- , de la Meuse, X de invalspoort van de
Maas; faireune (dans les rangs de l'ennemi), X een bres in de vijandelijke gelederen maken, d6Orbreken.
trouer, v.tr. een gat maken in, doorboren.
trouffiane, I. opium.
troufignon, in. (pop.) achterste.
troufion, in. (arg.) X soldaat (2de klasse).
trouillard, m. (pop.) lafaard; ,--,, a. laf, bang.
trouille, I. (pop.) angst; vieille , , I (pop.)
ouwe troel ! avoir la P%-i, bang zijn; lui
flanquer la ,-,,, (pop.) hem bang maken,
hem in de rats doen zitten.
troullleur, m. zie trouillard.
trouilloter, v. intr. (pop.) stinken.
trout-madame, in. spel, waarbij ivoren
balletjes in genummerde hokjes moeten
gestoten worden.
troupe, I. troep; hoop, schaar, bende —s
auxiliaires, hulptroepen; ,--is d'assaut, —'s
de choc, stormtroepen; e%-/s de renfort, ,--is
de reserve, aanvullingstroepen; ,..ds mercenaires, huurtroepen; ,---, de de"barquement,
ontschepingsdivisie; de la ,-,, soldaten;
chef de ,--,, troepleider (bij de padvinders);
en ,,d, in gestoten gelid; par , -,s, in troepen, troepsgewijs.
troupeau, In. kudde.
troupier, m. (fam.) soldaat; > officier met
soldatenmanieren; '', a. soldaten-.
troupiale, in. 3t koevogel, Amerikaanse
lijster.
trousse, f. bundel, pak; instrumenttas (v. e.
dokter &); stel lenzen (photographie);
,--is, broek (v. pages); r•-, tne'dicale, verbandtas; ,--, de voyage, reisnecessaire;
etre aux ,---is de qn., iem. op de hielen zitten; avoir qn. en ,---,, iem. achter zich op
't paard hebben.
trousse, a. in:'- a la diable, met de kleren
slordig om zijn lijf gegooid, toegetakeld
als een vogelverschrikker; voor 't vaderland weg in elkaar geflanst; compliment
bien ,..,, aardig ingekleed compliment.
trousseau, m. sleutelbos; bundeltje (kleren);
uitzet.
trousse-êtrlers, m. stijgbeugelriem.
trousse-pet, m. -ête, f. neuswijs ding, aap.
trousse-queue, m. staartriem.
troussequin, m. achterboog, -lepel aan 't
zadel.
trousser, v.tr. opbinden, opschorten, opnemen, oplichten (rokken &); ,---, une
affaire, een zaak vlug afdoen; ,--, bagage,
zich uit de voeten maken; i■-, la queue,
de staart opbinden; ,--, une volaille,
een vogel klaarmaken (om te braden);
bien trousse, in de puntjes, in orde; se ,--,,
zijn kleren of de japon opnemen, haar
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rokken opschorten; de broek omslaan.
trousseur, in. in: ,-%, de bonnes (de filles),
troussis, m. opnaaisel. [ vrouwenj ager.
trouvable, a. te vinden, vindbaar.
trouvaille, f. vondst 2 ; faire une ,-%.,, een
vondst doen.
trouve, a. gevonden; c'est ,%,, dat is wel gelukkig gevonden (origineel bedacht);
voila la cachette & toute ,--, e, hier hebben
we nu de schuilplaats die we nodig hebben; enfant , % -, , vondeling; un py etexte
tout '', een voorwendsel, dat men maar
hoeft aan te grijpen.
trouver, v.tr. vinden°, verschaffen; '' bon
(met subj.), goedvinden; aller t.%, qn., iem.
gaan bezoeken, opzoeken; voila ce que tu
trouves!, hoe kom je erbij?, dat zijn jouw
woorden, niet de mijne; je la trouve manvaise, ik vind het min; it pourraa "-, mieux,
hij zou wel iets beters kunnen vinden;
je lei ai trouve' bon visage, ik vond dat
hij er goed uitzag; ,-%a a se caser, een
onderdak (een plaats) vinden; it trouVera 4 qui parley, hij zal zijn man \Tinder", "a 4 redire, iets aan te merken
hebben; a a trouve a vendre sa maison, 't
is hem gelukt zijn huis te verkopen;
se '', gevonden worden; elkaar vinden;
zich bevinden; zijn, liggen & blijven;
cela se trouve bien, dat komt goed uit;
comme fa se trouve!, wat treft dat gelukkig ! hoe toevallig !; it s'en est bien trouve,
hij heeft er zich wel bij bevonden; la
nouvelle se trouva fausse, 't nieuws bleek
niet waar te zijn; se ,-, heureux, zich gelukkig voelen; se ,--, une fabrique & sur les
bras, met een fabriek opgescheept blijven;
se ' mal, niet lekker worden, flauw worden; se ,-%, mal de qe., spijt of berouw van
lets hebben; se mal sur qc., (pop.)
iets achterover drukken: stelen; se
parent de, geparenteerd zijn aan; comment vous tyouvez-vous de la traversee?,

hoe hebt u het gehad na de overtocht?;
it se trouve des hommes qui..., er zijn mensen, die...; it se trouva que, 't gebeurde

dat; 't trof dat; 't bleek dat.
trouvere, m. Noord-Frans dichter der Middeleeuwen.
trouveur, m. -euse, f. vinder, -ster; leugenaar, -ster; "a, a. makkelijk of gauw iets
. vindend.
trouville, m. large handschoen; soort dameshoed met ronde bol en brede rand.
Troyen, m. Trojaan; tom , a. Trojaans; ,%,, m.
drie (bij dominospel).
truand, m. landloper, schooier.
truandaille, j. bedelvolk.
truander, v.intr. schooien, landlopen.
truanderie, f. bedelarij, landloperij.
truandisme, m. leven- taaltje van de
„truands".

tuage

treble, f. totebel (visnet).
true, in. kunstgreep, foefje, handigheid,
true; machinerie voor toneelveranderingen; open goederenwagen (spoorwegen);
(arg.) revolver; avoir (connaitre) le r%), de
foefjes kennen; faire le ,---,, de prostituee
spelen.
trucage, m. handige namaak.
trucard, In. foefjesman.
trucheman of truchement, in. tolk.
trucher, v.intr. (arg.) bedelen.
trucheur, m. (cog.) bedelaar.
trucider, v.intr. foefjes gebruiken.
trucu:er.ce, f. geweldigheid, woestheid.
truculent, a. geweldig, woest.
truelle, f. truweel, troffel; (zilveren) visschep; (arg.) lepel (der vrijmetselaars of
der zetters); (arg.) oude vechtersbaas; r...,
el gdteau, taarteschep.
truell6e, f. troffel-vol.
truffe, I. truffel; (pop.) aardappel; jeneverneus: uilskuiken; aux e,-/s! (lam.) spruitjes ! fijn ! r., , a. (pop.) uilig, stom.
truffer, v.tr. met truffels toebereiden; (pop.)
bedotten.
trufficulteur, in. truffelkweker.
trufficulture, f. truffelcultuur.
truffler, a. truffel...; chine f-a, eik, waaronder men truffels vindt; ,./, m. (pop.)
dikzak; soldaat.
huff lire, f. truffelgrond, -veld.
truce, f. .gt zeug; "--, de mer, :•1 zeeduivel.
truisme, nz. waarheid als een koe.
truite, f. ZY forel; ' saumonde, zalmforel.
truite, a. bruin of rood gespikkeld.
truitelle, f. forelletje.
truiton, m, forelletje.
trullisation, f. 't pleisteren m. d. troffel.
trumeau, m. schinkel (v. runderen); dam,
penant; dam-, penantspiegel; un vieux i-%.,,
(pop.) een oud lijk.
truquage, m. zie trucage.
truquer, v.tr. namaken, vervalsen, een
ander voorkomen geven aan, voor antiek
of echt verkopen; t•d, v.intr. trues getruqueur, m. bedrieger. [bruiken.
trusquin, in. ritshout.
trust [trust, trust, truest], m. samensmelting van ondernemingen.
trustation, f. trustvorming.
truster, v.tr. $ in een trust omzetten, onder
een trust brengen.
trusteur, m. $ trustvormer.
tsar, in. -ine, f. Tsaar, Tsarina.
tsarêvitch, m. Tsarewitsj.
Tsecho-Slovaquie, zie Tchecho-Slovaquie.
ts6-tse, f. tsetsevlieg.
Tsigane, zie Tzigane.
tu, pron. jij, je, gij, u; etre dr-, et d toi avec...,
jij en jou spelen tegen...
tuable, a. slachtbaar, te doden.
tuage, m. 't slachten.
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tuant
tuant, a.

afmattend, zeer mocielijk; (pop.)
dodelijk vervelend.
tu-autem m. knoop, moeielijkheid.
tub [tdeb], in. badkuip; bad.
't inbrengen van een buis (in
tubage, in.
het strottenhoofd).
tubar, a. (arg.) tuberculeus.
tube, m. pijp, buis; tube, koker; (arg.) spuit
(geweer); hoge hoed; ,-%-, acoustique, VG?
gehoorbuis; i- , capillaire, haarbuisje; t--,
digestif, darmkanaal ,...., indicateur, waterpeilglas; ,--, lance-torpilles, ,-., de lancement
k lanceerbuis; "--, ci vide, luchtledige buis;
e■-, de caoutchouc,.elastieken buis, gummislang; ,-, de chauffage, vlampijp (van
stoomketel); ,,-, de couleur, verftube; eN,
a essais, reageerbuisje; ' de lampe,(arg.)
kachelpijp, hoge hoed;'' d'oxygene, zuurstofcylinder.
tuber, v.tr. met buizen vo-orzien, een buis
inbrengen in; baden in de badkuip; met
de schietblaasbalg verzenden; e■d, v.intr.
een sponsbad nemen; (pop.) (een pijp)
roken.
tubercule, m. knol; knobbel(tje); tuberkel.
tuberculeux, a. knobbelig; tuberculeus; ,,,,
m. tuberculoselijder.
tuberculine, it. serum v. Koch tegen tuberculose.
tuber culineuse, a. van-, door tuberculine.
tuberculisation, I. tuberkelvorming.
tubercullser, v.tr. tuberculeus maken; se ,,,,
tuberculose oplopen.
tuberculose, f. tuberculose.
tubereuse, I. $ tuberoos.
tubereux, a. knolvormig; racine -euse, knolwortel.
tuberosite, I. knobbel, bult, uitwas.
Tubingue, f. Tiibingen.
tubiste, in. caissonarbeider.
tubulaire, a. buisvormig; met vlampijpen.
tubule, m. buisje.
tubule, a. met een of meer buizen; buistubuleux, a. buisvormig. [vormig.
tubulure, f. buisopening, buis.
tudesque, a. Duits; ruw, plomp; ,-,, in.
[Duits.
tudieu ! wel verdorie !
tue-boches, m. (arg.) X geweer, bajonet.
tue-chien, m. $ herfsttijloos.
tue-mooches, in. $ vliegenzwam; vliegenpapier (ook: papier ,—).
tue-poisson, m. kokkelkorrels.
tuer, v.tr. doden; doodschieten, doodslaan;
slachten; vermoorden, doen sterven ; vermoeien, martelen; (arg.) vernielen, vernietigen; tue, tue! sla dood !; je suis tue,
ik ben kapot; it etait tue, hij stond paf;
hij kon geen woord meer -zeggen; ' la
chandelle, de kaars uitblazen; ,--i le temps,
de tijd doden; ,---, le ver, (pop.) een propje
of een pierenverschrikkertje nemen; ,---,
le vieil homme, den ouden Adam afleggen;
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it est el', hij is onuitstaanbaar, een vent
om op te schieten; c'est pas a —?, dat
is toch al te mal !; tue a l'ennemi, gesneuveld, gevallen op het veld van
eer; se ,--,, zich doden; gedood, geslacht
worden; elkaar doden; zich afbeulen;
omkomen (door een ongeluk); se e•-, el
boire, zich dood drinken; se t. -, a le dire,
't uit den treure herhalen; se ,---, a le leur
expliquer, zich uitsloven om 't hun te
verklaren; se ,---, de travail, zich doodwerken; on s'y tue, de mensen verdringen
elkaar om het te zien &.
tuerie, f. slachting; slachtplaats.
tue-tote, in: a —, loc. adv. uit alle macht
(schreeuwen).
tueur, m. doder, slachter.
tue-vent, m. windscherm.
tuf, in. tufsteen; (fig.) grond (v. karakter).
tuface, a. tufachtig, tufhoudend.
tuf(f)eau, in. tufkrijt.
tufier, a. tufsteenachtig.
tulle, f. dakpan; tichel; (pop.) „koopje",
ongeval; quelle ' ! wat een tegenvaller !
loge sous les ,---,s, onder de hanebalken
wonend.
tuileau, in. scherf van een dakpan, -tegel.
tuner, v.tr. met pannen dekken; met de
tichel appreteren; onderzoeken of iem.
vrijmetselaar is.
tuilerie [Milari], f. pannenbakkerij; les Tis,
de Tuilerieen (vroeger paleis, tegenwoordig
tuin te Parijs).
tuileur, m. dakdelcker; frere ,-,, brooder
onderzoeker (bij de vrijmetselaars).
tuilier, m. pannenbakker.
tulipe, f. $ tulp; faire t. ,, omslaan (van een
paraplu).
tulipier, in. tulpeboom; tulpenkweker.
tulle, m. tule.
tulliste, m. tulemaker, -verkoper.
tumefaction, f. (op)zwelling, gezwel.
tumifier, v.tr. doen zwellen; se, -N,, opzwellen.
tumescence, I. (op)zwelling.
tumeur, I. gezwel.
tumide, a. gezwollen.
tumulalre, a. graf...; Pierre ,- - i, grafsteen.
tumulte, m. geraas, rumoer, opschudding,
tumult; drukte, gewoel; en '', in verwarring.
tumultuaire, a. -ment, cdv. oproerig, onstuimig.
tumultueusement, adv. v. tumultueux, a.
rumoerig, druk, onstuimig.
tumulus [as], m. grafheuvel (der Ouden).
tunard, m., tune f. zie thane.
tungstene, m. wolfram.
tunicier, m. manteldier.
tunique, f. tunica (onderkleed van de Romeinen en v. geestelijken); korte uniformjas,
tuniek; vlies; ,--, de Nessus, Nessushemd.
tunique, a. $ gerokt.

Tunisie
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Tunisie,
Tunis ('t gebied v. Fr.).
tunisien, a. van Tunis;
bewoner van
Tunis.
tunnel [-nel], m. tunnel.
turban, m. tulband (Turks hoofddeksel);
$ Turkse lelie; le
ook: de Islam.
turbin, m. (pop.) werk.
turbine, I. schroefrad, turbine; (pop.) werk(plaats).
turbine, a. tolvormig.
turbinelle, I kegelschelp
turbiner, v.intr. (pop.) ploeteren, zwoegen,
turbot [-b(5], m. tarbot. [sloven.
turbotlire, I. tarbotpan.
turbotin, m.
kleine tarbot.
turbulemment [-lama], adv. onstuimig,
woelig.
turbulence, f. onstuimigheid, woeligheid.
turbulent, adv. onstuimig, woelig, uitgelatea, rumoerig.
Turc, m. Turque, f. Turk, Turkse; le Grand
,, de Sultan; c'est un vrai 't is een
echte barbaar; tete de "a, hoofd v. Jut;
(fig.) 't zwarte schaap; tom, m. engerling:
larve v. d. meikever; tom, a. Turks.
turcie, f. stenen dam.
turco-, turks-.
turco, m. soldaat der Fr.-Afrikaanse infanterie.
Turcoman, n. Turkoman; tom, a. Turkomans.
m. Turturcophile, a. Turks gezind;
kenvriend.
turcophille, f. Turksgezindheid.
turellement, adv. (lam.) zie naturellement.
't altijd
turelure, I. c'est toujours la meme
dezelfde dean.'
turf, m. renbaan; paardensport.
turfiste, m. rensportliefhebber; "a, a. van
turgescence, f. opzwelling. [de rensport.
turgescent, a. opgezwollen.
turgescide, a. gezwollen.
Turgotine, f. W door minister Turgot in
't leven geroepen rijtuig.
turion,
$ wortelspruit.
Turkestan, m. Turkestan.
turlupin, m. Kakadorus, platte grappenmaker, pias, hansworst.
turlupinade, /, platte aardigheid, hansworsterij.
platte aardigheden verturlupiner,
kopen;
v.tr. op lage wijze bespotten.
turquette, f. (pop.) vrolijke zus; (1) soort
guitaar;
interj. morgen brengen !
turlut, m.
tureluur.
turlutaine, I. vogelorgeltje; lijfdeuntje,
stokpaardje.
turlututu, interj. tut, morgen brengen !
m. zie mirliton.
turne, /. (pop.) krot, hok, barak (v. een
huis); (arg.) X kampement.
turnep, [-nep] m. $ grote raap.

tympamser

schandelijkheid, schande, laagturpitude,
heid, gemeenheid.
turque, a. Turks; zie ook Turc.
turquette, f. hardvochtigheid, wreedheid;
vrekkigheid; voorstelling van Turkse
tonelen, Turks feest.
klein hondje.
turquet, m. $ mals;
turquette, f. $ breukkruid.
Turkse
Turquie, f. Turkije; bld de
tarwe (mais).
turquin, a. in: (bleu f,,), donkerblauw.
turquoise, I. turkoois (edelgesteente).
tussilage, m. $ groot hoefblad.
tussor(e), m. tussorzijde: [engel.
tutêlaire, a.beschermend; anger, beschermtutelle, f. voogdij(schap); bescherming,
rekenschap afleggen
lioede; rendre la
van zijn voogdijschap; enfant en
onals een
mondig kind; etre tenu en
onmondige behandeld worden; altijd op
de vingers gekeken worden; hors de
mondig.
tuteur, tn. -trice, f. voogd, -es; leistok (v.
pour col de dames, stijfje;
planten);
toeziende voogd.
subroge
tutie [tiiti], f. zinkoxyde.
tutoiement of tutolment, m. 't aanspreken
met j ij en j o u, 't tutoyeren.
tutoyer, v.tr. met j ij en j o u aanspreken,
qc. (pop.)
tutoyeren; (pop.) beledigen;
4 zinc, (pop.)
iets op de kop tikken;
druk naar de kroeg lopen.
tutu, m. dansrokje van balletdanseres;
billebops, bips.
tutu-panpan, fu-fi-rom-bom; zie ook tambourinaire.
tuyau, m. buis, pijp, slang, koker; Schacht
(v. e. veer); holle steel, halm; pijpvormige
plooi (in gesteven linnen); (pop.) neus;
alimmtaire, X voedingspijp;
keel(gat);
(arg.) tip, vertrouwelijke inlichting; spiekpapiertje; a gaz, gaspijp; ci roulettes,
sproeislang op rolletjes; ti d'ae'rage, ventilatiebuis; ti d'arrosage, sproeislang; ^./
d'orgue, orgelpijp; ,--ax de modestie, damespantalon; ti de poele, kachelpijp; (f am.)
kachelpijp (hoge hoed); (arg.) X met
de refroidischeddiet gevuld projectiel;
de'
sement, koelpijp; le lui dire dans le
l'oreille, 't hem influisteren.
't spits plooien; buizenstelsel.
tuyautage,
tuyautê, a. met pijpplooien.
tuyauter, v.tr. pijpplooien maken in; (arg.)
spieken.
v.intr.
tips geven;
tuyauterie, f. fabriek v. metalen buizen; pijpwerk; buizenstelsel.
tuyire, f. pijp v. e. blaasbalg.
tympan, tn. trommelvlies, trommelholte;
timpaan (v. drukkers); fronton; scheprad.
tympanal, a. van het trommelvlies &.
tympaniser, v.tr. (arg.) uitjouwen, uitschelden.
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tympanisme

tympanisme, m., tympanite,f. trommclzucht.
tympanon, m. .1% hakkebord.
type, m. type (ook drukietter); model,
voorbeeld; grondvorm; zinnebeeld; (lam.)
tiep, type (van een kerel); (pop.) vent;
kerel,individu;(arg.) (betalende) „vriend";
ti auditif (visuel), soort mensen die alleen
dat in zich opnemen wat zij gehoord
(gezien) hebben.
typer, v.tr. tikken (op de schrijf machine).
typesse, f. (pop.) meid, wijf.
lisdodde.
typha, m.
m. typhuslijder.
typhique, a. typhus-;
typhlite, f. blindedarmontsteking.
typhlographe, m. instrument voor blinden
om te schrijven.
typhiophile, m. blindenvriend.
typhogine, a. typhusverwekkend.
f.
of
typholde, a. typheus; fievre
[lijder.
(buik) typhus.
typholque, a. van de typhus; f•-, , m. typhustyphon, m. waterhoos; geweldige storm- of
wervelwind.
typhus [-fits], m. veepest; vlektyphus; (ook
abdominal, (buik)exanthëmatique),
zenuwzinkingtyphus, typhuskoorts,
amaril, gele koorts; P■, des os,
koorts;
ontsteking van het beenmerg.
typique, a. zinnebeeldig; typisch, kenmerkend; origineel.
typo, m. (lam.) zie typographe.
typographe, m. typograaf, (boek)drukker.
typographie, I. (boek)drukkunst, typographie.
typographique, a. -ment, adv. typografisch.
typote, 1. (Jam.) letterzets..ter.
typtologie, f. kloptaal (spiritisme).
Tyr, m. Tyrus (in Phenicie).
Amer.
tyran, m. dwingel and, tiran;
vliegenvanger.
(lam.) kleine dwingeland.
tyranneau,
tyrannicide, m. tirannenmoord; -enaar.
tyrannie, f. dwingelandij, tiranni
tyrannique, a. -ment, adv. tiranniek.
tyranniser, v.tr. geweld plegen, met wreedheid, behandelen, tiranniseren.
Tyrier.
tyrien, a. van Tyrus;
'Tyrol, in. Tyrol.
Tyrolien, m., -ne, f. Tyroler; Tyroolse, Tyrolerin; tom,Tyrools; one, f. jodellied; Tyroolse dans.
tyrrhênien, a. Tyrrheens.
tzar, m. -ine, f. Tsaar, Tsarina.
tzigane, m. zigeuner; muzikant van Hona. zigeuners.
gaars strijkje;

U.
U, m. u (de letter);

U-boot, onderzeeer;

en ,---,, u-vormig.
FRANS WOORDENBOEK.

ululation

ubireux, a. vruchtbaar, overvloedig, wedderig.
Ublen, m. Ubier.
ubiquiste [-kWist], a. & m. die overal te
gelijk is, die overal thuis is; Q1 tot geen
bepaalde faculteit behorende godgeleerde.
ubiqultaire m. Luthers belijder der
alomtegenwoordigheid van Christus'
lichaam in 't nachtm.aalsbrood.
ubiquitê
/. alomtegenwoordigheid.
udomitre, m. regenmeter.
Ugolin, m. Ugolino.
uhian
m. lansier, ulaan.
ukase, m. keizerlijk bevelschrift, oekase.
Ukraine, I. Oekraine.
ulceratii, a. verzwerings-.
ulceration, f. verzwering.
ulcire, m. zweer, etterwond;
stomacale,
maagzweer.
ulcérê, a. zwerend; verbitterd; un cceur
een door 't bitterste lijden verteerd hart;
une conscience
een door berouw gekweld gewe ten.
ulcêrer, v.tr. doen zweren; verbitteren.
uldreux, a. zweerachtig, etterend.
ulima, m. oelema (Mohamedaanse wetge-

leerde).
ulmaire, I.
moerasspiraea.
Ulric(h), m. Ulrich.
Ulrique, f. Ulrika.
ulster, m. ulster.
ulthleur, a. -ement, adv. aan gene zijde;
verder; later, nakomend.
ultimatum [-tom], m. laatste voorwaarde,

ultimatum.
ultime of ultiime [-tjem], a. laatste.
ultimo, adv. ten laatste.
ultra, m. overdreven partijman, drijver.
ultra-correct, a. uiterst correct.
ultra-libêralt, a. & m. overdreven liberaal.
ultra-marin, a. overzees.
ultra-microscope [-skOp], m. zeer sterke
microscoop.
ultra-microscopie, I. 't waarnemen met een

bijzonder sterke microscoop.
ultra-moderne, a. allermodernst.
ultramontaan, a. aan gene zijde der bergen
(inz. v. d. Alpen); ultramontaans;
m.
voorstander van 't oppergezag v. d. Paus
in Kerk en Staat, ultramontaan.
ultramontanisme, m. stelsel of leer der
ultramontanen.
ultra-rouge, a. buiten 't rood v. 't spectrum
vallend.
ultra-royalistet, a. (& m.) overdreven
koningsgezind(e).
ultra-violet, a. ultra-violet, buiten 't violet
van 't spectrum vallend.
ultrice, a. wrekend;
f. wreekster.
ululation, f. 't huilen, schreeuwen (der
nachtvogels).
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ululement, m. zie ululation.
ululer, v.intr. huilen, schreeuwen (v. nachtvogels).
Ulysse, m. Ulysses.
amble, m. :11 soort forel.
umbre, m. :11 ombervis;
soort hagedis.
un, une, een;
een voor een,
jour,
Bens, op zekere dag; de deux fours
om de andere dag; le e■o, het eerste
bedrijf (van een toneelstuk);
l'autre,
elkander;
et l'autre, beide(n); ni
l'autre, geen van beide(n);
dans l'autre
of
portant l'autre, door elkaar gerekend; comme pas
als geen ander;
c'est tout
dat is hetzelfde, dat is net
eender; en voila tee, de betise!, wat een
stommiteit !; des pretextes
bite!,
aartsstomme voorwendsels !; fa en aurait
produit d'effet!, dat zou een reuz eneffect gemaakt hebben; et d'une!, dat
begint goed !; it m'en a donne une, hij
heeft mij bedot, beet gehad; la republique
et indivisible, de ene en ondeelbare
republiek; la virite est une, er is maar een
waarheid.
unanime, a. eenstemmig (in, a, pour), een-

parig.
unanimement, adv. eenstemmig, met algemene stemmen, eenparig.
unanimitê, I. eenstemmigheid, eenparigheid;
avec
des boules blanches, met
algemene stemmen; a la Presque
met
bijna algemene stemmen.
unau, m. .a tweetenige luiaard.
unciforme [Osi-], a. haakvormig.
unguls [OgWis], m. traanbeentje.
uni, a. effen, glad, vlak; eenvoudig; eensgezind, eendrachtig; verenigd; les mains
hand in hand;
m. effenheid;
eenkleurige, gladde stof.
uni- = een-.
unicellulaire, a. eencellig.
unicitê, f. enigheid, ondeelbaarheid.
unicolore, a. eenkieurig.
unicorne, m. eemhoom.
uniime, a. (alleen in samenst.:) vingt et
een en twintigste.
unification, I. vereniging tot een geheel.
unifier, v.tr. tot een geheel maken; verenigen (van partijgroepen &);
v.pr.
zich aaneensluiten.
uniflore, a. $ eenbloemig.
unifolie, a. eenbladig.
uniforme, a. eenvormig, gelijkvormig; eentonig; mouvement,■,, eenparige beweging;
m. uniform.
uniformêment, adv. op gelijke wijze; eenparig.
uniformisation, I. het eenvormig maken.
uniformiser, v.tr uniform maken.
uniformitê, f. gelijkvormigheid, gelijkheid,
eenvormigheid.

umversalite

* unijambiste, (a. & m.) (persoon) met slechts
een been.
unilabie, a. eenlippig.
unilateral, a. -ement, adv. eenzijdig.
unilobê, a. eenlobbig.
uniloculaire, a. $ eenhokkig.
unimane , a. eenhandig.
uniment, adv. gelijkmatig; tout ti ,doodeenvoudig; ronduit.
uninominal, a. een enkele naam hebbend
of bevattend; scrutin stemming over
een persoon.
union, I. samenvoeging, vereniging; (ver)bond, unie; echt, huwelijk; eensgezinddouaniere, tolverbond;
heid; eendracht;
libre, vrij huwelijk; sacre'e, de
vereniging (na de wereldoorlog) van
alle politieke partijen voor eendrachtige
fait la force, eendracht
samenwerking;
maakt macht.
unioniste, m. voorstander der eenheid,
unionist; P■i, a. unionistisch.
unipare, a. slechts een jong ter wereld brengend.
unipersonnel, a. (gram.) onpersoonlijk.
unipëtale, a. t met een bloemblad.
unique, a. enig, onvergelijkelijk, uniek; fils
enige zoon.
uniquement, adv. alleen, enkel, uitsluitend.
unir, v.tr. verenigen; verbinden; effen-,
glad maken; ti of avec, verbinden met
(eig.); ", et, verbinden met, paren aan
zich verenigen.
v.pr.
(fig.);
unisexualitê, f. eenslachtigheid.
unisexuê, a. eenslachtig.
unisexuel, a. t eenslaehtig.
unisone, a. gelijkluidend (v. klanken).
unisson, m. eenstemmigheid; overeenstem
dezelfde noten zinming; chanter ci
harmonieren; se mettre
gen; etre et
de, zich schikken naar.
unisson(n)ant, a: gelijkklinkend.
unitaire, a. naar eenheid strevend, eenheid
erkennend; eenheids-; in. die een
persoon in God erkent, unitarier.
m. unitarier.
unitarien, a. unitarisch;
unitarisme, m. leer der unitaires.
unite, f. eenheid; les trois
(d'action, de
lieu, de temps), de drie eenheden van het
klassieke drama;
de tir, X vuureenheid.
unitif, a. verenigend; vie rve, leven in
voortdurende vereniging met God.
univalve, a. eenschalig.
univers, m. heelal, wereld.
universaliser, v.tr. algemeen maken.
universalisme, m. leer die slechts een algemene wil erkent; leer die zegt dat alle
mensen zalig zullen worden.
universaliste, m. aanhanger v. d. leer v. h.
universalisme.
universalitê, f. het geheel; algemeenheid.

