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VOORBERICHT.
Na het verschijnen van den achtsten druk, bleek
de negende reeds zoo spoedig noodig, dat het niet
mogelijk was, een herziene en verbeterde uitgave te
geven, hiervoor was de tijd te kort; doch na de grondige herziening van den achtsten druk, was dit o. i.
ook niet noodig.
Wij hebben nu volstaan, door aan het deel EngelschNederlandsch een uitgebreider „errata en addenda"
toe te voegen. Waar in deze lijst een verbetering of
aanvulling is te vinden, werd dit in het woordenboek
zelf met een (•) aangegeven.
Wij vertrouwen, dezen negenden druk een even
gunstig onthaal moge te beurt vallen, als den achtsten.

GOUDA,

September 1920.

DE UITGEVERS.

Verklaring van de phonetische teekens.
Engelsche klank.

1. a als a in fast

Overeenstemmende klank.

ongeveer ats de as van het Nederl.
vaar.

2. a n a „ fat

3. v „ u „ but
4. i „ ur „ .burst
5. e „ e „ met
6. e „ a „ care
7. i „ I „ will

8. i „ ee „ free
9. i „ e „ abbess
10 ou „ o „ stone
11. o „ o „ not
12. o „ a „ fall

tusschen de a van het Nederl. man
en de e van het Nederl. met.
helt meer naar de korte a over dan
de O van het Duitsche Cotter.
ongeveer als de eu van het Fransche
peur ± de toonlooze a.
zweemt eenigszins naar de i in min.
ongeveer als de e in het Fransche
woord pore, doch met grootere
kaakcpening.
als de i in het Nederl. min, doch
meer als de Duitsche i in Bate.
als ie in het Nederlandsche tien,
maar iets 'anger aangehouden.
als de zeer vluchtig aangehouden i.
ongeveer als de Nederl. letterverbinding oow.
ongeveer als de o in het Nederl. pot.
ongeveer als oa in het Overijselsche
loaten.

13. 2 „

or „ lord

ongeveer als de o in het Fransche
encore.

14. u „ oo „ foot

ongeveer als de korte aangehouden
in het Nederl. Boer.

oe

15. U als oo in food ongeveer als de oe in het Nederl.
moed, langer aangehouden.
16. a, a„ ago of de r in care.
17. ai „ i „ wine ongeveer als de ei in het Duitsche
bein.
18. au„ ow , nom ongeveer als de a Van het Engelsche
man gevolgd door een vluchtigen
oe-klank.
19. ei „ a„ fate
ongeveer als de Nederl. letterverbinding eej.
20. of
„ boy.
.

i.

medeklinkers.
g , als g in het Fransche guerre.
j„j„
Nederl, jaar.
ng „
Nederl. zing.
q
FransChe courage.
g
5. f „ ch.
„ Fransche Charlotte.
6. ct „ tli „
Engelsche this.
7. p „ th „
Engelsche thin.
w„w
„ Engelsche well.
1.
2.
3
4.

7)

9,

,,

Gebruikte teekens.
; scheidt de verschillende beteekenissen van een woord.
scheicit etymologisch niet verwante woorden.
vervangt het woord, dat an' het hoofd van het artikel
staat als deel van een uitdrukking ; bijv. :
aback, terug, rugwaarts ; he was taken —, enz.
lees : he was taken aback, enz.

LUST VAN DE TEEKENS EN AFKORTINGEN.
herb alingsteeken.
verbindingen.
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in velerlei beteekenis.
historische term.
ongeveer hetzelfde.
diciiterlijk en hoogere stijl.
neologisme.
verouderd, verouderend.
dood.
dierkunde.
vogelkunde.
vischkunde.
plantkunde.
school en academie.
wapenkunde.
militaire term.
marine, zeemacht.
post en telegrafie.
techniek.
electriciteit.
muziek.
versterkend.
geringschattend.
na een woord, eigenlijk en
figuurlijk
gemeenzaam.
sang & argot.
handelsterm.
wetenschappelijk woord..
Bijbelsch.
grappig.
lagere volkstaal.
triviaal, plat.
Roomsch Katholielc.
Shakespeare.
Amerikanisme.
•
Australia.
Zuid-Afrika.
Engelsch-Indisch.
Neerlandsch-India.
lersch.
Schotsch.
sport & spel.
figuurlijk.
spraakkunst.
provincialisme.
dialect.
rechtskundige term.
overgankelijk werk woord.
onovergankelijk
It
wederkeerend
If
absoluut gebruikt
zelfstandig naamwo o r d.
bijvoeglijk
Of
bijwoord.
voorzetsel.
voornaamwoord.
voegwoord.
tusschenwerpsel.

mark of repetition.
combinations with adverbs
etc.
in various significations.
historical term.
approximately.
poetical and elevated style.
neologism.
archaic.
dead.
zoology.
ornithology.
ichthyology.
botany.
school and university.
heraldry.
army.
navy.
post and telegraphy.
technical term.
electricity.
music.
intensifying.
disparaging.
literally and figuratively.
familiar.
Slang.
business term.
scientific term.
biblical.
jocular.
popular.
low.
Roman Catholic.
Shakespeare.
Americanism.
Australia.
South Africa.
Anglo-Indian.
Netherlands India.
Irish.
Scottish.
sporting term:
figuratively.
grammar.
provincialism.
dialect.
law term.
transitive verb.
intransitive „
„
reflexive
„
absolute
substantive.
adjective.
adverb.
preposition.
pronoun.
conjunction.
interjection.

zie errata & addenda.
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A [ei] (de letter) At); J A of la. A. staat
voor: Academician, Academy, America(n); Augustus ; a. voor : acre,
active, adjective, aged, alto, ana,
annus, jaar ; anonymous, ante, before ; A. A. = Associate of Arts; A.A.
Assistant Adjutant General; A. A.
Q. M. G. = Acting (as)Assistant QuarterMaster General ; A(rtiuui) B(a.ccalaureus)
= Bachelor of arts ; A(ble) B(odied);
an A B. C. = an Aerated Bread Company (shop); A. B. C. railway guide ;
A(ccount)-C(urrent), rekeni ng-courant ;
A(Ipine) C(lub), Alpenclub ; A(ute)
C(hristum); A(thletic) glut)); A(utoinobile) glut)); A(nno) D(oinini), in bet
jaar onzes Heeren ; A(ide) D(e)C(amp);
A(djutant)G(etieral); A(nno) H(egirae);
A(ute) M(eridiem), voor den middag;
A(rtium) M(agister); Assistant) Q(uarter) M(aster) G(eneral); A(ssociate)
R(oyal) A(cademy); A(nglo)-S(axon);
A(riny) S(ervice) C(orps); A. V. =
Authorized Version • A. V. D. = Army
ViOualling Department; A. 1. setup
eerlite Hasse (in Lloyds Register); F numtiter eel), eerste- ktas, prima, nitstekend ; Abp. = Archbishop ; a/c. =
account ; a.. C. = author's correction;
advt. = advertisement ; a. p. = above
proof ; a. v. = ad valorem ; avdp. =
avoirdupois.
a, an [ei, an
an een, eene ; een ;
so much cv week, zoo veel 's weeks;
so much head, zoo veel de of per
man; one shilling( ,,n ounce, een sh.
het of per ons ; twice cv year, tweemaal 's jaars; of C., size, van dezelfde
grootte; cv colonel B., een zekere
kolonel B. it got., begging, gaan bedelett II St/
& have.
aardvark [advalc] ZA tniereneter.
aardwolf [adwult] ZA aardwolf.
Aaron [gran] Aaron.
Aaron's beard [eranzbiad] 54 1. hertshoot; 2. steenbreek; 3. St. Janskruid.
Aaron's rod [eranz rod] staf met een
slang outWonclen (Numbers XII: 8);
Eugelach,

Aiironsstaf, koningstoorts, fakkeiZA gier .
aasvogel
[krtrio.
abaci [abaka]
aback [abak] terug, rugwaarts ; he was
taken tv, luij stolid versteld, stond (beteuterd) to kijken, was verbluft, perplex.
abacus [abakas] rek entafel, telraam
(der Ouden); dekstuk (v. e. kapiteel).
Abaddon [abadan] de en gel des verderfs ; de afgrond der liel, de Ire'.
abaft [abaft] 0 achter, naar achteren,
achteruit.
abalienate [abeiljaueit] vervreemden.
abalienation [abeiljaneiian] vervreemding, overdracht (van eigendom).
'abandon [aband'n] aan zijn lot overlaten, prijs geven, verlaten, verzaken,
opgeven, later varen ; cv oneself to,
zich overgeven amt.
2 abandon[Fr] losheid,ongegerieerdheid.
abandoned [abandand] prijsgegeven,
verlaten; verdorven, snood; t verbannen;
an mi youth, verdorven jongeling; an
mi wretch, aartsschelm, godvergeten
schur k.
abandonee [abandani] cessionaris :
assurrideur, aan wren de berging van een
wrak ope,,edragen is.
abandonment [abandartmant] het prijsgeven, afstand doen ; afstand, overgave ; cessie ; verlatenheid ; losheid, on- .
gedwounhi, erd.
abase [abeis] vernederen, verlagen,veroottnoedigen ; t neerslaan (de oogen).
abasement [abeismant] vernedering,
verlaging, verootmoediging.
abash [abai] beschameti, verlegen utaken ; be cued, verlegen, onthutst zijn,
zich schamen (voor); cued at, verlegen
over.
abashment [abaSmant] verlegenheid,
beschaming, vernedering.
abate [abeit] vt afslaan, afbreken ; verlagene, Verminderen, lenigen, temperer!,
afstompen, wegitemen ; afschaffen ; jar
vernietigen ; vi (ver)mindcren, afnemen,
bedaren, gaan Liggett ; verflau, - en.
abatement [abeitmain] het alslaau enz.,
1

abat(t)is
vertniudering, .afslag, korting, abat;'
no N (Made), .vaste prijzen.
j
abat(t)is [abatis]
verhakkinit..
abattoir EabAw2r) abattoir; opvibaar
llachthuis
abb [al)] abb. wool [ab-wut] schering,
inslaggaren, zie woof.

abintestate
abele [abil a eibl]
witte abeel.
adel-tree [eib'l tri
Aberdeen [abadin] stad in Schotland ;
ow fish, ".es. labberdaan.

aberdevine rabadevain) ash sijsje.
Abernethy tabanij,i] Abeinethy beschuit.
aberrance [aberans] aidwaling.
aberrant [aberant] (a0dwalend; al-

Abba [aba] Vader.
abbacy [abasi] alytSch,ap; waardigheid,
rechten van een abt.
wijLend.
abbatial [abeilal],
tot een abdij be- aberration [abireiSan] aberratiea (van
abbatical [abatikil] f hoorende, ants... bet field of denkvermogen), afwijking,
abbess [obis] abdis.•
•
zedelijke misstap, (af)dwaling2.
abbey [abi] abdij ; klooster(kerk)..
aberuncator [abdrvilkeita] zie averabbot Lobar] abt; Abbot of Misrule, rancator.
A. of Unreason,aanvoerder bij middel- abet [abet] aanzetten, ophitsen, opstoeenwsche carnaValsfeesten v. Kerstinis. ken ; de hand reiken, steunen, bevorabbotcy [abatsi]
( abtschap, waar
deren.
abbotship [abatfip] 1 digheid v. e. abt. abetment [abetmant] aanzetting, opabbreviate [abrivi-eit] vt of-, be-, vet-- hitsing ; sieun, bijstand (in bet k wade).
korten ; a] [abriviat] verkort.
abetter, abettor [abeta] aanzetter,op-

abbreviation [abrivi-eiSan] of-, be-,
verkortiug•
abbreviatory [abriviatari],v.erlcortend,
of-, verkortings...
abbreviature [abriviatSa] af•, verkortingsteeken.
ABC [ei-bi si] het alphabet, ABC"; a b cboek ; an cv (railway guide), een
alphabetiSche spoorweggids; an (N. ,
(shop)
an Aerated Bread Company
(shop), lunchroom van de A.B. Company.
abdicate [abdikeit] afstand doers, de
kroon of regeering neerleggen.
abdication [abdikeiSan] (troons)afstand, nederlegging (van kroon,hooger
anibt of waardigheid).
abdomen [abdottinan, abdoman] onderbuikholte ; achterlijf (v. insecten).
abdominal [abdominal] tot den onderbuilc belloorende, ondtrbuiks...; v fin,
buikvin.
abdominotts [abdominas] (dik)buikig,
corpulent.
abduce [abdjils] afvoeren, ,afwenden,
buitenwaarts bewegen (v. e. spier).
abduct [abc1pkt] weo. - ontvoeren.
abduction [abdukSait] weg-,ontvoeritig,
afwending, buitenwaartsche beweging
(v. e. spier).
abductor [abdukta] ontvoerder; afvoerende spier.
Abe [eib] F Abraham.
abeam [abint]
dwarsscheeps.
abecedarian [eibisiderian] aj alphabetisch ; elementair ; sb a-b-c-onderwijzer: Ant a-b deeding.
abed [abed] te bed.
Abel Leila.] Abel.

hitser, opstoker ; ltandlanger, medehelper.

abeyance [abeians] tijdelijke opschorting, (recht• van) opvolging bij overleven ; onbeheerdheid ; in iv, tijdelijk
onbelteerd of opgeschort; fig latent amt.
wezig, sluimerend; onuitgeutaakt ; fall
into cv , in onbruik rakers.
abhor [abli9] verloeien, verafschuwen,
een afschuw hebben van ; t wrakeu.
abhorrence rabhorans] afschuw, afgrijzen, gruwel.
abhorrent [abliorant] afschuw inboezemend, weerzinwekkend, net afgrijzen
vervullend; cv from of to, tegenstrijdig, onvereenigbaar met ; onbestaanbaar
met; be c, of, verafschuwen.
abhorrer [abhor)] verfoeier (bijnaam
der Koningsgezinden iu 1680).
abide [abaid] vi wooers, (ver)!oeven,
vet blijven ; volharden ; (N., by, zich
!louden aan (een contract, euz.); vt duiden, uitstaan, verduren, verdragett,
dragen.
abiding-place [abaidit3-pleis] (vaste)
woonplaats, verblijfplaats, wooustede.
Abigail [abigeil] (1 Sam. XXV. 2-41)
Ableael, F kamenier, kamerineisje; soubeetle.
ability [abiliti] bekwaatulteid, bevoegdheld, vermogen (ook out te betalen),
solvabiliteit; abilities, begaafdlteden,
(geestes)gaven, talenten; to the best
of my abilities, naar inijn beste .ver;
mogen.
abintestate [abintesteit] zonder testament; erfgenaant volgens de wet of bij
verstert.

abiogenesis

about

abiogenesis. [abiod3enasis] spoutane abolish [abolia afschaffen, oplieffen,
generatie: het vanzelf ontstaan.
buiten werking stellen, vernietigen; cv
abject [abd3ikt] aj laag, veraclitelijk,
slavery, de siavernij afschaffen.
verworpen; sb B 8z SH verworpeling, abolisher [aboliSa] afschaffer, verelletideling.
nietiger.
abjection, abjectness [abdgekSatt,ab- abolishment, abolition [aboliSnunt,
verachtelijicheici, laagheid,
d3iktnis]
abaliSan] afsciiaffing, vernietiging.
veroottnoediging, (diepe) vernedering. abolitionist [abalifanist] voorstander
abjudication [abd3CidikeiSmi] verwervan de afsc ► afling van den slavenhandel.
ping door een rechterlijk vonnis.
abominable [aboininabl] afschuwelijk
abjuration [abdpireiSan] afzwering.
verfoeilijk ; F abontittabel.
abjure [abc1311a] atzweren verzaken, bij abominate [dbomineit] verafschuwen,
cede herroepen, zich order eede vetverfoeien.
binden zijn and nooit weer to betreden. abomination [abomineiian] gruwel,
ablactate [ablakteit] spenen.
verfoeiing; afschttwelijklieid.
ablactation [ablakteiSan] spelling.
aboriginal [abarid3inal] aj oorspron,
ablation [ableiSan] wegneining (van kelijk, inlieemsch, oer...; sb oerinw oiler ;
ziek deel).
[val.
inboorling, inlander.
ablative [ablativ] ablativus, zesde !lawn- aborigines [abarid3iniz] eerste bewoablaze [ableiz] brandend, in vlam; in tiers; inheenische ',tauten en dieren.
lichterlaaie ; gloeiend 2.
abort [abgt] ontijdig bevallen ; misable [eib'l] aj bekwaam, handig, knap lukken.
(gedaau, geschreven, enz.), capabel, be- abortion Eab2Sanj ontijdige verlossing,
voegd ; vol (matroos); be
miskraani ; (vrticht)afdrijving; inislukte
vermogen, in staat zijn; vt SH instaau
plant of bloetn;
voor.
abortive [ab2tiv] aj outijdig, 0111 , 01able.bodied [eibl-bodid] sterk en gedragen, ruditnentair ontwiklceld ;
zond v. lichaam; cv seaman,vol matroos.
lukt ; (vrticht)afdrijvend ; an
enterablen, ablet[eiblan,eiblit]*.w.alvertje.
prise, een mislukte onderneming; sb
[eibligz] ,Sc missclifen; (vrucht)afdrijvend middel; SH misgeablin(g
)s
mogelijk.
boorin.
abloom [abliiin] in (vollen) bloei.
abortiveness [abctivnis] ontijdigheid;
abluent [abluant] rtj reinigcnd; sb mislukkiug.
bloedzuiverend middel.
abound [abaund] overvloeien (van, in
ablush [abluS] blozend.
of with), vol zijn van, in overvloed
*ablute [ablett] (zich) afwasschen.
aanwezig zijn ;c, in one's sense, eigvnablution [abluSan] (af)wassching,reini- of waanwijs zijn ; c, with provisions,
giug, ablutie (godsdienstige pleclitigovervloed van levenstniddelen hebben.
heid); ablutiewater.
about [Arun] prep om...(heett), rondom,
ably [eibii] knap, hattdig, behendig.
omstreeks, omtrent; ongeveer,zoo wat;
abnegate [abnigeit] (ver)loochenen.
betreffende, net betrekking tot, over;
abnegation [abnigeiSan] (zelf)ver- aan, bij; in; there is something funny
loochening, loochening. c, Izini, hij heeft lets grappigs over
abnormal [abn2nial] abnormaal, niet zich ; l'have no money cv me, gees
volgens den regel, onregelmatig. geld bij mij ; the best swordsman (%)
abnormity [abncmiti] onregelmatig- town, bier in de stad ; (much)c,your
held, inisvorindheid, misvormiug, wansize, zoowat van uw grootte; be (e.,
staltigheid.
to..., op het punt staanom...; what are
abnormous [abncanias] onregelmatig, you
xvat hebt gij onder halide'',
.misvormd.
waaraan zijt gij bezig ; wat voert gij
aboard [ab2d] aan boord, aati boord (daar nu) uit ?; he was not long -"it,
van ; (in Amerika) all cv , instappen (in
deed er Met tang over; week md, out
treinen).
de week ; ad out, in omloop; be
abode [aboud] woning, verblijfplaats;
in otnloop zijn; op de been zijn; beert vertoef, uitstel.
schen(d zijn); all
overal; he knows
t abode [aboud] (voor)spellen.
what he is cam, weet wel wat hij poet ;
tabode [aboud] verl. tijd van abide. it is a long way(,, erg out, een groote
t abodement [aboudwant] voorteeken, oinweg; vt 0 over een anderen boeg
voorgevoei.
draaien (wenden) = cv-ship.