universaux
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universaux, m. pl. algemene eigenschappen, urinal, m. urineglas, waterfles voor zieken.
urine, f urine.
algemene begrippen, universalia.
universel, a. algemeen, alles omvattend; uriner, v.intr. urineren, wateren.
wereld-; exposition ,-, le, wereldtentoon- urineux, a. urineachtig.
stelling; un homme ,---,, een alzijdig ont- urinifire, a. urine bevattend.
wikkeld man; ‘-•,, m. 't algemene, 't uni- urinoir, m. waterplaats, urinoir.
versele; ldgataire, universeel erfgenaam. urique, a. pis-; acide /.,, piszuur.
universellement, adv. universeel, algemeen; urne, f. kruik, vaas, urn;'' dlectorale, stemalzij dig.

universitaire, a. de hogeschool betreffend,
universiteits...; zie ook extension; ,-,, m.
onderwijzer of (hoog)leraar bij het openb.
onderw. in Frankrijk.
universiti, f. hogeschool, universiteit; l'U,■,
(de France), het onderwijzend personeel
bij het openbaar onderwijs in Frankrijk.
univocation, f. eennamigheid.
univoque, a. gelijk van klank maar verschillend in betekenis.
up as [-as], m. oepas, antjar: giftboom van
Java; pijlvergift.
Upsal(a), I. Upsala.
upsilon, m. ypsilon, u.
uranato, ni. uraniumzout.
urane, in. uranium(oxyd).
Uranie, f. Urania (mUze der sterrenkunde).
uranique, a. van uranium; rayons '-s,
Becquerelstralen:
uranium [-room], tn. uranium (element).
uranographie, f. beschrijving van de sterrenhemel.
uranographique, a. wat de beschrijving van
de sterrenhemel betreft.
uranologie, f. kennis v. d. sterrenhemel.
uranométrie, f. hemelmeetkunde.
urate, in. urinezuur zout.
urbain, a. steeds, stedelijk; ,-,, m. stedeling.
Urbain, m. Urbanus.
Urbaine, f. vereniging van stationnerende
huurkoetsiers werkende onder gemeentelijke contrOle, u--,, rijtuig der Urbaine.
urbanisme, m. stedenbouwkunde.
urbaniste, m. stedenbouwkundige.
urbanite, f. beleefdheid, wellevendheid.
urceole, I. napje, kruikje.
urcEolè, a. nap-, kruikvormig.
ure, m. .as berg- of woudos.
urêe, f. pisstof.
uremie, I. r uraemie, ophoping van gifstoffen die de urine moest uitscheiden.
uretire, m. urineleider.
urêtre, in. pisbuis.
urêtrite, I. pisbuisontsteking.
urf(e), a. (arg.) chic, fijn, prachtig.
urgence, f. dringende noodzakelijkheid;
it y a ,---,, 't is dringend nodig of spoedeisend; d',---, , dringend, met spoed.
urgent, a. dringend, geen uitstel lijdend,
spoedeisend, urgent.
urger, v.intr. urgent zijn.
urinaire, a. de urine betreffend, urine-;
calcul —', blaassteen.

bus; alley aux ,,,s, tot stemming overgaan,
stemmen.
urocystite, f. blaasontsteking.
urodynie, f. pijnlijke urinelozing.
urolithe, fn. blaassteen.
urologie, I. kennis der urinewegen.
urologue, m. uroloog, urinekijker.
uroscope, in. urineonderzoeker.
uroscopie, I. urineonderzoek.
ursidis, m. p/. .ft, beerachtigen.
Ursin, m. Ursijn; la Princesse des ,-,s,
ursin, m. Et soort rob.
[ Prinses Orsini.
Ursule, f. Ursula; (f am.) ouwe vrijster.
ursuline, f. Ursuline.
urticades, i.pi. $ netelachtigen.
urticaire, I. T netelkoorts.
urticant, a. stekend als brandnetels.
urtication, f. 't steken v. brandnetels; geneeskundige behandeling daarmede.
urtiquer, v.tr. met brandnetels geselen.
us [us], m. pl. gebruiken; ' et coutumes,
zeden en gewoonten.
usage, m. gebruik, gewoonte; genot, dienst,
nut; ' (du monde of de la vie), wereldkennis, bekendheid met de wetten der
wellevendheid; faire ,--, de of mettre
en ‘-•,, gebruik maken van; ci l',-,-, de,
ten dienste van; dienst doende als; cela est
ci votre r.-i, dat staat u ten dienste, u kunt
het gebruiken; dat is op u gemunt; dans
l',-,,, algemeen in gebruik (ook van woorden); c'est dans l',---i, dat is zo het gebruik;
cela n'est pas d',,,, dat kan nergens voor
gebruikt worden; it est d'—, 't is gebruikelijk; ce mot n'est plus d',---, (of en ei), dat
woord is in onbruik geraakt; hors d',--,,
niet meer in gebruik, buiten gebruik;
mis hors d'-', versleten; suivant les P.-is
des lieux, volgens plaatselijk gebruik; l',---,
rend maitre, oefening baart kunst.
usage, a. gebruikt.
usager, in. bos- of weidegerechtigde; gebruiker.
usance, I. $ use (van wissels).
use, a. versleten; oud, afgezaagd; afgebeuld.
user, v.intr. (de) gebruiken; ,•-, d'indulgence,
toegeeflijk zijn; ,-,./ de son temps, zijn tijd
goed gebruiken; en usez-vous?, neemt u
ervan?, zal u gebruik maken?, snuift u?;
en ,-,, bien (mal) avec qn., iem. goed (slecht)
behandelen; ,---,, v.tr. verbruiken; slijten,
afdragen; e---, sa salive, praten zonder
enig resultaat; ,--, sa sante, zijn gezondheid verwoesten; ,--, un verre, een glas
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dunner slijpen;
ses yeux, zijn ogen
slijten; of-, uitslijten; zijn
bederven;
krachten verbruiken;
en efforts impuissants pour, zich te vergeefs afsloven
m. cette etoffe devient plus belle
om...;
ci
, die stof wordt mooier in 't gebruik;
ce drap est d'un bon "-d, dit laken houdt
zich goed in 't gebruik, is solide.
usinage, in. bewerking.
a gaz, gasfabriek.
usine, f. grote fabriek;
usinier, m. fabrikant;
a. ten dienste der
fabrieken of voor een fabriek.
usite, a. gebruikelijk, in zwang.
ustensile, m. (keuken)gereedschap, huishoudelijk artikel.
ustion, f. T branding, schroeiing.
usucaplon, I. verwerving door gebruik,
acquisitieve of verkrijgende verjaring.
usuel, a. gebruikelijk, gewoon; langue ale,
de taal v. h. dagelijks leven.
usuellement, adv. gebruikelijk, gewoonlijk.
recht van vruchtusufructuaire, a. droit
gebruik.
usufruit,
vruchtgebruik.
usufruitier, m. -lire, f. vruchtgebruiker;
herstellingen
a. reparations
die ten laste v. d. vruchtgebruiker komen.
usuraire, a. woekerachtig; woeker-; interet

vachalcade

utilitarisme,
nuttigheidsleer.
utilite f. nut, nuttigheid; mss, pl. onderge-

schikte rollen (op 't toneel).

utopie, I. denkbeeldige volmaakte staat,

Utopia; hersenschim, utopie.

utopique, a. utopisch, hersenschimmig.
utopiste, tn. die hersenschimmen najaagt,

utopist.

Utrecht [iitrek], tn. Utrecht.
utriculaire, f. $ blaasjeskruid;

vormig.

a.

blaas-

cel, vakje, leren zakje; beker;
wortelblaasje; soort slak.
uvaire, a. druifvormig.
uvee, f. druifvlies van het oog; pigmentlaag
v. d. iris.
uvefiste, m. lid der U. V. F. = union ve'lo-

utricule,

cipidique de France.

uviforme, a. druifvormig.
uvotherapie /. druivenkuur; genezing door

druiven.

uvulaire, a. van de huig, met de huig ge-

vormd, huig-.

uvule, f. huig.

v.

[ ker.
usurairement, adv. woekerachtig, met woe- V, m. v. (de letter); Romeins cijfer = 5.
usure, f. woeker; verslijting, slijtage.
va ! interj. ga door, ga je gang maar zeg !
a.
usurier, m. -lire, f. woekeraar, -ster;
ja, ja ! nu goed ! kom ! loop heen ! boor !
woekeraars-.
donc! loop heen ! laat naar je kijken !
usurpateur, m. -trice, f. onrechtmatige beimbecile, ^! jij uilskuiken ! ti pour une
zitter; overweldiger; a. onrechtmatig
tasse, nu goed, geef dan maar een kopje:
bezit nemend.
toujours! ga je gang maar !
usurpation, I. overweldiging, onrechtmatige vacance, f. 't openstaan v. e. ambt, vacatoe eigening.
ture; mss,vacantie; de bonnes —s ! prettige
usurpatoire, a. usurpatorisch, wederrechtevacantie ! aux dernieres mss, de vorige
lijk in bezit nemend.
vacantie; etre en mss, vacantie hebben, op
usurper, v.tr. zich wederrechtelijk toeeigevacantie zijn.
nen, -aanmatigen, overweldigen;
vacant a. open(staand), onbezet, vacant;
v.intr. inbreuk maken (op, sur); ti sur ses
(arg.) zonder geld.
voisins, zich wederrechtelijk toeeigenen vacarme, m. geraas, heidens leven.
wat de buren toebehoort.
vacation, f. tijd aan iets besteed, vacatie;
ut
m. .1% ut, do.
vacatiegelden; vacantie der rechtuterin, a. van moederskant; frere
halve
banken; chambre des mss, vacantiekamer.
broeder (v. dezelfde moeder).
koepokstof.
vaccin,
uterus [-riffs], tn. baarmoeder.
vaccinal, a. koepok-.
utile, a. nuttig, dienstig, bruikbaar; X effect vaccinateur,
koepokinenter.
sorterend (van schoten); a of pour, vaccination, f. (koepok)inenting.
nuttig (voor), dienstig (voor); en temps vaccine, f.koepokken; koepokinenting; fausse
m. 't nuttige
te bekwamer tijd;
avortie, waterpokken.
utilement, adv. nuttig, op nuttige wijze.
vacciner, v.tr. inenten, vaccineren.
utilisable, a. bruikbaar, te benutten.
vaccinifire, a. pokstofdragend.
utilisation, f. ten-nutte-making.
vaccinique, a. van de koepokken.
utiliser, v.tr. ten nutte maken, nuttig ge- vaccinogine, a. van-, voor koepokinenting.
bruiken, benutten.
entmes (plume
vaccinostyle,
toepassing van entstofutilitaire, a. & m. die vooral naar 't nut ol vaccinotherapie,
voordeel vraagt, utiliteitsmens.
fen en sera.
utilitairement, adv. volgens de beginselen vachalcade, f. (pop.) cavalcade, vastenavondsoptocht, optocht.
van het utilitarisme.
woekerrente.

vachard
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vaginal, a. van de schede; schedevormig.
vachard, a. tpop.) laf; ,..,, in. luibuis.
vache, I. koe; koevlees; (gelooide) koe- vagir, v.intr. schreeuwen (van pasgeboren
kinderen).
huid, koeleer; (pop.) bout, politieagent
of -spion; verklikker; > smeerlap, pest- vagissement, m. gesehreeuw (van pasgekop, kreng; r•s laitiere, i■-, et lait, melkkoe (ook: fig.);,---, marine, zeekoe; sale,.
gemeen loeder !; vieille ,,-, .1 oud lel !;
,---, de Barbarie, Berberantilope; faire la
,,, (pop.) rondboemelen; manger (de) la
,•-, (enragee), veel ontberingen hebben,
gebrek lijden; parley franfais comme une
,■,, espagnole, Frans spreken als een
smid; ,---,, a. (pop.) laf, suf; schouw, schuin.
vacher, v.intr. (pop.) luilakken.
vacher, m. -lire, f. koeherder, -in.
vacherie, f. koestal; melkerij; (pop.) smerige
streek, smeerlapperij2.
vachette, f. koetje; de la ,,,, $ kleine koehuiden.
vachotter, v.intr. (pop.) luibuizen.
vacillant, [vdsild] a. flikkerend; wankelend,
onvast, besluiteloos.
vacillation [vasila-], f. flikkering; wankeling; besluiteloosheid, weifeling.
vacillatoire [vasild-], a. weifelend, twijfelachtig, onzeker.
vaciller [vasile], v.intr. waggelen, wankelen;
flikkeren (v. 't licht); weifelen, besluiteloos zijn.
vacillitê [vdsilit6], I. wankelheid, wankeling,
wankelbaarheid; geweifel.
va-comme-je-te-pousse, in: a la e.‘ (f am.)
maar luk-raak; met de Franse slag.
'
va-de-l'avant, m. aanpakker.
vacuite, I. ledigheid.
vacuole, /. ruimte, holte, blaasje, cel, oogje
(in kaas).
vacuum [vakiienn], in. 't ledige.
vade, f. inleg, inzet; (aan)deel.
vade-mecum [vademekOm], m. zakboekje;
vraagbaak, iets wat men steeds bij zich
heeft, vademecum.
vadrouille, I. zwabber (ook: fig.); lel; faire
of piquet une , -i, alley en ,-■,, (pop.) aan
de zwabber gaan.
vadrouiller, v.intr. (pop.) aan de rol (sjouw,
zwabber) zijn, pierewaaien, boemelen.
vadrouilleur, m. -euse, f. (pop.) zwabber,
boemelaar, sjouwer; pierewaaister; ,----,, a.
van pierewaaien houdend.
va-et-vient, m. 't komen en gaan, heen en
weer geloop, 't heen- en weergaan; heen
en weer gaand deel van een machine;
veerpontje; 6. reddingstouw.
vagabond, m. -e, 'f. landloper, -ster, vagebond; -e, f. (arg.) spin; •-•,, a. zwervend,
ronddwalend.
vagabondage, m. landloperij; ,-, special,
uitoefening van 't souteneursbedrijf.
vagabonder, v.intr. zwerven, ronddwalen,
landloper zijn.
vagin, m. schede, vagina.

boren kinderen).

vagnotte, /. (arg.) Buis.
vagon, m. wagon.
vague, /. golf; (arg.) zak; une'' communiste
&, golf van communisme &; /. ■, d'assaut,
X aanvalsgolf; /., de pudeur, zedelijkheidsbevlieging.
vague, a. onbepaald, vaag; de ,■ds de'sirs,
onbestemde verlangens; de P•ss economies,
niet noemenswaardige spaargelden; goutte
,■,, vliegende jicht; un r•s homme de lettres,
zo'n stuk schrijver; un'' industriel, de
een of andere onbekende ondememer;
un ' italien, > zo iets als Italiaans;
nerf ,,,, zwervende zenuw, 'ode hersenzenuw; terrain ,--,, onbebouwd terrein;
terres ,- , s, woeste gronden; f--, , m. lege
ruimte; 't vage onbepaalde of onbestemde; avosr du ,., a l'dme, een onbehaaglijk
gevoel van onvoldaanheid hebben; aller
au r%,, (arg.) de baan op gaan; laisser qc.
dans le ,-,,, er niet nader op ingaan; se
perdre dans le'', in de ruimte zwammen.
vaguelette, f. golfje.
vaguement, adv. vaag.
vaguemestre, m. X & 4 facteur.
vaguer, v.intr. zwerven, ronddolen; (arg.)
fouilleren; ‘---i, v.tr. omroeren met de
moutschep.
vaguesse, t. 't vage, onbestemde etherische.
vaguitê, 1. vaagheid; oil plein de ,--,, smachtend oog.
vaigrage, m. it, wegering.
vaigre, I. 4 weger.
vaigrer, v.tr. 4 wegeren.
vaillamment [vajamd], adv. dapper.
vaillance [vdjas], f. dapperheid.
vaillant [vaja], a. dapper, moedig; n'avoir
pas un sou ' of Tien '', geen cent bezitten ; ,,,, nt. vermogen, bezitting; tout
son e.,/, zijn hele hebben en houden.
vaillantise Evaj-], f. (oud) heldendaad.
vain, a. ijdel; vergeefs, vruchteloos; beuzelachtig; verwaand; i■-ie pdture, vrije
weidegrond; terres ,--ss et vagues, woeste
gronden; en ‘-%,, adv. te vergeefs.
vaincre, v.tr. overwinnen; overtreffen; te
boven komen; t.,, v.pr. se i., , zich(zelf)
overwinnen, een overwinning op zichzelf
behalen; overwonnen (kunnen) worden.
vaincu, in. overwonnene.
vainement, adv. (te)vergeefs.
vainqueur, a. zegevierend, overwinnend;
,--,, m. overwinnaar.
vair, m. wit met grijs bont; (Zi vair; menu
,--,, bont (wit met grijs).
vairê, a. met petit-gris gevoerd; 0 vair
(mits niet van zilver en blauw).
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valetage, m. knechtschap, dienstbaarheid.
valetaille, f. bedienden(volk); -gespuis.
soort grondeling.
snaveltang.
(groot) schip; schip (v. e. kerk valet-à-Patin, m.
vaisseau,
of zaal); vat; bloedvat; rx capillaires, valeter, v.inti. den gedienstige spelen; faire
vairon, a. glasogig (v. paarden);

lichtschip; le
lanai,
haarvaten;
fantOme, het spookschip van den Vliegenden Hollander; --x sanguins, bloedvaten;
du desert, het schip der woestijn:
le
oorlogsschip;
de kameel; N de guerre,
kapitein ter zee; ,---, de
capitaine de
l'Etat, schip van staat.
admiraalschip.
vaisseaut-amiralt,
vaisseaut-kolet, m. opleidingsschip.
spookschip.
vaisseau-fanteme, in.
vaisseau-hapital, in. hospitaalschip.
tankschip.
vaisseaut-rêservoirt,
vaisselier, m. glazenkast; buffet.
vaisselle, f. vaatwerk; (arg.) blikwinkel:
plate
stel decoraties of ridderorden;
montie,
zilveren vaatwerk, -servies;
vaatwerk uit stukken bijeengevoegd; apres
le repas la na 't maal de afwas; de
poche, (arg.) splint; duiten; faire of laver
la ", de afwas doen; it est de "i chez X.,
hij helpt mee aan de afwas bij X.
(fabricage van) vaatwerk,
vaissellerie,
keukengerei, potten en pannen.
vaisselleuse, I. vatenwasster.
val (p1. vaux), m. dal; par monts et par vaux,
over berg en dal, overal.
valable, a. -ment, adv. geldig, van waarde,
gangbaar; aannemelijk.
Valachie [-fi], f. Walachije.
Valais, m. Wallis (Zwitsers kanton).
valaisan, a. van Wallis; Vim,m. inwoner
[chijer.
van Wallis.
m. Walavalaque, a. Walachijs;
Valaquie, Walachije.
f.
(arg.) vallen;
valdingue, in: faire
(arg.) valies.
in wanorde, in de war,
valdrague (en
ordeloos.
Valence, I. Valencia; vim, f. (soort) sinaasappel; la belle ' (pop.) appelesienen,
mooie appelesien !
valenciennes, f. Valenciennekant.
Valentin, in. Valentin; minnaar.
Valentine, I. Valentine; lief je.
valêriane, I. $ valeriaan.
valerianelle, I . $ veldsla.
valêsien, a. uit 't huis van Valois.
valet, in. knecht; boer (in 't kaartspel);
gewicht aan een deur; klemhaak; je suis
votre "-i, uw dienaar (iron. by. dank je wel,
ik doe 't niet, ik geloof er niets van);
"i d debotter, laarzenknecht; de carreau
&, ruitenboer; s de chambre, kamerdiestalknecht;
naar, huisknecht;
de ferme,
d'etabli, X klemhaak;
lakei;
faire le
de pied,
boerenknecht;
faire
kruipen
voor
de
mensen;
bas
een ogendienaar zijn.
le bon

qn., iem. als zijn knecht gebruiken.

valetudinaire, a. ziekelijk, kwijnend.
valeur, f. waarde; dapperheid, moed; betekenis, geldigheid; bedrag, geldswaarde;
geldswaardige papieren, effecten,
commune of ge'ne'rale, algefondsen;
mene waarde;
locative, huurwaarde;
marchande (ve'nalc), marktwaarde; "is
miniires, mijnwaarden, "is mobilieres,
geldwaardige papieren; N nominale, nominale waarde;
nutritive, voedingswaarde; revue, $ waarde genoten;
"is a lots, premiefondsen; Ns d'arbitrage, arbitragefondsen; "-is de (en)
bourse, $ beurswaarden; "is de sucres,
suikerwaarden; r•-, en compte, $ waarde
in rekening; la'' de..., ongeveer zoveel
als...; attacker de la "i a qc., waarde aan
van waarde; de prejets hechten; de
van de hoogste waarde; le mot
de "i of en het woord waar 't op aan
komt, dat van bijzonder belang is; etre
en $ hoog (in prijs) staan; goed renderen; ces perles seront en N sur Sa peau
blanche, deze parelen zullen- bijzonder
goed tatkomen op haar blanke huid;
productief maken, exploimettre en
a trois mois, betaalbaar na drie
teren;
maanden.
valeureusement, adv. v. valeureux, a. moedig, dapper.
validation, I. geldigverklaring, bekrachti[gezond, sterk.
ging.
valide, a. -ment, adv. geldig, van krachtvalide, f. moeder van den Sultan.
valider, v.tr. geldig maken of verklaren,
bekrachtigen.
validiti, f. geldigheid, kracht.
valise, f. valies, handkoffer; (arg.) X zwaar
projectiel; Duitse luchttorpedo.
valissance, I. in: mire la "i de..., de eer
aandoen... to geven.
vaileuse, I. waterloze del in Normandie.
Valkyrie, f. zie Walkyrie.
muurkroon.
vailaire, a. in: couronne
vall6e, f. vallei, dal; la'' de lames of de
misere, het aardse tranendal.
't dal der
vallon, in. klein dal; le sacre
muzen.
vallonnê, a. heuvelachtig.
(terrein)golving, hoog en
vallonnement,
[golven.
laag.
vallonner, v.intr. of v. pr. se heuvelachtig
waard
zijn;
gelden,
kosten,
valoir, v.tr.
deugen; tegen jets opwegen, aan jets gelijk
zijn; bezorgen, opleveren, verschaffen;
autant vaut traind que porte, het is lood
om (mid ijzer, een pot nat; it est mort ou

valon
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vanille [vanij], f. vanille.
vanille [-nij], a. met vanille.
vaniller [-nije], v.tr. met vanille kruiden.
vanillier [-nij6], m. $ vanilleplant.
vanilline [-nij-], f. vanillestof.
vanillisme 1-nijism], m. vanillevergiftiging.
vanillon [-nij-], m. vanillestokje.
vanitè, f. ijdelheid, verwaandheid; nietig-

autant caul, hij is dood of zo goed als
dood;'' de l'argent, veel (geld) waard zijn;
ne pas "a cher, niet veel waard zijn; /-•-i le
coup, de moeite waard zijn; cela vaut fait,
het is zo goed als gedaan; ce livre vaut
20 francs, dat boek is 20 frank waard;
dat boek kost zo frank; en waard zijn;
j'en vaux un autre, ik ben net zo goed
als een ander; ti mieux, beter zijn;
vaut mieux se taire que de barler, 't is
beter te zwijgcn dan te spreken; ca vaut
la peine, het is de moeite waard, het loont
de moeite; cela vaut son pesant d'or, dat
is (zijn gewicht in) goud waard; que lui
a vale son avarice?, wat heeft hem zijn
gierigheid gebaat?; ne rien , niet deugen; le cafe ne te vaut rien, koffie is niet
goed voor je; vaille qui vaille, op goed
geluk, het ga zo 't wil; un riea qui vaille,
een nietswaardig mens; ne rien faire qui
vaille, niets goeds uitvoeren; doen
gelden; exploiteren; doen uitkomen; opheses droits, zijn rechten doen
melen;
gelden; voor zijn rechten opkomen;
faire
sa marchandise, zijn waar aanprijzen; faire
son talent, met zijn talent
woekeren; a"../ (sur ce que le vous dois), $
in mindering, op afrekening; pour", ce
de raison, voor in geval van nood; sc
evenveel waard zijn, tegen elkaar opwegen; cela re vaut, het is lood om oud
ijzer; ils se valent, de (het) een is evenveel
als de (het) andere waard; ze zijn aan
elkaar gewaagd.
stroomaf, met de stroom
valon, in: a
mee.
valse, f. wals (dans); (arg.) rammeling.
(arg.)
valser, v.tr. & intr. walsen; faire
de laan uitsturen; betalen, over de brug
komen; faire les ercus, (pop.) het geld
laten rollen; ca vous vient tout seal en
valsant!, dat komt je zo maar aanvalseur, m. -ease, f. walser. [ waaien !
valve, f. schaal, schelp (v. e. weekdier);
ventiel (v. e. fiets); $ klcp (v. doosvrucht).
valvule, f. klep (iii de bloedvaten); $ kleine
klep (v. e. doosvrucht).
vampire, m. vampier; (fig.) uitzuiger, afzetter; (pop.) grafschendende dief; f.
uitzuigster, vrouw die op kosten der
mannen weet te leven.
vampirique, a. vampierachtig2.
vampirisme, m. vampierachtige aard; uitzuigerij der woekeraars; geloof aan 't bestaan der vampiers als bloedzuigende
spoken.
van, m. wan.
vandale, in. vandaal, barbaar, vernieler.
vandalisme, m. vernielzucht, vandalisme.
serpeling.
vandoise, f.
varier, v.intr. (arg.) er vandoor gaan.
dagpauwoog, schoenlapper.
vanesse, f.

de qc., op iets
heid; tirer (of faire)
in
pochen, op iets trots zijn; sans
alle bescheidenheid (gezegd).
vaniteusement, adv. ijdel.
m. ijdel,
vaniteux, a. ijdel, verwaand;
verwaand persoon.
vannage, m. 't wannen.
vanne, f. sluisdeur, verlaat; (arg.)verlakkerij,
leugen; diefstal; kans, mooie gelegenheid;
"as, gewand graan; a. in: eaux "as,
afgevoerd vuil afvalwater (v. fabriek,
latrinen &).
vanneau, in. 3e kievit; (arg.) spion.
vannelle, f. sluisdeurtje.
vanner, v.tr. wannen (koren); etre vanne,
doodop zijn; uitgeput zijn; geruineerd zijn.
vannerie, f. mandenmakerij, mandewerk.
vannette, f. kleine wan.
vanneur, m. korenwanner.
vanneuse, f. wanmolen, sluiswerk.
vannier, m. mandenmaker.
vannures, f. pl. kaf.
vantail, m. (p1. "-aux) vleugel van een deur
of venster; helmvizier.
m.
vantard, a. grootsprekend, snoeNtnd,
grootspreker.
vantardise, f. grootspraak, pocherij.
vanter, v.tr. prijzen, roemen, ophemelen; se
"a de, zich beroemen op, grootspreken; se
"a de faire qc., zich sterk maken iets te
vanterie, f. grootspraak. [doen.
vanteur, m. grootspreker.
vantiller, v.tr. afdammen met planken, met
planken versterken.
va-nu-pieds, m. schooier, bedelaar.
vapeur, f. damp, wasem; stoom; mss,vapeurs, opstijgingen naar 't hoofd;
d'e'chappement,
humide, natte stoom;
afgewerkte stoom; a la /.■a, tegen de klippen op, van je welste; a toute, met voile stoom, met voile kracht; bateau a
stoommachine;
stoomboot; machine
de peche, stoomvism. stoomboot;
sersboot.
vaporeux, a. dampig; nevelig, duister, wazig;
luchtig, ijl; kurig; m. wazigheid (v.
stiji &).
vaporisateur, m. vaporisator: toestel om te
verdampen of te verstuiven.
vaporisation, f. verdamping; verstuiving.
vaporiser, v.tr. doen verdampen; doen ververdampen; verstuiven;
v. pr. se
stuiven; se ti la figure, zich met de
vaporisateur bespuiten.
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vaporis eur, m. zie vaporisateur.
vasard, a. slijkig, modderig; '''' , m. modder-,
slijkbank.
vague, f. koe.
vaque-i-tout, in. die voor alles zorgen moet, Vasconie, 1. Gascogne.
albestel.
vasculaire, of vasculeux, a. tot de vaten
vaguer, v.intr. open of ledig staan, vacant
behorend, vaat-.
zijn; vacantie hebben (van de recht- vascule, f. vaatje; beker.
bank); r-, a, zich bezighouden met.
vase, m. vaas, vat; ,---,s communicants, comvaquois, m. $ pandanus.
municerende vaten; ~ arusque, Etrusvaraigne, I. geul of opening, waardoor het
kische vaas; (arg.) pot de chambre;
zeewater in een zoutpoel stroomt.
poreux, porcine pot; les ~s sacre's, de
varan, m. 1-:.‘ leguaan.
gewijde vaten; ,-,, a fleurs, bloemvaas;
varangue, I. 4, wrang (v. schepen).
d'ilection, uitverkoren vat; ,......, de nuit,
varec(h) [-rek], m. $ zeewier.
waterpot, pot de chambre; ~, f. slib,
varenne, /. konijnenberg, jachtterrein.
slijk, modder.
vareuse, I. hes, kiel, trui, boezeroen, jekker. vase, a beslikt, bemodderd.
variabilite, I. veranderlijkheid.
vaseline, f. vaseline.
variable, a. veranderlijk; ,,d, m. in: etre au~, vaser, v.intr. (pop.) sausen: regenen.
op veranderlijk staan (v. barometer); e•i, vaseux, a. slijkerig, modderig; (arg.) voos,
niet in een gezond vel stekend; sufferig,
I. veranderlijke grootheid.
besluiteloos.
variant, a. veranderlijk, wispelturig; lecon
~e, zie variante.
vasicole, a. in modder levend.
vasier, a. gib meevoerend.
variante, f. andere lezing van een tekst.
variation, f. verandering, afwisseling; af- vasiire, f. moddergat, -poel; zoutwaterwijking (in verklaring); ,P variatie; calcul
reservoir.
des ~s, differentiaalrekening.
vasistas [-tas], m. raampje (in een deur &);
varice, f. aderspat; bas ci ,,,, gummikou(arg.) monocle.
sen.
vaso-moteur, a. vasomotorisch: op vervaricelle, f. waterpokken.
nauwing en verwijding der vaten betrekaderbreuk.
varicocele, f.
king hebbend.
varie, a. afwisselend, vol verscheidenheid. vason, m. klomp geprepareerde aarde voor
dakpannen.
varier, v.tr. varierea, veranderen, afwisselen; ~, v.intr. veranderen, afwisselen; vasque, I. rond bekken (v. e. fontein), kom.
veranderlijk zijn; verschillen van mening vassal, m. -e, f. vazal, leenman, -vrouw.
(omtrent sur); afwijken; pour ~, voor de vassalite, I. leenplichtigheid.
variatie; ,---,, v. pr. se ~, kl, veranderen. vasselage, m. leenmanschap; droll de —s,
leenrecht.
variêtê, f. verandering, afwisseling, verscheidenheid, verschil; varieteit; ~s, vastitude, f. uitgestrektheid.
vaste, a. wijd, uitgestrekt, groot, ruim;
mengelingen, allerlei.
veelzijdig, veelomvattend; ,■,, m. grote
varinas [-as], m. varinastabak.
dijspier.
variole, f. pokken.
vate, (pop.) — va-t'en!
variole, a. pokdalig; "..,, m. mottige.
Vatel, m. Vatel; kok.
variolette, f. zie varicelle.
varioleux, m. & a. die de pokken heeft.
va-te-laver, m. (pop.) watjekou.
variolique, a. de pokken betreffend.
va-t-en-guerre, m. (tam.) vechtjas.
variolisation, /. inenting met mensenpokken. vatire, m. (pop.) zie water.
Vatican, m. Vatikaan; v~, a. van het vativariololde, /. windpokken.
kaan; la Vie, de bibliotheek van het
variorum [-gym], m. editie met alle commentaren en verklaringen.
Vatikaan.
m.
lijder
aan
aderspattig;
~,
variqueux, a.
vaticination, f. waarzegging.
aderspatten.
vaticiner, v.intr. waarzeggen, profeteren.
va-tout, m. gehele inzet (in 't spel); jouer
varlet, m. edelknaap, page.
varlope, I. X voorloper, reeschaar.
son ~, alles op 't spel zetten.
varloper, v.tr. X met de voorloper schaven. Vaud, in. Waadtland.
varlot, m. (pop.) stomkop.
vau-de-route, in: 4 ~, halsoverkop.
Varron, m. Varro.
vaudeville, m. vaudeville: toneelstukje met
zang; schouwburg voor zulke toneelstukVarsovie, /. Warschau.
jes.
varsovien, a. van Warschau; V~, bewoner
v. Warschau.
vaudevillesque, a. vaudevilleachtig.
Varsovienne, f. bewoonster vai. Warschau; vaudevilliste, m. schrijver van vaudevilles.
v~, ,P varsovienne (dans).
vau-de-vire, m. drinklied.
Vaudois, m. Waadtlander; vim, a, u it WaadtVarthe, f. Warthe (rivier).
varus [-Us], a, naar binnen gedraaid,
laud.
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vau-l'eau (a), adv. voor de stroom af; aller
—, naar de haaien gaan, mislukken.

vaurien,
deugniet.
vautour, m. 3t gier; schraapzuchtig mens
vautrait,
uitrusting voor de wildezwijnenjacht.

vautre, tn. hond voor de zwijnenjacht.
vautrer (se), v. pr. zich wentelen; zich uitstrekken; se ", dans le vice, zich geheel
aan de ondeugd overgeven.
vau-vent, in. in: a
met de wind van
achteren (jagend).
Vauvert, in: aller au diable
naar de
Mokerhei gaan, naar de Fransen lopen.
vauxhall,
plezier-, muziektuin.
vavassal, m. zie vavasseur.
vavasserie, vavassorie, f. W achterleen(manschap).
vavasseur,
(2) achterleenman.
va-vite, f. diarrhee.
veau, m. kalf 2, kalfsvlees; kalfsleer; (pop.)
uilskuiken; slapzwans; domme Trien; on
dirait du "s ! , het is fijn !;
marin, zeekalf; ti de Tait, zoogkalf;
de riviere,
kalf van de weiden langs de Seine; le
d'or, het gouden kalf; faire le lui uit
gaan liggen als een kalf; tuer le "s gas,
een feestmaal aanrichten (bij iemands
ter ugkomst); pleurer comme un
tranen
met tuiten huilen; autant meurt que
vache, de dood overvalt zowel de jongeren als de ouden van dagen.
vecteur, a. rayon
voerstraal;
in. vector.
vicu, a. doorleefd, uit het leven gegrepen,
naar het leven, waar.
Veda, m. een der Veda's of heilige boeken
der lndiCrs.
vedette, f. ruiterwacht, schildwacht to
r'aard; X uitkijktorentje; observatiejacht; (arg.) theaterster; r■-, du cinema of
de l' e'cran, filmster; les
parlementaires,
de kopstukken van de Kamer; en in
't oog vallend, hovenaan; met vette letters gedrukt; (fig.) vooraanstaand, veel
besproken, van naam; valeurs Ns, vooraanstaande fondsen.
vidique, a. van de Veda's, betreffende de
Veda's.
vegetable, a. wat kan groeien.
planvegetal, a. plant-, planten-; rêgne
tenrijk;
in. plant, gewas.
vegetation, a. plantaardig.
vêgkaline, f. plantenboter.
plantaardigheid.
vègetalitè,
vegetation, a. vegetarisch;
m. vegetarier.
vegetarisme, m. 't eten v. enkel plantaardig
voedsel, vegetarisme.
vEgêtatif, a. de groei betreffend; ongeslachtelijk; les fonctions ve'getatives, de
vegetatieve levensverrichtingen (ademhalin g, spijsverterin g, bloedsomloop, re -

veinule

sorptie, afscheiding, voortplanting); Pringroeikracht.
cipe
vegetation, f. groei; plantengroei, plantenwereld; (viezig) uitwas, woekering.
vegiter, v.intr. groeien (van planten); een
plantenleven leiden, vegeteren.
avondfeest, maskerade.
veglione,
vehemence, f. hevigheid; heftigheid, vuur.
vehement, a. -ement, adv. hevig, heftig,
onstuimig; vurig.
vehiculaire, a. tot voertuig of voor Let vervoer dienend; langue "s, voertaal.
vervoermiddel; voertuig;
vêhicule,
automobile, niet getrokken voertuig; l'air
est le '' du son, de lucht is 't middel tot
voortplanting van het geluid.
vihiculer, v.tr. vervoeren, overbrengen.
Vehme (Sainte ,•,), f. veemgerecht.
vehmique, a. Q3 van een veemgerecht.
veille, f. 't waken, 't nachtwaken; (nacht-)
d'armes,
wacht; de vorige dag; la
ridderwake; la "s de sa mort, de dag voor
zijn dood;
de Noel, Kerstavond; etre d
la "s (de), op 't punt zijn (van, om); entre
la et le sommeil, in halfwakende toestand, half ingedommeld; mss, slapeloze
n ach ten, nachtelijke studi en.
veillie, I. 't waken bij zieken; avondbijeenkomst (in dorpen); la "s des armes,
ridderwake; it n'y a pas de mss, de bibliotheek ('t atelier &) is 's avonds niet open;
opblijven, op blijven zitten,
faire la
gezellig bij elkaar blijven.
veiller, v.intr. wakker zijn, waken, overwerk
verrichten bij avond;,,-, 4 qc., een wakend
oog houden op, opletten op, oppassen
voor; ce que (met subj.), er voor waken dat..., oppassen dat...; ti (au)pres
d'un malade, bij een zieke waken;
sur qc.,
contre qc., voor iets oppassen;
over iets waken, voor lets zorg dragen;
bij iem. waken.
v.tr.
de nuit, nachtwaker,
veilleur, tn. waker;
n achtwacht.
veilleuse, f. waakster; nachtlampje, -pitje;
$ herfsttijloos; (arg.) maag; frank.
veillotte, f. hoolopper, $ herfsttijloos.
a. geluk
veinard, m. geluksvogel, boffer;
hebbend.
veine, f. ader; aanleg, neiging; (tam.) geluk,
bofferij; ti I
al ors goed zo ! lekker !
mooi ! dat treft ! des to beter ! une
insolente,"s de coca, reuzenveine, reuzenPorte,
geluk; ti poeitique, dichtader;
poortader; d'eau, waterader; avoir de
la e ', geluk hebben, boffen; ouvrir la ti 4
qn., iemand aderlaten; etre en", de gaiete,
in een vrolijke stemming zijn.
veine, a. geaderd.
veiner, v.tr. aderen.
veineux, a. vol aderen, aderrijk; aderlijk.
veinule, I. kleine ader, ade,rtje.
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%/Wage, m. 't kalven.
vêlaire, a. velair, 't zachte gehemelte betreffend; consonne e,,, medeklinker, met
behulp v. h. zachte gehemelte uitgesprovelar, m. $ steenraket.
[ken.
Velche, m. persoon uit Wales; barbaar.
velement, zie velage.
velar, v.intr. kalven.
vêlin, m. fijn perkament, velijn; paPief r•-,
velijnpapier.
vilique, a. kt, van de zeilen.
%riffle, m. X licht gewapende infanterist (bij
de Romeinen); X jager onder Napoleon.
velliite, t. zwakke wil, aanvechting, opwelling.
velo, m. (tam.) fiets; (arg.) postiljon.
veloce, a. snel, gezwind.
velocidrome, m. overdekte wielerbaan,
velocipede, m. rijwiel, velocipede; bateau ,%-d,
waterfiets; casser son e,,, (arg.) 't hoekje
om gaan.
velocipidie, f. rijwielsport, -industrie.
vilocipedique, a. wielrijders-, rijwiel-.
vilocipidiste, m. wielrijder.
vklocitê, f. snelheid.
vilo-club, m. fietsclub.
velodrome, m. wielerbaan.
vilophile, m. liefhebber van fietsen.
velopho be, m. rijwielhater.
velours, in. fluweel; verkeerde verbinding
(s voor 1); (arg.) leer; c'est un P•i, (arg.)
't is of een engeltje op je tong piest;
,---, ci cdtes, geribd fluweel;'•-, d'Fspagne,
soort blauw fluweel; ,., d'Utrecht, trijp;
inuer sur le ,--,, (arg.) alle6n het reeds
gewonnen geld inzetten, zodat men niet
verliezen kan.
veloutè', a. fluweelachtig; ,-,, m. 't fluwelige,
't donzige; bandfluweel; fluweelpapier.
velouter, v.tr. als fluweel maken.
velouteux, a. fluweelachtig.
veloutier, m. fluweelwever.
veltage, m. peiling, roeiing (v. tonnen).
velte, f. peilstok.
.
velter, v.tr. peilen, roeien (v. tonnen).
velteur, m. peiler, roeier.
velu, a. harig, ruig; behaard.
velue, I. dichtbehaarde.
velum [-lOm], m. groot gordijn of zeil; RK
kelkkleedje.
velvetine, f. soort katoenfluweel.
velvote, 1. $ akkerereprijs, vlasleeuwenbek.
venaison, 1. wild, wildbraad.
venal, a. veil, te koop, koopbaar; omkoopbaar; valeur ,,,e, verkoopsprijs.
vinalement, adv. veil, zich verkopend, op
geldmakerige manier.
venalitè, f. veilheid, (om)koopbaarheid.
venant, komend; bien ,,,, goed groeiend;
,%.,, in. les allants et ,,,s, de gaande en
komende' man; ci tout e,,, aan de eerste
de beste, aan iedereen.

venerateur

Venceslas [-las], m. Wenceslaus.
vendable a. verkoopbaar.
vendange, f. druiven-, wijnoogst; tijd v. d.
wijnoogst; faire (la) ,%.,, de wijnoogst binnen halen; (fig.) er een slaatje uit slaan,
aardig wat verdienen.
vendangeable, a. oogstbaar (v. e. wijngaard).
vendangeoir, m. korf v. d. druivenoogst,
wijnlezersmand.
vendanger, v.tr. & intr. wijnoogsten, druivenlezen; (fig.) uitbuiten, wat door het
oog van de schaar halen; ergens schandelijk huishouden met iets, vernielen.
vendangette, f. $? lijster.
vendangeur, m. -euse, f. wijnoogster, druivenlezer, -leesster; (arg.) dief.
Vendêen [-da], m. Vendeeer; W deelnemer
aan de Vendee-oorlog 1793-96; vim,
a. uit de Vendee.
venderesse, f. (jur.) verkoopster.
vendemiaire, m. cerste maand v. d. Fr.
republ. kalender (2 2 Sept.-21 Oct.).
vendetta [ve"-], f. vendetta: bloedwraak (op
Corsica).
vendeur, in. -euse, 1. verkoper, -ster; winkelbediende, -juffrouw; ,---, de 'untie, opsnijer.
vendre, v.tr. verlcopen, (pop.) (voor geld)
verraden; e■., son cochon, (arg.) X bijtekenen; ,--, la nache, de boel verklappen;,---, un objet trois francs, iets voor drie
francs verkopen; ,•-, qc. cuir et poils, (arg.)
iets peperduur verkopen; e., qn., ook:
iemands boeltje gerechtelijk laten verkopen; ,--,, a l'amiable, onderhands verkopen; ,-,.., ti decouvert, ongedekt verkopen, in de wind gaan; ,---, au prix
roiltant, tegen inkoopsprijs verkopen;
ci .-%-i, te koop; ce n'est pas tout que de'',
it taut livrer, beloven is niet genoeg, men
moet ook doen wat men beloofd heeft,
wie A zegt, moet ook B zeggen; se t.,,,
verkocht worden; zich laten omkopen;
it se vend, ook: zijn boeken „gaan", worden goed verkocht.
vendredi, m. Vrijdag; ,--, saint, Goede Vrijdag; le'' fait le dimanche, Vrijdagsweer
is Zondagsweer.
vendu, a. verkocht; ,-.,, in. verkochte, X dure
kerel (omdat die bijgetekend heeft).
venelle, I. steegje; en filer la e.■/, het hazenpad
kiezen, de plaat poetsen.
vinineux, a. vergiftig (v. planten &).
venenifire, a. gifhoudend.
veninifique, a. gifafscheidend.
venénosite, 1. giftigheid.
vener, v.tr. slachtvee afjagen (om 't vlees
mals te krijgen); faire e., la viande, het
vlees laten besterven.
venerable, a. -ment, adv. eerwaardig; ,..,, m.
voorzitter van een vrijmetselaarsloge.
venirateur, m. vereerder.
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veneration, f. verering, eerbied.
venêratr ice, I. vereerster.
vénêrer, v.tr. vereren.
venerie, f. jacht (met windhonden); jachtstoet; jachthuis.

vinérien, a. venerisch; ,,i, m. lijder aan
venerische ziekte.

Vênitie [-si], f. Veneti6 (provincie).
venette, f. (pop.) vrees, angst; avoir la '',
in de rats zitten.

veneer, m. jager; grand '', opperjagermeester.

Venezuela, m. Venezuela.
venezu Olen, a. van Venezuela; 17,- ,,, m.
Venezuelaan.

venez-y-voir, m. c'est un beau e,,, (iron.)
't is nog al de moeite waard.

vengeance, f. wraak; wraakgierigheid; ook:
wraakneming, wraakoefening; crier ,,,
om wraak roe pen; tirer e-,, de qn., wraak
nemen op iemand.
veneer, v.tr. wreken; se ' de qc. (sur qn.),
zich wreken over iets (op iem.).
vengeresse, f. wreekster.
vengeur, tn. wreker; '', a. wrekend.
vêniel, a. -lement, adv. licht, vergeeflijk;
peche p—, vergeeflijke (RK dagelijkse)
zonde.
venimeux, a. vergiftig (v. dieren); venijnig.
vênimosite, I. giftigheid.
venin, m. dierlijk gif, venijn; icier tout son
,--,, al zijn gal uitspuwen; homme sans ,--i,
duifje zonder gal.
venir, v.intr. komen; cet enfant vient bien,
dat kind groeit goed; la barbe lui vient,
hij krijgt een baard; le bien lui vient en
dormant, hij wordt slapende rijk; vienne le
temps, mettertijd; vient touiours qui vient
tard, beter laat dan nooit; venez-vous? ga
je mee?; ".} chercher, komen halen; faire
,-,,, laten komen, ontbieden; faire ,---, a la
raison, tot rede brengen; se faire bien ---,
de qn., bij iemand een wit voetje zien te
krijgen; ,.■, prendre, komen halen; voir ,---,
qn., begrijpen waar iem. heen wil, wat
iem. in het schild voert; je vous vois "..,
avec vos gros sabots, ik zie wel waar je heal
wil, waar je 't op aanlegt; r.,, voir qn., iem.
komen bezoeken; ,-., 4 une succession,
erven; i-,, 4 bout de qc., in iets slagen;
het klaarspelen met, onder de knie
krijgen; s'il venait 4 mourir, als hij kwam
te sterven; en e.., a, zover komen dat;
overgaan tot; en ,,, a ses fins, zijn doel
bereiken; en e.,, 4 la force, geweld gebruiken; Rs en sont venus 4 se hair, ze zijn
elkaar gaan haten; e,-, a rien, op niets uitlopen; ,..•-, au monde, ter wereld komen;
en ,-..., aux extre'mite's, naar de uiterste
geweldmiddelen grijpen, tot gewelddadigheden overgaan; ils en vinrent aux
injures, zij zijn elkaar gaan uitschelden,

vente

ze zijn aan 't schelden geraakt; en ,-, aux
mains, handgemeen worden; slaags raken;
it faut en ,-., la, daartoe moet het komen;
c'est 14 que fen voulais ,-,,, daarop wou ik
(maar) neerkomen, daar wou ik heen;
venez avec moi, kom mee; venez vous avec
nous?, gaat u (met ons) mee?; venez chez
moi, kom bij me; r,-, de Paris, van (uit)
Parijs komen; de quel pays venez-vous?,
weet u dat niet eens?; it vient de mourir,
hij is pas kart geleden gestorven; it vient
de sortir, hij is zo juist uitgegaan; de 14
vient que..., daardoor komt het dat...,
vandaar dat...; d'oit vient que..., hoe komt
het dat?... ,,, en ve'lo (en voiture), per fiets,
met een rijtuig komen, komen fietsen &;
,.., pour dire & que..., komen zeggen dat..;
it y viendra, zover (of daartoe) komt hij
nog wel eens; qu'il y vienne, laat hij het
maar eens proberen; s'en ,---,, komen;
zich op weg begeven.
Venise, f. Venetie (stad).
Venitien, m. Venetier; v,,,, a. Venetiaans.
venne, f. (arg.) schande.
vent, m. wind; lucht; adem; du ,,,/ verdwijn ! daar is de deur ! ,Ndalize, passaat;
,--, fait, bestendige wind; avoir le '',
gagner le ,-., sur, de loef afsteken; avoir e■,,
debout, de wind tegen hebben; avoir ,.■,
en poupe (arriere), de wind van achter
hebben; avoir le ,---, et la mare'e, wind en
tij mee hebben; avoir du,--, dans les voiles,
(arg.) een stuk in zijn kraag hebben; avoir
,--, de qc., de lucht van iets hebben; avoir
des —,s,s, (last van) winden hebben; chercher
-,,
le t.,-i, de juiste weg zoeken; it fait du, N,
het waait; hij is weer aan het opscheppen;
it fait un grand e.• . d, het waait hard; Whet.
des ,--,s, winden laten; prendre le ,...,, eens
poolshoogte nemen; ,I, aan de wind
knijpen; prendre le ' nouveau, de huik
naar de wind hangen; prendre son e---,,
adem halen; regarder de quel cote vient le
,--,, kijken uit welke hoek de wind waait;
(ook:) zitten koekeloeren; zijn tijd verbeuzelen; fusil 4 '', windbuks; instrument el ,,,, blaasinstrument; tourner 4
tout ,-,, met alle winden meedraaien,
wispelturig zijn; de (en) plein ,-,, in de
open lucht; op (van) de koude grond;
alley selon le ,-,,, met de wind mee zeilen;
de huik naar de wind hangen; selon le
,---, la voile, men moet de tering naar de
nering zetten; sous le ,---,, te lijwaart.
vente, f. verkoop, verkoping, veiling; vertier; debiet, aftrek; kaveling hout (in
een bos); ,---, exclusive, alleenverkoop;
mobiliere, verkoop van roerende goederen;
,.., publique (aux encheres), openbare
verkoop, veiling, auctie, NI vendutie;
".., a l'amiable, onderhandse verkoop;
e 4 re'me'rd, verkoop met recht van
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wederinkoop; ti par autorite de justice,
executoriale of gerechtelijke verkoop;
pour cessation de commerce (pour liquidation) verkoop wegens opheffing , der zaak
(wegens liquidatie); etre de (bonne)
zich goed laten verkopen, gerede aftrek
vinden, grif weggaan; NI lakoe zijn; etre
en
te koop staan; mettre en
te koop
zetten; hors de
niet te koop; onverkoopbaar, zonder aftrek.
vente, a. bewaaid, door de wind opgestuwd of beschadigd.
venter, v.imp. waaien;
dur, hard waaien;
it vente bon frail, er waait een fikse bries;
it ventait tempete, het stormde;
v.tr.
bewaaien.
venteuse, I. (arg.) venster.
venteux, a. winderig; winden veroorzakend,
ventier, m. koper van een houthak.
ventilateur, m. luchtververser, ventilator.
ventilation, f. luchtverversing, ventilatie.
ventiler, v.tr. luchten, de lucht verversen,
ventileren; schatten, taxeren hoe groot
de waardevermindering is; (fig.) het voor
en tegen van alle kanten bekijken, be-spreken.
ventis [-ti], m.pi. omgewaaide bomen.
ventOse, m. 6de maand v. d. Fr. republik.
kalender (ro Febr.-2o Maart).
ventosite, I. winderigheid (in het lijf).
ventouse, /. laatkop; luchtgat, trekgat;
zuignap (v. sommige dieren); (arg.) venster;
scarifide, bloedige kop;
seche,
droge kop; appliquer des mss,koppen
zetten.
ventouser, v.tr. laatkoppen zetten.
ventouseur, m. koppenzetter.
ventral, a. tot de buik behorend, buik-.
ventre, m. buik (ook: van een vaas, fles &);
bas
onderlijf;
trilobe, drielobbige
buik (bij oude mensen); avoir
dans
les talons, dood moe zijn, niet meer kunnen van vermoeidheid; avoir le
dur,
hardlijvig zijn; se brosser lee•d, op een
houtie bijten;
uitpuilen; tout fait
alles vult de maag; fa ldche le
dat
maakt loslijvig, werkt laxerend; prendre
du
een buikje krijgen; aller ti a terre,
in vliegende vaart rijden, lopen &; se
mettre
terre voor iem. kruipen; etre
4 plat
plat op de buik liggen; (tig
(voor iem.) kruipen; rire 4 ti ddboutonnd,
zich de buik vasthouden van 't lachen;
mettre le cceur au
4 qn., iem. een riem
onder 't hart steken; bouder contre
lie bouder; avoir qc. dans le fut in zijn
lijf hebben, wat in zijn mars hebben; iets
in zijn schild voeren; faire rentrer les paroles dans lei a qn., iem. dwingen zijn woorden in te trekken; passer sur le a qn.,
iem. het onderste boven of onder de voet
lopen; iem. totaal (ver)slaan; ti affamf

veratre

n'a point d'oreilles, een hongerige maag
luistert naar Been rede; le anoblit, de
adel van de moeder gaat op de kinderen
ventrebleu, interj. drommels !
[over.
ventre-de-biche, a. isabellakleurig.
ventrèe, f. buikvol; worp (jongen van een
flier); s'en coller une
(pop.) zich dik
vreten.
ventre-saint-gris, interj. wat duivekater !
ventricule,
holte; kamer (v. h. hart).
ventriire, I. buikriem (v. e. paard); buikband.
ventriloque, tn. buikspreker;
a. buiksprekend.
ventriloqule [-ki], f. buikspreekkunst.
ventripotent, a. (tam.) dikbuikig.
zich wentelen.
ventrouiller (se
ventru, m. -e, f. dikbuik; (arg.) buikje;
a.
dikbuikig.
welkom zijn;
venu, a. gekomen; etre bien
a (de)..., gij hadt vervous seriez mal
keerd gedaan met...; nouveau ', pm aande
gekomene, nieuweling; le premier
eerste de beste.
venue, f. (aan)komst; groei; gestalte;
au
monde, geboorte; d la bonne
op goed
geluk af, op de bonnefooi; de of d'une belle
mooi opgeschoten, goed ontwikkeld,
goed gevormd, mooi gebouwd; tout d'une
overal even dik, Lang en smal; on lui
en a donne tout d'une hij heeft er ongenadig van gelust, hij heeft van Jetje
gehad; les allies et mss, 't heen en weerlopen.
Venus [-niis], f. Venus; Venusbeeld;
noire, de
Venus(ster), avondster; la
Venusdienaressen der donkere rassen;
vim, Venusschelp.
venustê, f. lieftalligheid.
venvole, in: a la
lichtzinnig.
vepre, m. (oud) avond; donner le bon
goede avond wensen.
RK middagdienst, vesper;
vOpres, I.
apres
complies, alles op zijn tijd; dire
sicide vesperdienst doen;
les
liennes, Siciliaanse Vesper (moord v.
Fransen op Sicilie, 1282).
ver, m. worm, made; • blanc, engerling;
luisant, glimworm;
rongeur, knagend
verdriet, wroeging;
solitaire, lintworm;
sole, zijdeworm; ,---, des enfants, spoelworm; de fromage, kaasmijt; de mer
of des vaisseaur, paalworm; de terre,
aardworm; tirer ci qn. les r•is du nez, iem.
behendig uithoren; tuer le 's morgens
vroeg een pierenverschrikkertje (borrel)
nemen.
veracitê, I. waarachtigheid, waarheidsliefde.
viraison, I. 't rijpen der druiven.
veranda(h), /. veranda;
vitre'e, serre; e■-, de
devant, NI vO6rgalerij.
Oritre, m. 4 nieskruid.
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verite
verbal, a. mondeling; van een (werk)woord,
la ~ de qn., onder iemands commando
verbaal; woorden-; zie ook note & rapport.

staan.