atovc

9r

abSOintiSln
above [abnv] prep (verheven) boven, there's villainy cv, SH schurkerij
sneer dais ;• cv all, boven al(les),vooral,
waart road.
voor alle dines', in de eerste plaats; abrogate [abrageit] afschaffen, ophef.
cv one's bend, cv one's understand. fen, intrekken.
Jug, cv one, boven iemands bevatting; abrogation [abrageiSan] afschaffing,
she dresses cv her condition, cv her oplietfing, intrekking.
station, zij kleedt ztch boven haar abrupt [abrupt] afgebrolcen, puntig,
stand; cv ground, boven aarde, niet
steil; bruusk ;• onverwacht, plotseliug.
begraven, nog in levels;;
par, boven abruption [abrupjan] plotselinge afpari ; cv water, boven water; a good
breking, scheiding.
name is (.0 wealth, een goede imam abruptly [abruptli] steil ; bruusk ; plot.
gaat boven (is sneer dais) geld; ad boven ;
troth
van boven; ajbovengenoemd ;

the cv observations, bovengegeven
opmerkingen; sb the cv, het bovels.

seling.

abruptness [abruptnis] afgebrolcen.

held, steilte; bruuslcheid, overhaastigheid; cv of style, Icortheid in stip,
staande; bovengenoeinde (persoon).
hortende stijl.
abristsi] de AbruzaboVe-board [abuv-bod] rondborstig, Abruzzi, The cv
ronduit, recht door zee.
Absalom [absalasn] Absalom.
[zen.
above-mentioned [abuv-tnenSand] bo- abscess [absis] absces, gezwel,etterbuil.
vengei ► eld, bovengenoeind.
abscind [absind] afsnijden.
abracadabra [abrakadabra] abracada- abscission [absilan] afsnijding.
bra : kabbalistische tooverformule; war- abscond [abskond] zich verbergen,
zich schuil houden; zich nit de voeten
abrade [abreid] (af)schaven, afschuren, makers, F er stil van door gaan.
afwrijven.
absence [absans] afwezigheid; het niet
Abraham [eibraham] Abraham; S voorhanden zijn ; verstrooidheid; appel;
kleerejood, landlooper ; in cv's bosom, cv of mind, verstrooidheid ; afgetrokhet cenwige !even deelachtig.
kettheid; in cv of any positive proof,
Abram [eibrain] Abram, Brans.
bij ontstentenis v. e. positief bewijs;
tabrans Labram SH zie auburn.
he was on cv from India, net verlof.
abrasion [abreipn] afwrijving, (af)- !absent [absant] aj afwezig; absent-',
afschuring ; afslijting.
verstrooid ; cv from house, niet flails;
abreast [abrest] naast elkander; four
uitstedig ;• cv-tnincled, afgetrokken.
cv, vier naast elkander, op een rij;
"absent [absent] vt its cv oneself, zicli
of (with) the thought of the age,
verwijderen.
op de hoogte van, gelijicen tred hondend absentee, absenter [absanti, absenta]
met.
afwezige; in het buitenland wonende
:.bridge [abric13] of-, be-, verkorten : grondeigenaar (genseenlijk een landbeperken, verminderen; berooven ; cv
eigenaar die niet its Ierland %vows°.
one of his rights, iemand in zijne absenteeism [absenti-izin] (stelselma•
rechten verkorten.
tige) afwezigheid (in het bnitenland).
abridger [abrid3a] verkorter.
absentness [absantnis] afwezigheid;
abridg(e)ment Labrid3mant] be-, ververstrooidheid.
korting beperking; kort begrip, nit- j absey-book [absi-bulc] SH A-b-ctr,ksel ; SH tijdkorting ; t cvs, kaleboek.
br,,e1c.
absinthe) [absinj)] alsem; absint.
abroach Labrollin awn- of opengesto- absolute [absaljfit] absoluut, volstrekt ;
ken ; set cv, as issteken ; St/ aanstichten.
onbeperkt ; volkomen, volslagen ; cv
abroad [abrod] buiten, buitensbuis, in
power, onbeperkte macht.
d open hint ; van finis, buitenslands; at absolutely [absaljutli] absoluut, volhame and rv, binnen- en buitenslands;
slagen, totaal, geheel en al ; cv yours,
a letter for cv, voor het buitenland; geheel de awe (in brieven).
'rons cv, nit het buitenland ; do busi- absoluteness [absaljtitnis] volstrekt•
ness with cv, met het buitenland; he
lneid , onbeperktheid, onbeperkte macht,
was all (,), F bij was heeleinaal in de willekeur.
war, de bunts kwijt, had het glad lids; absolution [absaljisSan] vrijspreking,
the schoolmaster is cv, het order• vrijspraak, vergiffenis (v. zonden), RK
wijs dringt overal door ; the story is
absolutie.
is in omloop of ruchtbaar geworden ; I absolutism Dthmlitifi?:1111 ((it 1,fm of

absolutory
de beginselen der) onbeperkte macht,
alleenheerschappij; voorbestemtning.
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acanthus
abstruse [abstrQs] diepzinnig, cloister,
verborgen.
abstruseness [abstrilsnis] abstrusity

absolutory [absoljutdri] vrijsprekend.
absolve [abzotv] vrijspreken; RK de [abstritsity] diepzinnigheid,duisterheid.
d va
[absbrd] ongerijind, onzinnig,
absolutie geven; cv a person from absurd
his promise, ientand van zijue beloite
ontslaan.
absurdity [absbditi]
absurdness
absonant [absanant] wanluidend; te- Cabst)dnis] ongerij mdheid,onzinnigheid,
genstrijdig, ongerijind.

absorb [absgb] op-, inzuigen, opslurpen, (in zich) opuenien absorbeeren;
n'
; cried by
fig verzwelgen, verslideri
(in, with) his studies, gelteel opgaand
in zijn studie ; c*,:ed in thought, in
gedachten verzonken.
absorbent [abs2bditt] absorbeerend, opslorpend, opzuigend, opitemend (middel
of vat).

absorption [absgpSon] opslurping, absorptie.

absorptive [absgptiv] opslurpend, absorbeerend.

d waasheid.
abundance
menigte.

[abut3clans] overvloed,

abtindant [abundant] overvloedig;
[-Ii] overvloedig,

itibuse [abjilz] misbruiken, beleedigen,
mishandelen; uitschelden, misleiden.
2 abuse [abjus] misbruik ; beleediging,
scheld woorden.

abuser [abjilza] misbrniker, beleediger,
afbreker; SH bederver.
abusive [abjusiv] verkeerd, foutief;
grof ; cv language, scheldtaal, schehlwoorden; cvly [-ti] verkeerd(elijk), ten

absquatulate [abskwotjuleit] S 'ens
onrechte; met smaad.
smeren, er van door gaan, uitknijpen. abusiveness [abjasivnis] beleedigende
abstain [abstein] zich onthouden (van taal, stnaad.
from).
abut [abut] paler, grenzen (sail of tegela
abstainer [absteina] onthouder, F at- on, against).
schaffer ; total c..), geheelontlionder.
abutment [abuttnant] stemma-, boogabstemious [abstimias] onthoudeud, pilaar; bruggenhoofd ; grens, belending.
tnatig.
abuttal [abutal] begrenzing, grens;
abstention [abstenSati] onthouding(ook
grensscheidin g.
bij stemming).
faby(e) [abni] boeten voor.
abste•ge [abstnc13] afwisschen, zuive- Abydos [abaidos] Abydos.
ren, reinigen, schoonmaken.
abysmal [abizinal] grondeloos, onpeilabstergent [abstbd3ant] zuiverend abyss [abis] afgrond (der hel). [baar.
(middel).
abyssal [abisal] diepzee...
abstersion [absti)San] afwassching, zui- Abyssinia(n) [abisinia(n)] Abyssinie(r);
vering, reiniging, het schoonmaken.
Abyssinisch.
abstersive [abstisiv] zuiverend (mid- acacia [akeiSg] acacia.
del).
facademe [akadim] academie.
abstinence [abstinans] onthouding; academian [akactimian] academic
total (..), geheelonthouding (v. sterke
[akadelnik] academician [akaddmiciranken).
San] academist [akadamist] lid eener
abstinent [abstinant] zich onthoudend,
hoogeschool, student.
matig.
academic [akademik] academjcal
'abstract [abstrakt] aj abstract, afge[akadentilel] aj academisch; sb
scheiden, afgetrokken; cv numbers,
akademische dracht ; toga en baret.
oubenoemde getallen.
academy [akadami] akademieo,hooge2 abstract [abstract] sb aftrelcsel, uittrekschool ; kostschool, school; Royal
set ; afgetrokken begrip ; verkorting, uit- Koninklijke Academie voor schildertreksel, resume.
teekenkunst.
3 abstract [abstrakt] viabstraheeren, afcnclia
ei d iaj Aeadie, dichterlijk
trekken; nittreklcen, scheiden, een uitvoor Nieuw Schotland (Nova Scotia).
treksel maken; zich toeeigenen, F vet-- Acadian [akeidian] aj & sb (bewoner)
donkeremanen, wegkapen, ontfutselen.
van Nieuw Schotiand (Nova Scotia).
abstracted [abstraktici] afg
etrokken.
acajou [aka3ii] mahoniehout Ij zie
abstraction [abstrakSan] abstractie, c tshew.
afgetrokken denkbeeld, afgetrokicenheid; acanthus [akanivs] Si, acanthus; blaon,tvreemding.
deren van het Corinthische kapiteel.

acatalectic
ncatalectic [akatalektik]
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accompaniment

volkomen ' accession [aksefan] toetreding; aan•
(versvoet of versregel).
I whist, vermeerdering, bijvoeging; nit.
•icatalepsy [akataiePsy] onzekerheid, breiding; aandeel ; ambtsaanvaarding,
t ► begrijpelijklreid.
troonsbestiking; aanval, begin eener
ziekte.
ncataleptic [akataleptik] aj otizeker,
o ► begrijpelijk; sb iemand, die gelooft, accessory [aksisari, aksesori] aj bijko•
mend, bijkoinstig, van ondergeschikt
dat wij niets met zekerlieid kunnen
belang, bij...; betrokken (in to); medeweten.
plicl ► tig; sb bijzaak ; medeplichtige;
accede [aksici] toetreden ; (ambi) amt.
vaarden; toestemmen met, treden
accessories, (tooneel)requisiete ► ; on.
derdeelen; het bijwerk op een schilderij.
(in to).
accelerate [akselareit] vt bespoedigen, accidence [aksida ► s] vorm•, buigings.
leer (v. d. spraakkunst); eerste begiti verhaasten; versnellen; vi zicli vet*.
selen eener wetenschap.
snellen.
acceleration [akselareifatt] bespoedi. accident Laksida ► t] toeval, °neva!,
versnelling.
o ► gelnk; Sti gebeurte ► is; by cv, bij
accelerAtive [akselarativ] versnellend.
toeval, toevallig ; bij ongeluk.
accelerator [akselareita] versneller.
accidental [alcside ► tal] aj toevallig ;
'accent [aksant] sb accent, nadrukz,
bijko ► end, bij...; cv death, flood ten
klein(toon), toonteeken ; fig loon;
gevolge van een ongeluk; sb toevallige
cvs, woorden, taal.
omstandigheid of hoedanigheid ; J toe.
?accent [aksent] vt accentueeren 2,van ac. vallige verhooging of verlagi ► g.
centers voorzien, den nadruk leggen op 2. accidentally [aksidentali] toevallig, bij
accentuate [aksentjueit] accentueeren, toeval.
den kienitoon leggen op.
acclaim [akleim] vt toejuichen; sb toe.
juiching.
accentuation [aksentjueiSon] accen.
tuatie, het leggen van kletntoon of na- acclamation [akla ► eiSan] toejuiching,
druk.
bijvalsbetuiging; accla ► atie.
accept [aksent] aannemene, accepteeren, acclamatory [aklamotari] bijvals...
aanvaarden, goedkeuren; (%) of, aan- acclimate [alclaimat] acclimatiseeren.
vaarden, genoegen nemen met.
acclimation [aklimeiSan]acclimatisatie.
acceptability [akseptabiliti] accep- acclimatize [aklaimataiz] accli ► atitableness [akseptab'InTs] aannemelijk- seeren.
held.
acclivity Eaklivitij schuinte, belling.
acceptable Eakseptablj aannemelijk, accolade Eakoleid,akolad] (onthelzing
aangenaam, wellcom.
bij den) ridderslag ; p accolade.
acceptance [akseptans] het aannemen, accommodate [akomadeit] aanpassen ;
aanneming; ontvangst, accepta tie, acschikken, voegen •, bijleggen, verelfecept ; without - c, of persons, zonder
nen; helper (aan), van d least
;
aanzien des persoons.
plaatsruitnte liebben voor, order dale
acceptation, acception Eaksipteilan, brengen, herbergen ; mi with, voorzien
aksepSanj aannenting; (aangenomen)
van ; be well mid, goed woven ; this
beteekenis.
hall can c%., more than a thousand
accepter, acceptor [aksepta] Ranpeople, deze zaal heeft plaats voor
!tenter, ontvanger, acceptant.
!neer clan 1000 me ► schen.
access [aksis, akses] toegang, (toe)tiade- accommodating [akomadeitiri] (in)•
ring; aatival (v. ziekte); toene ► ing, verschi k kelijk,
meegaa ad,
tegemoetkomeerdering ; lie is easy of cv, of easy
mend ; belitilpzaant ; an cv conscience,
hij is gemakkelijIc genaakbaar ; in
een mina (F elastieken) geweten ; on cv
an,wof anger,in een opwelling (vlaag) terms, op aanne ► elijke voorwaarden.
van toorn.
accom modation [akomadeifaii] aanaccessary [aksisarle- Asesari] of & sb
passi rig ; vergelijk, accoord, schik.
medeplichtig(e).
king ; inschikkelijkheid ; plaatsruh ► te,
accessibility [aksesibiliti] toegankelijk• onderdak, logies; accommodatie;
gemakken ;
held, genaakbaarheid ; vatbaarheid voor
schoorsteenwissel,
indrukken).
proforma-wissel; md•ladder valreepstrap, staatsietrap; N train, boemeltrein
accessible [aksesib'l] toegankelijk, ge
naakbaar; vatbaar (voor indtukken), accompaniment [ADmpanimant] beontvankelijk,
geleiding a, p accomragnement.

accompanist

accusative
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accompanist [akumpanist] begeleider, opponents, zich flink houden tegen-

p

accompagnateur. over, het klaarspelen !net, Hein krijgen,

accompany [akDmpani] begeleideno, in het zand doen bijten ; makes no
meegaan, fig samengaan met, verge- cv of, niet teilerr, Bering achten; turn
gebruik
p accompagneeren; cv with, to c%), partij trekker, een goed
makers van, exploiteeren; mi•current,
voegen bij.
rekening-courant; c.-sales, verlcoopaccomplice [akomplis] medeplichtige;
SH wapenbroeder.

accomplish [alcomplif] volbrengen tot

rekening.

accountability [akauntabiliti] verant-

woordelijkheid ; toerekenbaarheid.
'
stand brengen; volvoeren, vervullen;
perfectionneeren; SH verkrijgen, uit- accountable [akatintabl] verantwoordelijk, toerelcenbaar.
rusten.
accomplished [alcompliSt] beschaafd; accountant [akatintant] sb boekhouder,
talentvol, volmaakt. rekenmeester; persoon, die zich belast
met het controleeren van de boeken van
accomplishment [akompliSmant] verhandelszaken, accountant ; cv in bankvulling ; voltooiing ; voleinding; volruptcy, curator in een faillissement;
maaktheid ; talent.
aj SH verantwoordelijk.
accompt [akotimpt] zie account.
-accord [akcd] vi (overeen)stemmen, account•current [akaunt-kprant]relcening-courant:
harnionieeren ; vt doen overeenstemmen ;
vereffenen, bijleggen; toestaau, vergun• account-day [akatint•dei] betaaldag.
accoutre [akiita] uitrusten, kleeden ;
nen, verleenen.
'accord [akcd]sbovereenstemmingo,ac- toetakelen.
coo•d, verdrag, overeenkomst ; SH toe- accoutrement [akettamatit] uitrusting,
Heine equikleeding; opschik; cvs,
stemming; of one's own cv, uit eigen
peurentstukken.
beweging, van zelf; with 'otter.), een[alcredit]
geloof
schenken
aan ;
accredit
stemmig, eenparig.
accordance [akcdans] overeenstem- icrediet verschaffen; accrediteeren, machining ; in c. with (zeldeu to) your tigen ; c. one (with iets) toeschrijven.
wish, overeenkomstig uw wensch.
accrete [akrit] vi samengroeien; vtin
according [ak2dit3] aj overeenstent• zich opnemen.
gelang
accretion
[akriSan] aanwas, aangroei,
naar
mate,
naar
as,
mend; prep'.
(van); c, to, overeenkomstig, volgens; samengroeiing, toeneming door aanzetling
van
buiten, aanslibbing.
m, to Cocker, volgens Bartjens.