verbalement, adv. mondeling.
verge, a. gestreept (v. weefsel); geribd (v.
verbalisateur, m. proces-verbaal opmakende.
papier).
verbalisation, f. verbalisering, bekeuring. vergêe, f. vierkante roede (oude landmaat).
verbaliser, v.intr. (contre) proces-verbaal verger, m. boomgaard.
opmaken (tegen), bekeuren; ~, v.tr. verger, v.tr. (af)meten (eig. met de roede).
bekrachtigen; (gram.) tot een werkwoord vergerette, f.
fijnstraal.
maken.
vergetê, a. gestreept.
verbe, m. werkwoord; woord; le V,-,,, het vergeter, v.tr. afborstelen, uitkloppen; (0

t

Woord; avoir le e■., haut, op hoge toon
spreken.

verbênacêes, I.N. t planten, die op verbena (ijzerhard) gelijken.

verberation, j. trilling.
verbeux, a. woordenrijk.
verbiage, m. woordenvloed, omhaal van

strepen.

vergetier, M. borstelmaker.
vergette, f. kleerborstel, schuier; spansnoer
(van trom); ili streep.
vergetures, i.pi. striemen.
vergeure [-3iir], f. draden op de papier-

vormen gespannen; strepen in 't papier.
woorden.
*verglacer, v.intr. ijzelen.
verbiager, v.intr. kletsen, babbelen.
verglas [-gla], m. ijzel; it fait du, - ,• d, het ijzelt.
verbiageur, in. leuteraar.
vergne, I. dijkje van palen, kisting.
verbositi, f. woordenrijkheid, woordenvloed. vergne of verne, m. t els, elzeboom.
vert-coquint, m. rups der wijngaardmot; vergogne, I. schaamte; sans ~, schaamhoofdworm (van draaizieke schapen);
teloos.
draaiziekte; avoir le f■d, (pop.) de kolder vergogneux, a. beschaamd, schaamachtig.
in de kop hebben.
vergue [verg], f. .6. ra.
verdatre, a. groenachtig, groenig.
verguet, m. $ marentakken.
verdelet, a. een beetje wrang; groenachtig; vêricie, f. valse steen; diamant de ~, valse
nog flink, kras; ~, m. 1 geelgors.
diaman t.
verderie, f. houtvesterij-afdeeling.
vêridicitê, f. waarachtigheid; waarheidsverdet, m. koperacetaat.
liefde.
verdeur, f. wrangheid (v. wijn); groenheid, v'erldique, a. waarheidslievend; waarachtig,
onrijpheid; krasheid, jeugdigheid; bitswaar.
heid.
viridiquement, adv. naar waarheid.
verdict [-di(k)t], m. uitspraak van de jury. verifiable, a. te verifieren of te controverdier, m. $E. groenvink; (23 soort houtleren.
verdiire, f. zeegras. [vester. verificateur, m. onderzoeker, controleur,
verdin, m. 3t zie verdier.
verificateur; e,-, des poids et mesures, ijkverdir, v.tr. groen maken; ~, v.intr. groenen, vèrificatif, a. ter verificatie. [meester.
groen worden.
verification, f. onderzoek naar de echtheid
verdissant, a. groenend.
(v. iets); 't nazien; ,,.., des pouvoirs, onderverdissement, m. 't groen worden.
zoek der geloofsbrieven.
verdouse, f. (arg.) appel; weide.
verifier, v.tr. onderzoek doen naar de echtverdousier, m. (arg.) twin.
heid (v. geschriften &), nazien; bewaarverdoyant, a. groenend; groenachtig.
heiden, bekrachtigen, bevestigen; se ,...-,,
verdoyer, v.intr. groenen, groen worden;
bewaarheid worden.
l'herbe qui verdoie, het groene gras.
vêrin, m. X vijzel, kelderwinde, ,,, a chariot,
verdure, f. 't groen, loot, gebladerte, gras;
sleevijzel.
groente; tapijt met blad-, boom-, loof- vergne, f. kompaslamp; varinas-tabak.
werkfiguren; etre ,■.), (arg.) zuur (foutu) vêrisme, m. uiterste realisme (in kunst).
zijn; laisser en ~, (arg.) in de steek laten.
vêrissime, a. zeer waar.
verduresse, I. (pop.) groente(n), a la ~ ! vêriste, m. ultra-realistisch schrijver; ,---,,
artisjokken, mooie artisjokken !
a. naturalistiscla.
verdurette, f. groen borduurselwerk.
veritable, a. -ment, adv. waar, echt, werkeverdurier, m. groenboer.
lij k, waarachtig.
vêreau, m. 43 motvlindertje.
vêrite, I. waarheid; werkelijkheid; decouvrir
vireux, a. wormstekig; niet erg zuiver, verla '' de qc., achter de waarheid komen;
dach t.
dire ci qn. ses ~s, iem. de waarheid zeggen;
verge, f. roede°; ,--, d'ancre, .1. schacht v. h.
dire ci qn. ses quatre ~s, iemand eens flink
anker; ~ de piston, zuigerstang; gouverner
de waarheid zeggen, de les lezen; toutes
avec une ~ de fer, met ijzeren hand re,--, s ne sont pas bonnes a dire, de waarheid
geren; du fer en ~s, staafijzer; passer
wilniet altijd gezegd zijn; lui jeter quelques
par les ~5, spitsroeden lopen; titre sous
dures ~s, hem enige harde waarheden
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naar het hoofd slingeren; 4 la ,-.), wel is
waar; etre dans la ,-,,, gelijk hebben; de
toute ,,,, volkomen waar; d'une grande,%},
zeer gelijkend, sprekend (v. portret); en
,,, waarlijk, voorwaar; en P.,,? waarlijk?
is het waar? werkelijk? heus? it n'y
a que la e., qui offense (qui deplait &),
de waarheid hoort niemand graag; la
se trouve dans les bouchons, kinderen en
dronken mensen zeggen de waarheid.
verjus, m. sap v. onrijpe druiven; onrijpe
druif; zie ook "us.
verjuter, v.tr. met zuur druivensap vermengen.
vermie, f. bos wormen; pecker a la r.,,
- peueren.
vermeil [-mej], a. hoogrood, rozerood
blozend; Mer ale, Purperzee (Californ.
golf); "', in. verguld zilver; (arg.) bloed.
vermeille, I. soort granaatsteen.
vermicelier, m. vermicellifabrikant.
vermicel(le), m. vermicelli.
vermicellerie, I. vermicellifabriek.
vermicide, m., a (& m.) wormendodend
(middel).
vermiculaire, a. wormvormig, -achtig.
vermicule, a. met kleine gewonden versieringen.
vermiculures, f. pl. wormlijnachtig werk.
vermiforme, a. wormvormig.
vermifuge, a. wormen verdrijvend; ,,,, m.
worrm-niddel, wormkruid.
vermilte [-mij], f. peur.
vermiller [-j-], v.intr. naar wormen wroeten
(v. wilde zwijnen).
vermilion .[-j-], m. vermiljoen; rode kleur.
Nermilionner 1-j-], v.tr. met vermiljoen rood
kleuren; e-,-, , v.intr. naar wormen zoeken
(v. d. das).
verminard, m. (pop.) smerig type, vuilpoets.
vermination, f. ontwikkeling van wormen;
wormziekte.
-vermine, f. ongedierte; gespuis.
vermineux a. worm-.
vermisseau, m. (regen)wormpje; wurm.
vermivore, a. zich met wormen voedend.
vermouler (se), v. pr. wormstekig worden.
vermoulu, a. wormstekig, vermolmd.
vermoulure, f. wormstekigheid, vermolming.
vermouth) [-mut], m. vermouth (soort wijn).
vernaculaire, a. (& m.) inheems(e taal).
vernal, a. tot de lente behorend, lente-.
-vernation, f. $ bladplooiing (in de knop).
verne, m. $ els, elzeboom.
verni, a. gevernist; it est ,--,, (arg.) hij is een
echte boffer; '', m. (arg.) boffer; un
(petit) ,..,, (arg.) een dandy.
vernier, m. nonius.
verniere, f. elzenbosje.
vernir, v.tr. vernissen; verglazen; verlakken.
vernis, m. vernis, glazuur; lak; un'' democratique, een democratisch vernisje; ,.•-,

Bras, olievernis; ,., siccatif, sneldrogende
vernis; P.%, du japon, Japanse vernisboom.
vernissage, m. 't vernissen; dag v6Or de
- officiele opening ener schilderijententoonstelling.
vernisser, v.tr. vernissen, verglazen.
vernisseur, m. vemisser, verglazer.
vernissure, f. 't opbrengen van vernis.
verole, f. syphilis; petite N,i, pokken; petite
,-,, volante, waterpokken; marque de la
petite ",,, van de pokken geschonden; pokdalig.
virole, a. syphilitisch; pokdalig; '', m.
syphilislijder.
waterpokken.
verolette, f.
verolique, a. van de syphilis.
van
Verona, Veronees; V.,,
veronais, a.
.veronal, m. veronal. [m. Veronees.
Verone, I. Verona.
veronique, I. $ ereprijs; RK veronicadoek
met afdruk van Jezus' aangezicht; (arg.)
lantaren.
veroter, v.intr. wormen zoeken.
verraille, f. klein glaswerk.
verrat, m. beer (mannetjesvarken).
verre, m. glas; -3/4-, alabastrin, albastglas; "..,
ardent, brandglas; ,-.-, clair, wit glas;
craquele, ijsglas; ,--, de'poli, matglas; e--,
double, dubbel dik glas; ' lenticulaire,
lens; ,,, mat, matglas; ' opale, melkglas;
petit ,,,, glaasje (ook .---- borreltje); ,--i
pulverise, glaspoeder; ,-, trempe, hardglas; ,-,, a bouteilles, groen glas; ,--, 4 glace,
spiegelglas; ,.%-, a yin, wijnglas; ".., de vin,
glas wijn; ' ei vitres, vensterglas; "--,
d'antimoine, spiesglans; ,---, de Bohame,
Bohemer kristal; casser le ,--, de sa montre,
op zijn derriere vallen; finir son ,-%-i, zijn
glas uitdrinken; rendre le r•-, , $ de lege
fles terugzenden; verser a ,-,-, pleurant,
z6 vol schenken dat het overloopt; avec
le P%-i, ,...., compris, $ (wijn) met de fles,
de fles inbegrepen; boire dans un ,..-i,
uit een glas drinken; 5 francs sans le'',
$ zonder de fles, de fles niet inbegrepen;
peinture sur ,---,, 't glasschilderen; cela est
a mettre sous ,%,, dat is om in een lijstje
te zetten. [glans.
verrè, a. met glasgruis; met glasachtige
verre-dalle, m. glazen vloertegel.
verree, f. glasvol.
verrerie, I. glasblazerij; 't glasblazen; glaswerk.
vernier, m. glasblazer; glashandelaar; glasmand; ,--,, a. in . peintre r.s, schilder op
glas.
verriere, I. kom om glazen te spoelen; geschilderde ramen(inz.van een kerk); groot
raam, glazen deur; glazen ruit; horloge[glas.
verrillon, in. glasharmonica.
Verrine, f. redevoering van Cicero in Verrem of tegen Verres.
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verrine, I. glazen klok (om planten te be- verseuse, f. kellnerin; koffiekan.
schermen); kompaslamp. [van glas. versicolore, a. van kleur wisselend; vêelkleurig.
verroterle, I. kleine glaswaren, snuisterijen
versregeltje, versje.
verrou, m. grendel; mettre, pousser of tirer versicule(t),
le grendelen; tires le sur soi, zich versificateur, m. verzenmaker.
opsluiten, zich terugtrekken van de versification, f. versbouw; leer van de verswereld; sous less, achter slot en grendel.

bouw.

verrouiller, v.tr. grendelen; gevangen zetten; versifier, v.intr. verzen maken;
se ,--,, zich opsluiten.
kankerkruid.
verrucaire, f.
wrat.
verrue,
verruqueux, a. wratachtig; met wratten.
alexandrin, zie
vers, m. versregel, vers;
n'y est pas, het rijmt niet;
grand ,■-,; le
blancs, rijmloze (of blanke) verzen;
alexandrijn (vers van 12 lettergrand
mitrique,
grepen);
Libre, vrij vers;
metrisch vers;
syllabique, syllabisch
verzen maken, dichten;
vers ., faire des
in
en
in verzen, op rijm; mettre
rijm overbrengen, berijmen.
vers, prep. naar, in de ricbting van, tegen;
ti midi, tegen de middag.
versade, 1. omkanteling (van een rijtuig),
omtuimeling. ,
uitlading; 't omleggen ( v. akker).
versa ge
m. inwoner van Versailles; les
10 de regeringstroepen tijdens de
Commune; vim, a. van Versailles.
versant, a. licht omvallend (van rijtuigen);
helling van berg of heuvel.
versatile, a. ongestadig, wispelturig.
versatilite, 1. ongestadigheid, veranderlijkheid, wispelturigheid.
in:
verse, f. 't neerslaan v. h. koren;
it Aleut a
het stortregent.
verse, a. ervaren, geoefend, bedreven (in,
dans).
Waterman (teken van de
Verseau, tn.
dierenriem).
versement, m. storting (v. geld).
verser, v.tr. gieten; inschenken; vergieten,
storten, uitstorten, doen vloeien; verspreiden (licht); storten, betalen (geld);
overleggen (stukken &); doen omslaan
(een motor met zijspan), omwerpen (een
rijtuig); neerslaan (koren door regen);
e.%., des denrdes chez..., waren afzetten
dans la 2de compagnie, X hen
bij...; les
de l'or
indelen bij de 2de compagnie;
v.intr.
pleines mains, met geld gooien;
schenken; omvallen (v. e. rijtuig); (pop.)
grienen; ti a boire, inschenken; dans
l'arbitraire &, niet vrijblijven van, zich
schuldig maken aan of vervallen tot willekeur; je ne verse pas dans le snobisme, van
snobisme nioet ik niets hebben; ti en
beau chemin, tegenslag ondervinden op
weg naar het succes; N vers la mer, aflopen naar zee (van belling).
verset [-se], m. vers (v. d. bijbel).
verseur, m. inschenker, kellner; schenkkurk.

v.tr.
op rijm zetten.
version, f. vertaling; vertaaloefening uit een
vreemde taal in de moedertaal; wijze van
voorstelling, lezing.
vers-libristet, m. schrijver van vers libres.
verso, m. keerzijde (v. e. blad).
versoir, tn. strijkbord (v. e. ploeg).
verste, werst: Russische mijl (ro7o m.).
vert, a. groen; vers; nieuvk ; onrijp; jeugdig,
kras; levendig, vlug; geducht, vinnig,
scherp; nog zurig, wrang (van wijn);
scabreus, schouw; fruits mss, onrijp °oft;
longue ,---, e, argot, dieventaal; une
re'primande, een flinke uitbrander;
in.
het groen; onrijpheid; gras (voeder), weide; un
een met gras gevoerd paard;
bouteille, flessengroen;
clair (of
gai), lichtgroen;
naissant, bleekgroen;
de trier, zeegroen;
‘-%., vegetal, bladgroen;
avoir du nog (te) jong zijn, (nog) zuur
zijn; employer le ,---, et le sec, geen middel
onbeproefd laten; envoyer of mettre au
de wei in sturen; se mettre au naar
buiten gaan; een geregeld levee beginnen;
prendre qn. sans ,---,, iem. onverwachts
overvallen, iem. verrassen; couper un fruit
een vrucht plukken vOOr ze rijp
sur le
niet gebruiken, ongeis; laisser sur le
bruikt laten; tee, f. (avg.) glaasje absint;
(lam.) dat's een leugen
en voila une
bonne, groene
met een broekje aan!;
pruim;
longue, suikerpeer.
vert-de-gris, m. kopergroen; basisch koperacetaat; (arg.) X diens.tklopper; deurwaarder.
vert-de-grise, a. met kopergroen bedekt.
verte, 1. zie vert.
e, wervelvertebral, a. wervel-; colonr,e
kolom, ruggegraat.
vertebre, f. wervel.
gewerveld (dier).
vertébre, a. (&
vertement, adv. ter dege, duchtig, scherp;
krachtig.
verterelle, vertevelle, 1. grendelkram, yingerling.
vertex, tn. kruin (v. h. hoofd).
vrouwengek, ondememende
vert-galant,
liefhebber.
f. loodvertical, a. loodrecht, verticaal;
lijn.
verticalement, adv. loodrecht, verticaal.
verticalite, f. loodrechte stand.
krans om een stengel
verticille [-sil],
of tak.
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verticille ! sae], a. $ kransgewijs geplaatst.
vertige, m. duizeling, duizeligheid; dwaasheid; ,--, apoplectique of tenelbreux, duizeling waarbij het donker wordt voor de
ogen; avoir le ,----i, duizelig zijn; donner le
,—, duizelig maken, doen duizelen2.
vertigineusement, adv. duizelingwekkend, in
duizelingwekkende vaart, met duizelingwekkende snelheid.
vertigineux, a. duizelingwekkend; onderhevig aan duizelingen.
vertigo, m. kolder (bij paarden); gril, kuur.
vertigophoble, I. ziekelijke vrees voor duizelingen.
vertikow, tn. vertikow(kastje).
vertu, f. deugd; eerbaarheid; kracht, vermogen; en ,, de, uit kracht van, krachtens; en i----, de quoi?, op grond waarvan?
vertu-bleu ! vertu-chow ! wel sapperloot !
vertueu€ement, adv. deugdzaam; eerbaar.
vertueux, a. deugdzaam; eerbaar; ,--,, m.
deugdzame.
vertugadin, m. kussentje (ender de hoepelrok); amphitheatersgewijze hellend glacis.
verve, f. vuur, gloed, geestdrift (v. e. redenaar &); avoir de la ,---,, geestig zijn; 'etre en
,,, op dreef zijn.
verveine, 1. $ ijzerkruid, -hard, verbena.
verveine, a. met verbena geparfumeerd,
naar verbena ruikend.
vervelle, 1. ring (a. d. poot v. e. valk).
verveux, m. fuik (visnet).
vêsanie, f. zielsziekte, waanzin.
vesanique, a. zielsziek, waanzin-.
vesce, f. $ wikke.
vesceron, m. $ vogelwikke.
vesical, a. tot de blaas hehoorend, blaas-.
vesicant, a. blaartrekkend; ,,,, m. trekpleister; des —s, blaartrekkende insecten.
vesication, f. blaartrekking.
vesicatoire, tn. trekpleister; ,...,, a. blaartrekkend.
vesiculaire, a. met blaasjes bezet; blaasjesvormig; Ns, m.pl. blaaswormen.
vesicule, t. blaasje, blaartje.
veson, m. in: avoir le ', (arg.) het land
vesou, in. (suiker)rietsap. [hebben.
vespasienne, f. urinnir.
Vesper [-per], m. M Venus (avondster).
vesperal, a. avond-; ,■,, tn. vesperboek.
vespertilion, m. a vleermuis.
vespetro, tn. brandewijn met suiker, venkel,
anijs &.
vessard, m. (pop.) papbroek, lafaard.
vesse, 1. veest, wind; ",./ (pop.) opgepast !
vesset-de-loup, I. $ wo]fsveest.
vesser, v.intr. (pop.) veesten, winden laten;
in zijn stinkerd zitten.
vesseur, m. veester; poep-in-de-broek.
vessie, I. (urine)blaas, (pop.) brutaal wijf;
,, natatoire, zwemblaas; ,■., a glace, ijskap;
faire croire a qn. que les ,-...ds sont des lanter-
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nes, iem. knollen voor citroenen verkopen; prendre des ,,,s pour des lanternes,
de wereld voor een doedelzak aanzien.
vessigon, tn. bolspat, bos, bus (gezwe/ aan
sprong v. paard). [priesteres.
vestale, f. Vestaalse maagd; (arg.) Venusveste, f. buis (kledingstuk); - de chasse,
jachtbuis; remporter une '', zakken,
druipen (voor een examen); retourner sa
r-.,, zijn rokje omkeren.
vestet-sact, f. wijd sportcolbertbuis.
vestiaire, m. kleedkamer, klederbewaarplaats, vestiaire; (pop.) de in bewaring
gegeven jas, hoed & of fooi voor 't bewaren.
vestibulaire, a. van het voorhuis &.
vestibule, m. voorhuis, voorportaal, vestibule; voorhof (van het oor).
vestibule, a. met een vestibule.
vestige, m. voetspoor, spoor, overblijfsel.
vestimentaire, a. kleren-.
veston, m. colbert(jasje); complete---, , colbertpakje.
V isuve, tn. Vesuvius; faire son ,.-,, (arg.)
pats trappen, ophakken.
vete, tn. (fam.) veearts.
vetement, m. kleding, kledingstuky•ds de
dessous, ondergoed; i-is de rencontre, gedragen kleren.
veteran, m. oudgediende, veteraan; leerling
die twee jaar in dezelfde klasse zit, NI
recidivist; (sp.) senior.
viterance, f. veteraanschap.
veterinaire, a. veeartsenij-; ecole ,-.,, veeartsenijschool; me'decine '', veeartsenijkunde; ,--,, tn. veearts.
Millard f-tij-], a. (& tn.) peuterig(e vent),
pietlut(tig), beuzelachtig(e vent).
Mille, [-tij] I. kleinigheid, beuzeling,
nesterij.
Miller [-Wel v.intr. zich met kleinigheden
bezighouden, beuzelen; vitten.
vétillerie, f. beuzelarij, muggenzifterij.
vétilleur [-tijeer], a. & m. -euse, f. vitter,
-ster; peuterig(e vent), pietlut(tig).
Milieux f -tijobi, a. peuterig; netelig.
Mir, Or. kleden, aankleden; aantrekken;
van kleren voorzien; se ,-,d, zich kleden.
vetiver, m. $ reukwortelplant, NI akar
wangi, Z A akerwanie.
veto, in. veto; (arg.) veearts; mettre son ,-,-, cl,
zijn veto uitspreken over; lroit du ,--.),
't recht van veto.
vetu, a. gekleed; ,•., de Blanc, in het wit
(gekleed); ,---, d'une charqe, met een ambt
bekleed; Lie vitir.
veture, f. 't inkleden: 't aantrekken v. h.
ordekleed (van monniken en nonnen);
klederdracht (van arme kinderen).
Musa, f. oudheid, ouderdom.
vetyver, zie vetiver.
veuf [veef], tn. weduwnaar, weduwe; ,■,, a.
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beroofd, ontbloot (van, de); homme • ,
weduwnaar.
veuille(z), wees(t) zo goed...
veule, a. zwak, slap, lamlendig, laks.
veulerie, f. slapheid, lamlendigheid, laksheid.
veuvage, m. weduwnaar-, weduwschap.
veuve, f. weduwe; (pop.) guillotine, galg; 3t
Afrik. whidah, Coliris passer;
zwart
duifkruid; dpouser la veuve, (pop.) geguillotineerd worden.
vexant, a. kwellend, verdrietig, ergerlijk.
a. plagend.
vexateur, tn. plager;
vexation, I. kwelling, knevelarij.
vexatoire, a. kwellend, drukkend.
vexer, v.tr. kwellen, plagen; drukken; (fig.)
kwe tsen, beledi gen ; se re-- zich ergeren,
't land krijgen (over, de).
vexillaire, m. 1J vaandeldrager.
vezouiller, v.intr. (pop.) stinken.
viabilitê, I. levensvatbaarheid; begaanbaarheid.
viable, a. levensvatbaar; geschikt om in to
leven.
viaduc, m. boogbrug over een weg &, viaduct.
viager, a. levenslang; rente mere of
lijfrente; placer son bien en e.%,, zich een
lijfrente kopen voor zijn vermogen.
viandasse, f. > slecht vlees.
viande, f. vlees (dat men eet); (oud) eten;
blanche, wit vlees (v. kip &); ti creuse,
weinig krachtig vlees of voedsel;,--ds froides
assorties, koude keuken;
grosse, rund-,
kalfs- schapevlees; menue
gevogelte,
noire, vlees van wild;
wild;
verte,
bedorven vlees; (pop.) kreng; de careme,
vis, vastenspijs; amMe to
(pop.) kom
eens hier !; mettre sa dans le torchon,
(pop.) naar zijn mandje gaan; ?amasser sa
—, (pop.) weer opstaan (na val); en faim
est viande, honger maakt rauwe
toute
bonen zoet.
Wander v.intr. weiden (v. rood wild).
viandis [-di], 't weiden (v. herten).
viatique, in. RK teerspijze: de Sacramenten
der stervenden op hun sterfbed; reisgeld.
boordplank.
vibord,
vibrant, a. trillend, vibrerend.
vibrator.
vibrateur, in.
vibratile, a. kunnende trillen; cils mss, tril•
haren.
vibration, f. trilling; en f•i, trillend.
vibratoire, a. trillend, trillings-.
vibrer, v.intr. trillen, vibreren.
vibrion, m. bacterie met eigen beweging.
vibrisse, I. borstelhaar in de neus.
vicaire, m plaatsbekleder, hulpgeestelijke,
vicaris; rs apostolique, RK apostolisch
vicaris; le N de Jesus-Christ, de stedehouder van Christus, de paus.
vicairie, f. bijkerk.
vicarial, a. van den (een) vicaris.
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victuailles

vicariaat, ambt van vicaris;
woning v. e. vicaris.
vicarier, v.intr. als vicaris fungeren; een
ondergeschikte betrekking bekleden.
vice, m. ondeugd; ontucht; gebrek; onvolmaaktheid;
de conformation, lichaamsgebrek; de forme, vormgebrek; avoir du
van de „verkeerde" richting zijn, perverse neigingen hebben; slim zijn.
vice- (in samenst.), vice-, onder-.
vice-admiraal.
vice-amiralt,
vice-amirautet, f. vice-admiraalschap.
vice-consult, m. onderconsul, vice-consul.
vice-consulate,
vice-consulaat.
vicelard, vicelot, a. (arg.) slim, loos, sluw.
Vicence, f. Vicenza. [ tig jaar.
vicennal [-serial], a. twintigjarig; elke twinvicentin, a. van Vicenza, vicentijns.
vice-prisidencet, f. ondervoorzitterschap.
ondervoorzitter.
vice-president t,
onderdirecteur, hoofd der
vice-recteurt,
Parijse Universiteit.
onderdirecteurschap.
vice-rectorat,
vice-reinet, f. onderkoningin.
vice-roit, m. onderkoning.
onderkoningschap.
vice-royautêt,
vicêsimal, a. sysOme ,-, twintigtallig stelsel.
vice versa [visevêrsa], adv. over en weer,
heen en terug, vice versa.
viciable, a. aan bederf-, verkeerdheden
onderhevig.
vitiation, f. 't bederven, bederf.
viciê, a. bedorven.
vicier, v.tr. bederven; ongeldig maken, vernietigen;
bederven; elkaar bederven.
vicieusement, adv. zie vicieux.
vicieux, a. gebrekkig, verkeerd; verdorven,
slecht; ondeugend; kwaad; tn. verdorven- of met ondeugden of perverse
neigingen behept persoon.
dorpsweg;
vicinal, a. buurt-; chemin
chemin de fer
buurtspoorweg.
vicinalitè, f . verbinding tussen dorpen; chemin de grande,-- ,hoofdweg tussen dorpen.
vicissitude, f. afwisseling; wisselvalligheid.
vicomtal, a. van een burggraaf.
vicomte,
burggraaf.
vicomtê, f. titel en landgoed v. e. burggraaf.
vicomtesse, f. burggravin.
victimaire, tn. offerdienaar, -priester.
expiatoire,
victime, f. slachtoffer, offer;
zoenoffer;
, (pop.) ervoor opdraaien.
victimer, v.tr. tot slachtoffer maken.
victoire, f. zege, overwinning; chanter
victorie kraaien; remporter la
de overwinning behalen.
Victor, in. Victor; (arg.) X geweer.
victoria, f. victoria(rijtuig), NI mylord.
victoriale, f. $ zwaardlelie.
victorieusement, adv. v. victorieux, a. overwinnend, zegevierend.
victuailles, f.
levensmiddelen.
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vidage, rn. 't ruimen; (pop.) wegzending.
vidame, m. W erfelijk leenman van een
bisschop.
vidame, in., vidamie, f. leengoed-, waardigheid van een vidame.
vidange, f. 't ruimen (inz. van een beerput);
't niet vol zijn (v. e. vat); ,.,s, vuiligheid,
drek; titre en ~, niet vol zijn.
vidanger, v.tr. (beerputten) ruimen, ledigen.
vidangeur, tn. beerputruimer, putjesschepper, rioolruimer.
vide, a. ledig, leeg; ,■., de sens, zinledig; e,-,
de soi-meme, vrij van eigenliefde; ~, m.
ledige plaats, ledige ruimte; 't luchtledig,
(fig.) nietig-, ijdelheid; ,-,, barometrique,
't luchtledige van Torricelli; faire le e-i,
luchtledig maken; sa mort a fait un grand
zijn verscheiden laat een grote leegte
achter; ate, adv. leeg, onbezet; corde ci,%,,
,1% losse snaar; trapper d e--, , in de lucht
slaan; frein a e',, , vacuumrem; mdcher cii- -,,
zie mdcher; l' veil dans le ,,,, wezenloos voor zich uitstarend; nettoyage par le
,---,, het stofzuigen.
vide, a. leeg; (fig.) uitgeput, blut, geruineerd.
vide-bouteille(s), m. optrekje, landhuisje
vide-citront, in. citroenpers. [ (bij de stadj.
videlle, f. deegraadje; klokhuis-, vruchtenvidement, m. 't legen &. [boor.
vide-poche(s), tn. bakje, schaaltje & om
allerlei prulletjes in te doen.
vide-pommest, m. klokhuis-, appelboor.
vider, v.tr. leeg maken, ledigen; uithalen
(de ingewanden); ontruimen; uitschenken,
uitdrinken; uithollen; (fig.) regelen, beeindigen; ,-..., les awns, uit de zadel vallen; ~ un diff trend, een geschil vereffenen;
~ les lieu; de plaats ruimen; ~ le pays,
het land verlaten; it faut me ,-,-, le plancher,
ik zal hier moeten verdwijnen; to te feras
N, (pop.) je wordt de laan uitgestuurd,
weggezonden; ,--, des pois, erwten peulen;
e--, un poisum (une volaille), een vis (gevogelte) schoonmaken; ~, v, pr. se e--,,
leeg worden, leeg lopen; zich ontlasten,
schoon schip maken; (fig.) beslecht worden, uitgemaakt worden.
videur, m. leger,~ de poc.ites, (pop.) zakkenroller; /--, de tots de chambre, (arg.) X
hospitaaloppasser.
vidimer [-me], v.tr. voor eensluidend afschrift verklaren.
[afschrift.
vidimus [-mils], m. attest voor eensluidend
vidrecome, m. bokaal, tafelbeker, berkenvidual, a. weduwen-.
[meier.
viduitê f. weduwstaat.
vidUre, f. 't legen.
vie, f. leven; levensonderhoud, brood; (fam.)
leven, lawaai; la ,,, animate, het dierlijk
leven, 't leven der dieren; la ~ chire, de
dure tijd; la e•., monastique, het kloosterlever', la' ~ vegetate, het plantenleven; la

vieux
‘-0 de boheme, 't leven der boemelgenie6n;

la ,--, des champs, 't buitenleven; avoir la
dure, een taai leven hebben, taai zijn;
it tea vie la ".., et le vitement, hij verdient
enkel de kost en zijn kleren; couler
doucement sa ,--- , , een zorgenvrij leventje
hebben; donner la e-s , het leven schenken;
faire la"- , , zwaar leven, boemelen, pierewaaien, aan de zwabber zijn; faire bonne
~, een lustig leventje leiden; it faut faire
i--, qui dure, men moet voor zijn gezondheid (voor de toekomst) zor 7en; faire une
ei pareille, zulk een leven leiden;
b
gagner
sa e--i, zijn kost verdienen; mendier sa ~ ,
met bedelen de kost verdienen; meier
une ~ de patachon of de polichinelle,
liederlijk boemelen; obtenir la ~ sauve,
het leven mogen behouden; tourmenter sa
e,, , zich het leven zuur maken; a ,-,, voor
het hele leven, levenslang; a la e,., et
a la mort, in nood en dood; dans ma
,--,, in mijn leven; de ma N,
d, van zijn
leven; jamais de la, ■ 0 , nooit in der eeuwigheid niet; durant ma, • ', ma ,-,, durant,
gedurende mijn leven, bij mijn leeftijd;
en ~, in leven, levend; mourir tout en'',
in de kracht van zijn leven; je le jure sur
ma ~, dat zweer ik, zo waar ik leef !
viêdase, m. (pop.) stuntelhannes, stoethaspel, sill, knul; kwibus.
Viige f. Visp (Zwitserland).
vieil of vieille [vjej], a. oud; zie vieux.
vieillard [vjejdr], m. grijsaard, oud man;
les deux,--, s, de oude man en de oudevrouw.
vieille [vj ej], f. oude vrouw, oudje, bestje;
ma ~, (pop.) mijn ouwe vrouw: moeder;
ma ~1 (f am.) ouwe jongen !
viellierie [vjejri], f. oud huisraad, oude prullen; ouderwetse denkbeelden.
vieillesse [vjej-], f. ouderdom.
vieillir [vjejir], v.intr. oud(er) worden, verouderen; ,..,, v.tr. oud maken; se '', zich
een oud voorkomen geven, zich ouder
voordoen dan men is.
vieillissement fvjejismd], m. 't oud worden ;
veroudering; ~ de classes, X opschuiving
der lichtingen.
vieillot, -te [vj ejO(Ot)), a. ouwelijk, oudachtig; e,,, m. oud heertje, oud mannetje.
vielle, f. „t% Tier; ' organisee, draaiorgel.
vieller, v.intr. de Tier draaien, op de Tier
spelen.
vielleur, m. -euse, f. liereman, lierspeelster.
Vienne, f. Weenen.
Viennois, m. Weener; v~, a. Weens.
vierge, f. maagd; la (sainte) V~, de H.
Maagd (Maria); ,,,, a. maagdelijk, rein,
ongerept; argent e■., , gedegen zilver; for&
', maagdelijk woud; les Iles Vierges, de
Virginische eilanden; vigne t-s, g wilde
wingerd; ~ de, zonder.
vieux (voor een klinker viell), vieille, a. oud;
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Alt, ce ,...,, Chose! le le savais, Dinges,
ouwe jongen of mijn beste D., dat wist
ik wel ! elle est vieille, dat is een oude geschiedenis, dat is er een uit de oude door;
,, comme le monde (comme les rues,
comme les chemins of comme tout), so oud
als de weg van Kralingen; se faire ,■, , oud
worden; e garcon, ouwe vrijer; "-d, m.
ouwe; le ,■,, (arg.) X de ouwe; de kaptein;
mon '', (pop.) mijn ouwe heer; mes ,,,,
(pop.) mijn ouwe lui; non, mon ,,,, neen,
ouwe (iongen); ook (arg.): neen, beste
meid ! un ,-%), een ouwetje, een ouwe heer;
un ,,, de la vieille, 66n van de oude garde,
een ouwe snorrebaard.
vieux-catholiquet, m. & a. Oud-Katholiek.
vieux-neuf, m. modern antiek.
vif, vive, a. levend; levendig; vlug, driftig;
he vi g; helder, scherp; ante ,--ive, scherpe
kant; chaux ,---ive, ongebluste kalk; cheveux ,..,s, natuurlijk haar; eau eve, welwater, bronwater; eve eau, springtij;
foret "-ive, wildrijk bos; bos met zware
bomen; roc i ■ i , harde kale rots; soulure
eve, snelsoldeer; it est "-, comme la
Poudre, hij is net een vaatje bwkruit,
it est ' a l'attaque, hij laat niets op zich
zitten; a est ,-, d senile les injures, hij is
lichtgeraakt; la foret est vive en grands
animaux, het bos krioelt van groot wild;
,-.-,, m. levende (persoon); levend vlees;
't levende; piquer au ".,, grieven; etre
touche au N, levendig (door iets) getroffen
zijn; trancher dans le e--i, in 't levende
vlees snijden; donation entre mss, schenking uit de levende hand; pis sur le ,--,,
naar 't leven getekend.
vif-argent, m. kwikzilver; avoir du'' dins
les veines, kwik in zijn liji hebben.
vigie, f. kt. uitkijk; wakende klip; en ,-,-, , op
de uitkijk".
vigilamment, adv. waakzaam, voorzichtig.
vigilance, f. waakzaamheid.
vigilant, a. waakzaam, voorzichtig.
vigilante, f. huurrijtuig (in Belgie).
vigile, f. RK dag of avond vO6r een feestdag,
vigilie; zielmis; "-,, m. nachtwaker van
de particuliere veiligheidsdienst.
vigne, f. wijngaard, wijnstok; "-, blanche;
$ heggerank; "a noire, t smeerwortel,
"a vierge, $ Wilde wingerd; "-, de judee,
$ bitterzoet; etre dans les,---is du Seigneur,
den prins gesproken hebben; dronken £ijn;
culture de la N, wijnbouw
vigneron, m. -ne, f. wijngaardenier, -ster;
t., , a. van (voor) de wijnbouw.
vignette, f. vignet; piquer la, • -, , (arg.) zitten
suffen, verstrooid zijn.
vignettiste, tn. vignettekenaar.
vignoble, ni. wijnland, wijnberg; ,-,,, a.
pays , - - -,, wijnland.
vignon, m. t stekelbrem.

vigogne, /. .Ft-... vicuna, Peruaans schaap;
vigognewol; ,---,, in. hoed van vigognewa

vigoureusement, adv. v. vigoureux, a. sterk,
krachtig, kloekmoedig.

vigueur, f. levenskracht, kracht; titre en ,-•,,
van kracht zijn; entrer en , - %,, in werking
treden; metre en ,■., , in werking doen
treden.
vii, a. gering, gemeen, laag; a "-, prix, voor
een spotprijs; e'toffe de ,---, prix, waardeloze stof
vilain, a. lelijk, slecht; gemeen; (oud.)
onadellijk, burgerlijk; it est'' comme lard
;tune, hij is zo gierig als de pest; nous
aurons du,---, , dat zal ons niet glad zitten,
er staat wat voor ons to vuur; "-, m.
lelijkerd; gemeen mens; ploert, schurk;
vrek; (oud.) Boer; niet-adellijke; ii n'est
chere que de ,---,, niemand trakteert zo
goed als een gierigaard; e ., enrichi ne
connait parent ni ami, als niet komt tot
iet, kent iet zich zelven niet.
vilainage, fn. dorperschap.
vilainement adv. lelijk, schandelijk.
v!lainerie, /. gemene streek.
vilayet, m. (Turks) district.
vilebrequin, in. (borst-, omslag-)boor; jambes en ,---,, kromme benen.
vilement, adv. laag, gemeen.
vilenie, f.gemeenheid, laagheid; vrekkigheid.
vilet6, I. goedkoopte; geringe waarde; gemeenheid, laagheid.
vilipender, v.tr. minachten, geringachten,
versmaden, door 't slijk halen.
vilitê, zie vilete.
villa, f. buiten, villa; groep deftige huizen.
village [vild3], m. dorp; it est bier de son'',
hij is nog zo echt groen.
villageols, m. dorpeling, dorpsbewoner; "-i,
a. dorps, dorp-.
villanelle [vild-], f. soort van herderszang;
boerendans met zang.
ville [vil], f. stad; notre bonne"-, de N., onze
goede stad N.; la'' dternelle, de eeuwige
stad (Rome);'' forte, X versterkte stad,
vesting; ,-,, frontiere, grensstad; la
haute, de bovenstad; e-, marchande,
de commerce, koop-, handelstad; "-, de
refuge, vrijstad; avoir ,./ gagnee, de overwinning behaald hebben; 4 la , - ,, in de
stad (niet buiten); ...de ville, stdds-,
voor de stad; en e.,,, alhier; in de stad
niet thuis, buitenshuis; zie ook diner &.
villegiature, f. verblijf 's zomers buiten.
villegiaturer, v.intr. de zomer buiten doorVille-Lumiir e, in: la N,, Parijs. [brengen.
villette [vilet], f. stadje.
villeux, a. donzig behaard. [plek.
villositê, I. harigheid, behaardheid; behaarde
vimaire, f. windschade (in een bos).
vime, f. t wilg.
y in, m. wijn; "-, blanc &, witte & wijn; ,-,,
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doux, wijnmost; les grands ,- ., s, de fijnste
wijnsoorten; petit P. -, , ordinair wijntje;
i. -, repose, belegen wijn; /---, rose, lichtrode wijn; ,--, sec, niet zoete wijn; ,--,
tourne, zuur geworden wijn; ,--, du cru,
landwijn; P,-, du chateau la Pompe, (pop.),
Pumpenheimer, ganzenwijn,,,, d'honneur
erewijn; etre pris de ,-,, dronken zijn;
entre deux ,--, s, aangeschoten; avoir le ti
gai (mauvais &), een vrolijke (kwade
&) dronk over zich hebben; porter biers
le ,..-,, goed wijn kunnen verdragen; a bon
"-, point d'enseigne, goede wijn behoeft
geen krans; puisque le ,---, est tire, it faut
le boire, wie in 't schuitje zit, moet meevaren; wie a zegt, moet ook b zeggen.
vinage, m. wijnaccijns; 't toevoegen van
alkohol aan de wijn.
vinaigre, m. azijn; it, onstuimige zee; du ,•-, !
vlugger draaien! (bij 'ttouwtjespringen);,,,
aromatique, kruidenazijn; ,-, de bois, houtazijn; ,•., de biêre, bierazijn; ' de toilette,
soort toiletwater; ,.., des quatre voleurs,
pestazijn; donner du —', steeds vlugger
draaien (bij 't touwtjespringen); faire ,,,,
(arg.) zich haasten, voortmaken; temps
dee-. , , 4.,, stormachtig weer.
vinaigrer, v.tr. met azijn toebereiden; door
azijn halen; zuur maken.
vinaigrerie, I. azijnfabriek.
vinaigrette, I. met azijn toebereide saus;
ID tweewielig rijtuigje door een man ge
trokken.
vinaigrier, m. azijnmaker; azijnhandelaar;
azijnfles; azijnvaatje.
vinaille, I. bouquet (van wijn).
vinaire, a. wijn-.
vinasse, I. (pop.) slappe wijn, bostel, droesem.
Vincent, m. Vincentius. [zweefmolen.
vindas [vëda.s], m. kaapstander, windas;
vindicatif, a. wraakzuchtig; justice ,--iive,
straffende gerechtigheid.
vindicativement, adv. wraakzuchtig.
vindicte, t. vervolging van misdaden; la ,•-,
publique, de volksstem die straf eist
vinée, f. wijnoogst.
[voor een misdaad.
viner, v.tr. alkohol toevoegen (bij wijn).
vinette, I. licht wijntje; $ berberis (ook:
epine —); zuring; .ft, soort mug.
vineux, a. krachtig (v. wijn); wijnrijk; wijnachtig; wijnrood; naar de wijn ruikend;
des brailleries vineuses, gekrakeel van
dronken. mensen; ,-.,, m. (pop.) (wijn)zuiper.
vingt [ve(t)], twintig; twintigste; faire
pas dans le jardin, wat in de tuin rondlopen.
vingtaine, I. twintigtal, de twintig.
vingt-deux, twee en twintig; (pop.) jandome !; (arg.) past er op !; 't ogenblik van
oppassen als 't gevaarlijk wordt.

vingt-quatre, I. auto van 24 P.K.
vingtenaire, a. met 2o-jarige omlooptijd.
vingt-et-un, in. vingt-et-un, een-en-twintigen, banken (kaartspel).

vingt-huit-jours, m. X reservist, voor herhalingsoefeningen onder de wapenen.

vingtiime, a. (& m.) twintigste (gedeelte).
vingtuple, m. twintigvoud.
vingtupler, v.tr. met 23 vermenigvuldigen,
vertwintigvoudigen.

vinicole, a. wijnbouwend; de wijnbouw
viniculture, f. wijnbouw. [betreffend.
vinification, f. wijnbereiding.
vinomitre, m. wijnmeter.
vinositê, I. wijngehalte.
Vintimille, f. Vintimiglia.
vioc(que), a. (pop.) zie vieux.
viol, m. verkrachting, schending.
violabilitê, f. schendbaarheid.
violable, a. schendbaar.
violaci, a. paarsachtig.
violat [-la], a. in: sirop ,--,, violenstroop.
violateur, m. -trice, f. overtreder; verkrachter, schender, -ster.

violation, I. overtreding, schending; ,-., de
domicile, huisvredebreuk; en ,--, de, met
schending van.
violátre, a. paarsachtig, violetachtig.
viole, f. , t altviool.
violement, m. (oud) overtreding, schending.
violemment [vjOlama], adv. gewelddadig,
met geweld, heftig, hevig.
violence, f. geweld, dwang; hevigheid, heftigheid; douce ,■,,, zachte dwang; faire ,--,
et qn., iem. geweld aandoen; faire "-, et un
texte, een, tekst verdraaien; se faire ,--,,
zich geweld aandoen; par ,---,, met geweld.
violent, a. geweldig, hevig, heftig, onstuimig; gewelddadig; mort i.-- i e, gewelddadige dood; cela est ,-■, , dat is to erg.
violenter, v.tr. geweld aandoen, door geweld
dwingen; se ,-, , zich geweld aandoen.
violet, v.tr. overtreden, schenden; verkrachten.
violet, a. paars, violet; etre ,-■i , (pop.) ook:
paars van woede zijn; ,•-,, m. paarse kleur,
paars.
violette, f. $ viooltje; de la /•,, viooltjes;
Mire sa,--i, ((am.) de bescheidene spelen;
bois de, - - , , palissanderhout.
violier, in. $ violier; t. -, jaune, muurbloem.
violiste, m. it altvioolspeler.
violon, m. J. viool; vioolspeler; (pop.) arrestantenhok, bak, nor; payer les ,--, s (pour
faire danser les autres), de kosten betalen
van iets wat een ander geniet; c'est son,--,
d'Ingres, de liefhebberij waarop hij zich
laat voorstaan. terwijl hij zijn ware beroepsverdiensten niet telt.
violonaire, in. it vioolspeler, vedelaar.
violoncelle, in. Jk violoncel; violoncelspeler.
violoncelliste, m. it violoncelspeler, cellist.
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violoner, v.intr. J op een viool krassen.
virole, f. beslagring; couteau
, dolkmes.
violoneur, violoneux, m. (pop.) vioolspeler. virole, a, met een beslagring,
violoniste,
vioolspeler, violist.
viron, m. (arg.) wandelingetje.
viorne, f. $ sneeuwbal;
lantane, $ wolli- vironne, f. (avg.) provincie.
ge sneeuwbal.
virtualitê, f. innerlijke, vermogende kracht,
vipëre, I. adder; langue de ', lastertong.
virtualiteit.
vipereau, tn. jonge adder.
virtue!, a. virtueel; mogelijk maar niet in
[slang.
vipirin, a. adder-, slangen-.
werkelijkheid aanwezig. [tisch.
soort ring- virtuellement, adv. virtueel; feitelijk, pracvipêrine, f. $ slangenkruid;
virage, m. 't draaien, 't keren; bocht, draai; virtuose, in. & f. voortreffelijk kunstenaar,
ti de danseuse,
plotselinge wending.
-ares (inz. in de muz.), virtuoos.
virago, /. manwijf; bazin; driedekker.
virtuositê, I. virtuositeit, kunstvaardigheid.
vire, f. 10 ring;
fijt.
virulence, kwaadaardigheid, giftigheid.
vire e, /. wending, zwenking; (arg.) (sol- virulent, a. kwaadaardig; hevig, vinnig,
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daten-)verlof; (arg.) wandeling,
virelai, m. W virelai: middeleeuws gedichtje van drie coupletten en een refrein
op twee rijmen.
virement, m. wending, zwenking; verrekening, vereffening; $ overschrijving;
postaux, giroverkeer (door tussenkomst
de fonds, overvan de postspaarbank);
schrijving, giro;
de parties, het overboeken van posten.
de
virer, v.intr. draaien, keren, wenden;
bard, kt, over stag (door de wind) gaan
(ook: fig.); ,---, au cabestan, k in 't spil
lopen; v.tr. draaien, wenden; (posten)
gireren, overschrijven uit het credit van
den een in het credit van een ander; (arg.)
in de steek laten, verlaten.
virescence,
$ 't groen worden,
virette, kromme weg.
vireur, m. X viltafnemer (in papierfabriek).
vireux, a. vergiftig (v. planten); walglijk,
stinkend.
vire-vaude, vire-vire, tn. draaikolk.
virevaut, vireveau, tn. Tier, gangspil.
vire-vire, m. draaikolk.
virevolte, f. 't snel achtereen rondrijden in
een kring in twee tegengestelde richtingen.
virevolter, v.intr. in de rondte draaien.
virevousse, f. (oud) heen- en weer geloop.
Vergilius.
Virgile,
virgilien, a. (als) van Vergilius, Vergiliaans.
de maagdevirginal, a. maagdelijk; le
[lijkheid.
Virginia, m. Virginiasigaar.
Virginietabak.
Virginie, f. Virginia;
Virginien, m. Virginier; -,, a. van Virginie.
virginite, f. maagdom, maagdelijkheid.
virgouleuse, I. paradijspeer.
virgulaire, a. komma-.
virgule, f. komma; (arg.) litteken; point et
punt komma.
virguler, v.tr. van komma's voorzien.
virile, a. groen.
viridite, I. groene kleur.
viril, a. -ement, adv. mannelijk; moedig.
virifiser, v.tr. mannelijk(er) maken.
virilité, f. mannelijke leeftijd; mannelijkheid; (fig.) mannelijke kracht, moed.
vino-fixage, m, kleurfixeerbad.
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bijtend.

virus [-riffs], m. smetstof; des rues, smetstof der hondsdolheid aan een ziek dier
ontleend.
vis [vis], f. schroef;
ailde, vleugelmoer;
fentelle, moerschroef; ,%./ hollandaise,
vijzel; vaarschroef; a bois,
houtschroef; ti de pression, klemschroef;
de rappel, stelschroef; r•-, sans fin,
schroef zonder eind; pas de
spoed
, wenteltrap;
(v. e. schroef); escalier
dichtschroeven;
d' Archifermer
schroef van Archimedes, tonmolen;
ci qn., iemand de schroef aanserrer la
[zetten.
vis comica, m. komische kracht.
visa, m. visa, visum.
visage, m. gezicht, gelaat, aangezicht;
de pleine lune,
patibulaire, galgentronie;
vollemaansgezicht; de re'prouve, galgentronie; changer de ,---,, verkleuren (rood of
zijn
bleek worden); composer son
gezicht in de plooi zetten; faire bon
qn., iem. vriendelijk bejegenen, ontvande bois, niemand thuis
gen; trouver
treffen; a
de'couvert, met open vizier;
de
feras-tn cela?, wat voor gezicht
zul je zetten als je dat doet?
(arg.) X hospitaaloppasser.
vis-au-trifle,
de, prep. tegenvis-à-vis, adv. tegenover;
over; jegens; m. persoon, die tegenover
iem. zit of staat; smal tijtuig met een
zitplaats voor en achter; sofa; se faire
tegenover elkaar (gaan) staan.
vis-bouchon, /. smeerdopje (v. rijwiel),
visceral, a, van de ingewanden, ingewands-.
viscire, m. ingewand.
viscose, /. kunstzijde.
viscositê, f. slijmerigheid, kleefstof.
vise, I. in: ligne de , gezichtsas, viseerlijn.
vise, m. 't markeren (bij schietoefeningen).
vis6e, f. 't mikken; doelwit, oogmerk; porter
ses trop haut, to hoog willen mikken,
verder willen springen dan zijn stok
lang is.
viser, v.tr. voor gezien tekenen, viseren;
mikken op; op het oog hebben, aanhalen,
citeren;
(arg.) zien, bekijken;
mikken; doelen (op), beogen; jacht
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maken (op); ,-, 4 l'effet, jacht maken op
effect.
viseur, m. X vizier; zoeker (aan kodak &).
visibiliti, I. zichtbaarheid.
visible, a. zichtbaar; duidelijk, te spreken;
elle n'est pas ' aujourd'hui, zij is vandaag niet te spreken.
visiblement, adv. klaarblijkelijk, zichtbaar.
visiire, f. vizier (v. e. helm, v. e. geweer);
klep (v. e. pet, v. e. siako); rompre en
a qn., zijn lans in iemands vizier breken; (fig.) iem. grofheden in 't gezicht
zeggen, -openlijk ILA hoofd bieden.
Visigoth, m. West-Got; (fig.) barbaar.
vision, I. 't zien; visioen, droomgezicht,
verschijning; (fig.) hersenschim; droombeeld; ,-•-, colorese, chromopsie, het hebben
van subjectieve gezichtsvoorstellingen in
de vorm van witte of gekleurde wolken,
nevels &.
visionnaire, m. & f. geestenziener, -zienster;
,,, a. ingebeeld, hersenschimmig.
visitandine, f. non der Visitatie-orde.
visitateur, m. RK (klooster)visitator.
Visitation, I. visitatie: bezoek van de Maagd
Maria aan de H. Elisabeth; 't feest v.
Maria-Visitatie (a Juli); schilderij van
Maria-Visitatie; ordre de la '', Visitatieorde.
visitatrice, f. RK visiterende moeder.
visite, I. bezoek; onderzoek; soort damesmantel; les "-is acadesmiques, de bezoeken
bij de leden der A cadesmie franfaise om
hun' stem te vragen; faire une ,", d' Arme'nien a qn., iemand onder valse schijn
van belangstelling (uit eigenbelang) een
bezoek brengen; i. -, domiciliaire, huiszoeking; "-, pastorale, kerkelijk bezoek,
kerk-visitatie; ,■., mdclicale, geneeskundig
onderzoek; une "-, seche, visite op een
droogje; ,...., a domicile, huisbezoek; r•-,
a la douane, visitatie (van de douane);
,, de cadavre, doodschouw, lijkschouwing; r., de condolesance, visite van
rouwbeklagy■, de digestion, digestievisite;
la ,---, des dglises, het kerkbezoek; ‘--, du matin (du soir), morgen-, avondbezoek; avoir
des "is, visite hebben, mensen op bezoek hebben; faire "d, op bezoek gaan;
faire une, een onderzoekinstellen (in de
Kamer &); faire une ", a (chez) qn., iemand
een bezoek brengen; faire la "-, des lieux,een
onderzoek ter plaatse instellen; rendre "-, a
qn., iem. bezoeken; rendre sa", a qn., iem.
een tegenbezoek maken; passer a la "i, op
het spreekuur (van een dokter) komen; id
ne pousse pas a la'', hij overloopt je niet,
die dokter; dans une ,",, bij gelegenheid
van een bezoek; en ', op visite, op bezoek; te logeren; alley en ", chez, gaan logeren bij; venir en ,---i, op bezoek komen;
komen logeren.
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visiter, v.tr. bezoeken, bezichtigen; onder zoeken; visiteren.