accordingly [aki?diqli] diensvolgens, accrue [Aril] aangroeien, toenemen,
oploopen ; voortspruiten (uit from); cv
overeenkomstig, dus.
accordion [ak2dian] (hand)harinonica. to, toekomen, toevloeien, toevallen.
accost [akost] vt aanspreken; 'sb be- accumbent [akumbant] L;;a aanliggend aan tate!.
g•oeting, wijze van aanspreken,
accumulate [akjitinjuleit] vt opeen.
accouchement [Fr] bevalling.
stapelen, opeen-, ophoopen; vi zich op*
accoucheur [Fr] verloskundige.
!account pleating vt rekenen, !louden hoopen.
for, accumulation [akjunijuleiSan] ophoovoor, bescuouweu als, achten; vi
ping, opstapeling, vermeerdering.
rekenschap geven van, verklaren; verantwoorden; sp n6erleggen; that •s accumulative [akjilmjalativ.] zich opfor it, dat verklaart de zaak; there is hoopend; (steeds) aangroeiend.

no c,ing for tastes, over den smaak accumulator [akjilmjuleita] ophooper,
F potter; 413Z. accumulator.
ialt niet to twisters.
account[akaungsb(aprekening;reken- accuracy [a k jurasi] nauwkeuriglteid,

schap, verklaring, reden ; relaas, bericht,
verslag ; the great c., de.dag des oor•
deels; of no ev van gees belang of
uidend; on cv of,
beteekenis, onbed

nauwgezetheid, stiptheid.

accurate [akjurat] nauwkeurig, nauwgezet, stipt.
taccurse [akbs] vervloeken.
vauwege, wegens; on his own md, op accursed, accurst [akhst] vervloekto,
eigen verantwoording, F op eigen houtje; gevloelct ; tot ellende gedoemd.
on no c., in geen geval ; upon all accusation [akju3eiSan] beschuldiging,
cv, alles wel overwogen; call to c%),
aanklacht.
rekenschap vorderen, ter verantwoor- accusativelakiazativ]accusatief, vierde
din roepeu; give a good mi of one's
naatuval.

accusatorial
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accusatorial [akjlizat2rial] den aanklager betreffende (in processtukken).
accusatory rallatatari] beschuldigend.
:fuse [akjit t] beschuldigen,aanklagen;
(me) cud, (de) beklaagde.
accuser [akjaza] beschuldiger, beschuldigster, aanklager, aanklaagster.

accustom [aknstani] gewennen (aan to).
accustomed [alcaistatud] gewoonlijk,
gewoon, gewend; wel I cv , goed beklant.
ace [eis] aas; een ; he has not bated
an cv, hij lieeft er geen 'greintje (zier)
van afgedaan; within an (:), op eel,
haar na ; within an mi of, op het
punt van...

Aceldania [akeldama] B
bloedst;.

akker des

acephalous [asefalas] hoofdeloos, hersetiloos ;

koploos.

acerb [asab] wrang, zuur; bits.
acerbate [asabeit] wrang, zuur maken ;
verbitteren.
acerbity [ashbiti] wrangheid, zutirlieid ;
bitterheid, bitsheid.
•
ncervate [astIvat] opgehoopt.

acervation [asaveiSan].ophooping.
acetate [asiteit] acetaat : azijnzuurzout.
acetic [asitilc, asetik] azijuzurig ; mdacid,
azijnzuur.
[asitotis, asitas]
azijuzutir bevattend ; azijnachtig; zuur.

acttose, acetoas

acetylene [asitilin] acetyleen(-gas).
Achab [eikab] Achab.
Achaia [akeia] Achaje.
Achates [akeitiz] Achaat 2 ; trouwe
vriend.

'ache [eik] sb pijn; vi zeer doen ; pijn
lijdea; my head cvs, ilcheb hoofdpijn.
'ache [eitS] de (letter) H.
Adieu [eikan] Aken.
Acheron [akaran] Acheron (rivier in
de onderwereld); hel.

achievable [atSivali'l] uitvoerbaar.
achieve [atriv] verricliten, volbrengen,

acidulate [asIdjuteit] zuur makes; m.41
drops, zuurtjes, zuurdrupsjes.
acknowledge [aknolic13] erkennen; be •
kennen; berichten (de ontvanrst);,, , a
gilt, bedanken voor ; I cv the corn,
Am ik erken utijn ongelijk.
acknowledgment [aknolid3inant] bekentenis, erkenning, erkentenis; bewijs
van erkentelijkheid; bericht van outv a n gst.
acme [akini] toppunt ; glanspunt ; crisis
(eener ziekte).

acne [alcni] huidvin.
acolyte [akalait] misdienaar, acoliet.
aconite [akanait]
wolfswottel, monacorn [eikcii] eikel.
[nikskap.
acorned [eikQnd] met eikels gevoed of
acorns [akaras] kalmus.
ibeet 1. za aedn
acotyledon [akotiliclan]
lobbige plant.

acoustic [akfistik, alcatistik] het g - ehoor
betreffend; cv nerve, gehoo•zentiw.
acoustics [akilstiks,akaustiks] gehoor.
leer, geluidsleer ; acoustiek.

acquaint [akweint] vt belceud maken
(met with), in kennis sidle!' met ; lie
cved me with his plans, hij decide
mij zijil 'flannel' inede;
cv oneself
with, zich op de hoo ,,zte stellen van.
acquaintance [akweintans] bekendheid; bekende, kennis(sen); he is an
cv of mine, hij is een van mijn kennissen ; old mi(s), oude kennissen.
acquiesce [akwies] berusten (bij), zich
schikken in; instemmen (met -la)

acquiescence [akwiesans] betusting,
in , toestemming.
acquire [akwala] v•rwerven, (ver)krij
gen ; opdoen ; (.41, aangeleerd.
acquirement[akwalamant] verwerving,
verkrijging; aanwinst; cvs , kennis,
talenten.
acquisition [akwizifan] verwerving;
aanschaffing; het zich eigen maken ;
verkrijgir g, aanwinst ; talent.
acquisitive [ekwizitiv] begeerig om let.;
to verwerven, hebzuchtig ; cv faculty,

tot stand brengen ; bereiken, behalen.
achievement [atfivinant] verrichting,
daad, bedrijf, wapenfeit ; succes;
geslachtswapen; a fair cv , een mooi stuk
opnemingsvermogen
ueric
Achilles [akiliz] Achilles; cv heel, acquit [akwit] vt kwijtene, ontslaan;
vrijspreken ; vr N., oneself, zich kwijten
cv tendon, Achillespees;
(van of).
aching [eilciti] smart, pijn,
acquitment, acquittal [akwitinant,
§achromatic [akromatik] kleurloos.
ak wital 1 vrijspraak, vrijkenning,ontslag.
;achro in a list!' [alc•otiniatiz'in] kleuracquittance [ak witans] vrijspt aak, outloosheid.
slag; quiteering, voldoening; kwitanacid [acid] aj zuur 2 ; sb (het) zuur.
tie; forbearance is no md, uitstel is
acidify [asidifai] zuur ma en of woraen.
geen afstel
acidity, acidness [asiditi,asidnis] zuur•
acre [eika] stuk land van 4840 vierkante
held,
yards; sic G_ d.

ac Teage
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adaptation

acreage [eikarid3] vlakternhottd van active [aktiv] werkend, werkzaam,
eeu land, areaal.
tief, bedrijvig ; bedrijvend ; cv debts,
acred [eikad] grondeigendom bezittend,

nitstaande schulden.

vermogend.
activeness, activity [aktivnis, aktivitij
acrid [acrid] scherp,wrang, bijtend, bits.
Nverkzaatnheict, activiteit, bedrijvigheid,
acrimonious [akrimounias] scherp,bits. bezigheid.
acrimoniousness, acrimony [alai- actor [akta] tooneelspeler; C dader;
mouniasnis, akrimani] sclierpte, scherpmd-manager, theaterdirecteur, die ince.
held, bitsheid.

speelt.

acrobat [nkrabat] acrobaat, koord-

danser, kunstenmaker.
acrobatic [akrabatik] acrobatisch.
Acropolis [akropdlis] Acropolis; boven.
stad, citadel.
across [akros] ad dwars, kruiselings
(over elkaar) ; with arms c..), met de
armen over elkander ; prep (dwars) over;
aan gene zijde van; door.
acrostic [akrostik] naaindicht.
tact [akt] vi handelen, handelend op.
treden, doen, te werk gaan, °Owed:en;
zich gedragen ; acteeren ; X ageeren:
(../ as, optreden als; cv (up)on a suggestion, een rand opvolgen; cv up to
a principle, overeenkomstig een be.
ginsel handelen; vt opvoeren, spelen;
cv the fool, voor gels spelen ; cv a part,
een rol sptlen.
"act [alit] sb daad, handeling, bedrijfo;
wet; akte; proefschrift, dissertatie, verlmideling; cv of Parliament, cv of
Congress, parlements- of cougreswet;
the 'Acts (of the Apostles), Halide.
linen der Apostelen ; the cv of God,
rainp(en) van hooger hand ; cv of
Honour, akte van interventie; cv of
oblivion, algemeene vergiffenis,kwi;tschelding, =nestle ; he was taken in
the (very) cv, hij werd op heeter daad
betrapt ; be in the of,in
to, op
het !mint om....
actable [aktab'l] speelbaar.
act-drop [akt-drop] scherm,dat tusschen
twee bedrijren wordt neergelaten.
acting [aktit3] aj fungeerenci, waarnemend ; I am only cv, ben mar
tijdelijk aangesteld; sb het acteeren,
actie; het komediespelen 2 ; cv edition,
tooneeluitgave; mo rights, opvoeringsrecht.
action [akSan] handeling, handelend
optreden, (land, bedrijf, (in)werking;
aanklacht, rechtszaak, proces; X gevecht, treffen, attics ; znechaniek ; bring
an md against a person, ietnand een
proces aandoen.
actionable [akSanabl] (in rechten) vervolgbaar.

action-iaking[ak5an-teikitp

actress [aktris] tooneelspeelster.
actual [aktjnal] werkelijk; feitelijk;
SH handelend, bedrijvig.

actualist [aktjualist] werkelijkheiqs-

mensch, realist.
[aktjualiti] werkelijkheid;
bestaande toestand.
actualize [aktjualaiz] verwezenlijken.
actually [aktjtiali] werkelijk, wezenlijk ;
(toen) momenteel; waarachtig.
actuary [aktjuari] grittier, secretaris;
wiskundig adviseur (v. e. verzekeringsmaatschappij).
actuate [aktju.eit] in Veweging bren.
gen, aanzetten, (tot iets) drijven.
§aculeate [akjfiliat] schen), puntig,
stekelig.
acumen [akjtimin] scherpzinnigheid,
vernult.
§acuminate [akjilmineit] scherpen, spit.
sett, spits toeloopen.
§acumination [akjitmineiSan] scheme
punt.
acute [alcjat] scherp, scherpzinnig ; vlug;
§ acuut ; an cv angle, eel& scherpe
hoek.
acuteness [akjiltnis] scherpte, scherpzinniglieid; het acuut zijn.
Ada [eida] Ada.
adage [adid3] spreekwoord, spreuk.
adagio [adad3io] p adagio, latigzaatn
( tempo of stall).
Adam [adorn] Adam"; md's ale of wine,
F ganzewijn,Pompenheimer;: -,'s apple,
Adamsappel; limmetje; soort pompel!noes ; t paradijsvijg ; mi's needle, 0,
yucca; I don't know him from
ik weet op gees stukken na wie hi) is.
adamant [adamant] diamant; ® adamant ; steen; j zeilsteen.
adamantine [adamantin] hard als een
diamant,® adamanten; onvermurwbaar.
Adamite [adamait] aj van Adam;
art cv state, in Adamskostuum;
Adamskind; Adamiet; naaktlooper.
adapt [adapt] pasmaken, aan., ; toe.
passen ; fig bewerken (van roman, enz.).
adaptable [adaptabl] pasklaar te ma.
ken (voor to), te bewerken.
wistziek. adaptation [adapteiSan3 aan-, toepay.

actuality

adapter

10

sing, aanwending, bewerking (v; roman,
viz.)
adapter [adapts] bewerker (v. roman,
cnz.).
add [ad] vt bij-, toevoegen, bijdoen,
op-, samentellen; mi in, bijtellen, !neerekenen ;• m.0 together of up, op-,
vi vermeerderen ; versantentelIen;
grooten ; it c.'ed to our pleasure, het
verhoogde oils genoegen.
adder [ada] adder.
adder's grass, adder's tongue [adazslangetong.
gras, adaz-tvq]
slangenadder's wort [adaz-wiAl
kruid.
addice [adis] dissel, knipersbeitel.
addict [adikt] vt wijden, toewijden; cv
oneself to, zich overgeven aan ; cued
to liquor, aan den drank (verslaafd).
addiction, addictedness [adikfan,
adiktidnis] toegenegenlieid, neiging;
overtreving, verslaafditeid.
addition [adiSan] bij-, toevoeging, toegift ; vertneerdering ; optelling; bijvoegsel t titel ; in (-%, to, behalve, bij.
additional [adifanal] aj bijgevoegd, bij'contend ; extra-, nog, den ; sb'n extraatje.
addle [ad'1] aj ledig,„doof", bedorven;
an c, egg, een bedorven ei ; vt bederven.
addle-headed, addle-gated
adl-peitid] herseffloos, leegboofdig.
laddress [adres] vt zicli wenden,richten;
aanspreken, sprelcen, het woord voeren ;
adresseereu ; verwijzen ( n aar to) ; j- bet
hot makes; vr cv o neself, zich wenden
(tot to); cv oneself to a task, entameeren.
`address [adres] sb adreso ; toespraak,
rede; antwoord op eett troonrede; !nattier van zich voor to doen, optrede - , ;
bek,waantheid, behendigheid,handigheid,
talct; he paid his c ■ies to the young
lady, kij maakte de jonge dame het hot.
addressee [adresi] geadresseerde.
addresser[adresa] afzender; requestrant.
adduce [adjus] aanhalen, aanvoeren,
bijbrengen.
§adducent [adjusant] aanvoerend (van
spieren).
adduction [adDkSon] aanvoering ; bet
bijbretigen.
Adelaide [adaleid] Adellteid.
Aden [eiden] Aden.
adenoids [adinoidz] adenoide vege‘,
taties, adenoiden.
adept [adept] al ervaren ; sb ingewijde,
volgeling ; ineester.
adequacy Eadik wgsij evenrediglieid ;

adjunct

I gepastheid, geschiktheid (voor een bepaald doel).
adequate [adikwat] geEvenredigd ;• gepast, gescltikt, (voor de omstandigheden)
. berekend, doelmatig ;• voldoende.
adequateness [adikwatnis] zie ode.

quacy.