visiteur, tn. -euse, f. bezoeker, -ster; bezichtiger, -ster; visiteur (der douane), NI
rechercheur.
vison, m. .E:a Nerz, soort marter.
vison-visu, adv. (fam.) tegenover elkander.
visqueux, a. slijmerig, kleverig.
vissage, m. 't (aan)schroeven.
visser, v.tr. schroeven, vast-, aanschroeven;
(fig.) als in een schroef vastknellen; (pop.)
de mond snoeren; achter slot en grendel
zetten; (arg.) X een douw geven.
visserie, /. schroef-, moerwerk; schroevenfabriek.
Vistule, f. Weichsel (rivier).
visu, in: de ,",, met eigen ogen, uit eigen
aanschouwing.
visualisation, f. aanschouwelijkmaking.
visuel, a.gezichts-; examen,", , oogonderzoek;
angle "., gezichtshoek.
vital, a. 't leven betreffend, levens...; Principe '', levensbeginsel; question "de,
levenskwestie.
vitaliser, v.tr. leven inblazen.
vitalisme, m. leer die de physiologische verschijnselen a. e. afzonderlijke kracht
toeschrijft.
vitaliste, tn. aanhanger van het vitalisme.
vitalit6, f. levenskracht.
vitamines, f. pl. vitaminen.
vite, a. & adv. vlug, gezwind, snel, gauw, ras;
et plus'' que cela! en gauw ook ! au plus
/.-,, zo gauw mogelijk; it va d'un ,-.4 hij
maakt voort hoor ! hij laat er geen gras
over groeien !
vitellin, a. van het eierdooier.
vitelline, I. dooiervlies.
vitellus [-Us], m. eierdooier.
vitelot, m. deegbal met pikante saus.
vitelotte, f. muisje (soort aardappel).
vitement, adv. (fam.) vlug.
vitesse, f.' vlugheid, snelheid; ,■., finale, eindsnelheid; ' initiale, aanvangssnelheid;
grande '', ijlgoederen(dienst); petite '.d,
vrachtgoederen(dienst); ,---, d'atterrissage,
snelheid bij de landing; ,--, d'envol,
snelheid bij 't opstijgen; ,-,-, de propagation, voortplantingsnelheid; ,.., de transmission, 4-1-. overbrengsnelheid (v. kabel);
a grande "i, snellopend, snel-; a une
grande ",, met grote snelheid; a toute "-i,
full speed; de toute la '' de nos chevaur,
zo hard we maar rijden konden; gagner
qn. de ",, iem. vOOr zijn; iem. inhalers;
gagner de'' sur, voorbijrijden, voorbijzeilen &.
Viti, m. Fidji(-eilanden).
viticole, a. wijnbouwend; industrie ', wijnindustrie.
viticulteur, m. wijnbouwer.
viticulture, f. wijnbouw.
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vitrage, m. 't inzetten v. ruiten; gezamen- '
lijke glasruiten; glazen deur, glazen afsluiting; vitrage: soort venstergordijn(stof).
vitrail, m. (pi. '-aux), kerkraam.
vitre, f. vensterglas, -ruit; ,-%, chinoise, koekschelp (om vis op te dienen); calser les
', de ruiten (de glazen) ingooien; (fig.)
de ruiten inslaan of ingooien; niets ontzien.
vita, a. van glas voorzien, glazen; glasachtig; electricite "ae, glaselectriciteit;
humeur "se, glasachtig vocht (v. h. oog);
Porte "de, glazen deur.
vitrer, v.tr. van glasruiten voorzien.
vitrerie, f. glazenmakersambacht; handel
in ruiten.
vitrescibilitê, f. verglaasbaarheid.
vitrescible, a. verglaasbaar, vatbaar voor
glasvorming.
vitreux, a. glasachtig, glazig, verglaasd.
vitrier, m. glazenmaker; (arg.) X jager (te
voet), chasseur de Vincennes.
vitrifiable, a. verglaasbaar.
vitrification, f. glasmaking, -wording, verglazing.
vitrifier, v.tr. tot glas sm.elten, verglazen;
",, v.pr. se ",, verglazen.
vitrine, I. uitstalkast, vitrine.
vitriol, m. vitriool, zwavelzuur; (oud)
sulfaat; (pop.) foezel; P---, bleu, kopersulfaat; ,---, vert, ijzersulfaat.
vitriolk a. vitrioolhoudend; met vitriool
in 't gezicht gegooid.
vitrioler, v.tr. met vitriool in 't gezicht
gooien.
vitrioleur, m. -ease, I. vitrioolwerper, -ster.
vitriolique, a. vitriool-.
vitrositê, f. glasachtigheid.
vitulin, a. kalver-.
vituOrateur, m. berisper.
vitupêratif, a. berispend.
vituperer, v.tr. (oud) berispen, laken.
vivable, a. waarin men kan leven; levenswaardig.
vivace, a. vol levenskracht; sterk, taai,
blijvend; J% levendig; plantes ,%.,s, overblijvende planten.
vivacitê, f. levendigheid; gloed, hevigheid
(der hartstochten); drift; des ",s, driftbuien, opwellingen van drift (ook: kiappen daarbij); ", d'esprit, vlugheid van begrip; ,---, de l'imagination, levendige verbeelding; e ..., du teint, fris teint.
vivandier, m. -fire, f. zoetelaar, marketentster.
vivant, a. levend; levendig, druk; argent ',
gereed geld, contanten; dette reste'e "ae,
nog onbetaalde schuld; langue "-de,
levende taal; moi ,--i, zolang ik leef, bij
mijn leven; ,■-i, m. levende; bon "a, vroHike klant, vrolijk Fransje; passer au
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dernier i- i, overgaan op de langstlevende; du e■., de, bij 't leven van; en (of
de) son - , , bij zijn leven.
vivat [-vat], interj. leve ! vivat !
vive, m. vivat, hij leve ! crier'', pousser des
"as, vivat roepen.
vive f. W pieterman.
vive-la-joie, m. vrolijke Frans.
vivement, adv. levendig, vlug, driftig; et "a!
en gauw wat ! ", emu, hevig aangedaan.
viveur, m. fuiftype, doordraaier; ,,,, a. van
fuiven houdend.
vivier, in. visvijver.
vivifiant, a. levenwekkend, bezielend; verlevendigend.
vivification, f. verlevendiging.
vivifier, v.tr. levend maken, verlevendigen,
bezielen, opwekken; se e.,,, herleven,
nieuwe kracht krijgen.
vivipare, a. (& m.) levende jongen ter
wereld brengend, levendbarend (dier).
viviparite, f. 't baren van levende jongen.
vivisecter, v.tr. de vivisectie uitvoeren op,
aan vivisectie onderwerpen.
vivisecteur, m. die proeven neemt op levende
dieren.
vivisection, f. 't nemen v. proeven op levende
dieren, vivisectie.
vivisectionner, v.tr. zie vivisecter.
vivoter, v.intr. (farn.) bekrompen-, armoedig
leven.
vivre, v.intr. leven; duren, bestaan; ce n'est
pas "a, dat is geen leven !; it fait bon "a
et ne rien savoir, wat niet weet, dat niet
deert; it y fait cher "a, het leven is er duur;
fairef-a un malade, een zieke in het leven
houden; laisser ,%.,, laten leven; se laisser
i-%-, , onbezorgd voortleven; savoir ‘---,,
zijn wereld verstaan; qui vivra verra, de
tijd zal 't leren; cet ouvrage vivra, dit
werk zal blijven 'even; vive le roi! ,
leve de koning !; etre facile a P%-, , gemakkelijk in de omgang zijn; apprendre a ,---,
a qn., iem. mores leren; ,--, avec qn.,
met iemand samenleven; ' avec soimeme, allêên voor zich zelf leven; it
vivrait avec une table, une chaise, un lit,
hij zou desnoods genoeg hebben aan een
tafel, een stoel en een bed; e%-, dans la
crainte, voortdurend in angst zitten;
dans le mariage, getrouwd zijn; /.%-, de Pair
du temps, van de wind leven; ' de la
meme existence, een zelfde leven leiden; ,---/
d'industrie, van de nijverheid leven; (fig.)
op allerlei manieren aan de kost zien
te komen; ,--, de menage, zuinig leven; ,---,
de privations, een leven vol ontberingen
leiden; e%, de regime, dieet houden, een
dieet volgen; it vit de rien, hij heeft haast
niets nodig; ,-%-, en prince (en grand
seigneur), een prinsenleven leiden, op
grote voet leven; it vit pour la science, hij
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leeft voor de wetenschapv--, sur le capital,
interen; ,-%., sur les provisions apporte'es, op
de meegebrachte voorraad teren; it a
vercu, hij is niet meer; hij heeft afgedaan;
,,, m. levensonderhoud; mss, vivres,
levensmiddelen; le'' et le convert, kost en
inwoning; levensmiddelen; le '' et le
vetement, kost en kleren; lui couper les
Ns, hem de leeftocht afsnijden, geen
geldelijke steun meer geven; faire mss,
vivres inslaan, voorraad opdoen.
vivrier, m. leverancier van levensmiddelen;
"%i, a. in: cultures "%dieres, teelt der voedingsgewassen (in de kolonièn).
vizir of visit, tn. vizier (Turks minister);
grand N, grootvizier.
vizir(i)at of visir(i)at, m. vizierschap.
vla, (pop.) zie voila, voici.
%elan of vian, interj. flap ! klets ! pats ! e%-i, a.
(arg.) origineel;',
e m. zwier; un'', een
chicque jongen.
vocable, m. woord; sous le "%, de Saint Jean,
aan. Sint Jan gewijd; onder bescherming
van Sint Jan.
vocabulaire, m. woordenlijst, (klein) woordenboek.
vocabuliste, m. maker van een woordenlijst
(v. woordenlijsten).
vocal, a. -ement, adv. door de stem voortgebracht, vocaal; stem...; cordes mes,
stembanden; musique tee, zangmuziek.
vocalique, a. & f. de klinkers betreffend;
(consonne) "%i, stemhebbende medeklinker.
vocalisateur, m. die goed kan vocaliseren;
die de vocaalpunten in een Hebreeuwse tekst aanbrengt.
vocalisation, f. it 't zingen (zonder de noten
te noemen) op een enkele klinker.
vocalise, f. ,t zangoefening (op een enkele
klinker); loopje, triller &.
vocaliser, v.intr. J. zingen op een enkele
klinker (zonder de noten te noemen);
loopjes, trillers & maken bij 't zingen;
de vocaalpunten aanbrengen (in een
Hebreeuwse tekst); se "%i, in een klinker
overgaan.
vocalisme, m. vocaalstelsel; klinkertheorie.
vocaliste, m. zangkunstenaar, zanger.
vocatif, m. (gram.) naamval van den aan.gesproken persoon, vocatief.
vocation, f. roeping; aanleg, natuurlijke
geschiktheid; la "%i d' Abraham, de uitverkiezing van Abraham; ,-%, des Gentils,
de verkondiging van het Evangelie aan
de heidenen; recevoir "%i, beroepen worden
(v; e. predicant).
vocifirateur, m. razende en tierende
schreeuwer; e■i, a. razend en tierend.
vocifêrations f. p1. geschreeuw, gescheld.
P razende en tierende schreeuwvocifiratrice,t.
ster; Corsikaanse improvisatrice, -klaag-

ster bij een overledene; e■i, a. razend en
tierend.
vociferer, v.intr. schreeuwen, uitvaren;
schelden; r%.,, v.tr. uitbraken, uitbrullen.
vceu, m. gelofte, voomemen, wens, verlangen; "%ix, wensen; "%ix (monastiques),
kloostergelofte; mes meilleurs "%ix pour
une prompte gue'rison! van harte spoedige
beterschap ! vous avez tous mes max,
mijn beste wensen vergezellen u, ik
wens u het beste; faire'%i de..., de gelofte doen van..., zich heilig voornemen,
zweren; faire un "%, , een gelofte doen;
faire (former) des "%ix pour qn., iemand het
beste wensen; prononcer ses max, de
(klooster)gelofte afleggen.
vogue, f. opgang, mode, zwang; avoir la'',
de toeloop hebben; avoir une "%i extraordinaire, buitengewoon in trek zijn; veel
opgang maken; etre en i%,, in zwang zijn,
opgang maken; un magasin des plus en "%,,
een van de winkels met de meeste toeloop;
mettre en 1d, in zwang brengen.
voguer, v.intr. roeien, varen; vogue la galere ! ,
't ga zo 't wil ! laat er van komen wat
wil !; (fam.) vooruit met de geit !; it vogue
a pleines voiles, hij schiet goed op; alles
loopt hem mee, 't gaat hem voor de
wind; ,%.,, v.tr. in: ,-%., tout, alle zeilen op
hebben.
void, adv. & prep. ziehier; hier is, hier zijn;
asjeblieft (iets overreikende); me'', hier
ben ik; m'y ,-•-, .1 nu ben ik waar ik wezen
moet; nous "%i arrives, wij zijn er; la lettre
que "%i, deze brief; i-%-, deux ans, nu twee
jaar geleden; ,–, venir le printemps, nu
krijgen wij de lente; en "%i bien d'une autre,
weer wat nieuws; le "%, qui vient, daar
komt hij.
vole, f. weg; spoorbaan; spoor; spoorwijdte;
reis- of transportgelegenheid; middel;
dracht; voer, wagenvol; i% i s et moyens,
wegen en middelen; P%-, Appienne, Via Appia,,-%, adrienne, luchtlijny-, auxiliaire,
hulplijn (v. spoorweg); e%., chaude, vers
spoor; les "%is digestives, de spijsverteringskanalen; ,-%-i double, dubbelspoor; ,■.,
etroite, smalspoor; la "%, etroite, de enge
weg (tegenover de brede, die ten verderve voert); ,-%-, ferree, spoorweg;
lacte'e, LK: melkweg; f%., normale, normaalspoor; ' occupde! spoor bezet ! ,-%., permanente, bovenbouw; ,%., portative, draagbaar spoor; ,-%., publique, openbare weg;
les' respiratoires, de luchtwegen; /-%, de
bois, vracht hout; ' d'eau, lek; i-s de
droit, rechtsmiddelen,"-is de fait, feitelijkheden, dadelijkheden; lam de la perdition,
de weg des verderfs; ,%-, de roulement, rolbaan; brouiller la "%i, de honden het
spoor bijster trachten te maken; chercher sa "%i, zijn weg zoeken, nog zoeken
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en tasten; COUVfif la ,-,, het stopsignaal
geven; demander la ,"-/, vragen of het
spoor vrij is; faire , d' eau, een lek krij gen;
indiquer la ,--, libre, het sein op veilig
zettei; indiquer les "as, nieuwe wegen
banen; ouvrir la "a, als baanbreker de
weg (voor een ander) bereiden; prendre
(suivre) la "a de l'honneur, de eerlijke
weg inslaan (volgen); a double ,,,, dubbel...; etre en '' de faire qc., met iets
doende zijn; etre en ", de gue'rison, aan
de beterende hand zijn; titre en ", de
preparation, in voorbereiding zijn; par
(la) ,.., de, over; par "-, buccale, door de
mond (in te nemen); par la., d' Angleterre
(de mer &), over Engeland (over zee); par
la ,-, d'arbitrage, langs scheidsrechtelijke
weg; par la "a des armes, met of door de
wapenen; par la "a humide, volgens de
natte weg; a est toujours par "a et par
chemin, hij is altijd op de been; par une
autre ",, langs een andere weg.
voila, adv. &prep. ziedaar, daar is, daar zijn;
asjeblieft (iets overreikende); me ,---1, daar
ben 1k; me' "-, bien! nou ben ik fijn uit !
et ,-,-, of'' tout! dat is alles ! "d trois ans,
't is nu drie jaar geleden; "d qui va bien,
dat gaat goed;"", qu'on sonne, daar wordt
gebeld; la femme que N , die vrouw daar;
le "a qui vient, daar komt hij; ", pourquoi
je me plains, daarom klaag ik; en veux-tu,
en ,---i, in overvloed, zoveel als je maar
wilt; en e--, asset, genoeg; en '-t-il! wat
een hoop ! wat een boel ! en ,., une bonne!
die is goed, zeg ! en "a un temps! wat een
weer ! ne --t-il pas qu'il se met en tete...,
en daar krijgt hij het me warempel in
't hoofd...; nous y ,---, ! nu zijn we er !
nu zullen we 't hebben ! vous y "i, nu
hebt u het (goed geraden &).
voile, m. sluier; voorhang; voilestof; (fig.)
dekmantel; le'' du palais, 't zachte verhemelte; prendre le "a, de sluier aannemen, non worden; tirer le "-, sur..., met
de mantel der lief de bedekken; ,-,, f.
zeil; (zeil)schip; ", a last, 4, dekkleed;
faire"d, zeilen; faire force de —ss of mettre
toutes t. is dehors, alle zeilen bijzetten;
faire "a de toute e'toffe, het op haren en
snaren zetten; faire petite "a, zeil verminderen; mettre les —'s, zeil maken; aller a la
,---/, zeilen; mettre a la "a , onder zeil gaan;
vendre sous mss, zeilende verkopen.
voile, a. gesluierd (ook: van photo); bedekt,
betrokken (van de lucht); verbogen (van
een wiel); gedempt, dof (v. stem &).
voiler, v.tr. sluieren, bedekken; een gordijn
voor iets hangen; bewimpelen; van zeilen
voorzien; se "-, , zich sluieren; verbogen
worden (van een wiel); krom trekken
(van hout); betrekken (der lucht).
voilerie, I. zeilmakerij.

voisin

voilette, f. kleine sluier, voile.
zeilschip, zeiler;
voilier, tn. zeilmaker;
zeilvliegtuig; bon "a, zeilbaar schip; les
pigeons sont de bons ,-,s, duiven zijn goede
vliegers; grand ",, It albatros; "d, a.
met zeilen, zeil-.
vollure, f. 4,, zeiltuig, zeilwerk, zeilage.
voir, vetr. zien, bezoeken; verkeren, omgaan
met; beleven; inzien; ,--, beau, "a rose,
alles mooi zien (door een rooskleurige
bril); "d double, dubbel zien; "-, faux,
verkeerd inzien; "d juste, joist inzien;
N noir, alles somber inzien; "d rouge,
mata glap zijn; ,-, a faire qc., er voor
zorgen (dat 't gebeurt); "d de loin, ver
vooruitzien, doorzicht hebben; il ne fast
pas'' de si loin, men moet geen ellende
voor de tijd hebben; il n'y voit pas Plus
loin que (le bout de) son nez, hij ziet niet
verder dan zijn neus lang is; je n'y vois
pas (of goutte), ik kan niet(s) meer zien;
j'aurais voulu t'y c, ik had jou wel eens
in hetzelfde geval willen zien; voyez-vous
fa!, kijk me dat nou eens aan !; on lui
voit de nombreux amis, hij schijnt een
massa vrienden te hebben; vous me voyez
le plus infortund des hommes, hier sta ik
voor u als de ongelukkigste van alle
stervelingen; avoir vu la mort de Ares, de
dood in het aangezicht gezien hebben (de
dood nabij geweest zijn); n'avoir rien d
—, avec, niets te maken hebben met; voyez
a ce qu'il ne manque rien, zorg er voor, dat
er niets ontbreekt; il n'a rien 4 "d 14dedans, hij heeft er zich niet mee te bemoeien; j'ai vu le temps que..., ik heb de
tijd beleefd dat...; tout ce que nous voyons
faire aux autres, wat wij door anderen zien
doen; aller N, gaan zien; aller ,---, qn.
iemand gaan opzoeken; allez ,----, la-bas
si j'y suis, ga nu gauw door, loop heen;
dites ",, (fam.) zeg eens; faire "a, laten
zien; faire "-, du pays a qn., en faire
"a de toutes les couleurs 4 qn., iemand wat
te slikken geven, het leven zuur maken;
montrez N!, (tam.) laat 'es kijken !; venir
N,, komen kijken; venir ,---, qn., iemand
komen bezoeken; 4 le "a, on dirait que...,
als je hem zo ziet, zou je zeggen dat...;
repetez pour ,---, !, zeg 't nog eens als je
durft !; voyons!, laten we eens zien; kom,
kom; zie voyons; "--, page io, zie blz. 1o;
,■,, v. pr. se ,,,, gezien worden, te zien
zijn; elkaar bezoeken; cela se voit tous les
fours, dat ziet men alle dagen; zie ook
voyons.
y oke, adv. ,---, (meme), ja zelfs.
voirie, f. opzicht over de wegen; asbelt,
vuilnisplaats; (arg.) smeerlap.
voisin, m. -e, f. buur, buurman, -vrouw;
"a, a. naburig, aangrenzend; dicht bij;
pays,-, de la France ; aanFrankrij k grenzen d
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land; i-,, de la ruine, de ondergang nabij.
chapitre), stern in het kapittel hebben;
voisinage, m. buurt, nabijheid, buurschap;
avoir de lam, stem hebben (om te zingen);
de buren; de bon r--, , goede buurschap
avoir la ~ publique, de mening van het
houdend. [den.
publiek v66r zich hebben; donner la , - • - , ,
voisiner, v.intr. buren zijn; buurschap houv66rzingen (bij een of ander werk); donner
voite, I. (pop.) zie voiture.
de la ,--,, aanslaan (v. jachthond); donner
voiturable, a. berijdbaar met wagens, rij-.
toute sa ,-,,, zijn stem in voile kracht
voiturage, m. vervoer per as.
uitzetten; donner sa ,--, a, zijn stem uitvoiture, I. rijtuig; wagen, auto; vracht, verbrengen op; iets goedkeuren; faire
voer, vrachtloon; r■, d' ambulance, ziekensa grosse "0 , een stem opzetten, opspelen;
wagen; r.,,, americaine, spoorrijtuig met
faire la petite N,, , met een lief stemmetje
gang; ,,, arroseuse (of d'arrosage), sproeipraten; prendre i. , pour, stemmen voor;
wagen; ,---, automobile, auto, motorprendre (recueiller) les N,
- - , , de stemwager', ,■i automotrice, zichzelf voortmen opnemen; a ,,, basse, zachtjes; a
bewegende wagen; cellulaire, gevangenhaute ' - , , hardop; a deux (trois &) ",,
wagen (v. trein); ", decouverte, open
I% twee-, driestemmig; a la i.,0 de l'avocat;
rijtuig; ,..,, motrice, motorwagen; e•-, omvolgens de mening van den advokaat,
nibus, gewoon rijtuig (van trein); f.,-, susaux, - , I , stemmen !; aller aux ^-,, tot
pendue, rijtuig op veren; ,---, 4 dne, ezelstemming overgaan, stemmen; mettre aux
wagentje; ,--, d bras, handkar; ,-, a de"..,, in stemming brengen; avec une P',
crocher en marche, slipwagen (v. trein);
vibrante, met trillende stem; c' est dans
talons, (pop.) benenwagen; ", d
votre ,■,, het ligt in uw stem; de vive ,,,,
compteur, rijtuig met taxameter; ,--, d'atmondeling; d'une seule t■,, tout d'une ,,i;
telage, rijtuig, wagon; aanhangwagen;
eenstemmig; etre en ,■,, bij stem zijn,
,., d' enfant, kinderwagen; ", de maitre,
au par male N,i , met moo stemmen geeigen rijtuig; ,---, de place, stationnerend
kozen; par la ,---, publique, bij geruchte;
huurrijtuig; ,---, de remise, huurrijtuig;
sans ,-,,, zonder stem, sprakeloos.
,–, de remorque, aanhangwagen; ^-, vol, m. 't vliegen; vlucht, zwerm; diefstal,
de suite, volgrijtuig; e...., de tourisme,
roof; 't gestolene; ,,-, arrete,Y vlucht met
toer-auto; changer de ,-- ,, overstapstopgezette motor; ", domestique, diefpen; prendre la ,.., de St. Crepin, met
stal in huis; ,,, pique; Y duikvlucht;
de billenwagen of per pedes apostolorum
— plane, zweefvlucht; vogelvlucht; ,---,
gaan; rouler i-%-, , eigen rijtuig houden; les
qualifie, diefstal met verzwarende omouvriers de la ,--,, de transportarbeiders;
standigheden; ,-,, a V americaine, oplichteen "-, ! , instappen !; par ,-,, per as; par la
rij; ,--, a l' etalage, winkeldiefstal; ,-..., a
,--, des cordeliers, op zijn Apostelpaarden.
main armee, struikroverij; ,-, a la
volturet-buffet, f. restauratiewagen.
roulotte, 't stelen van een wagen; ,,, a la
volturet-garite, f. rijtuig met remkast.
tire, zakken rollen; ,--Ara voile, ,t zweefvolturie, f. rijtuigvol.
vlucht, 't-zweefvliegen; ,.■., avec effraction,
volturet-poste, f. %' postrijtuig (v. trein).
diefstal met inbraak; ,•., d' entrainement,
voiturer, v.tr. (per as) vervoeren, rijden.
Y oefenvlucht; ,.%-, d' essai, ,t proeff.
voiturette, rijtuigje, wagentje; kleine auto;
vlucht; ,%-, de nuit, y nachtvlucht; ,---, sans
lorrie.
moteur, y vliegen zonder motor; prendre
volturier, m. voerman, vrachtrijder; ".0, a.
son ,.... 0, op-, wegvliegen; yropstijgen,
wagen-; route voituriere, karreweg.
prendre un ,■, trop haut, een te hoge vlucht
volturin, m. huurkoetsier; huurrijtuig.
nemen; a ,-., d'oiseau, in vogelvlucht;
voix, f. stem°; uitspraak, mening; 't stemattraper au i.• - , , in de vlucht grijpen, opmen, stemrecht; (gram.) vorm; ,.., active
vangen; de haut ",, hoogvliegend; eerste(passive), bedrijvende (lijdende) vorm
rangs...; de plein , %,, in voile vlucht.
(van 't werkwoord); e%., angaique (of volable, a. besteelbaar; steelbaar.
celeste), engelachtige stem; J‘ engelenstem volage, a. veranderlijk, wispelturig; on(v. orgel); P...-, chevrotante, stem blatend als
standvastig; ,,,, m. veranderlijk mens,
een geit; ‘----, consultative, raadgevende
echte vlinder.
stem; '' humaine, menselijke stem; .1% volaille, f. gevogelte; hoen, kuiken &; (pop.)
vox humana (v. orgel); ".., metallique,
kippetje, hippie; (arg.) aspirant voor de
stem met metaalachtige klank; Pi proMil. School van St. Cyr.
nominale, reflexief gebruik; la ,--, publique, volant, a. vliegend; los, beweeglijk; camp
de openbare mening; wat men ervan
",, vliegend legertje; zigeunerkamp;
zegt; ,---, de poitrine (de tete), (1, borst-,
zigeuner; la chasse tee, de wilde jacht;
kopstem; ,....-, de polichinelle, schelle blaatechafaudage ,-- , , hangende steiger; feuille
stem; it n'y a qu'une ", sur son compte, er
',de, los blaadje; vlugschrift; machine ,,,e,
is maar een roep over hem; avoir ,-', (au
vliegmachine; pont, N-i ,, gierpont; table ma c,,
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licht tafeltje; P%-, , m. pluimbal; molenwiek;
vliegwiel; stuur (van auto); volant (aan
rok); (pop.) mantel; vogel; "-, de (la)
direction, stuur (van auto); r--, d'eau, $
vederkruid; P--, de manceuvre (a main),
handwiel; etre au ,-.,, aan 't stuur zitten
(v. auto), chaufferen; jouer au ,-.a, raketten; ,---, e, f. veer; telegram; engel; la
tee, (arg.) de politie.
volatil, a. vluchtig; sel "a, vlugzout.
volatile, in. & f. gevleugeld dier, vogel.
volatilisation, f. verdamping.
volatiliser, v.tr. verdampen; P•-, , v.pr. se ,•,,
vervliegen, (zich) vervluchtigen.
volatilia, f. vluchtigheid.
volatille, /. klein gevogelte.
vol-au-vent, m. (pl. des ,-,) vol au vent.
volcan, m. vuurspuwende berg, vulkaan.
volcanicitê, I. vulkanische aard.
volcanique, a. vuurspuwend, vulkanisch.
volcanise, a, van vulkanische aard, door
vulkanische werking voortgebracht.
volcanisme m. vulkanisme.
volcanite, f. vulkaniet (mineraal).
vole, f. alle slagen (in 't kaartspel), vole;
faire la "a, groot slem maken.
vole, a. bestolen, gestolen; pa n'est pas " a!,
dat heeft hij niet gestolen !, dat is niet
voor niks !, dat heeft hij wel verdiend !;
".a, in. bestolene.
vol6e, f. vlucht, 't vliegen; vlucht, zwerm,
troep; stand, rang; salvo, laag (bij 't
schieten); evenaar (v. e. rijtuig); une "a
de coups de Mon, een dracht stokslagen;
", de coups de canon, volle laag; P.-, d'escalier, traparm; prendre sa "a, op-, uit-,
wegvliegen; (fig.) de vleugels uitslaan;
a la "a, in de vlucht; zonder nadenken,
onbesuisd, in 't wild; saisir d la "a , in de
vlucht grijpen, opvangen; semer a la "a,
't zaad met handen vol uitstrooien;
sonner a toute ,---,, uit alle macht luiden;
une personne de haute e'd of de premiere,- - a ,
iem. van hoge stand.
voler, v.intr. vliegen; snellen; faire' ", de la
poussiere, stof opjagen; ,■., apres la
nouveaute, nalopen wat nieuw is; P--, de
ses propres ailes, op eigen wieken drijven;
", en e'clats, uit elkaar springen; ri, v.tr.
stelen, ontstelen; bestelen; a ne l'a pas
vole, hij heeft dat ruimschoots verdiend;
bien vole ne profite jamais, gestolen goed
gedijt niet.
volereau, m. kleine dief; onhandige dief.
volerie, I. dieverij; diefstal.
volet, m. luik, vensterblind; schepbord (v. e.
waterrad); plankje (om zaad & uit to zoeken); RK kelkdeksel; At, draagbaar kompas; P., avertisseur, % aanvraagklepje,
"a de cloture of de fin de conversation.
9, afschelklepje; zie ook trier.
voleter, v.intr. fladderen.

autodief; ,-,., de grands chemins, straatrover; au '', ! houdt den dief !; P,,, a;
diefachtig.
Volga, in. Wolga.
volgien, a. van de Wolga.
Volhynie, I. Wolhynie.
volhynien, a. van Wolhynie.
voliire, I. grote vogelkooi, voliere.
volige, I. dunne plank, brede 'at; (pop.)
magere scharminkel.
volitif, a. van de wil.
volition, I. wilsuiting.
volnay, m. wijn van Volnay.
volontaire, a. vrijwillig; willekeurig; eigenzinnig; incendie, brandstichting; "-,, m.
vrijwilliger, volontair.
volontairement, adv. vrijwillig.
volontariat, in. vrijwillige dienst.
volontê, I. wil; wilskracht; ,-..as, luimen,
grillen; bonne '', goede wil, goedwilligheid; dernieresrds, uiterste wil, testament;
mauvaise ,--,, kwaadwilligheid; avoir bien
des ,---is, allerlei nukken hebben (v. een
kind); dire ses "a s, zeggen hoe men 't
hebben wil; faire les "as de qn., iemands
wil doen; faire ses (quatre) N s, zijn eigen
zin volgen; a ,----,, naar welgevallen, naar
verkiezing; on demande des hommes de
bonne "a pour..., gevraagd personen die
bereid zijn om..., vrijwilligers voor...
vOOr !; c'est de ma propre "a que..., uit
eigen beweging.
volontiers, adv. gaarne, graag; licht, gemakkelijk, gewoonlijk; plus's, liever.
volt [volt], m. volt (electr. spanningseenheld).
voltage, m. gb, spanning.
voltalsation, f. galvanisatie.
voltalque, a. van Volta.
voltaire, m. leuningstoel met hoge rug.
voltairianisme, m. richting of school van
Voltaire.
voltairien, a. (als) van Voltaire; ,-,.,, m. aanhanger van de richting van Voltaire.
voltamêtre, m. I-K, voltameter, toestel voor
electrolyse.
voltt-ampere, m, a volt-ampere.
voltt-amperemitret, m. IK. volt-amperemeter.
volte, f. 't snel v. plaats veranderen (bij
't schermen); kringwending, volte (v. e.
paard).
volte-face, I. halve draai; faire "a, zich omdraaien, rechtsomkeert maken; (fig.)
plotseling zijn draai nemen, van mening
[schermen).
veranderen.
volter, v.intr. zwenken; uitwijken (in 't
voltige, I. slappe koord; dans, toer, kunst
op 't slappe koord; kunsten op 't paard;
la ,---, au trapeze, trapezekunsten.
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voltigement, m. 't voltigeren; 't fladderen. votation, f. stemming.
voltiger, v.intr. fladderen, heen en weer vote, in. stem; stemming; ti de confiance,
vliegen; kunsten maken op 't paard, voltigeren; toeren doen op 't slappe koord;
(fig.) fladderen; ti de belle en belle, van
de ene schone naar de andere fladderen.
voltigeur, in. koorddanser; X soldaat (v. e.
keurbende voor 1870).
voltmitre, tn. galvanometer.
volubile, a. slinger-.
volubflis [-is], m. t (klokjes)winde.
volubilitê, f. radheid v. tong; beweeglijkheid,
gemakkelijke draaiing.
volucelle, f. vedervlieg.
volume, in. inhoud, grootte, volume(n);
omvang (v. d. stem); boekdeel; faire
vullen; prendre du
in omvang toenemen; en
in boekvorm; sous un petit
in een klein bestek.
volumenomitre, in. instrument voor 't
meten v. h. volume.
volumêtrique, a. van de inhoudsmeting.
volumetriquement, adv. door methodes van
inhoudsmeting.
volumineux, a. van grote omvang; uit veel
boekdelen bestaand; auteur vruchtbaar schrijver.
voluptê, f. zingenot, wellust, weelde; it y a
de la a..., het is een genot om...; avec
ti I met alle genoegen !
voluptuaire, a. tot vermaak dienend, uit
weelde, weelde-.
voluptueusement, adv. zie voluptueux.
voluptueux, a. weelderig, wellustig, wulps;
, In. wellusteling.
volute, f.
krul, wrong; rolschelp; des
de fumde, kronkelende rook.
voluter, v.intr. zich spiraalvormig kronkelen.
vomer [-er], m. ploegschaarbeen.
vomique, a. in: noix
braaknoot;
f.
abces; opgehoeste massa uit de longen.
vomiquier, m.
braaknoteboom.
vomit, v.tr. overgeven, braken, uitbraken;
des injures, scheldwoorden uitbraken;
envie de
misselijkheid.
vomissement, m. braking, braaksel.
vomitif, a. braking verwekkend;
m.
braakmiddel.
vomitoire, m. uitgang (v. e. schouwburg &);
d'enfer, vuurspuwende berg.
vomIto-nigro, m. gele koorts.
vomiturition, I. loze braking; telkens herhaald opgeven.
vorace, a. vraatzuchtig.
voracer, v.tr. verslinden.
voracite, f. vraatzucht.
vos, pron. uw, jouw, jullie.
Vosges [vO3, v63], m.p/. Vogezen.
vosgien, a. van de Vogezen; Vim, m. bewoner uit het Vogezengebied.
votant, a. stemhebbend, stemgerechtigd;
stemmer.

votum van vertrouwen; le
des femmes,
het vrouwenkiesrecht; donner son
,
stemmen, zijn stem uitbrengen; jour du
verkiezingsdag.
voter, v.intr. stemmen, zijn stem geven;
v.tr. bij stemming aannemen; un credit,
une loi, een wet
een krediet toestaan;
aannemen;
des remerciements a qn.,
iemand bedanken.
votif, a. volgens een gelofte, gelofte-.
votre, pron. uw, jouw, jullie.
votre, pron. le , la • , les mss, de uwe, het
uwe, de uwe(n); vous avez fait des
ge hebt ook streken, dwaasheden uitgehaald; je suis des mss, ik behoor tot uw
partij; ik ga of doe mee; vous y avez mis
du
ge hebt er iets persoonlijks ingelegd; ge hebt er wat bij gefantaseerd; tout
geheel de uwe; a la I (op uw) gezondheid !
vouate, I. (pop.) zie ouate.
vouer, v.tr. wijden, toewijden; plechtig beloven; un enfant au Blanc (au bleu),
de gelofte doen aan de H. Maagd een kind
tot op zekere leeftijd wit of blauw te
laten dragen; se
zich wijden; ne savoir
radeloos zijn, geen raad
quel saint se
meer weten.
vouge, tn. snoeimes.
vous, (pop.) zie oui.
vouloir, v.tr. & willen; je veux bien, ik wil wel,
dat neem ik aan, graag; je veux bien qu'il
en soit ainsi, ik wil wel aannemen dat het
to is; je ne veux pas de lui, ik wil niets
van hem weten, ik moet niets van hem
hebben; tu ne voudrais pas! (ook) dat meen
je niet ! du bien a qn., 't goed met iem.
menen; en N a qn., boos zijn op iem.,
iem. iets kwalijk nemen; 't tegen iem.
hebben; 't op iem. gemunt hebben; en
pour son argent, plezier willen hebben
voor zijn geld of waar voor zijn geld; en
veux-tu, en voila!, zoveel je maar wil;
tu l'as voulu, je hebt het zelf gewild, 't is
je eigen schuld; ils ne Pont pas voulue
menagêre, zij hebben haar (d.w.z. de
vrouw) niet als huishoudster willen hebben (in de maatschappij); Dieu le veuille!,
God geve het !; ce que Dieu ne veuille!, wat
God verhoede !; Dieu veuille que..., God
geve, dat...; veuillez me passer cela, wees
zo goed me dat even aan te geven; je veux
mourir ik mag sterven als...; que
me veux-tu?, wat wil (moet) je van me?;
je te veux heureux, ik wil je gelukkig zien;
que voulez-vous?, wat zal je er van zeggen?
wat is er aan te doen? se ,--,, zich wensen; gewild worden; se 4 la place d'un
autre, zich in een ander zijn plaats wensell; se f-%-, (du) mal de qc. of s'ene•-, de qc.,
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ook niet gezegd? to es trop grand, "4
zich iets verwijten, spijt over iets gevoeje bent nu toch te groot, niet? c'est moi,
wil; boat e d, goede wil; malin
len; ,
•
! ik ben het ! your s'il n'est pas sorti,
mauvais , boos opzet.
laten we eens gaan kijken of hij niet uit is.
voulu, a. gewild, gewenst.
autres Anglais voyou, m. -te, f. straatjongen; -meld; straatvous, pron. gij, u; jij,
slijper.
&, jullie Engelsen &; lui donner du
„vous" tegen hem zeggen inplaats van voyoucratie, f. crapule; regering van 't gemeen.
het gemeenzame „tu"; votre maison a —,
uw eigen huis; de ti a moi ,onder ons; voyoutellas, m. (arg.) stinkadores.
m. in: en
vrac,
dooreengeworpen, los,
"-,
jij
! bonjour! vous etes bon
bonjour,
door elkander; charger en "met stortbent me ook een mooie ! nee maar, die
goederen laden.
vous ne seriez pas
vied ik goed !
weliswaar; ti?,
als... dan zoudt gij niet zijn die gij zijt. vrai, a. waar, echt; it est
heus?; eh bien, !, celle-la est bonne,
vousseau, of voussoir, m. o gewelfsteen.
nee maar, die is goed; colons • natuurvoussoyer, v.tr. met vous aanspreken.
getrouw koloriet; c'est let votre "-de place,
voussure, f. welving, boogronding; uitdaar bent u op de rechte plaats (op uw
puffing van de borstkas (door hartverplaats); aussi ti que nous sommes ici,
groting).
zo waar als ik hier voor u sta; pas "a?
du palais, hard vervoilte, f. geweif;
niet waar? is 't niet?
m. de waarheid;
hemelte.
•
de r-d? heus? werkelijk? etre dans
votitê, a. gewelfd; krom, gebukt; etre "s,
le /. 't bij 't rechte eind hebben; sortir
een kromme rug hebben.
du , van de waarheid afwijken; pour
vofiter, v.tr. overwelven; se " , zich welven;
• waarachtig, werkelijk, heus; un gentilzich krommen.
homme pour le
een echte edelman;
vouvoyer, v.tr. met vous aanspreken.
' zeggen; a
dire , de waarheid
dire of
voyage, m. reis, tocht; boodschap, gang
ti
eerlijk gezegd.
ci dire
circulaire,
(van pakdrager &); vracht;
adv.
waarlijk, inderdaad; oui !
d'affaires, reis voor zaken; vraiment,
rondreis;
ja zeker ! vous ne le saviez pas? wist
ti d'agre'ment, plezierreis; avez-vous fait
u
het
heus
niet,
werkelijk niet?
un bon ,---,? hebt u een goede reis gehad?;
souhaiter un (of le) bon ,---, et qn., iemand vraisemblable [-sa-], a. -ment, adv. waarschijnlijk.
de Paris,
goede reis wensen; mon
f. waarschijnlijkheid.
mijn Parijs reisje; ti des Indes, reis naar vraisemblance
vrille [vrij], f. fretboor; hechtrankje; (arg.)
par mer, zeereis; dans mes
Indie;
tribade; ,I neerdaling in spits toelopende
op mijn reizen; dans mon "-, prochain, de
spiraal; en
, spiraalvormig, als een
eerste keer dat ik weer op reis ga; en e--d,
kurketrekker; escalier en
wenteltrap;
op reis; alley en', op reis gaan; etre en
yeux en , doordringende oogjes.
op reis zijn; ti de maitre, noce de valet,
als de kat van honk is, dansen de muizen vrille, a. met hechtranken.
[reizen. vrillie, I. $ akkerwinde.
op tafel.
vert. descendre en vrille.
voyageable, a. te bereizen; geschikt om te vriller [-j-],
voyager, v.intr. reizen (in, dans, en); qui vrillerle, f. boormakerij.
veut loin, menage sa monture, zachtjes vrillette [-j-], f. kloptor.
vrillier, m. boormaker.
aan, dan breekt het lijntje niet.
voyageur, in. -euse, f. reiziger, -ster; passa- vrillon [-j-], boortje.
gier (v. e. trein); de commerce, handels- vrombir, v.intr. snorren, ronken.
gesnor, geronk (v. motor
reiziger; train de "-s s, passagierstrein; vrombissement,
v. e. vliegtuig).
, a. reislustig; de lust om te reizen
eu, gehad; etre
handelsreiziger; vu, a. gezien; (pop.)
opwekkend; commis
(arg.) beetgenomen worden; elle est...,
postduif.
pigeon
ca c'est tout
dat hoef je niet te vragen;
voyant, a. opzichtig, hel, afstekend (v.
etre
gezien, geacht zijn; als netjes
kleuren); opvallend (v. persoonlijkheid);
beschouwd worden; etre mal , niet
f. ziener (profeet), zienster.
gaarne gezien worden, als niet netjes
voyelle, f. klinker, vocaal.
gelden; e■i, prep. gezien, met 't oog op,
a. weg-;
voyer, m. opzichter over wegen;
gelet op;
que, conj. aangezien, dewiji;
agent r• opzichter der wegen; arbres
, m. het zien, inzage;
d'un arra,
bomen langs de weg.
considerans
v.
e. vonnis; au et au su
smal,
recht
weggetje.
voyette, I.
de tout le monde, voor ieders oog, in het
voyeur, in. bespieder.
openbaar; sur le ti des pieces, na inzage
voyons, imp. van voir: laat eens zien; kijk
der stukken.
(nu eens); och toe nou, zeg kom aan;
fallait me le dire ! waarom heb je 't dan vue, f. 't zien, gezicht; bilk; zicht; uitzicht,

voulu
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gezicht; voomemen, oogmerk, plan; inzicht, doorzicht; la ,--, de la misere, de
aanblik van de ellende; ,--, ,s de Paris,
kiekjes van Parijs; ,---, de terre, kelderraam;
seconde ,--,, tweede gezicht: clairvoyance;
avoir la ,---, basse (of courte), bijziend zijn;
(fig.) kortzichtig zijn; avoir la ,-., bonne;
goede ogen hebben, goed zien; avoir la
,.., longue, verziend zijn; avoir des P■is sur
qn., een oogje op iem. hebben, iem. op,
't oog hebben; prendre ,--, sur, uitkomen
op, het uitzicht hebben op; cela bouche la
,...., de notre maison, dat beneemt ons het
uitzicht; dat neemt het gezicht op ons
huis weg; perdre la t., , het gezicht verliezen; a ,,,,, van het blad, a vue (spelen);
$ op zicht; garden a ,--,, in 't oog houden;
a ,•., d' wil, op 't oog; zienderogen, zichtbaar; a f.•, d'oiseau, in vogelvlucht; a
de pays, land in zicht hebbend; op een
algemene indruk afgaand; d premiere
,---,, op 't eerste gezicht; donner dans la ,■.,
bekoren; billet de f., , traite d ,--,, $ zichtwissel; amnaitre de ,-,,, van aanzien kennen; perdre de ,--i, uit 't oog verliezen; a
perte de ,-..,, zover het oog reikt; en ,---, de,
ten aanschouwe van; met het oog op; un
persannage en e ■-,, een vooraanstaande
persoonlijkheid; avoir en ,■,,, beogen, op
't oog hebben; etre en,--, , in 't gezicht zijn;
een hoge positie bekleden; la ,-, n'en
colite Tien, kijken kost niets.
Vulcain, Vulkanus; v'-, W nummervlinder.
vulcanien, a. vulkanisch.
vulcanisation, f. vulkanisering (ins. v.
caoutchouc).
vulcaniser, v.tr. met zwavel doordringen,
vulkaniseren.
vulcanisme, in. theorie, volgens welke de
aarde uit een gloeiende massa is ontstaan.
vulcaniste, tn. aanhanger v. h. vulcanisme.
vulgaire, a. gewoon; gemeen, alledaags;
plat, laag; ere r■i, gewone tijdrekening
(na Christus' geboorte); langue r•, , yolkstaal; ,-,-,, m. 't yolk, 't grauw, 't gemeen;
de grote hoop.
vulgairement, adv. vulgair, plat.
vulgarisateur, m. populair schrijver over
wetenschappelijke onderwerpen. [den.
vulgarisation, /. verspreiding van denkbeelvulgariser, v.tr. algemeen of voor ieder verstaanbaar maken, verspreiden, tot gemeen goed maken.
vulgaritê, I. alledaagsheid, platheid.
vulgate, I. Latijnse vertaling v. d. bijbel,
vulgata.
vulgivague, f. priesteres der Venus Vulgiva[ga.
vularabilité, f. kwetsbaarheid.
vulnerable, a. wondbaar, kwetsbaar.
vularaire, a. wondhelend; plante, wondkruid; r■, , tn. wondzalf; ,--,, f. caimans;
kalmerend drankje; t wondkruid.

vulniration, 1. operatiewond.
vulpin, a. vosachtig, vossen-; r•-, , tn. $
vossestaart.

vultui, a. zie vultueux.
vultueux, a. opgezet rood (v. gezicht).
vulve, f. vulva, schaamspleet.

w.
W [dublave], m. w (de letter).
wagage [waga3], tn. vette rivierklei.
Wagner [vagner], tn. Wagner (Richard ,./).
Wagnêrien [vagnerj e], tn. Wagneriaan;
wr•, , a. Wagneriaans.

Wagnèriste [vagn-], tn. Wagneriaan.
wagneromanie [vagn-], I. manie voor de
muziek van Wagner.

wagon [vagO], m. spoorwagen, wagon;
r•-, basculateur (ci bascule), kipwagen; ,---,
e'curie, ,..., cavalier, paardenwagen; ,--,
debout, wagon met enkel staanplaatsen;
frigorifique, koelwagon; ,, a bagages,
bagagewagen; f•-, a bestiaux, beestenvagen, ,--, a marchandises, goederenwagen; ,..., de dames seules, damescoupe;
i---, de luxe, luxewagon; ,-,-, de tete, voorste
wagon.
wagont-bart, tn. wagen met buffet.
wagont-buffett, tn. zie wagon-restaurant.
wagont-citernet, in. tankwagen.
wagont-couloirt, in. wagen van een D-trein.
wagont-(rein, in. remwagen.
wagont-glacieret, in. koelwagen.
wagont-litt, tn. slaapwagen.
wagont-messageries, tn. bestel- en ijlgoederenwagen.
wagonnet, tn. zandwagen op rails; ,--, basculant, kipwagentje;#,--, d'inspection, lorrie;
N de service, werkwagen.
wagonnier, in. wagenvoerder.
wagont-poste, tn. postwagen (in een trein).
wagont-reservoir, tn. reservoirwagen.
wagont-restaurantt, tn. restauratiewagen.
wagont-salont, tn. salonrijtuig (van een
trein).
Wahal [vaal], tn. Waal (rivier).
Walkyrie [valkiri], I. Walkure.
Wallace [walas], f. drinkwaterfontein (ook:
fontaine f,d) voor het publiek.
Wallon [w6.16], tn. Waal; w,--,, a. Waals.
wapiti, in. 2z, wapitihert.
warrant [varA], tn. ontvangbewijs (voor in
entrepOt opgeslagen goederen).
warrantê, a. door een warrant gedekt.
warranter, v.tr. door een warrant dekken.
water [water], tn. zie water-closet.
water-closet [waterldOzet], m. closet, W.C.
wateringue [vats-], I. afwatering.
waterproof [waterpruf], in. waterdichte
regenmantel.
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watt

xylolithe [ksi-], tn. houtgraniet.
watt [wat], m. 1-K■ watt.
watteau, m. Watteaujapon.
xylophage [ksi-], a. houtetend (v. insecten);
wattman [watman], m. (p1. wattmen),
, -• i, in. houtworm.
wagenbestuurder (v. electr. tram &).
xylophone [ksi-], tn. xylophoon, houtharmonica.
Wende(s), m.Pl. Wend(en); '', a. wendisch.
werthkien, a. Wertheriaans.
West-Frise, f. West-Friesland.
Westphalie, f. Westfalen; le traitá de e- i, de

Y.

vrede van Munster.

westphalien, a. Westfaals; W-', m. Westfalen

Y [igrek], m. y (de letter).

whiggisme, m. politiek der Whigs.
y, adv. & pron. er, daar; er heen, daar heen;
er aan, er op &; (pop.) hij, het, hem, haar;
whiskey [wiske], in. whisky.
whist [moist], m. whist (kaartspel).
it y a, er is, er zijn; (het is) geleden; it y a
que nous n'ignorons plus rien, wij weten
whister [wiste], v.intr. whisten.
whisteur, m. whister, whistspeler.
alles (van u); it n'y est pas, hij is hier niet,
wicièfisme, m. leer van Wycliff.
hij is niet thuis; je n'y suis pour personne,
wigwam [wigwam], m. dorp of hut der
ik ben voor niemand thuis; nous y Ites,
juist, gij hebt bet geraden (of begrepen);

Roodhuiden.

Wilhelmine [vilelmin], f. Wilhelmina.
allez-y, ga je gang.
Wisigoths [-go], m. p1. West-Goten.
ya-ya, m. (arg.) X Mof.
Wissembourg [visdbur], in. Weissenburg.
yacht [jak(t) of jot], tn. 4,,, jacht; ,-•, de
Wurtemberg [viirtdnber], m. Wurtemberg.
plaisance, plezierjacht.
wurtembergois [viirtänber3wa], a. Wur- ya(c)k, tn. .st yak: tataarse buffel.
tembergs; W', tn. Wurtemberger.
Yankee [jäki], m. Yankee, Amerikaan; yi---,,
a. Amerikaans. ]raat).

x.

yaourt, in. yoghurt (Bulgaars melkprepayard [jard], in. Engelse maat (ongev.
0.91 m).

yatagan, in. Turkse kromme sabel.
yeuse, I. groene eik, steeneik.
yeutenant, m. (pop.) luitenant.
yeux, m. pl. ogen; zie verder ceil.
ylang-ylang, tn. $ ilang-ilang (parfum).
yole, f. kt, jol (licht vaartuigje).
youfte, in. juchtleer.
Yougoslave, in. Joegoslavier.
Xbre = dècembre.
xênelasie [ksene-], I. verbod aan vreemde- Yougoslavie, f. Joego-Slavie.
lingen om in een stad to vertoeven.
youpin, youtre, tn. > jood, smous.
xinomane [kse-], a. overdreven ingenomen youyou, in. kt. (Chin.) rivierboot; (arg.) X

X [iks], in. x (de letter); Romeins cijfer =
10; leerling der Polytechnische school;
de wiskunde; vouwstoeltje, krukje; jambes
en ,--,, X-benen.
Xanthippe [gzä-], f. Xantippe; (fig.) helleXavier [gza-], in. Xaverius. [veeg.

met al wat uit 't buitenland komt.

born van loopgraafmortier.

xinomanie [kse-], f. overdreven voorliefde youtrerie, f. > jodenboel, jodenstreken;
woekerhandel.

voor 't buitenland.

xènophilie [ksenO-], f. voorliefde voor yprêau, m. $ witte populier; langgesteelde
vreemdelingen.
xenophobe [ksenOfOb], in. vreemdelingenhater.
Xenophon [gz6nOR5], m. Xenophon.
xeranthime [kse]-, tn. t strobloem.
Orasie [kse-], I. 't uitdrogen v. h. haar.
Xeres [keres], in. Xeres; sherry.
xêrophagle [kserO-], f. strenge vasten v. d.
eerste Christenen.
droge oogontstexêrophtaimie [kse-], f.
[king.
Xerxes [gzer-], Xerxes.
xiphias [ksifjas], tn. Z3 zwaardvis.
xipholde [ksi-], a. zwaardvormig.
xylin, a. hout betreffend.
xylographe [ksi-], m. houtsnijder, -graveur.
xylographie [ksi-], I. houtsnijkunst.
xylographique [ksi-], a. impression e druk
met houten letters.

r

Ypres [ipr] in. Yperen. [olm.
yquem [ikem], in. witte wijn van het
Chdteau d'Yquem.
Yseult, f. Isolde.
yssel [isel], in. I Jsel.
Yucca, in. $ yucca, Adamsnaald.
Yves [iv], m. Iwo.
Yvetot, in. Yvetot (in Normandi6).
Yvette, f. Yvonne.
Yvon, m. Iwo.
Yvonne, f. Yvonne.

z.
Z [zed], in. z (de letter); it est fait comme un
e.--i, hij is zoo krom als een hoepel.

zabelle
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zinziner

zabelle, f. sabelbont, -dier.
zeppelin, in. zeppelin-luchtschip.
zabre, m. roofkever.
zero, m. nul; nulpunt; un vrai,--,, un ,-., en
Zacharie [-16-], Zacharias.
chiffre, een (grote) nul; e-,,..., (pop.) niks
Zach6e m. [zake] , Zachaeus.
geen...
zagaie [zage], I. assagaai (houten werp- zêrotage, in. bepaling van het nulpunt (v.
spies). [paarden).

instrumen ten) .

zain, a. zonder aftekening: effenkleurig (v. zest [zest], interj. jawel ! gekheid ! fut !
Zambize, In. Zambezi (rivier en land).
zie zist.
zam6e, f. denappel die aan de boom open- zeste, in. binnenschot van de okkernoot;
zan, m. zoethout; drop.
[gaat.
buitenste schil (van sinaasappel of cizanzi, m. (pop.) zanzibar: dobbelspel; faire
troen); pa ne vaut pas un ed, dat is geen
un d, een partijtje dobbelen.
zester, v.tr. dun afschillen.
[cent waard.
Zanzibar, tn. Zanzibar; z,-., , zie zanzi.
zesteuse, f. X schilmachine.
zanzibarite, a. van Zanzibar; Zi.o , m. be- thetique, a. onderzoekend.
woner van Zanzibar.
Zette, f. (fam.) Suzette.
Zaza, f. Zaza, Bets.
Zeus [zces], Zeus: Jupiter.
zelAdenné, a. (pop.) verbouwereerd.
zêzaiement of z6zayement, m. lispelende uitzibre, m. Kaapse ezel, zebra; (pop.) paard;
spraak van de z.
ouwe (school)kameraad; kraan (in een of zizayer, v.intr. lispelen; z inplaats van 3
ander); snelle vliegmachine (qui court
comme un zebre).
zèbrê, a. gestreept (als een zebra).
zêbrer, v.tr. gestreept maken (als de zebra);
le e.--, de coups, hem afranselen dat de
strepen te zien zijn.
zêbrure, I. regelmatige streping (als van de
zebra).
zebu, m.. iht Oostindische bultos, zeboe; (arg.)
X klassiaan.
zee, m. Sy zonnevis.
Zêlandais, tn. Zeeuw; z'', a. Zeeuws.
Mande, f. Zeeland; la Nouvelle ,-.,, Nieuw
Zeeland; z,--,s, Zeeuwse oesters.
zêiateur, nt. -trice, f. ijveraar, -ster.
zile, m. ijver; godsdienstijver; faire du ,-,,
zich al te ijverig betonen; inettre son Po
a..., zich beijveren te...
zê16, a. ijverig, vlijtig; ,-., pour le service,
vol dienstijver; e.,, m. van dienstijver
blakend persoon.
Mote, m. zeloot, ijveraar.
zêlotisme, in. 't ijveren voor iets.
Zemble [zall], f. (Nouvelle ,--,), Nova
Zembla.
zend [zed], in. het zend (taal der oude VoorIndiers); ,..,, a. Zend, in het Zend geschreven.
zenith [-nit], m. toppunt, zenith; etre et son
e•-,, zijn hoogtepunt bereikt hebben.
zenithal, a. het zenith betreffend.
Zenon, in. Zeno.
zênonique, a. als van Zeno, StoIcijns.
zéolit(h)e, f. schuimsteen.
zeph, m. (arg.) ,t wind; faire du ,--,, (pop.)
wind maken, veel drukte op zijn lijf hebben.
zEphire of zephyr, in. zoel, zacht windje,
zefier; westenwind; fijnste soort mousseline; les ,-,,s, (arg.) X de Franse strafbataillons in Algerie.
aphyrien, a. zephierachtig, zo licht als
zephier.

uitspreken (bv. pizei voor pigeon).

zibeline, I. sabeldier; sabelbont.
zibet, in., zibeth, f. la tropische civetkat.
zieuter & zie zyeuter.
zigomar, In. (arg.) cavaleriesabel.
zigoteau, m. (pop.) vent.
zigouillard, in. (arg.) dolkmes.
zigouiller, v.tr. (arg.) steken, mollen; dood-,
kapotmaken (iemand & iets).

zlg(ue), m. (pop.) kameraad; c'est un e•-, !,
dat's een kerel; un bon ,---,, een patente
vent; un ,---, d'attaque, een mannetjesputter.
zigzag, [zigzag] m. zigzaglijn, zigzag; faire
des mss, zwaaien (als een dronkeman);
alley en ,---,, zigzagsgewijs lopen.
zigzaguer, v.intr. zigzagsgewijs lopen, slingeren, zwaaien.
zim-boum, interj. djiengboem ! ,•,, m. (arg.)
X granaat van revolverkanon.
zinc [zek], m. zink; (pop.) toonbank (v.
café); kroegbaas; (arg.) fiets; auto;
vliegmachine; X schroot, granaat, granaten; bidon de ,--,, (arg.) 4,, onderzeeer;
sur le ,..,, aan (v66r) de toonbank.
zincifire, a. zinkhoudend.
zincographie, f. zinklichtdruk.
zingage, m. bekleding met zink, 't verzinken.
zingaro, in. (p1. des zingari), zigeuner.
zingue, m. zie mannezingue.
zinguer, v.tr. met zink bekleden, verzinken,
galvaniseren; ,,, v.intr. (pop.) borrelen
v66r de tOonbank; pa zingue, (arg.) X het
regent granaten.
zinguerie, f. werkplaats, waar men het zink
bearbeidt; zinkhandel.
zingueur, tn. zinkwerker.
zinnia; m. $ zinnia, tropische zonnebloem.
zin-zin, in. (pop.) spektakel, kabaal; (arg.)
(motor van) vliegmachine; bestuurbare
ballon; X artillerietractor; tank; granaat.
zinziner, v.tr. (arg.) X bombarderen.

zinzolin
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zymotique

zinzolin, a. & m. roodachtig blauw, violet- zootechnie [-têknij, f kunst om huisdieren
rood.

te fokken en te veredelen.

zircon, in. zirkoon (zirconiumsilicaat).
zootechnique [-têknik], a. van de zootechnie.
zircone, zirconium, in. zirconium (element). zootherapie, f. diergeneeskunde.
zist [zist], in. in: entre le e%-, et le zest, noch zootherapique, a. van de diergeneeskunde.
goed, noch slecht; zo-zo, tamelijk; beslui- zootomie, f. ontleding van de dieren.
teloos.
Zoroastre, m Zoroaster.
zizanie, I. onkruid; twist, tweedracht, ge- zostire, f. $ zeegras.
harrewar, kibbelarij; seltzer la ', twee- zouave, in. soldaat der Franse lichte indracht zaaien.

fanterie in Afrika, zouaaf; faire le e--,,
(pop.) den kwibus spelen; (arg.) X den
brani uithangen.
zouaviller [-j-], v.intr. (arg.) X den brani uithangen.
Zoulou, in. Zoeloe; z,,, a. Zoeloes.
zouzou, m. zie zouave.
zozotisme, in. gelispel.
zozotement, m. gelispel.
zozoter, v.intr. lispelen.
zozotte, I. (pop.) schat(je), poes.
zut [ziit], interj, verroest ! verhip ! je zuster !,
de friction, niemandsland; ,.., frontiere,
it a un oil qui dit ' it l'autre, hij kijkt
grensstrook; ,-., glaciale, koude luchtscheel; ,id lui! ik heb maling aan den
streek; ,•-, sociale, kring, stand; ,--,, omvent; i-,, pour la monnaie, wat kan mij dat
trek van de fortificaties (Parijs).
geld bommen.
[gliaan.
zoographie, f. dierenbeschrijving.
zwinglien, a. van Zwingli; Ze., , in. zwin
zoolAtrie, f. aanbidding der dieren.
zyeuter, v.tr. (pop.) bekijken, aanzien.
zoolithe, in. versteend dier.
zygene, tn. t: bloedvlekvlinder; 17 hamerzoologie, f. dierkunde.
haai.
zoologique, a. dierkundig, zoOlogisch; jardin zygoma, m. jukbeen.

zizi, m. It heggevink; (arg.) X Anzanimotor.
zizyphe, m. zie jujubier.
zoanthaire, in. koraaldier.
zoanthe, f. straaldier.
zoarcis, in. 11 puitaal.
zodiacal, a. M van de dierenriem, zodiakaal.
zodiaque, m. N dierenriem.
zolle, m. nijdig, onbillijk criticus, zoilus.
zoiseau, In. (pop.) brutaal heer.
zona, m.
gordeiroos; e i, I. (arg.) snol.
zone, I. (aard)streek, aardgordel, zone; ,--,

I

,---,, dierentuin.
zygomatique, a. van het jukbeen, jukbeen-.
zoologiste, of zoologue in. dierkundige, zymase, I. scheikundige giststof.
zoOloog.
zymologie, f leer der gisting.
zoonomie, f. leer v. h. dierlijk leven.
zymotechnie [-tekni], f. toepassing van
zoophage, a. (& in.) vleesetend (dier).
gisting in de industrie.
zoophyte, tn. plantdier, dierplant.
zymotique, a. gistings-.
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AFKORTINGEN.
A.
A. C. = artillerie coloniale.
a. c. = armee courante; a compte.
A. C. I. = assure contre l'incendie.
A. E. M. = service de l'aeronautique militaire.
AL = Afrique.
A. F. = artillerie de forteresse.
A. G. = adjoint du genie.
A. H. C. = ambulances et hOpitaux de
campagne.
A. I. = Altesse Imperiale.
A. I. C. = adjoint de l'intendance des
troupes coloniales.
A. I. M. = adjoint de l'intendance des
troupes metropolitaines.
A. L. = artillerie lourde.
A. M. = aviation militaire; arts & manufactures.
A. N. = artillerie navale.
A. 0. F. = Afrique Occidentale Francaise.
A. P. = Assistance publique.
A. P. F. = auxiliaires des places fortes.
A. R. = Altesse Royale.
Ant. = Arrondissement.
A. S. = Altesse Serenissime.
Ass. = Association (des Etudiants).
A. T. = armee territoriale; artillerie de
tranchees; Ancien Testament.
A. X., ax = Auxiliaire.
B.