adhere [a dhia] (aan)kleven,aatiliangen,
blijven bij, ziclt !louden sail, blij vett
linnet* aan, getrouw blijven (aan to).
adherence, dherency Eadtfiarans, -sii
bet (aan)kleven, verkleefdlield.
adherent [adifiarant] aj (aan)klevend ;
verbonden (met to) ; sb aauhanger; his
mds, ook: zijn aanitang.
adherer [adhiaral aanhanger.
adhesion [adlii3an] (aan)Icleving; adhesie.
adhesive [adltisiv] (aan)klevend, kleverig ; cv envelope, gegonide enveloppe ;
(..0 plaster, hechtpleister; c, wafers,
onwels.
adhesiveness Cadhisivnis] kleverigheid.
adhibit [adilibit] aanhechten; aanplakken ; aanwenden, toedienen.
adhibition [adhibiSan] aanwending;
[toediening.
adieu [adjit] vaarwel.
Adige [adid3] de Etscli.
adipocere [adipasia] lijkenvet, vet was.
adipose [adipotts] of vet(tig), vet...;
sb (dierlijk) vet.
adit [adit] horizontale schacht van een
ntijn, toegang.
adjacency [ad3eisansi] het aangrenzen,
belending, nabiTheid.
adjacent [ad3eisant] aangrenzend, aanliggend, belendend.
adjectival [ad3ektaival] bijvoeglijk
gebrnikt.
adjective [adgelitiv] bijvoeglijk naantwoord.
adjoin [ad3oin] bijvoegen, aanitecliten ;
grenzett aan, belenden.
adjourn [ad3fin] vt nitstellen, opschOrten, verdagen ; vi op reces gaan ; ev to,
zich begeven naar.
adjournment [ad31nmant] nitstel, opscitorting, verdaging, reces.
adjudge [ad3nd3] toewijzen, toeketinen,
(ver)oordeelen, beslissen.
adjudgment [ad3Dd3inant] toewijzing,,
vonnis.
adjudicate [ak3ficlikeit] vi nitspraalc
doen ; vt toewijzen, beslissen, bereclit
;
cv one (a bankrupt), failliet vet*.
!claret).
acljudication[aci3tidikeifan]toewijzing,
vomits, berecitting ; faillietverklaring.
adjunct [ad3inlict]ajtoegevoegd;(daar-
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mee) verbonden, sb bij voedsel, a anhang- ad missibi
toelaatbaarst 1; bijornstandigherd, toegevoegde;
held ; aannemelijkheid.
assistent (v. professor): gram bepaling admissible, admittable
adjunction [ai3ut3kSdn) bijvoeging;
admitab'l] toelaatbaar, aalinemclijk, getoevoegsel.
oorloofd.
adjunctive [adzz;111, tiv] aj bijgevoegcl, admission [achniSan] toelating,
bijkome ► d; sb bijvoegsel; adjunct.
nun ; totgang(sprijs), entree ; toegeving.
erkente ► is, erkenning.
adjuration [ad3ureiSan] bezwering;
adjure [Atha] bezweren. [eed. adroit [ad ► it]
toelaten, toegang ye.adjust [ad3nst] vereffenen, re2elen, in
leenen ; aan-, opne ► tetr; crkennen, toegeve ► ; toestaa ► ; vi cv of doubt, enz ,
orde brengen; (ad)justeeren; (ver)stellen ; aanpassen.
toelaten.
adjustable [ad3Dstab'I] verstelbaar.
admittance [aclinitans] toegang, canadjustment [adpistmant] vereffening, nettling, toelatmg ; t gunst, trek ; cv free,
vrije toegang; no cv , verboden toegat ► g.
verificatie, regeling ; opstelling ; aanpassing ; cv of accounts, afrekening. admittedly [ad ► itidli] zooals (algemeen) erkend wordt (werd).
adjutant [ad3utant] X &
adjudant.
admix [adiniks] vermengen, bijmengen.
adjuvant [ad3uvant] aj helpend ; sb admixture [ad ► ikstja] i ► engsel, bii
menging ; toevoegsel.
helper; hulp ► iddel.
admeasure [act ► e3a] of-, toemeten.
admonish [admoniS] vermanen, waaradmeasurement [ad mepmant] of-, toeschuwen, terechtwijzen.
meting ; meat, afineting ; net ijken.
admonisher [adinoniSa] ver ► aner.
administer [ad ► inista] vt besturen, be- admonishment [admo ► iSmant] admoheeren ; handhaven (wetten); toedienett
nition [admaniSan] vermaning, xvaar(voedsel, enz.); cv an oath, een eed
schnwing.
afnemen ; vi cv to, bijdragen tot; ver- admonitive [admonitiv] vermanend,
waarschowend.
hoogen.
administration [administreilan] be- admonitor [admonita] vermaner. stuff, beheer, bewind, ministerie, re- admonitory [admonitari] vermanend,
waarschuwend.
geerina ; toediening.

administrative[ad ► i ► istreitiv]bewind- adnominal [adnominal] attributief.
voere ► d, admi ► istratief.
adnoun [adnattn] bijvoeglijk naamwooed ; bijv. gebruikt zinw.
administrator [adtninistreita] bestuurder, beheerder, bewindhebber, -voerder. ado [adil] drukte, beweging, ophef,
omslag, soesah, moeite ; much miabout
administratorship [administreitaSip]
nothing, veel drukte orn diets, veel gebestuur, beheer, bewind.
administratrix [ad ► inistreitriks] be- schreettw en weinig wol.
stuurster.
adolescence,adolescency [adolesans]
jongelingschap.
admirable [admirabl] bewonderenswaardig.
adolescent [adolesant] aj opgroeiend;
admirably [admirabli] beWonderens- sb jongeling, jonge vrouw.
waardig ;
bijzonder.
Adolphus [adolfas] Adolf.
admiral [admiral] admiraal; admiraal- Adonis [adounis] Adonie; q, adonis.
schip.
adonize [adonaiz] zich mooi waken,
(zich) ado ► iseeren.
admiralship [admiralSip] admiraalschap.
adopt [adopt] aannemens; opnemen;
to the opinions of another,
kiezen;
admiralty [admiralti] admiraliteit(sigebouw).
de gevoelens van een ander (aannemen)
admiration [admireiSan] bewondering; deelen.
to
woncierfraai, wondergoed, won- adoption [adopSan] aanneming ; opderwel, F
mune.
admire [admaia] bewonderen; t zich adoptive [adoptiv] aangenomen (kind).
verbazen; I should cv to go, Am ik adorable [ad2rabil] aanbiddelijk.
adoration [adoreiSan] aanbisiding, vet,
zoo dot graag gaan •
[eering.adore
[adp] aanbidde ► o.
admirer [admaira] bewonderaar, aanadorerCad2ra] aanbiddere, aanbidster.
bidder, vereerder.
9n] versieren, verfraaien,
admiringly [admairitIli] met bewon- adorn [ad
tiering.
tooiett.
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adornment [advitnant] versiering, tooi. vi vooruifkomert, vorderingen maken;
'vorderen ; (toe)naderen ; stijgen (v. prijadown [adattn] zie down.
zen); cv in years, ouder worden ; cv
Adrian [eidrian] Adriaan, Adrianus.
upon, oprukken tegen.
Adriana . [eidriana] Adriana, F Jaantje.
Adriatic Ladriatik] Adriatisch; the cv 2 advancepdvansisb vordering,vooruit-,
voortgang, het voortrukken, (toe)nade(Sea), de Adriatische Zee.
ring ; voorschot (v. geld) ; bevordering,
adrift [adrift] IS drijvend, vlot •, ten
promotie (i.h. Leger); prijsverbetering,
speelbal vait wind en golven ; be cv,
stijging; cvis,„avances"; (is there) any
drijven, ronddobberen; fig aan zij-n lot
overgela
ten- zijn ; he was turned cv, cv F, (biedt) 'demand nicer ?; in cv ,, bij
voorbaat, van to voren, voortiii; in cv
hij werd aan zijn lot overgelaten, de
of, voor ; be on the cv,stijgell, onilloog
wijde wereld ingezonden.
gaan (v. prijzen).
adroit [adroit] behendig, handig.
adroitness [adroitiiis] beheudiglieid, advancement Eadvansmanti(be)vordering, voortgang; voorschot, schenking
handigheid.
bij het !even.
adry [adrai] dorstig.
advance
notes [advans-nouts] voor[adsitiSas]
ontleend,
bijgeadscititious
schotbiljetten.
voegd, vergezocht.
advantage [adviititid3] sb voordeel,
adscript iadskript] lijfeigene.
voorrecht; whist ; to take cv of, zich ten
adulate [adjuleitl (kruiperi0 vleien.
nutte maken; to turn to cv, partij
adulation [adjtiletfan] kruiperige vleietrekker van; to have the cv of (over)
rij, pluimstrijicerij.
another, iemand overtreffen; iemand
adulator [adjuleita] kruiperige vleier,
kennel!, die ors niet heat ; personal
ifluinistrijker.
ndulatory[adjalatari]kruiperig vleiend. cvs, gunstige hoedanigheden ; to cv,
gunstig, voordeelig, in een goed Licht.
Adullantite [advlamait] S (van Gladstone in 1860) afvallige liberaal.
2advantage[adviintid3]vt bevoordeelen;
adult [adult] aj volwassen ;• ry school, bevorderen.
school voor volwassenen ; sbvol wassene. advantageous [advanteid3as] vooradulterant [adipltarant] vervalscher; deelig.
vervalschingsmiddel.
advent [advant] komst, nadering, opadulterate [adultareit] vervalschen treden; RK advent.
toevallig,
(levensmiddelen).
adventitious [ad ,•anti5a3]
adulteration [advltareiSan] verval• bijkomend, bijkouistig.
adventual Eadventjual] advent....
adulterer [advitara] overspeler, edit- adventure [adventSa] sb voorval, avonbreker.
tour ; speculatie; waagstuk ; j Icans ;
adulteress [adoltaris, adDltris] over- lotgevallen ; vt wagen t in de waagschaal
speelster, echtbreekster.
adulterine [adDltarain] in overspel adventurer [adveiitSara] avonturier,
verwekt, onecht ; vervalsclit.
waaghals.
adulterous [adultaras] overspetig.
adventuresome [adventSasam] advenadultery Eadultaril overspel, echtbreuk ; turous [adventSaras] gewaagd, stout,
B ontucht.
adverb Eadvbbi bijwoord. Evermetel.
adumbrate [aclumbreit] afschaduwen ; adverbial [advIbial] bijwoordelijk.
afschetsen ; aankondigen.
adversaria [advaseria] adversarien ;
adumbration [advnibreiSan] afschadtt- aanteelcenboek met adversarien.
wing, schets; schaduw ; aankondiging, adversary [advasari]
tegeustander,
voorlooper (van gebeurtenis of toestand).
vijand.
adust [adust] verbrand, verschroeid, adversative [advhsativ] aj tegenstel"verdroogd ; gebruind, door de zon verlend ; sb tegenstellende zip; tegenstelbrand ; norsch, somber ii stoffig.
lend (voeg)woord.
adustion [adnst5an] branding, zenging, adverse [advbs] tegengesteld, strijclig
verschroeiing. met, vijandig, ongeneigd; c, winds,
!advance [advans] vt voorwaarts of teen winden.
vooruit brengen, vooruitschuiven,(voor)- adversity [advOsiti] tegenspoed.
uitsteken, verhaasten, bevorderen, ver- advert [advDt] letten, acid geven op;
hoogen (prijzen); voordragen, opperen,
he cued to what was said, hij lette
to berde brengen; voorschieten (geld); , op lietgeen gezegd werd.
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advertence, advertency Eadvfitans, aerate [eiareit] luchten, van Incht voor-si] opmerkzaainheicl.
zien; met koolzmir verzadigen; mt.!,
advertise [advataiz] aankondigen, pu- gazers; c ■id bread, brood, dat door
bliek of bekend waken, adverteeren;
koolzutir luclitig gemaakt is.
signaleeren ; 0 waarschuwen.
aerial [eiirial] lucht...; etherisch.
[adviatismant]adverten- (aerie [EH, iri] nest (v. e. roofvogel),
bericht, nieuws, aankondiging; SH
arendstiest'2 ; jong, broedsel.
xvaarschuwitig; displayed
spre- aeriform [Erifpni] luchtvorinig; neveikende advertenties.
achtig, onwezetilijk.
advertiser advataiza,advataiza3adver- *aerobomb [eiarabom] luchtboin.
teenier, a verteerende, aankondiger; aerodrome [eiarodrouni] vliegbaan.
advertentieblad.
aerography [etarograft] luchtbeschmadvice [advais] raad, bericht; advies; ving.
• SH beraad.
aerolite [eiarolait] ineteoorsteen.
advice-boat [advais-bout]
advies- aeromancy [eiaromansi] xvaarzegging
jacht.
door de luchtverschijiiselen.
advisable [advaizab'I] raadzaam, ge- aerometer [eiaromata] luchtmeter
raden.
aeronaut [eiaranot] Inclitschipper.
advisableness [advaizablnis] advisa- aeronautic [eiaranotik] of tot de luchtbility [advaizabiliti] raadzaanilieid.
luchtscheepvaart behoorende; sb
advise [advaiz] vt (aan)raden, raadschipvaart.
geven; adviseeren, berichten; vi over- aeronef [eiaranef] lnchtschip.
wegen ; cv 'with a friend, net een aeroplane [eiaraplein] vliegmachine ,
vriend beraadslagen;
with one's (door iniddel van zweefvlakken of dekpillow, zich op iets beslapen.
ken).
advised [advaizd] welberaden, goed *aeroplanist [eiaroplanist] vliegenier.
doord a cult.
aeroscopy [eiJroslcapi] waarneming der
advisedly [advaizidli] welberaden, na !Licht.
Hip overleg of beraad; met voorclacht,inet *aeroshed [eiaraSed] hangar voor vliegadviser [advaiza] raadgever.
tuigen.
[opzet.
advisory [advnizari] raadgevend.
aerostat [eiarastat] luchtschipper, vileadvocacy [advakasi] voorspraak, verluchtballon.
genier ;
clediging.
aerostatics [eiarostatilcs] aerostatica:
[advalcat]
sb
verdediger,voor] advocate
evenwichtsleer der gasser.
spreket ; voorstander ; Sc advocaat, pleit- aerostation [eiarosteiSati] Inclitscheepbezorger; he was my Devil's
hij Aeschylus [eskilas] Eschylus. [vaart.
sonde al mijn ondeugden en gebreken op. Aescrtlapitis [eskjuleipias] Aesculaap'.
advocate [advalceit] vtbepleiten, plei- Aesop [izap] Esopus.
voor, verdedigen, voorstaan. [ten. aesthete [es it,isPit] destheticus ; aestlieadvowee [advaifi] collator, verleener tische aansteer, kunstkwibus.
van of benoemer tot een kerkelijk ambt. aesthetic, miical [es],etik] aesthetisch,
schoonheids..., tot de schootilieidsleer
advowson [advauzan] collatierecht.
adytum [aditvin] heilige der lieiligeu. behoorend.
adze [adz] sb dissel, kuipersbeitel; tit aesthetics [esPetiks] schoonheidsleer.
bedisselen (eig).
aestival, estival [estival, estaival]
aedile [Wail] L:,;:4 bouwopzichtcr in zome•sch, zomer...
het oude Rome.
afar [alit] ver, in de verte; front
Aegean Sea, The cv [81-idzian-si] de van verre, nit de verte; cv off, ver gefiEgeische Zee.
*lege': van, ver weg.
aegis [1d3is] aegis, aegide; fig schild, ®afeard [afiad] bevreesd.
affability, affabieness
vriendelijklieid,minzaamheid.
aegrotat [igroutat]
ziekte-attest.
Aenzas [inias] Aeneas.
affable [afabl] vrittcielijlc, minzaam.
Aeneid [iniid, ini•id] de Aeneis.
affair [Ada] zaak, bezigheid, X treffen,
Aeolian [iottlian] Aeolisch ;
harp, gevecht ; F ding, gedoente, gevaarte; c ∎-s,
(staats)zaiceu of aangelegenheden ;
Aeolische hat p.
Aeolic
of Aeolisch; sb het of honour, een duel; he was placed
Aeolisch (dialect).
[held.
at the head of c∎ s, iiij stolid aan tel
aeon [Ian] ountetelijke tiiddunr, eetts.vig- lioold der staatszaken (der regeering).
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affect [afelct] werken op, aattdoen ; vat
of invloed hebben op, raker; (be)roeren,
bewegen ; voorwenclen, veinzeii ; neiging
of (een aanstellerige) voorliefde toonen
voor ; j liefhehben ; the white boar c ■ s
the polar regions, de ijsbeer 'touch
zich gaarne of bij voorlceur op in de
poolstreken ; (.4, to, bestemmen voor ;
cued with, aangetast door.
affectation [afakteijan] geaffecteerdheid, gentaalctheid ; overdreven voorliefde voor.
affected pfektidl aangedaan, geroerd;
gezind ; geiiffecteent, gentaakt; geveinsd.
affectedness [afektid ► is] gealfecteerdIteid, gemaaktheid.
affection [afelcSon] aandoening, toegenegenheid, Heide; hoedanigheid, eigenschap (in de nattturl,unde).
affectionate [afekSanat] liefhebbend,
toegenegen.
affectionately[afekfonatli] liefhebbend;
yours
Uw liefliebbende..., geheel
de Uwe....
taffeer [alb] bevestigen, bekrachtigen.
affiance [Anions] sb verloving ; t troow ;
SH vertrouwen ; vt 0 verloven ; plech.
fig beloven; c, in, vertrouwen op ; his
mdd, zijn verloofde.
affidavit [afideivit] beeedigde verk faring.
affiliate [afili•eit] als lid °Internet' ;
aannemen, erlcennen (een kind), echten ;
aangesloten.
affiliation [afili-eiSan] aanneming, erkenning als kind, editing ; aansluiting ;
zustervereeniging.
affinity [afiniti] verwantschap; § affinitelt.
affirm Pfbm] bevestigen, verzekeren,
belcrachtigen.
afflrfitant [aft)mant] die verklaart.
affirmation [afameiSan] bevestiging,
verzelcering, belcrachtiging; (plechtige)
verklaring.
affirmative [afOtnativ] of bevestigend ;
sb bevestigend woord, bevestiging; answer in the c%), bevestigend of net ja
beantwoorden.
affix [afiks] vt (aan)hechten,hechten (aan
on,to),bijvoegen; verbinden (salaris,enz.).
affix [afiks] sb toevoeging,aanhangsel ;
achtervoegsel,
afflation Pfleifan] aanblazing, ingeving.
afflatus [afleitas] adem ; ingeving, inspiratie.
afflict [afflict] bedroeven, kwellen ; be
zoeken , teisteren ; cved by (with),

lijdend aan.

afraid

affliction [aflikfan] droefheid,droefenis,
feed, k welting ramp(spoed),bezoelcing.

afflictive Pflilctiv]
i
bedroevend,smartelijk, grievend.

affluence [afluans] toevloed, overvloed ;
weelde.

affluent [afluant] of toevloeiend; overvioedig, rijk ; sb zijtak (v. e. rivier).
afflux [aflyks] affluxion [aflzolcfon]
toe vloe,iing, samenvloeiing; stroom (v.
menschen).
afford [aled] verschaffen, geven (hulp,
bijstaud) ; (op)leveren ; he can c., to...,
hij kan zich de weelde veroorloven om .
cannot cv it, ik can het (zoo- (va'n).;1
veel) niet betalen, F het zit er niet aan ;
can you coy (the) time?, hebt ge er
(den) tijd voor ?
afforest [aforist] in bosch veranderen;
bebosschen.

afforestation[aforisteiSan]bebossching,.
affranchise [afrfintSiz,-aiz] vrij maken,

bevrijden ; c, ment, vrijmaking.
affray [afrei] vecht-, kloppartij, oploop,
affreight [afreit] bevrachten. [standje.
affreightment [afreitmant]bevrachting.
i( affright [afrait] vt verschrikken ; sb
schrik.
affront [afront] vt affroliteeren beleedigen ; trotseeren, braveeren ; 'SH outmoeten ; sb affront, beleediging.
affrontive [afrpntiv] beleedigend.
§affusion [afja3on] begieting.
taffy [alai] SH vertrouwen.
[ghaan.
Afghan [afgan] of Afghaansch; sb AfAfghanistan [afganislin] Afghanistan.
afield [afild] op net veld ; X te velde;
afgedwaald, van den rechten weg ; far
ver van Innis ; ver mis.
afire [afaia] in brand ; c, with, gloeiend
van of voor.
aflame Lafleim] in vlam, vlammend ;
fig gloelencl.
afloat [aflout] vlot, drijvend; in de
vaart ; op zee; fig op dreef ; in omloop
(v. geruchten); heen en weer trekkend ;
in de lucht hangend ; order water.
afoot [afut] te voet, op de been ; aan
den gang, in de maak, op touw (gezet).
afore [Aga] voor ; cer ; Q te voren,
van te voren.
afore-cited [afea-saiticl] voornoemd.
afore-mentioned [afea•menSand] voor•
noetud, voormeld.
aforesaid [aleased] voornoemd.
aforethought [afeakOt] voorbedacht,
vooraf beraamd ; malice md, opzet,
misda ad met voorbedachten rade.
afraid [afreid] bang, be vreesd, vervaard;
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for him, iii
I am not cv of him, but
ben niet bang voor hem, dock vrees
out zijnentwil.
afresh [afreS] opnieuw, •ederoni.
tAfric [afrik] sb Afrika; aj SH Afrikaansch.
Africa [afrika] Afrika.
African [afrikan] aj Afrikaansch; sb
Afrikaan, Airikaansche.
Africander, Afrikander [afrilcanda]
ZA „Afrikaander".
afront [afrDnt] tegenover; SH naast
Aft [aft] achter. [elhaar.
after [Rita] prep achter; naar, na, daarna,
later; cj itadat; cv all, asses welbeschottwd, per slot van rekening, tons'
(nog); be c, a thing, lets in den zin,
(a girl), werk
lets voor hebben ; be
maken van; be mi no good, niets
zijit schild voeren.
goeds
after-ages [altar-eid3iz] latere tijden,
volgende eenwen.
afterbirth [afta-bbl)] nageboorte.
after-clap [Rita-!clap] onvoorziene gebeurtenis (bij wijze van „staartje").
after-crop [fifta-krop] nagewas,na-oogst.
after-dinner [fifta-diva] na het diner
speech,
plaatsgrijpend of genoten;
(politieke) redevoering na het eten.
[Afla-gehn]
naspel,
twef•cle
aftergame
spel.
afterglow [fiftagloti] het nagloeien.
aftergrass [tifta-gras] nagras, etgroen.
after-life [alta-laif] latere leeftijd of
jaren ; het !even hiernamaals.
aftermath [fiftainaj)]nagras;fignasleep.
achterste.
aftermost [aftainoust]
afternoon [Alta-man] namidclag, cv
farmer, F iemand die den besten tijd
voor het werk voorbijlaat gaan ; them,
oflie,davns;cte,
middagtnee.
afterpains [fifta-peinz] naweeen.
afterpiece [afta-pis] nastuk(je).
aftertaste [altateist] nasuiaak.
afterthought [Alta-Pot] nagedachte,
later invaltende gedachte; (achter)nalcomende overweging; F nakomertje.
aftertimes [atta•tainiz] zie after.ages.
afterward, •iwards [Alta-wad, Altawadz] naderhand, later, daarna.
afterwit [fifta-wit] wijsheid, die te last
komt, het te last itizien van lets; cv is
everybody's wit, den put dempen its
het half verdronken is.
again [agen, agein] weer, opnieuw, nog
cells; verder; van den anderen haul;
mi and md, telkens en telkens (weer),
herhaaldelijk ; as big (much) cv, eens

aggravate
zoo groot (veel); what's his name
hoe beet hij ook weer?; he blew
several blasts, till the wood rangm.),
hij blies versclieiclene malen op zijtt
hoorn, tot het wood crvan (van de
weeroinstuit) weerschalde.
against [ageinst] tegen(over), aan, bij;
he hoped r, hope, hij bleef hopen
tegen beter weten in; lie worked cv
time, hij werkte tegen de klippen op.
'agape Eageipj net open mood stow
verbaasd.
e a gape [agapi] Gr liefdemaaltijd.
agaric [agarik, agarik] (blad)zwain.
agate [not] agaat ; lciiikker ; instrument
voor gotiddraadtrekkers.
Agatha [agal7a] Agathe.
agave [ageivi] 5ZA Ainerthaansche aloe.
SH
(aan)starend;
agaze Lag e
(stout) verbaasd, verstonid.
°tide
dag;
eettwe,
tijd;
age [eid3] sb
ouderdoin,leeftijd; of mi,ineerderjarig;
over boven de jaren ; under
minderjarig; full m/, meerderjarigheid
(21 jaar in Engeland); c../ of discretion,
de jaren des onderscheids (14 jaar);
(old) cv, ouderdoni, oude dag ; the
middle c,s, de middeleetiwen ; tai verouderen, otti worden; vi mid maken.
aged [eid3id] Dud, hejaard, bedaagd ;
the de ouden van dagen.
agency [eid3ansi] werking, ‘verkzaainheid; agentschap, agentuur; tusschenhoinst, bemiddeling; middel.
agenda [act3enda] agendas, tafel van
erkzaandieden.
agent [eid3attt] agent, handelende persoon, bewerker ; Sc & Irzaakwaarneiner,
rentmeester; agens; middel; a free (,),
in zijn handelen vrij persoon.
iagglornerate [agloinareit] (zich) opeen ► oopen, zich samenhoopen.
2agglomerate [aglomarat] of opeengehoopt; sb agglomeratie opeenhooping;
doorvulkanischewerhing opeengehoopte
rotsinassa.
agglomeration [aglomareiSan] aggloineratie: opeen-, sainenhooping.
lagglutinate [agliitinat] aj sameukle.
languages, agglutineerende
vend ;
talen.
2agglutinate [aglfitineit] aaneenlijmen,
sainenkleven.
agglutination [agliltineiSan] aandenhinting, samenkleving.
aggrandize [agrandaiz] vergrootee,
aggrandizement [agrandizinant] vergrooting.
aggravate [agraveit] verzwaren; ver-
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ai

rrgeren; F het land opjagen, verbitfe• tagoing [agouit3] aan den gang.
ren ; tarter, tergen.
agonist, agonistes [aganist, aganistiz]
aggravation [agraveiSan] verzwaring, strijder, kampvechter.
aandiicking'2 , verergering; baloorigheid. agonize [aganaiz] vi met den dood
aggregate [agragit] aj gezamenlijk,
%vorstelen, op het uiterste liggen , zie coliectief; sb verzatneling,gelteel,totaal togen; vt
martelen, folteren, kwellen.
(soul), massa (van alle bestanddeelen); agony [avid] (doods-)strijd; worstein the
globaal (genomen). ling; zielsangst, zielepijn, foltering•
'aggregate [agrageit] samenvoegen, hoogste spanning, toppunt, paroxysme;
bijeenbrengen, verzamel -en; opnemen the mi column, jamtnerkolom in de
(als lid). Engelsche couranten, die de advertenaggregation
[agrageiSan] verzameling;
lien bevat betreffende vermiste familiehet opnemen (als lid).
aggregative [agrageitiv] collectief; § agrarian [agrarian] aj
agrarisch; oni
gezellig.
(van enz.) het landbezit ; akkerbouw..;
aggress [acres] aanvallen, aanranden. c.
law, akkerwet; sb agrarier.
aggression [av„refaii] aanval ; aanran- agree [agri] vi overeenstemmen,
overding.
eettkomen; het eens worden of zijn;
aggressive [agresiv] aanvallend, vecht-, overweg
kunnen (met ivith);
on, het
strijdlustig,
eens worden of zijn over; N to a proaggressor [agress] aanvaller,aanraiider. position,
ears voorstel aannemen • beer
aggrieve [agriv] bedroeven,benadeelen, does
not
with me, bier )canik Met
krenken; onrecht doers ; cvd bedroefd ;
verdragen, bekoint mij slecht; cv like
chagrijnig, knorrig•
dogs
and
cats,
als liond en kat !even ;
aghast [agast] outer.
vt aannemen, later gelden.
agile [ad3i1, ad3ail] gauw, rap, vlug. agreeable [agriab'l] aangenaam; overagility [ad3iliti] ganwigheid, rapheid,
eenkonistig (met to); if you are c.),
vItigheid•
als u het goed vindt, als u er niets tegen
agio .[ad3io, eid3io] agio, opgeld.
Debt.
agio•jobber [ad3to-d3oba] betirsspe- agreeably [agrfabli] aangenaam; ", to,
culant.
overeenkomstig, volgens.
rtgiotage [ad3iotid3], beursspel, betas- agreement
[agrimont] overeenstemspeculaties.
ming, overeenkomst; verdrag, vergelijlc,
-agitate [ad3iteit] bewegen, schuddett;
accoord; afspraak.
beroering brengen, ontroeren; be- agrestic
[agrestik] landelijk, boersch.
Epreken, (in het openbaar) behandelen; agricultural
[agrikvitSaral] landbouwpropa:zanda makett (voor .for).
landbouw...
agitation [ad3iteiSan] beweging, on- agriculture
[agrikvltSa]
landbouwrust ; beroering, roerigheid, woeling;
'<untie; akicer-, landbonw.
(openbare) behandeling ; (politieke) cam- agriculturist
EagriluiltSaristilandbouwpagne.
ktindige; landbouwer.
agitator [ad3iteita]
& volkstnenner, agrimony [agrimani]
leverkruid.
stokebrand, onruststoker, woelgeest.
agronomy Lagronami] land bonwkunde.
aglet, aiglet [aglat, eiglat] nestel.
aground [agratind] rz; aan den grond,
aglow [aglow] veritit, gloeiend 2.
gestrand; fig in verlegenheid, in de kletn.
agnail Lagneii] nijd- of mjnagel.
ague [eigyi] (malaria)koorts, (koorts).
agnate [agneit] of verwant van vaders- rifling
.
zijde; sb bloedverwant van vaderszijde. ague-fit
aanval van koorts.
aviation [agneifan] verwantschap (in aguish [eigjitif] koortsig, rillerig.
de mannelijke linie).
a h [a] ach.
Agnes [agniz] Agnes.
a-ha, a-ha [dila] Itoera; zie ook !rata.
agnomen [agnotiman] bijnaam.
ahead [shed] voornita, voorwaarts, voorAgnoitie [agnostik] aj agnostisch ; sb
aan ; haastig, hals over kop ; he isr,of
agnosticus, agnostisch denker•
us, Itij is oils vooruit, is ors de baas.
Agnus Dei [avias di-at] Agnus Deia aheap
[ship] op een hoop.
ago [non] geleden.
[Lain Gods. ahem [skein] Inn !
agog [agog] verlangend; cv on (for), ahoy [ahoi] rz: heiho!
belust op, dol op; he was (,) to..., Jai [at] ja.
hrandde van veriangen
"ai Lai]
aai, ai, luiaard.

,
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albatross

.

aid [eid] vt helper bijstaan • bijdragen air-race [ea reis] vliegwedstrijd
tot ; c., and abet, de hand reiken, hand- air-sack [ea-sak] luchtzak (bij vogels).
langersdiensten bewijzen; vihelpen,;sb air-shaft [ea•Saft] luchtgang.
hulp, bijstand, steun; subsidie, -f• milde air-ship [ea-Sip] tuchtschip.
gift; helper, _-ster; in c, of, ook: ten air-thread ea-Pred] herfstdraad.
hate van.
air-tight rea-tait] luchtdicht

aidance [eidans] SH 1111111, bijstand.
air-trap [ea-trap] luchtklep (in rioleni.
faidant [eidant] behulpzaani, helpend. air-woman [ea-woman] aviatrice.
aide-de-camp [Fr] aide-de camp.
'airy [ell] (hoog) in de Incht, luelitig;
aigret(te) [eigrit] gm egret,kleine witte
ijI; r.icastles, hichtkasteelen.
reiger ; aigrette.
`lairy [Bari] zie aerie & area.
diguillette [eigwilet] zie aglet.
aisle [ail] vleugel van een gebouw, zijail [eft] schelen, schorten; what ma's
beak; doorgang tusschen stoelen of
you ?, wat scheelt er aan ?
Unliken in een kerk.
ailing [eilii3] ziekelijk, sukkelend.
alt [en] eilandje.
ailment [eilinant] ziekte,ongesteldheid. nitch•bone [eitSbouti] zie edge-bone.
'aim [elm] vi inikken, doelen (op at), Aix-la-Chapelle [eiks-la-Sapel] Aken. •
streven Haar; SH gissen; he (•/ed at ajar [ad3fi] op een kier, half open ;
me, hij mikte op !nib het was op mij
his temper was c-', hij was uit zijii
gemunt; vt aanleggen (op at), richten ake [elk] zie ache.
[Mu'te'r.
op of tegen.
[alsimbo] in de zij(de); with
cairn [elm] sb oogmerk, doel(wit). his arms mi, net de handers in de zij.
ain't Leila] P = am (is, are) not & akin [akin] vermaagschapt, verwanr.
have (has) not. alabaster falabilsta] sb albast ; a,' . ,,,,
lair [ea] sb Lucia, windje ; (adem)tocht ;
albast, albasten.
p ‘vijs(je), lied, melodic; voorkomen; air; , alack [alak] helaas !
houding; Sti 'Haider; be in theca, in i alack-a-day [alak.a.dei] ach!, helaas!
de lucht zitten, fig hangers; he gives ' alacrity [alakriti] wakkerheid, monterhimself c,s, hij geeft zich airs. ' held ; bereidvaardigheid ; gretigheid.
"air [ea] vt lucht geven (aau)u, luchten `2; alamode [alamottd] naar de mode; o...
geuren !net; vr (.., oneself, een Itichtje (silk), soort van (twine zijde.
scheppen.
Alaric [alarik] Alaric.
air-balloon [ea-balati] luchtballon.
'alarm [altim] sb alarm, alarmsein,
air-bed [ea-bed] luchtbed.
br andsignaa I; alarmeeri ng,, onrust, angst:
air-bladde• [ea.blada]
wekker(klok); nivel (bij 't schermen);
luchtblaas;
zwemblaas.
the c, was given, er werd alarm ge.
air-brake ,[ea•breik] luchtrent.
maakt; they took the (..,, zij roken lout.
air-built [ea-bill in de litcht gebouwd. 2alarm [aliiiii] vt alarmeeren, veront.
!listen, beangstigen; waarschuwen.
air-craftrea-kraft luchtschip; luchtvloot.
air-cure Cea•kjila luchtkuur
alarm-bell [alilm-bel] alarinklolc.
.
air-drawn [ea-drem] ingebeeld.
alarming [alamit3] verontrustend ; roily
•
airer [eara] droogrek.
[-Ii] verontrustend,onrustbarend,bedenkelijk.
air-gun [ea-gvn] windroer, •buks.
air-hole [ea-houl] tuchtgat.
alarmist Plamisti alarmist, alarmmaker.
airily ['drill] luchtig.
•
alarm-post [alarn-poust] X loopplaats.
airiness [erinis] luchtigheid.
alarmplaats.
airing [erii3] het iticitten of ventileeren ; alarm-watch [alani-wotS] wekker(ktok)
beweging, wandeling of rijtoer in de alarum [alaram] zie alarm.
vrije lucht ; take an c..), een luchtje alas [alas] helaas ! •
scheppen.
.w
k oorli
l b [alb]J
aellibloor
air-level ea-leval] luchtbelwaterpas.
a lbacore R[al<lbaakibcel]
air-man ea-man] aviateur, vliegenier. Albania [albeinja] Albanie.
air-pipe ea•paip] luchtbuis (op schepen Albanian [albeinian] aj Albanisch ; sb
en in mijnen).
Albanier, A lbaan.
*air-plane [ea-plein] luchtvliegtuip.-,.
Albany [albani] Albanie: wijk in Piccadilly.
air-pocket [ea-pokit] luchtzak, gat in de
air-power [ea-pano] luchtvloot. Clucht. albata [albeita] Berlijnsch zilver.
lex albatro,
air-proof ea-prof] luchtdicht.
alba tross [albatros]
air-pump [C)-pmnp] luchtpomp.
stormvogel.
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albeit

achtig.
Albigenses [albid3ensiz] Atbigenzen.
albino [albino, albaino] albino, witteling, kakkerlak.
Albion [albian] Albion, Engeland.
al bugineous [albjud3inias] eiwitachtig.
album [albam] album, gedenkbotk;
Am vr,eentdelingenboek.
albumen [albjamin] eiwit(stof).
albuminous [albjilminas] eiwitachtig,
-houciend.
alburn(um) [aIbbnam] spirt.
alchemical [alkemilel]alchimistisch.
alchemist [alkamist] alchimist, g'ottdalchemy [alkami] alchimie.
[maker.
Alcibiades [alsibaiadiz] Alcibiades.
alcohol [alkahol] alcohol, wijngeest.
alcoholic [alkaholik] alcbholisch;
liquor, sterice drank.
Alcoran [alkoran, alkoran] de Koran.
alcove Ealkouv, alkouv] alkoof ;zomerhuisje, pried!.
alcyon [alstan] ijsvogc,I.
alder [olda] 0 els, eizehoom.
alderman foldaman] raadslteer, wetbonder, schepen ; na, in chains, 1 lcalkoen
met sancijsjes behangen.
alders [oldan] van elzenhont, elzen.
Aldershot [oldafot] Aldershot.
ale [ell] ale, bier.
aleconner [eilkona] keurmeester van
brood en bier.
alee [all ]
aan lij(zij).
alegar
eillgo] bierazij%
ale-hoof [eillifif]
aardveh.
alehouse [eilhaus] bierhuis.
alembic [alembik] distilleerkolf.
alert [als)t] aj waakzaaiu, walcker ; vlug ;
sb alarm; be on the (v,op zijn hoede zijii.
alertness [alt tnis] waakzaa mheid, wak-

kerlieid, vItigheid.

ale-wife [eilwail] bierlwisliondster.