C. E. 0. = corps expeditionnaire d'Orient.
C. E. S. = corps exp6ditionnaire de Serbie
(de Salonique).
C. F. = corps militaire des chasseurs forestiers.
C. F. P. = commandant de la force publique.
C. G. = Croix de guerre.
C. G. T. = Confederation Generale duTravail; Compagnie Generale Transatlantique.
C. G. V. = Confederation Generale des
Vignerons.
C. H. R. = compagnie hors rang.
C. I. E. = Confederation Internationale des
Etudiants.
Cie = Compagnie.
C. M. = commissariat de la marine; cercle
militaire.
C. N. = cercle nautique.
C. 0. = canonnier observateur.
C. 0. A. = commis-ouvrier d'administration.

connt = connaissement.
C. pen. = code penal.
C. Q. F. D. = ce qu'il fallait demontrer.
C. R. = camp retranche; compagnie royale;
compte rendu.
ct. = courant.
Cte = compte; comte.
Cum = comtesse.
c.v. = chevaux vapeur.
C. V. A. D. = convoi administratif.
C. V. A. X. = convoi auxiliaire.

B. A. M. = brevet d'aptitude militaire.
B. C. A. = ballon captif allonge.
D.
Bd. = boulevard.
B. C. P. = bataillon de chasseurs a pied. D. C. A. = service de la defense contre
B.E. = brevet elementaire.
les avions.
B; I. C. = Banque Industrielle de Chine. Dep.; Dept. = Departement.
Bon ; Bonne = Baron, Baronne.
der. = dernier.
D. E. S. = direction des &apes & des
C.
services de l'Etat-Major.
D. G. S. = direction generale des services.
c. = centime(s); compte.
D. I. = division d'infanterie.
C. A. = Corps d'armee; Club alpin.
D. M. = docteur en medecine; corps milic.-i-d. = c'est-a-dirc.
taire des douanes.
caf ; c.a.f. = coot assurance fret.
D. M. A. P. = depot de materiel automobile
compte
courant.
c/c; c.ct =
et de personnel.
C. 0. A. = Conference des Ambassadeurs, Do = dito.
Gezantenraad.
Dr. = docteur.
C. E. = service de contre-espionnage.
D. S. B. = Dieu soit beni.
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E.

incl. = inclusivement.
I. P. = instruction publique.

E. = Est; Excellence.
J.
e.a. = entre autres.
E. C. = eclaireur de cavalerie.
j. = jour(s).
ec. = ecoule.
J.-B = Jean-Baptiste.
ech on = echantillon.
Em. = Eminence.
J.-C. = Jesus-Christ.
E. M. = kat-major; element de mitrailleuK.
ses.
E. M. A. = kat-major d'armee.
E. M. C. A. = kat-major de corps d'ar- Kmq. = Kilometre carre.
mee.
L.
E. M. G. = kat-major general.
E. N. E. = elements non endivisionnes.
E. 0. = eleve officier.
L. =livre (= pond).
E. 0. R. = eleve officier de reserve.
L. E. = Legion etrangere.
L. H. = Legion d'honneur.
etc. = etcetera.
L. L. A. A. = Leurs Altesses.
E. U. A. = Etats-Unis d'Amerique.
E. V. = en ville.
L. L. M. M. = Leurs Majestes.
L. st. = livre sterling.
ex. = exempt de service; exemple.
L. t. = livre turque.
Exc. ------ Excellence.
F.

M.

f. A.b. = franco a bori.
f. c. = fin courant.
fey.; few. = fevrier.
F. M. = franc-mason.
F. N. C. = Federation nationale des COMbattants.
10. = folio.
fob. = free on board.
Nue = fabrique.
fr. = franc.
fl.; fls. = florin(s).
fls. PB = florins des Pays-Bas.
ft. = fabricant.

M. = Monsieur.
M. A. C. = maison assuree contre l'incendie.
m. a m. = mot a mot.
M. C., m/c. = mon compte.
Md. = Marchand.
Mdo. = Marchande.
Me. = Maitre (advokaat).
Mgr. = Monseigneur.
M. I. = Majestê Imperiale.
MIL =--- marquis.
Mise- =--- marquise.
mk. = mark.
Mlle. Mlles- = mademoiselle, mesdemoiselles.
M. M. = Messieurs; medaille militaire;
Messageries Maritimes.
Mme. Minos. = Madame, mesdames.
Mn. = maison.
M. R. = Majeste Royale.
Ms(s) = manuscrit(s).

G.
g. = gramme(s).

Gal. = general.
G. C. = Grand-Croix.
G. M. = genie maritime.
G. 0. = grand officier.
G. 0. F. = Grand Orient de France.
G. Q. G. = grand quartier general.
G. V. = grande viteise.
G. V. C. = garde de voies et communications.
H.
H. C. = hors concours.
H. F. = f Haute Frequence.
hon.; hee = honoree.
H. P. = Horse Power.
I.
lb.; Ibid. = Ibidem.
I. C. R. = infirmerie de chevaux regimentaires.

N.
N. = neutre; nom; nord; notre.
N. B. = nota bene.
Ni C., n/c = notre compte.
N. D. = Notre Dame.
N. D. F. = necessite de fermer.
N. E. = Nord-Est.
N. E. P., Nep. = nouvelle politique economique [des soviets].
Ngt. = negotiant.
N. N. E. = nord-nord-est.
N. N. 0. = nord-notd-ouest.
N. N. S. S. = nos seigneurs.
N. 0. = nord-ouest.
No, no. = numero.
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N. S. = Notre Seigneur.
N. S. P. = Notre Saint Pere.
N. T. C. F. = Nouveau Touring-Club de
France.

0.
0. = Ouest.
0. E. = ouest-etat.
0. E. F. = officier des equipages de la
flotte.
0. E. M. = officier d'etat-major.
P.
P. = page; pere; pied.
P. A. = pare d'artillerie.
P. C. = poste de commandement.
p. c. c. = pour copie conforme.
P. C. N. = physique, chimie, histoire naturelle.
*p. d. = port (paye jusqu'a) destination.
p. i. = par interim.
P. L. M. = Paris Lyon-Mediterranee.
P. M. = prey& militaire.
P. 0. = par ordre; le P. 0. = (le train de)
Paris-Orleans.
P. P.. = péres, ky port paye; Prefecture
de Police.
P. P. C. = pour prendre cone.
ppn, ppon = par procuration.
P. S. = post-scriptum; Poste de secours.
P. S. F. = parti socialiste fran,cais.
P. S. P. = poste semaphorique.
P. T. = poste telêgraphique.
P. T. T. = Postes, Telegraphes, Telephones; les —, post-, telegraaf-, telefoonpersoneel.
P. U. C. = parti unitaire communiste.
P. V. = petite vitesse.
Q.
Q. G. = Quartier General.
Q. G. A. = Quartier General d'arrnee.
Q. G. D. = Quartier General de division.
Q. M. = Quinze-mille; q.m. = quintal
m êtrique (roo kg).
Q. T. = Quatre-Temps.
qt = qualite.
R.
R. = reverend; royal; recommande.
rab. = rabais.
R. A. T. = Reserviste de l'armee tendtoriale.
R. C. F. = Regiment des Chemins-de-fer.
R. D. = rive droite.
ref. = reference.
reg. = registre.
remb; rembt - -- remboursement.
R. F. — Republique Francaise.

R. G. = rive gauche.
R. 6. A. = reserve generale d'aviation.
R. I. = regiment d'infanterie.
R. I. T. = regiment d'infanterie territoriale.
R. M. = requisitions militaires.
R. P. = reverend pore; rêponse payee;
representation proportionnelle.
R.R. P.P. = reverends peres.
R. S. S. = republiques socialistes sovietiques.
R. Q. = train de ravitaillement quotidien.
R. S. V. P. = reponse s'il vows plait.
R. V. F. = ravitaillement de viande fraiche.

S.
S. A. I. = Son Altesse Imperiale.
S. A. R. = Son Altesse Royale.
sib = son billet.
sic = son compte.
S. D. N. = Societe des Nations.
S. E. = sauf erreur; Son Eminence; Son
Excellence; sud-est.
s-ent. = sous-entendu.
S. E. & 0. = sauf erreur et omission.
S. E. ou 0. = sauf erreur ou omission.
S. Exc. = Son Excellence.
S. G. = Sa Grandeur.
S. G. L. = sociêtê des gens de lettres.
S. G. D. G. = sans garantie du gouvernement.
Sh. — shilling.
S. H. = Sa Hautesse.
S. H. A. = Spahis Algeriens.
S. H. M. = Spahis marocains.
sal = sur lest.
s. 1. n. d. = sans lieu ni date.
S. M. = Sa Majeste.
S. M. B. = Sa Majeste Britannique.
S. M. C. = Sa Majeste Catholique (Spanje).
S. M. I. = Sa Majeste Imperiale.
S. M. R. = Sa Majeste Royale
S. M. T. C. = Sa Majeste Tres-Chretienne
(Frankrijk).
S. M. T. F. = Sa Majeste Tres Fidele
(Portugal).
S. 0. = Sud-ouest.
S. 0. S. = save our souls, ,sauvez-nous
ou nous sombrons; l noodsein.
S. P. = Saint Pere; sous-prefet.
S. P. A. = service de la poste aux armêes.
S/Paris = Sur Paris.
Sq. = square.
Sr. = sieur.
S. R. = service de renseignements; sans
responsabilite.
S. S. = Sa Saintete.
S. S. C. = service de sante des troupes
coloniales.
S. S. E. = Sud-sud-est.
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S. S. M. ------ service de sante de la marine.
S. S. 0. = sud-sud-ouest.
S.S. P.P. = Saints-Peres.
St., St = Saint-.
S. T. C. A. = section topographique du
corps d'armee.
S.T.C.R.P. ----- Societe des Transports en Cornmun de la Region Parisienne.
Ste. = Sainte-.
Ste Ame = Societe anonyme.
Succ. = succursale.
Suiv. = suivant(s).
S. V. P. = s'il vows plait.

U.
U. A. F. = Union athlótique de France
U. F. S. = union federative socialiste.
U. F. S. S. A. = Union francaise des Sociótes
de Sports athleatiques.
U. R. S. A. = Union Radiophonique des
Societe d'Auteurs.
U. R. S. S. = Union des Republiques
Socialistes Sovietiques.
U. V. F. = union velocipedique de France.
V.

T.
T. C. F. = Touring-Club de France.
T. C. P. = transports en commun de
Paris.
Telegr. = telegrammes; adresse telegraphique.
T. M. = telêgraphie militaire.
T. 0. E. = theatres d'operations exterieurs.
T. P. S. = telegraphie par le sol.
T. R. = train rêgimentaire.
Tr. = Traite.
trim. = trimestre.
T. S. F. = telêgraphie sans fil.
T. S. P. = fres saint pêre.
T. S. S. = Tres Saint Sacrement.
T. S. V. P. = tournez s.v.p.

V. = ville; vitesse; voir; voyez; votre;
volume.
V. A. = Votre Altesse.
V. C. = votre compte.
V. E. = Votre Eminence.
Ve .----- veuve.
V. Ex. = Votre Excellence.
v. I. = ville forte.
V. G. = Votre Grandeur.
V. M. = Votre Majeste.
V° = verso.
V. S. = Votre Sainte* Votre Seigneurie.

Vte ---- vente.
v/v = votre ville.
V.V. M.M. = Vos Majestes.

TABLE DES VERBES IRREGULIERS.1)
INFINITIF.

PARTICIPE
PRESENT.

PARTICIPE
PASSE

PRESENT DE
L'INDICATIF.

PASSE
DEFINI.

absoudre

absolvant

absous
fern absoute

j' absous
tu absous
it absout

accroftre

acsroissant

accru

j' accrois
tu accrois
it accroit

j'accrus

acquêrir
fut. j'acquerrai

acquerant
pres. du subj.
que j' acquiere
que tu acquieres
qu' it acquiere
que ns acquêrions
que vs acquêriez
qu' ils acquierent

acquis

j' acquiers
tu acquiers
it acquiert
ns acquerons
vs acquerez
ils acquierent

j'acquis

aller
fut. j'irai

allant
pres. du subj.
que aille
que tu ailles
qu' it aille
que ns anions
que vs alliez
qu' ils aillent

alle
impe'ratif
va
allons
allez

je vais
tu vas
it va
ns allons
vs allez
is vont

j'allai

assaillir

assailant

assailli

j' assaille
tu assailles
it assaille

fassaillis

assis

j' assieds
tu assieds
it assied
of j' assois
tu assois
it assoit

j'assis

asseoir
fut. fassiêrai
of j'asseyerai
of j'assoirai

asseyant of
assoyant

astreindre
atteindre

wordt vervoegd als craindre.
craindre.
13

avoir
fut j'aurai

ayant
plies. du subj.
que j' aie
que tu aies
qu' it ait
que ns ayons
que vs ayez
qu' ils aient

eu
imp e'ratif
aie
ayons
ayez

j' ai
tu as
it a
ns avons
vs avez
ils on t

j'eus

battre

battant

battu

je bats
tu bats
it bat

je battis.

rind.
j' avais
tu avais
avait
ns avions
vs aviez
ils avaient

1) In deze lijst zijn alleen die sarnengestelde werkwoorden opgenomen, waarvan de
vervoeging afwijkt van die van het gtondwerkwoord.
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PARTICIPE
PRESENT.

INFINITIF.

PARTICIPE
PASSE,

PRESENT DE
L'INDICATIF.

PASSE
DEFINI.

boire

buvant
pres. du subj.
que je boive
que tu boives
qu' it boive
que ns buvions
que vs buviez
qu' ils boivent

bu

je bois
tu bois
it boit
ns buvons
vs buvez
ils boivent

je bus

bouillir

bouillant

bouilli

je bous
tu bous
it bout

je bouillis

___
brake

ceindre
clore

—

it brait
ils braient

—

clos

je clos
tu dos
it clot

—

wordt vervoegd als craindre.

—

conclure

concluant

conclu

je conclus
tu conclus
it conclut

je conclus

conduire

conduisant

conduit

je conduis
tu conduis
it conduit

je conduisis

coni ire

confisant

confit

je confis
tu confis
it confit

je confis

connaitre

connaissant

C0111111

je connais
tu connais
it connait

je connus

conquêr ir
construhe
contraindre
contredire

wordt vervoegd als acquêrk.
PP

PP

PP

PP

If

PP

PP

PP

PP

conduire.
craindre.
dire, behalve: plies. de l'ind. ze pers. blur. vs
contredisez.

coudre

cousant

cousu

je couds
tu couds
it coud

je cousis

courir

courant

couru

je cours
tu cours
it court

je courus .

couvrir

couvrant

couvert

je couvre
tu couvres
it couvre

je couvris

craindre

craignant

craint

je crains
tu crains
it craint

je craignis

croire

croyant

cru

je crois
tu crois
ii croit

je crus

fut. je courrai
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PART1CIPE
PASSE

PARTICIPE
PRESENT.

INFINITIF.

PRESENT DE
L'INDICATIF.

PASSE
DEFINI.

croltre

croissant

cal

je crois
tu crois
it croft

je crils

cueillir

cueillant

cueilli

je cueille
tu cueilles
it cueille

je cueillis

je dêchois
tu dechois
it dechoit
ns dechoyons
vs dechoyez
ils dechoient

je dechus

fut. je cueillerai

cuire

wordt vervoegd als

(*choir

conduire.
dechu

pre/. du subj.
que je dechoie enz.

decro itre
Mire

wordt vervoegd als accroltre.
„
dire, behalve: pres. de rind. 2e pers. plug. vs
PP
PP

d6disez.
Mu ire
d6truire

PP

PP

PP

PP

PP

PP

conduire.
conduire.

devoir

devant

du [m. pi. dus;
fdm. due(s)]

je dois
tu dois
it doit
ns devons
vs devez
ils doivent

je dus

dire

disant

dit

je dis
tu dis
D. dit
ns disons
vs dites
ils disent

je dis

dissoudre

wordt vervoegd als absoudre.

dormir

dormant dormi je dors
tu dors
it dort

je dormis

6choir

echeant

it echut

echu

it &holt
ils echoient

eclos

it &Mt
ils eclosent

fut. it echerra

eciore
écrire
6mouvoir
enduire
enfreindre
enqu6rir (s')
envoyer

. ecrivant ecrit j' ecris
fecrivis
tu ecris
it êcrit
wordt vervoegd als mouvoir, behalve: part. passé emu.
PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

envoyant

conduire.
crain dre.
acqukir.
envoye

fut. j'enverrai

éteindre

wordt vervoegd als craindre.

j' envoie
tu envoies
ill envoie

j'envoyai
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PARTICIPE
PRESENT.

INFINITIF.

PARTICIPE
PASSE.

etre

etant

fut. je serai

ete

pas. du subj.

imperatif

que jesois
que tu sois
qu' il soit
que ns soyons
que vs soyez
qu' ils soient
êtreindre
exclure

sois
soyons
soyez

wordt vervoegd als

faillir
faire

,,
faillant
faisant

,,

fut. je ferai

pas. du subj.

PP

falloir
feindre
frire

je:fus

conclure.
failli
fait

failu

—

je suis
tu es
il est
ns sommes
vs etes
ils soot

PASSE
DEFINI

craindre.

que je f asse
enz.

fut. il faudra

PRESENT DE
L'INDICATIF.

je fais
tu fais
il fait
ns faisons
vs faites
Ds font
il faut

pres. du subj.

je faillis
je fis

il fallut
imp. de rind.

qu'il faille
wordt vervoegd als craindre.
—
fit

il fallait
je fris
tu fris
il frit
je fuis
tu fuis
il fuit
il git
je hais
tu hais
il hait

fair

fuyant

fui

gesir
hair

gisant
haissant

hal

induire
inscrire
instruire
interdire

wordt vervoegd als conduire.
6crire.
conduire.
dire, behalve: pres.de rind. 2e pers. plur. vs
interdisez.
conduire.
joint
je joins
joignant
je joignis
tu joins
il joint
lu
je lis
je his
lisant
tu lis
il lit
je luis
lui
luisant
tu fuis.
il luit
je maudis
maudissant
maudit
je maudis
tu maudis
il maudit

introduire
joindre
lire
lucre
maudire

tt

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

ff

PP

je fuis,
....._
je hais
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INFINITIF.
mádire
mentir
mettre

PARTICIPE
PRESENT.

moulant

mourir

mourant
press du subj.
que je meure
que tu meures
qu' it meure
que ns mourions
que vs mouriez
qu' ils meurent
mouvant

mouvoir

pres. du subj.

naftre
nuire
offrir
oindre
ouir
ouvrir
paitre
paraitre
partir
peindre

PRESENT DE
L'INDICATIF.

PASSE
DEFINI.

wordt vervoegd als dire, behalve: pres. de l'ind. 2e pers. plur. vs
mêdisez.
mentant
menti je mens
je mentis
tu mens
it ment
mettant
mis je mets
je mis
tu mets
it met

moudre

fut. je mourrai

PARTICIPE
PASSE.

que je meuve
que tu meuves
qu' it meuve
que ns mouvions
que vs mouviez
qu' ils meuvent
naissant

moulu je mouds
tu mouds
it moud
mort je meurs
tu meurs
it meurt
ns mourons
vs mourez
ils meurent

je moulus

mu [tn.p/. mus; je meus
fem. mue(s)] tu meus
it meut
ns mouvons
vs mouvez
ils meuvent

je mus

ne je nais
tu nais
it nait
nuisant
nui je nuis
tu nuis
it nuit
offrant
offert j' offre
tu offres
it offre
wordt vervoegd als joindre.
oui
ouvrant
ouvert
j' ouvre
tu ouvres
it ouvre
paissant
(pu)
je pais
tu pais
it pait
paraissant
paru
je parais
tu parais
it parait
partant
parti
je pars
tu pars
it part
peignant
peint
je peins
tu peins
it peint

je mourus

je naquis
je nuisis
j 'offris

j'ouvris

je parus
je partis
je peignis

86o
PARTICIPE
PRESENT.

INFINITIF.

PARTICIPE
PASSE.

plaindre

wordt vervoegd als craindre.

plaire

plaisant

plu

pleuvoir
pourvoir
fut. je pourvoirai

pleuvant
pourvoyant

plu
pourvu

pouvoir

pouvant
pres. du subj.
que je puisse
enz.

pu

fut. je pourrai

prêdire

wordt vervoegd als
prenant

prendre

pris

que je prenne
que tu prennes
qu' il prenne
que ns prenions
que vs preniez
qu' ils prennent
prescrire

wordt vervoegd als
PP

if

prevoyant

prevoir
fut. je prevoirai

produisant

produire

wordt vervoegd als

promouvoir
proscrire

krire.

P1

accroitre.

rêduire

;I

PP

IP

11

PP

PP

rèsolvant

rësoudre

il plut
je pourvus

je pus

je prends
tu prends
il prend
ns prenons
vs prenez
ils prennent

je pris

mouvoir, behalve . part. passé promu.

PP

.9,1

je peux(je puis)
tu peux
il peut
ns pouvons
vs pouvez
ils peuvent

je plus

ëcrire.
valoir, behalve: pas. du subj. que je prêvale.
je prêvis
prevu je prevois
tu prevois
il prevoit
je produisis
produit. je produis
tu produis
il produit

recroltre
repentir (se)
requërir

je plais
tu plais
il plait
il pleut
je pourvois
tu pourvois
il pourvoit

PASSE
DEFINI.

dire, behalve: pres. de rind. 2e pers. plur. vs
predisez.

pres. du subj.

prêvaloir

PRESENT DE
L'INDICATIF.

conduire.
mentir.
acquêrir.
resolu 1) of
rêsous 2)

je rasous
tu resous
il resout

je resolus

wordt vervoegd als craindre.

restreindre

z) In de zin van beslissen en oplossen (van vraagstukken).
oplossen (= veranderen); vrouwelijke vorm bestaat niet.
1,

,

ff

,t,

17
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INFINITIF.

I

PARTICIPE
PRESENT.

PARTICIPE
PASSE.

rire

riant

ri

rompre

rompant

rompu

saillir 1)
fut. it saillera
savoir
fut. je saurai

saillant

sailli

sèduire

sachant

su

pres. du subj.

imperatif

que je sache
enz.

sache
sachons
sachez

sentant

senti

seoir 2)
seoir 8)
fut. it siera
servir

seant
seyant

sis

servant

servi

sortir

sortant

sorti

je sais
tu sais
it sait
ns savons
vs savez
ils savent

je ris
je rompis
it saillit
je sus
imp.de rind.

je savais
enz

je sens
tu sens
it sent
.......
it sied
ils sieent
je sers
tu sers
it sert
je sors
tu sors
it sort

je sentis

je servis
je sortis

wordt vervoegd als couvrir.

sou scrire

ll

„

icrire.

suffire

suffisant

suffi

suivre

suivant

suivi

surseoir

sursoyant

sursis

take

taisant

tu

teindre

je ris
tu ris
it rit
je romps
tu romps
it rompt
it saille

wordt vervoegd als conduire.

sentir

souffrir

PRESENT DE ! PASSE
L'INDICATIF. 1 DEFINI.

wordt vervoegd als craindre.

z) Zie tekst, bldz. 715.
2) Zitting hebben; gelegen zijn.
3) Staan (v. e. kledingstuk); betamen.

je suffis
tu suffis
it suffit
je suis
tu suis
it suit
je sursois
tu sursois
it sursoit
je tais
tu tais
it tait

je suffis
je suivis

je sursis

je tus

862

tenir
fut. je tiendrai

traduire

PARTICIPE
PASSE.

PARTICIPE
PRESENT.

INFINITIF.

tenu

tenant
pres. du subj.
que je tienne
que tu tiennes
qu' it tienne
que ns tenions
que vs teniez
qu' ils tiennent

je tiens
tu tiens
it tient
ns tenons
vs tenez
ils tiennent

PASSE
DEFINI.
je tins

wordt vervoegd als conduire.

traire

trayant

transcrire
tressaillir
vaincre

wordt vervoegd als 6crire.

valoir

PRESENT DE
L'INDICATIF.

11

I trait

11

vainquant

11

je trais
tu trais
it trait

assaillir.
je vaincs
tu vaincs
it vainc

je vainquis

valu

je vaux
tu vaux
it vaut

je valus

I vaincu

venu

je viens
tu viens
il vient
ns venons
vs venez
ils viennent

je vins

vetir

valant
pres. du subj.
que je vaille
que tu vailles
qu' it vaille
que ns valions
que vs valiez
qu' ils vaillent
venant
pres. du subj.
que je vienne
que tu viennes
qu' it vienne
que ns venions
que vs veniez
qu' ils viennent
vetant

vétu

je yetis

vivre

vivant

vecu

voir

voyant

V11

voulant
pres. du subj.
que je veuille
que tu veuilles
qu' it veuille.
que ns voulions
que vs vouliez
qu' ils veuillent

voulu
imperatif
veux
voulons
voulez
of ')
veuille
veuiliez

je vets
tu vets
it vet
je vis
tu vis
it vit
je vois
tu vois
it voit
je veux
tu veux
ii veut
ns voulons
vs voulez
ils veulent

fut. je vaudrai

venir
fut. je viendrai

fut. je verrai

vouloir
fut. je voudrai

i) als beleefdheidsvorm.

je vecus

je vis

je voulus,