Alexander [aiivzanda] Alexander.
Alexandria [aligzandria] Alexandria.
Plexandrine
[aligzandrin]
alexan-

driinsch viers, alexattdrijn.
nlexipharmic [aleksifamik] tegettgif(t).
All [aU], Alfred [alfracl] Alfred.
algaineerv. algae [alga, ald3i] zeewier.
algebra Eald3abrai algebra, stelkunst
a lgebraic,algebraical [ald pbreiikeld
stelkunstig.
algebraist [alpbrei-ist] algebraist, stetk undige.
Algeria plciriol Algiers.

all
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alhoewel; toegegeven dat.
albeit
Albert falbat] Atbert(us); sv (chain),
korte horlogeketting.
al bescen t rdlbesanti wit wordend ; wit-

Algerian [ald3irian] ajAlgerijnsch sb
A Igerijn.
Algerine [ald3arin] Algerijnsch.
Algernon [auf3anan] Algernon.

algid [ald3id] (ijs)kond.
Algiers [ald3idz] Algiers.
algorism [algarWin] Arabisch tientallig
stelsel.

Algy [ald3i] F verk. v. Algernon.
alias [eilias] anders gezegd of gevoeind;
andere naam, aangenomen imam.
tilibi [alibai] alibi.
AliceLolls] Elsje.
alien kiljan] aj vreeinc1 2, buitenlandsch ;
sb vree ► deling, buitenlander.
alienable [eiljanab'l] vervreemdbaar.
'alienate [eiljaneit] vt vervreemdee•
`2 alienate [eiljanat] of vervreemd.
alienation [eiljaneiSan]vervreemdingo;
(mental) —,
verstandsverbijstering,
trankzinnigheid.
alienee [eiljani] persoon aan wie(n)iets
overgedragen wordt.
alienist [eiljanist] krankzinnigendolcter,
psychiater.
'alight [Ault] of aangestoken, opgestoken; hi brand; verlicht.
'2 alight [alait] viuitstijgen, afstijgen (nit

from), neerstrijken (op on); alstappen
Din at).
align [alain] zie aline.
alignment [alainmant] het richten;
(roo))lijn.
alike [alaik] gelijk, 66nder; evenzeer.
aliment [aliment] voedsel, spijs; onder-

'loud (zie alimony).
alimental [alimental] voedings...
alimentary [alimentari] voeclend; cv
canal, spiiskanaal.
alimentation [alimanteiSan]voeding(s-

kracht); onderliond.
alimony [alimani] onclerhoud, ttitkee-

ring, aliu teutatie.

aline [alain] vt op eerie lijn plaatsen,
opstellen ; richt en ; in de rooilijn brengen;
t. zicit Haien, zicii in 't gelid scharen.
aliquot [alikwat] opgaand(e); c part,

evenredig deal.

alive [alaiv] in !even, levettd(ig); zich
bewust van; vatbaar of gevoelig (voor
to); cvwith, weinelend van; proudest
man cv, de hoognioedigste van de
alkali [alkali] kali, loogzout. [wereld.
alkaline [alkalaitt] loogzoutachtig, alka•
!Bch.
all [oI] a/ (ge)heel, gansch, edn en al;
alle, alles; ad heelemaal); sb al(les);

(,\%., and every (sundry), alien zonder
onderscheid ; ,v along, a Id oor, steeds ;
ev along of, zie along; c, at once,

Allah
plotseling ; r, but, nagenoeg, zoo ;hoed
als ; c, day, den heeleit dag; cv of us,
wij alien ; cv of a sudden, plotseling ,
cv over, geheel en al, van top tot teen ;
mi right zie right;
the better, des
te beter; c, the same zie same; after
c,, zie after; at cv , over liet geheel ge•
nomen; in eenig opzicht; in het minst ;
toch; not at
in het geheel niet, vol.
streht niet; for cv , niettegenstaande,
al... ook nog zoo...; in c,, in het geheel,
totaai ; cv in alles; geheel een ; why
Leyden of c•-, places?, waarom nu
joist 1 eidett ? Sp twenty c,, twiutig
gelijk; site was his cv, was hem sites.
Allah [ala] Allah.
allay Dien (doen) bedaren ; verlichten,
verzachten, matigen, verminderen.
allegation [aligeijan] aanhaling, aan•
voering, be wering.
allege [aled3] aanhalen, aanvoeren, bijbrengen ; beweren.
Alleghany [alageini] c, Mountains,
Allegliany gebergte in N. Aweril,a.
allegiance [alid3ans] getrouwheid (van
onderdanen), aanhankelijkheid, *Peen.
plichtigheid.
allegoric(al) [alagorik(al)
zinnebeeldig.
allegorize [alagaraiz] viallegorisch of
zinnebeeldig voorstellen; vizinnebeeldig
spreken.
allegory [alagari] allegoric, zinnebeeldige voorstelling.
alleluiah [alaljiia] hallelujah ; 0, Ida.
verzuring.
Allemanic [alamanik] allemannisch,
oud-duitsch.
alleviate [alivi-eit] verlicliten, verzachten, lenigen.
alleviation [alivi eiSanJ verlichting, vet-zachting, leniging.
alley [all] steeg, laan, gang; (kegel).
baan; doorgang tusschen stoeleit of
bankers (in een kerb) alikas ; The
de effectenhoek (te Louden); blind
blind steegje, slop.
alikas.
alieytaw
All-father [olfa6a] Al-vacier (Odin).
All-Fools'-day [ol-fillz-dei]gekkendag,
all-hail [olheil] 1161! [isle April.
All-hallows[Olhalouz]zie All Saiizts'day.
All-Highest Colliai.ist] allerhoogste; the
Zijne Majesteit Wilhelm IL
alliance[alaians] verboud, bond(genootschap), verbintenis, huwelijk; verwantschap.
alligation [alig,eifan] verbinding, legeering.
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allure

alligator

ialigeit.)1 kaaiman, Auterikaausclie krokodil.
alliteration [alitareiSon] allitteratie,
stalrij ii.
alliterative [alitarativ] allitereerend,
stafrij ii...
allocate [alokeit] aattwijzen, toe(be).
deelen, verdeeleti.
allocation '[alokeiSan] toe(be)deeling ;
aanwijzing, vaststelling, plaatsaanwijzing., opstelling.
allocution [alokjilSan] aanspraak, cedevoering, RK allocutie.
aflodiaal, onleenroeallodial
rig, vrij van leenrecht.
alloditim [aloudiani] allodiaal goes,
%I- 0 land, zonneleen.
allonge [alon3] verlengstuk (au., wissets voor meerdere endossementen).
allopathy Ealopaj7ij allopathie.
allot [slot] toe(be)deelec, toewijzen, toekennel', toemeten,
allotment [alotmant] toe(be)deeling,
toewijzing, aandeel ; lotsbeschikking.
(leveits)lot ; perceel; c, system, verdeeling van land in kleine stakken ter ver,bouwing door de armere klassen tegen
een lage pacht.
allottee [slob] persoon aan wie(n) iets
toebedeeld wordt.
all-overish [OlouvariS] F onlekker,niet
erg wel.
allow [alau] vt toestaan, toelaten, vet%
oorloven; (toe)geven; toekennen, bewilligen ; erkentien ; Sc &Am bewereu;
denken, vermeenen; vi cv for,
Ant
(als verzachtende oiustaiidigheid) in aaninerking netnen; c.d of, toestaati, toelaten, laten passeeren,

allowable [alauab'l] gepermitteerd,geoorloofd.
allowance [alattans] sb liet toestaah,

toelating, verloi, vergunning ; toegevendheid, oogluiking; (aan)deel, porde, toelage ; rabat, refactie, reductie; Sti voor.
rang; monthly cv , inaandgeld ; vt een
toelage verleeren; op rantsoen stellen.
alloy [aloi]sb allOoi, gehalte, bijmengsel,
vt legeeren; mengen.

all-round [51-raund] van alle markten
flails; ", price, doorsneeprijs.
All-Saints'-day [Olseintsday] Allerheiligendag, Allerheiligen (1 Nov.).

All-Souls'-day [olsoulzdei] Allerzielendag, Allerzielen (2 Nov.).
all-spice[81spais]Jamaica peper,
allude Ealjildj zinspelen,doelen (op to).
allure [aljila] (aan)lokken, verlokkeh,
verleidea.
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allurement[aljaamant] aan , verlokking, alp [alp] (hooge) berg 2 ; the Alps
lokmiddel; aantrekking(skracht), verlei[(31-alps] de Alpen.
delijkheid.
alpaca [alpaka] alpaca: (Pernaansche
alluring [aljuriq] aanlolckelijlc, verleikameelgeit & wol(stof).
delijk.
alpha [alfa] alpha, a.
allusion [allii3an]
toespeling.
alphabet [alfabit] alphabet, abc!.
allusive [aljilsiv] zinspelend.
alphabetic [alfabetik] rvticalozIpliabealluvial [alluvial] alluviaal,aangeslibd. Alpine [alpain]
Alpinist
[alpinist] Alpinist, bergbealluvium,aansliballuvion [aljetvian]
kiimmer.
LlIttvittin [aljaviam] bang,aangeslibd
already [ilredi] al, reeds, 0 bereids.
land:
'ally [alai] vt verbinden (met with), Alsace [alsifis] de Elzas.
verwant maker (aan, to); vereenigen; Alsatia [alseiSa] de Elzas; t Alsatia
vi zich verbinden ; the allied powers,
(berucht gedeelte van Louden).
de verbonden mogendlieden, de geal- Alsatian [alseifan] aj Elzassisch ; sb
ally [alai] sb bondgenoot. [lieerden.
Elzasse•, Elzassisclte.
ally [all] zie alleytaw.
also [Colson] ook,' insgelijks, evetteens.
almanac [ohnanalc] almanak.
alt [alt] Jalt; be incv, geexalteerd zijn.
almightiness [Ohnaitinis] alinacht.
altar[olta] altaar; communiebank of
almighty [Olmaiti] ajalmachtig ; kolos-tafel (in de episcopale kerk).
saal; them, dollar, !Coning Dollar, de alta•-cloth [olta-k10] altaarkleed.
Mammon ; ad
allemachtig, kolossaal; altar-slab [olta-slab] altaarsteen, boven•
sb the Almighty, de Almachtige.
stint van een altaar.
almond [ainancl] amandel; n.is (of the alter [olta] (zich) veranderen, wijzigen.
throat) amandelen (in de keel).
alterable [451tarab'l] verauderlijk, to
veratideren.
almoner [almana] aahnoezenier.
almonry [almanri] aalmoezeniershuis,, alteration [oltareiSan] verandering,
almost [ohnoust, -mast] bijiia, nagewijzigittg.
noeg ; his cv impudence, zijn aan alterative [oltarativ] veranderend, wijzigend.
onbeschaaindheid grenzende bonding.
alms [aniz] aahnoes.
altercate [altalceit, of-] twisten,icibbekrakeelen.
alms basket [Ainz•baskit] aahnoeskorfje; live on the cv,; vat! de open- altercation [altakeiSan, of-] (voorden).
twist, krakeel, woordenwisseling.
bare Iiefdadiglteid !even, genadebrood
alms-box [fintz-boks] armbus. [eten. 'alternate [altaneit, 61-] vt of-, out-,
alms•deed
B liefdegift, aal- verwisselen; vi elkaar afwisselen.
!noes.
9 alternate [althuat, of-]ajafwisselend,
verwisselend; sb Am plaatsvervanger.
alms-house [ainz-lians] armen-, provenierslinis; hofle.
alternately [althuatli] afwisselend,om
de beurt, beurt out beurt.
alms-people [ainz•pip'1] bedeelden.
aloe [Ilion] 0 aloe
alternation [altaneiSan,
rvnity
aloft [aloft] hoog, hovel!, onthoog 2, in [altbniti] afwisseling.
de hoogte,
aj afwisseaan delc; in de mast.
alternative [altimativ,
alone [aloun] aj alleen; et-:lizaam; ad lend; ander (van twee), alternatief ; sb
a11::611, enkel.
alternatief, liens (nit twee); I had no cv,
along [alorl] prep & ad langs...(heen);
er stolid mij gees andere weg open.
door : all cv, aldoor, bestendig, steeds ; althea [alPia] heenist.
it is all cv of him, • het is alles zijn although [Oldou] alhoewel,(of)schoon,
schuld; cv with samen (tegelijk) met ; altimeter [altitnata] hoogtemeter.
cv side, naaste Iliander;
langs zij; altimetry [altimitri] hoogtemeting.
cv side of, fangs; naast'2 ; come v side, altisonant [altisanant] hoogIclinkend;
naast ellcander schieten.
fig hoogdravend.
aloof [alilf] op een afstand 2, ver 2 ;
altitude [altitjild] hoogtee, diepte ; verloefwaarts, to Ioevert.
lievenheid ; be in one's c,s, F de hoogte
aloofness [alufnis] ontoeschietelijkheid,
hebben; erg in zijn nopjes zijn.
alts; altvicol.
gereserveerdheid.
alto [alton]
Most [illost] Aalst.
altogether [61 tageoa] al tenia al,allemaal,
aloud [stand] lnid(e),overluid,hardop.
allegaar, alles satnengenomen, in (over)
&ow [aloe]
lunette'',
het gelteel ; heelemaal.

altruism

21

amerce

altruism [altruivin] altrutsme (tep,en- ambiguity [ambigjilliti] dubbelzintilggestelde van egoisme), liefde tot den

held.

altruist [altruist] altruist.
Enaaste). ambiguous [ambigjuds] dubbelzinnig.
alum [atm] sb aluin; vt net ain't] door- ambit [ambit] onitrek, omvang.
tielchen, behandelen of daarin doopen. ambition [ambiSan] eerzucht.

aluminium [aljuntiniam] aluminium.
ambitious [anibiSas] eerzuchtig; miot,
aluminotts Ealjaminas] aluinachtig.
begeerig naar.
alveolar [alviala, alviala] alveolary amble [amb'l] vi den telgang gaan;
[alvialari, alvialari] tandkas....
gemaakt stappen ; sb tel-, pasgang.
alveole [alvioul] alveolus [alvialas] ambler [anibla] telganger, pasganger.
lioningce1; tandholte, -has.
amblingly [ambligli] in den telgang;
C alway Lolwei] zie always.
op ziju gemak (stappend).
always [olweiz, alwiz] altijd, altoos, Ambrose [ambrouz] Ambrosias.
gedurig.
ambrosia [ambrouzia, -3ia] ambrozijn,
Alwin [olw
in] Alewijn.
godenspijs.
sun [ant] lste pers. tegenw. tijd van be. ambrosial [ambrouzial] van ambrozijn,
amability [amabiliti] zie amiability.
hemelsch, goddelijk, heerlijk, kostelijk;
atnadou [antadli] louder, zwam.
welriekend.
( amain [amein] met kracht, nit alle Cambry [ambri] spijskamer, heilige
macht, geweldig ; 0 let go cv, vier!;
vatenhast; vliegenkast.
lower cv, strijk !
ambs-ace [amz-eis] dubbel aas of 66a;
amalgam [amalgam] amalgama, meng- tegenslag.
ambulance [ambjalans] ambulance
amalgatnate [ainalgameit] (met kwik) (-wagers).
tittligen, zicli ve•binden.
ambulant [atubjalant] ambulant, trekamalgamation [amalgameiSan] aural- kend, wandelend, van plaats tot plaats
gainatie : nienging met kwik.
reizend.
amanuensis [amanjuensis] amattuen- ambulatory [ambjalatari] aj wandesis, (af)schrijver.
lend, ommegnand ; co, court, roudgaand
amarant(h) [amarant, -I)]
amarant; gerechtshof; sb zuilengang; (overdekte)
purper.
wandelplaats.
amass [mils] ophoopen, opeenstapelen, ambuscade, ambush [ambaskeid, antes
verzamelen.
bilS] hinclerlaag.
amateur [antata, amatjua] kunstvriend, ameer [anfia] emir.
amateur, clilettant, liefliebber.
Amelia [atifilja] Amalia.
amateurish [amatjuriS]dilettanterig.
ameliorate [amil
iareit] vt beter maken,
amatory [antatati] verliefd ; liefde(s)....
verbeteren; vi beter worden.
amattrosis [aniarousis] zwarte staar. amelioration[anfiliareiSan]verbetering;
amaze [ameiz] vt verbazen; sb ( ver- veredeling.
hazing.
amen [eimen] sb amen ; vt ja en amen
amazedness, amazement [ameizidnis, zeggen op; eindigeu.
ameizmant] verbazing.
amenable [aminabl] meegaand, gezegamazingly [ameizigli]verbazend(ook : gelijk, handelbaar; vatbaar (voor to);
amazon [amazan] amazone. [-=). verant•oording schuldig (awl to), ver(ambages [atubid3iz] ‘vijdloopigheid, ant woordelijk.
oinhaal (v. woorden) ; fig kronkelpaden. amend [amend] vt (ver)beteren; vi beter
ambassador [ambasada] gezant ; am- worden,aich beteren.
bassadeur.
amendment [amendmant] verbetering,
ambassadress [ambasadris] afgezante ; beterschap; amendement, wijziging, geambassadrice, atnbassadeursvrouw.
wijzigd voorstel.
amber [amba] amber, barnsteen.
amends [anietidz] vergoeding; make
cv, vergoeden, goedmaken; an honouambergris [ainbagris] grijze anther.
ambidexter[ambideksta] die even vaar- rable cv, amende honorable.
dig is net beide halide!' ; dubbelhartig amenity [ameniti] bevalligheid; lievigmensch.
held; het aangettame; minzaamheid;
ambidextrous [ambidekstras] beide amenities, vriendelijkheden, beleefdhalide!' even goed kunnende gr,ebruiken,
reclitsch en linksch; dubbelhartig.
amerce [autos] in de boete slaan, b e.
ambi e nt [gmbiant] oniringend.
boetett (met in); (be)sttatien.
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amercement [ambsmant] (geld)boete.1 thing, het komt op hetzelfde nut . ; sb
America [amerika] Aerika.
m
bedrag, beloop, som.
American[amerikan]ajAmerikaAn(sch); amour [amino] amourette, minnarij.
(., cloth, wasdoek ;sb Amerika an(sche) ampere [Fr of ampea] fr ampere.
Americanism [amerikaniz'in] Ameri• i amphibia [amtibia] tweeslachtige diekanistue.
ren, amphibieen.
•
Americanize [amerikanaiz] vt verameri• amphibian [ainfibian] tweeslachtig
kaanschen; naturalizeerenals Amerikaan;
(flier).
vi Americanistnen gebruiken.
amphibious [amfibias] tweeslachtig.
amethyst [aniaNst] amethist.
[rig. amphibrach [ainfibrak] - versvoet.
amethystine [emaNstin] amethistkleu- amphiscians [anifiSianz] amphiscii
.amiability[eimiabiliti] beminuelijkheid,
[ainliSial] dubbelschadimigen.
beminnenswaardioheid.
amphitheatre [ainfiPiata] amphitheater.
amiable [eimiabl] liefelijk, beminnelijlc, amphitheatrical [amfipiatrilcl] amphibetninnensvvaardig.
theaters-geMjze (gebouwd).
amianth, amianthus [atnialiP, -Pas] amphora [ainfara] amphora : aarden
steenvlas. •
vaas of vat met twee handvatsels of
amicable [amikab'I] vriendelijk, vriend•
ooren.
schappelijk, minnelijlc.
ample [ampl] wijd, ruim, breed(voerig),
amid, amidst [amid, amidst] te midden
overvloedig, ampel.
van, onder ; re, ships, 0 midscheeps.
ampleness [ampinis] wijdte,ruimheid,
amiss [antis] verkeerd, niet in orde, te
grootte, breedvoerigheld, overvloedigonpas, inis ; take a thing`,:i, iets kwalijk'
heid.
nemen, misduiden; what is c■d, wat amplification [amplifilcciSan] uitbreischeelt er aan ?
• ,
amplifier[amplifaia] uitbreider. [ding.
amity [ctiniti] vriendschalL
amplify [amplifai] vt ultbreiden ; aanammeter [aniata] fr. amperemeter.
vullen, ontwikkelen; vizicli nitbreiden;
ammonia [amounia] ammonia(k), vlug (-.., upon, uitweiden over.
loogzottt•
amplitude [amplitjtid] omvang, uitgea mmoniac [amounialc] ammonialc....
breidheid, nitgestrelitheid ; § amplitudo ;
ammonium [amouniam] ammonium.
fig hoogtepunt.
ammunition [amjuniSo ► ] ammunitie, ampulla [ampvla] RK ampul.
krijgsvoorraad.
amputate [ampjuteit] amputeeren, afammunition-boots
[amjunijanbilts]
zetten (v. lichaamsdeelen).
X model-schoenen.
amputation [anpjuteiSan] amputatie,
ammunition-bread [ainjuniSan-bred]
afzetting; fig belcorting, besnoeiing.
X kommiesbrood, soldateiibrood.
amuck [ainDk] amok; run c,, (on, at,
amnesty [amnistii sb vergiffeuis, am- against), amok maken, te keer gait
nestle; vt antnestieeren.
tegen, te lijf gaali.
amok [amok] zie amuck.
amulet [ainjulit] amulet, talisman 2.
among, amongst [amml, ainugst] amuse [atlijilz] vt aniuseeren, vermaken ;
wider, te midden van, tusschen, bij ; we
aan 't lijiitje 'louden, paaien (met with);
had ten sliilliugscv us, met ons alien.
vr mb., oneself, den tijd verdrijven, zich
amorist [amorist] minnaar; minnebezighouden of amuseeren (met with).
dichter.
amusement [amjfizmant] amusement,
amorous [amaras] verliefd ; liefdes...,
vermaak, tijdverdrijf.
[Wk.
minne...
amusing [amjazin] amusant, vermakeamorphous [am9fas] amorpli, vormloos, amusive [amjaziv] ainusant, onderonregelmatig van vorm. houdend, vermakelijk.
tamort Eam2t1 sterveud ; SH neerslach- Amy [eimi] Ainalia.
tig, moedeloos.
•
amygclalate [amnigdaleit] ajamandel....
amortization [ainQtizeiSaii] overgang Ian [an] een, eene.
(v. goederen) in de doode hand ; antor- 2an [an] t & 0 zoo, indien ; (als)of ; al.
tisatie, schulddelgiwr.
ana [eina] (verzameling van) anecdoten,
amortize EaniQtaizi in de doode hand
gezegden, enz. van of omtrent bekende
overdragen; amortiseeren.. afbetalen,
personen.
delgen (v. e. schuld)•
anabaptisin [anabaptiz'm] leer der
amount [anti-twit] vi bedragen; beloowederdoopers.
pen, 'omen (op to); it c,s t9 the same anabpptist [anaboptist] wederdooper.
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anabaptistical [anabaptislikal] wederdoopsgezind ; wederdoopers....

anfractuous
ancestor [ausista] voorvader, stamvader, voorzaat.

anachronism [analcraniz'in] anachro- ancestral • [ansestral]
nisme.

anaconda [anakonda] grootste soort

erf....

voorvaderlijk,

ancestry [ansistri] voorouders, vaderen;

afkomst, geboorte.
van boa constrictor.
anchor [alio] sb anker2; fig plechtanker; SH kluizenaar ; vt (ver)ankeren;
Anacreontic [anakriontik] anakreontisch (gedicht).
vi ankeren.
anchorage [arikarid3] ankergrond,
anaemia [anitnia] bloeciartnoede.
ankerplaats •, ankrrgeld; SH ankertuig.
anaemic [anemilc] anemisch, bloedarm.
anaesthetic [anisPetik] pijnverdoovend anchoress [alkaris] kluizenares.
(niiddel).
anchoret [nrikarit] "drite, kluizenaar,
heremiet.
anaesthetize [anisj, itaiz] gevoelloos
maken, wegmaken.
anchor-hold [aiVca-hould] ankergrond.
anagram [anagram] anagram, letter- anchor-ice [atIka-ais] grondijs.
ansjovis.
keer.
anchovy [antSouvi]
analects [analekts] analecta,bijeenver- ]ancient [einSant] mid; the c,s, de
Ouden.
zainelde stukken van schrijvers.
analeptic [analeptik] versterkend (ge- 2 tancient[einSant] vlag; vaandrig.
anciently [einSantli] van ouds; voorneesmiddel).
heen, eertijds.
analogical [analod3ikal] analogisch,
(ancientry [einSantri] de ouden (van
analoog, overeenkomstig.
analogize [analad3aiz] door analogie dagen); oudheid, het oude.
ancillary [ansilari] dienstbaar, onderverklaren.
geschikt (aan to) ; 0111)....
analogous [analagas] analoog, overand [and, and, an] en.
eenkomstig.
analogy [analad3i] analogies, overeen- Andalusia [andalaS(i)a] Andalusi6.
icomst(igheid), overeenstemming, gelijk- andante [anclant.7, andanti] J andante.
Andes, The c, [6i-andiz] de Andes.
vormigheid.
analphabete [analfabit] analphabeet. andiron [andaian] vuurbolc; haardijzer.
analyse, analyze [analaiz] ontledens,
Andrew [andril] Andries, Andreas:
ontbinden, oplossen, analyseeren.
Merry cv , Jan Klaassen, hansworst.
analysis [analasis] analyse,ontledinge;
ontbinding; oplossing ; overzicht (van androgynous [androd3inas] tweeslachtig.
den inhond).
analyst [analist] ontleder; scheilcundige. Andronicus [andranaikas] SH [ancironilos] Andronicus.
analytical [analitikal] analytisch, ontanecdotage [anikdoutid3] (verzatneledend.
ling van) anecdoten ; woordspeling op
ananas [aneinos, ananas] ananas.
dotage: sufferige toestand, waarin be.
vers.
anapaest [anapest, -gist]
jaarde lieden gaarne large verlialen
voet.
doen.
Oanarch [anal] anarchist, woelgeest.
anecdote [anikdout] anecdote; c,s, onanarchical [anakilc'1] regeeringloos.
uitgegeven historische bijzonderlieden.
anarchist [anakist] anarchist.
anarchy [analci] anarchies, regeering- anemometer [attainomata] windineter.
anemone [anemani] atiemoon, windloosheid.
bloent.
anathema [a:InPaina] ban, (ban)vloek,
vervloeking, a:lathetna.
an•end [attend] 1 overeind; SH achter elkaar.
anathematize p-alvmataiz] in den
anent [anent] Sc betreffende, met beban doen, vervloeken.
trekking tot.
anatomical [aratotniiel] anatomisch,
aneroid [attaroid] aneroide of doosontleedkundig.
barometer.
anatomist [anatamist] anatoom, outaneurism [anjuriz'in] slagadergezwel,
leedkundige, ontleder.
•breulc.
anatomize [anatdmaiz] anatomiseeren,
anew [atijil] opnieuw, nog -eens; ander!.
ontleden.
anatomy [anatami] anatomic, ontlecd- anfractuous [anfraktjuas] bochti c_
geraamte, skelet, scharminkel. kronkelig.
kunde ;

Anacreon [anakrian] Anakreon.
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angel [eind3a1] eitgelt ; genius; gouden
altuttstuk; ( bode.
,angelic [and3elik] eval, engelachtig;

animadvert Canimadvf)t] opiiterken

ev

on, opmerkingen malcen,kritiseeren,
gispen.

animal [animal] sb dier, beest ; aj dier-

engelwortel. lijk ; the
kingdom, het dierenrijk;
angelica fand3elika]
soort van lint;
his
spirits, zijne opgewektlieid,
angclot Land46Ist]
engelot (oud nitintstuk); zekere Norman- levenslust • better go the entire (,),
dische kaissoort.
F als je A gezegd hebt, moet je ook ii
zeggen.
angel-shot [eind3al-Sot] ketting•kogel.
animalcule [animalkjal] microscopisch
Angelus [and3alas] RK angelus.
Hein diertje.
anger [arj ,ia] sb granischap, toorn,
[animaliti]
boosheid; in cv, in arren moede ; vt anithality
dierlijkheid;
dierenwereld.
vertoornen, boos maken.
Angevin [and3avin] van Anjou of An- lanimate [animeit] vt bezielen; 'even
gers. geven, doers 'even; opweklcen, aamvakangina [and3ina, andzaina] angina keren.
2 animate [animit] aj levend, leveudig,
(keelaandoening).
angle [agg'1] sb hoek; Mengel, visa- bezield.
intak; vi itengelen`2, visschen2 (naarfor). animated [animeitid] bezield, 'eyelid,
levendig, opgewekt.
angled [at3g•d] hoekig.
angler [atjgla] hengelaar; *to zee- animation [animeiSan] bezieling,levenduivel, (digheid), animo; opwekking, aannioeAngles, The(•) [ai.aggalz] de Angelen. diging.
Anglian [atiglian] tot de Angelen be- animosity [attimositi] animositeit, vet . hoorende, van de Angelen. bittering, haat, wrok, vijandige gezindAnglican [atiglikan] aj Anglikaansch; heid.
sb Anglikaan.
animus [animas] geest,streklcing; 'even;
Anglicism [ariglisiz'm] anglicisme,
animositeit, vijandelijke•gezindlieid.
gelsehe spreekwijze; Engelschepolitiek. anise [anis] 0 anijs.
Anglo [ariglo] iii samenstelling: En- aniseed [anisid] anijszaad.
gelsch ; b.v. Anglo-American, En- tinker [at3Ica] anker (vochtmaat).
esch-, of Anglo.Amerikaansch.
ankle [aril; l] enkel ; N deep, tot awl
Anglo•Indian [ar3glon-indian] aj Ende enkels.
getsch.Indisch;
sb Engelsch•Indier; anklet [atiklit] voetring, •boei.
Indischmati; Indische halibloed.
anna [ana] Etigelscli-Indische mint =
Anglomania[aulotneinia]anglomanie.
1/ 16 roepij.
Anglophobia [agglofotibia] anglopho- annalist [finalist] kroniekschrijver.
annals [analz] annalen, jaarboeken,
vrees en haat jegens Engeland.
[geschiedboeken.
Anglo-Saxon [agglosaksan] aj Angel- Anne) an] Anna.
afkoelen na verhitting
saksisch; sb Angelsakser.
anneal [ant]
(v. glas); temperen, ontlaten; temailangrily [aggrili] boos, toornig, in
leeren ; eying furnace, hoeloven.
toorn ontstoken.
angry [agg,ri] toornig; boos; he was annex [aneks] rt aanhechten, toe-, bij.
voegen; verbindt n ; anuexeeren ; titat (about) it, hij was er boos out ;
he was mi with me, hij was boos lijven; sb aanhangsel, bijtage; btjgebouw, dependance.
op 'nib
anguish [at“wiS] sb benanwing,angst, annexation [anikseiSan] annexion
foltering, (ziels)kwelling, pijn ; vt k wet[anekfan]annex men t [aneksmant] aanpijnigen.
hechting, bijvoeging; annexatie, i ► angular [(lilt:data] hoekig 2, hock._
lijving.
angularity [atigjalariti] hoekigheid 2.
annex(e) [aneks] aanhangsel, bijiage;
bijgebouw, dependance.
anigh [anal] in de nahijheid, nabij•
annihilate [anailiileit] vernietigen, to
anights [snails] 'snachts, bij nacht.
aniline [anilain] aniline.
niet does.
anility [aniliti] bejaardheid (eener annihilation[anaihileiSan]vernieliging.
vrouw); kindschheid, suftetigheid.
1 annihilator Ealtaillileitaj vernietiger,
vercielger; extincteur.
animadversion [animadvbfan]kritiek,
berisping, anniversary [anivlsari] aj jaarlijksch;
aanmerking;
afkeuring,
terechtwijzing; taanda.cht,
sb (ver)jaardag, jaarfeest, gedenkdag.

J
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annotate [anateit] vt van verklarende
aanteekeningen voorzien ; vi aanteekeningen makes (bij on).

annotation [atiateiSan] (verklarende)
aanteekening.

annotator [anateita] annotator : die
verklarende aanteekeningen maakt.

announce [anatins] aankondigen, bekenclmaken.

announcement [anaunsmant] aankondiging, bekendmaking.
annoy [anoi] vt tot last zijn, lastig
vailen, ergeren, kwellen,hinderen; irriteeren ; be cued, het land liebben ;
sb

zie annoyance.

annoyance [anoians] last, vervelend
lets, schade, nadeel, hinder, ergernis.
annoying Iastig, itiuderlijlc , vervelend.
annual [anjual] aj jaarlijksch ; eenjarig; jaar...; sb jaarboek, muzenalinanak; eenjarige plant • jaarabonnement.
annuitant [anjilitant] die een jaargeld
of eeti lijirente heeft.
annuity [anjfiiti] jaargeld, lijfrente.
annul [anal] vernietigen, nietig of ongeldig
opheffen, afscliaffen.
annular [anjula] rinvormig,
[Annunciate [anunSi-eit] aankondigen.
annunciation rananSi-eiSan] aankondiging ; Annunciation day, RK Maria
Boodschap (25 Maart).
anodyne [anadain]pijnstillend (middel).
anoint [anoint] zalven, S de ribben
stneren.
anointed [anointid] gezalfd ;• gezalfde;
the Lord's cv, B de gezalfde des Heeren.
anointment [anointment] zalving.
anomalous [alleluias] afwijkend, onregelinatig.
anomaly [anomali] afwijking,onregelmatigheid.
anon [anon] dadelijk, aanstonds ; straks;
ever and cv , (van tijd tot tijd.
anonyma [anonitna] denii-mondaine.
anonymous [anonimas] naamloos, anoniem.
another [annoa] een ander, nog een;
one cv, elkaar; give me c, stamp,
geef use nog eelfpostzegel; c, Nelson,
een tweede Nelson ; you are m.1, jij
ook !, kijk naar je eigen!
Atiselin [atisalm] Ansehnus
anlerine [ansarain] gansachtig, galszen...; dons, onnoozel.
lanswer [finsa] vt antwoorden op, beantwoorden, honoreeren, voldoen; the
servant will cv the bell, de meld zal
de deur opendoen ; c, the milk, de
tuelk aannemen ; c, the helm, naar het

anteprandial

roer luisteren ; vi antwoorden, hout
snijden, bates, de tnoeite loosen; cv
for, verantwoorden, SH boeten voor;
instaan voor; c, to, antwoorden op;
beantwoorden aan luisteren naar (den
imam van...); that
; will not cv, ook
dat geeft je niet veel, daar zult gegeen
zijde bij spitmen.
t'answer [fitisa] sb antwoords• fur vereen
'
dediOng; a ready c, will oblige,
spoedig antwoord zal gaarne wordeu
ontvangen; there is no cv, er wordt
niet op antwoord gewacht.
answerable [finsarabl] to beantwoorden; beantwoordend aan; verantwoordelijk, aansprakelijk (voor schuld);
overeenkomstig.
answerableness [finsarab'Inis] verantwoordelijklieid, overeenkomstigheid.
ant [ant, alit] mien
antagonism [antaganiz'in]antagonistne,
tegenstrijdigheid, vijandelijke gezindheid.
antagonist [antaganist] tegenstander,
tegenpartij, bestrijder.
antagonistic [antaganistik] strijdig met,
vijandig (aan to).
antagonize [antaganaiz] bestrijden,
tegenwerken, in het strijdperk later
treden.
antarctic [antiiktik] zuidelijk, Zuid. pool..., ,,, pole,...zuidpool.
ant-bear [ant-, ant bea] ZA aardvarkeu.
ant-eater [atit-ita] miereneter.
antecede Cantisid] voorafgaan.
antecedent [antisident] aj voorafgaanci;
sb tel voorafgaaude; antecedent; verleden ;• we must know his
verleden.
antecessor [antisesa] voorganger.
voorantechamber [anti-tSeimba]
(spreek)kamer, wachtkamer.
antedate [antideit] antidateeren, vroe
ger dagteekenen; voornitloopen op.
antediluvian [antidiijiivign] aj (van)
voor den zondvloed; antediluviaattsch:
sb antediltivaansch mensch 2 of dier; F
onwe paai.
antelope [antiloup] antilope.
antemeridian Ea nti-miridian] voormiddags.
antemundane [antimuticieiti] voorwereldtijk.
antenna [antena] voelhoren,voelspriet.
antepenult [antipinalt]
antepenultimate [antip;naltimat]
derde lettergreep van achteren.
anteprandial [antiprandial] (van) voor
het middagmaal.

anterior
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anterior [antiria] voorafgaand, vroeger,
ouder.

anteriotity [antirioriti] voorafgaan,
vroeger bestaan, prioriteit.
ante-room [antirtlini] voorlcamer, wachtkamer.
anthem [atiPint] antiphoon, lcoorzang
(op bijbeltelcst of liturgiscit proza), lotLang ; national (v, vollcslied.
ant-hill [ant-hil] mierennest.
'anthology [anj)olad3i] anthologie,
bloemlezing,lceurzanteling (v. gedichten).
Anthony [antatii] Antonius, Antoon,
Toon, Tennis; F kleinste varkentje (v.

een nest); (St) r"s fire, St. Antonius-

anybody

strij,ligheid tusschen twee wetted of
bepalingen eener wet.
Antioch [atitialc] Antiochie.
antipathetical [atitipaPetilel] antipathick, eel' natuurlijke afIceer inboezemencl.
antipathy [antipaPi]antipathie, natuurlijke afkeer van lets, tegenzin.
antiphon Eantifanj antiphony [antibeurtzang, wisselzang, tegelizatig.
antipodal [antipodal] antipoden.., tot
de tegenvoeters behoorende; tegengesteld 2.

antipodes [antipadiz] tegenvoeters.
lantiqtutrian [antikwErian]aj ondheidkundig.

2 antiquarian

[antikwerian] c,ary [antikwari] sb- antiquaar, oudheidlcenner,
•kundige.
antiquate [antikweit] doett verouderen,
k
in onbruilc brengen; cvd, verouderd;
anthropophagus [anino•pofagas] pl. ouderwetsch.
(vphagi [--pofacl3ai] menscheneter.
antique [antik] aj ouderwetsch, antiek,
anti [anti] in sainenstellingen:
sb antiquiteit ; antiek kunstwerk.
strijdig met...
antiquity [antikwiti] de Oudheid ; antiantibiliOus [anti•bilias] tegen de gal, quiteite; ouderdom.
galverdrijvend.
antiseptic [anti-septik] antiseptisch,
(antic: [antik] of kluchtig, koddig, potbederfwerend.
sierlijk ; fond; sb (vs, dolle sprongen, antislavery [anti-sleivari] tegen de
grollen, gekke streken; potsen; tHansslavernij (gericht).
worst ;
SH dotle sprongen oaken.
antispasmodic[antispazmodik]lcrampantichrist [antikraist] antichrist.
stillend (niddel).
antichristian [antikristjan] aj in strijd antithesis [antij/asis] antithese, tegenmet let christendom ; het christendom
stelling.
vijandig ; sb vijand van het christendom. antitype [antitaip] tegenbeeld.
anticipate [antisipeit] voorkOnien, voor antler [antla] talc aan het gewei ; mds,.
zijn; vooruitloopen op ; een voorgevoel
het gewei.
of voorsmaalc liebben-van, verwachten, tantre [anta] lcuil, spelonlc, hol.
voorzien ; verhaasten; to c, payment, Antwerp [antwi)p] sb Antwerpen ; aj
vcior den vervalciag betalen.
Antwerpsch.
anticipation [antisipeiSan] het vooruit- anus [einas] anus.
loopen op lets; voorgevoel, voorkomen, anvil [anvil] aanheeld; be on (upon)
voorsmaak, verwachting; vooruitbetathe c,, in voorbereiding zijn, op stapei
; by (in) (v, vooruit, bij voorbaat.
staan in de pen zijn.
anticlimax [anti-klaimaks] anticlimax: anxiety
' [arpaiati] angst, benanwdheid ;
verzwakking of onislag van den climax
bezorgditeid;(groot) verlangen, begeerte.
zooals bij het belachelijk verhevene.
anxious [at31:Sas] angstig, bezorgd (over
anticonstitutionEll [anti-konstitjuSanal] about) verlangend, begeerig (Haar for).
strijdig met de staatsregeling.
eenig; een ; ieder(e), elk(e),
any
antidote [autidout] tegengift.
vvelke
ooke; (-.) boy, iedere jongen,
antifebrile [antifebril] hoot tsverdrijde eerste de beste jongen ; cv distance,
vend(middel).
welke afstand ook ; eettige afstand van
antigropelos [antigropilos] soort van
beteekenis ; at c, hour, op elk tun. ;
cv one, wellc(e) ook ;
waterdichte overbroek of beenbekleeare there cv
ding.
witnesses?, zijn er (0010 getnigen 1;
Antilles, The c,
-anal] de
1 cannot see c, difference, gees vervuur, roos.

anthracite [atiPrasait] anthraciet.
anthrax [aliPraks] bloedpuist ; miltvour.
anthropology [ankro-polad3i] mensch-

antimacassar [antimoi:asa] antimacasantimony [antima3i] spiesglans. [sar.
an tin only [a ► tinanti] tegenstelling ;

schil ; are you better?, (stat) bet:r ?
anybody [enibodi] iedereen,een leder ;
(in vraagzinnen) ientand; a few any.
bodies, doodgewotte

anyhow
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anyhow [enihau] hoe dan ook ; op een
manier; itt alle geval.
anyone [eniwzin] iedereen, een leder,
wie ook.
anything [enil)ig] lets (wat ook maar);
alles.
anyway [eniwei] hoe clan ook.
anywhere [ettiv%ed] ergens; overal.
anywise [eniwaiz] hoe clan ook.
aorist [eiarist] aorist : onbepaald verleden tijd.
aorta [eiota] groote slagader.
apace [apeis] suet, vlug, met rassche
schreden; hard.
apanage, appanage [apanic13] apanage; fig (aan)deel.
apart [apat] ad afzonderlijk; van-, nit
elkaar, ter zijde, alleen, op zich zelf;
cv from, afgezieu van; sb een terzijde.
apartment [apatinant] vertrelc; (.'s to
let, !canters to hunt ; have c•s to let,
F ze islet alle vijf bij inekaar hebben.
apathetic [apal)etik] ongevoelig ; onverschillig, apathisch.
apathy [apal)i] ongevoelig,heid ; onverschilligheid,, apathie.
ape [eip] sb aap'!(zonder staart); naaper;
sb naapen.
loodrecht, steil.
apeak [apik]
Apennines [apanainz] de Apennijnen.
aperient [apiriant] opene.,d, purgeerend
aperture [apatSa] opening. [(iniddel).
apex [eipiks] ineerv. apices, apexes
[eipisiz, eipiksiz] punt, toppuno.
aphaeresis [afirasis] wegneming van
letters (aan het be:titt van een woord).
aphelion [afilian] aplielium: verste
afstand eener planeet van de zon.
aphis [ails], meerv. aphides [allelic]
plantluis.
aphony [afani] sprakeloosheid.
aphorism [alariz'm] keruspreuk, leersprenk.
Aphrodite [afrodaiti] Venus (bij de
Rotneinen); soort van zeeworm.
apiary [eipiari] bije ► stal.
apiece [apis] het stuk, per stuk, elk.
apish [eipiS] aapachtig.
apishness [eipiSnis] aapachtigheid,
aperij.

apocalypse [apokalips] B Openbaring
(van Johannes).

apocope [apokapi] apocope: afkapping
aan het eind van een woord.

apocrypha [apokrifa]apocriefe boeken.
apocryphal [apokrital] twijfelachtig;
verdacht.

apod(e) [apod, apoud]

pootloos dier;
•05. visch zonder buikvinnen.

apparel

apodictic [apadiktilc] apodeictic(al)
[apodailctik('l)] a podictisch ; stellig, onweerlegbaar.
apogee [apod3i] apogaeum : punt, waar
de maan het verst van de aarde is vet . wijderd.
Apollinaris [apolineris] A pollinaris.
Apollo [apolo] Apollo2.
[(water).
apologetic, c'al [apolad3etik('1)] aj
verontschuldigend; apologetisch, verdedigend ; sb c.s, apologetiek.

apologist, c•izer [apolad3ist, -d3aiza]
verdectiger, apologeet.

apologize [apolad3aiz] zich verontschuldigen t wegens for), excuses maker.
apologise [apalag] label.
apology [apolad3i] verdediging, verxveer(schrift); verschooning, %.erontschuldiging.
apophthegm [apoyim] zinsprenk.
[apoplektik, -'I] apoapoplectic,
plectisch: verband houdend net of aan.
leg liebbend voor een beroerte; zinc,
fit, (een aanva I van) beroerte.

apoplexy [apopleksi] beroerte; a fit
of (,), een (aanva) van) beroerte.
apostasy [apostasi] afval, alvalligheid,
geloofsverzabing.

apostate [apostat] afvallige;
the (N.), Julianus de afvallige.
apostatize [apostataiz] afvallen (v. kerb
of partij).
aposteme [apostim] buil, verzwering,
(etter)gezwel.
apostle [dpos'1] godsgezant, apostel;

the Acts of the m,s, B de Handelingen

(der Apostelen).

apostleship [apos'Ijip]

apostolaat;

apostelschap.

apostolic, rwal [apostolik('l)] apostolisch.
apostrophe [apostrafi] aanspraak II afkappingsteeken.
apostrophize [apostrafaiz] aanspreken voorzien van een

(apothecary [apoj'vkari] apotheket;
c■is Latin, poljestatijn ; apothecaries'
weight, medicinaal gewicht.
apothegm, apotl:thegm [apaPim] zin

-

rijke spreuk.
a potheosis [apoj'iasis, apoj'iousis] apotheose vergodiug, verheerlijking.
appal [opal] doer (ver)schrilcken, outzetten, ontstellen.
apparatus [apareitas] toestel, gereedschappen, organen.
(apparel [aparal] sb bleeding, gewaad,
kleeren, dracht ; vt kleeden; toerusten ;
t tooien, versieren.

iapparent
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apprehensible

apparent [aparant] blijkbaar, kennelijk, apple-paring [apl-periti] appelschil.
zichtbaar, waarschijnlijlc, schijnbaar.
apple-pie [apl-pai] appeltaat t ; N bed,
apparently [aperantli]blijkbaar,klaarbed welks lakens zoo gevouwen zijn,
blijkelijk, schijnbaar, oogenschijnlijk.
dat ze het uitstrekken van de beenen onapparition [apariSan] (geest)verschij- mogelijk maken; in cv order, in de
ning, spook, schijnsel.
beste orde, keurig sietjes, in de ptintjes.
apparitor [aparita] bode, pedel.
apple-sauce [apl-ses] appehnoes.
appeal [apil] vt in beroep lcomen of apple-tart Capl-tat] appeltaart.
gaan ; appelleeren; N to, een beroep apple-tree [ap'l-tri] appelhoom.
doen op; zich beroepen op; figspreken appliable [aplaiabl] applicable [al).
tot;- it does not cv to me, ik voel er
toepasselijk.
niets voor; cv to the country, de appliance [aplaians] aanwending, toeKamer ontbinden (ten elude een nienwe passing.
verkiezing te 'airmen uitschrijven); sb applicability [aplilcabiliti] applicaappel, (hooter) beroep; smeelcbede.
Weness [aplikablnis] aanwendbaarappear [alga] (ver)schijnen, optreden, held ; toepasselijkheid.
blijken, lijlcen.
applicant [aplikant] sollicitant.
appearance [apirans] verschijning;ver- application [aplikeiSen] aanwending,
schijusel; schijn, voorkomen; optreden.
toepassing; aanvraag, sollicitatie; vlijt,
appeasable [apizab'I] te sti11ett , te be- ijver; omslag (in de geneesktinde)
darer, bevreciigbaar•
applicatory [aplikatari] tctepassend.
a ppease [apiz] stiller (longer), bedaren, a pply[aplai] ytaanbrengen, leggen... (op
kalmeeren, bevredigen•
to), aanwencten, toepassen ; vizich adresappellant [apelont] appellant.
seeren aan, vender (tot to); solliciteeren;
appellation[apaleiSan benaming i naam.
vr cv oneself to, zich toeleggen op.
appellative ppelativj aj naam...; sb appoint [apoint] bepalen,- vaststellen;
gemeen naamwoord, imam.
benoemen (tot), aanstel len; voorschrij vett,
appellee [apali]geciaagde,besclitildigde. bestemmen; (iemand) bescheiden; inappend [spend] aanhangen, toe-, bij- ridden, uitrusten.
voegen.
appointment [apointmant] bepaling,
appendage [apendid3] aanhangsel,
voorschri ft ; beschikki
afspraak ; aanappendant Eapendanti ajaanhangend;
steliing , betioeming; inricliting, nitrnssb aanhangsel; gevolg.
ting ; by cv, volgens afspraah ; by cv
appendicitis [apeadisaitis]blinde darn'. (to his Majesty), hofleverancier.
ontsteking.
apportion [ap2Sati] (evenredig) verdeeappendix [apendilcs] aanhangsel, bijlen , toebedeelen.
bijvoegsel.
apportionment [ap2Sonmant] verdeeappertain [apatein] toebehooren, beling.
Irooren (bij to).
apposite Eapaziti passend, geschikt,
appetence, c,cy [apatans, apatansi]
voegzaatn, gepast (voor to), toepasselijk.
vurige begeerte naar, trek (in of, for, apposition [apaziSan] aanhechting, bijafter).
voeging, vermeerdering; bijstelling.
appetite [apatait] (eet)Itist, trek, be- appraise [apreiz] schatten, taxeeren,
geerte.
waardeeren.
appetizing [apataiziti] appetijtelijk 2 ; appraisement [apreizmant] schatting,
eetlustwelckend.
taxatie.
applaud [aplod] applaudisseeren, toe- appraiser [apreiza] schatter, taxateur,
ptichen.
appreciable ppriSiabl schatbaar, te
applause [apItizj applaus, toejuiching. waardeeren; merkbaar, merkelijk.
applausive [aplosiv] toejuichend; bij- appreciate [apriSi-eit] vt (hood;) schatvats.—
ten; waardeeren, op prijs stellen; vi
apple [ap'1] appel ; r, of the eye, stijgen
in prijs.
ooizappel'-; cv of discord, twistappel. appreciation EapriSi-eiSani schatting,
apple-blossom [apl-blosam] appel- waardeering; kritische beschouwing;
bloesem. het stijgen in prijs.
apple-core [ap'1-0]
apprehend [aprihend] vt aanvatten, beapple-dumpling [ap'l-dymplitj]appelvatten, (be)grijpen, vattene; vreezen.
Icnoedel.
apprehensible [aprihensibl] bevatteapple-fritters Lapin itazjappelbeignets.
lijk.

apprellenFion
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apprehension [aprilienfan] aanvatten,
vatten, aanhouding, gevangenneming;
bevatting, begrip; angst, vrees.
apprehensive [aprihensiv] bevattelijic ;
begrips...; beducht, bevreesd (voor of).
apprehensiveness [apriliensivnisj bevattelijklieid; vrees, schroomvalligheid.
apprentice [aprentis] sb leerjongen,
leerling; vt op een ambacht, in de leer
doers.
apprenticeship [aprentisSip] leer(tijd),
leerjaren.
apprise [apraiz] onderrichten, bericht
geven (van of).
apprize [apraiz] schatten 2, waardeeren.
'approach [aproutS] vt nacieren, nabijkorner!, gelijken; tinder bij elkaar brengen ; zich wenden tot ; vi naderen, naderbijkomen, 0 (ge)naken.
"approach [aprotttj] sb nadering, toegang ; toe-, benadering; comes, X aannaderingswerken.
approachable [oproutSabl] toegankelijk, genaakbaar.
approbation [aprabeiSan] goedkeuring;
SH proef.
'appropriate [aproupriat] bestemcl
voor; geschikt, passend ; eigen.
"appropriate [aprottpri-eit] zich toeeigenen ; afzonderen, aanwijzen, bestemmen (voor for).
'appropriation [aprottpri-eiSan] toeeigening, aattwijzing, bestemtning, aanwending;
wetsontwerp, waarbij
de benoodigde smitten voor de verschillende posten van de Staatsbegrooting worden vastgesteld.
approval [aprilval] bijval, goedkeuring ;
on c■i, op ziclit, op kenr.
approve [aprilv] vt goedketiren; bevestige!' ;• bewijzen, does blijIcen; vi cv
of, goedkettren.
approximate Eaproksimeiti aj (be)naderend, benaderings..., geraamd; vt
(be)nadet en; nabijkomen ; nader brengen (bij to); vi naderen; cvly , bij benadering.
approximation [aprolcsimeifan] (min).
nadering, benadering, begrooting.

approximative[aproksimativ]benaderend, bij benadering.

appurtenance [aphtanans] aanhangsel,
toe-, bijvoegsel, toebehooren ; cvs, ap en
dependenties, bijhoorigheden.

appurtenant [aptitanant] behoorende
(tot of bij to).

apricot [eiprikat] abrikoos.
April [eipril] April.
April-fool [eipril-fal] Aprilgek.

arbitrate

April-fool-day [eipril-fill-dei] gekkendag, lste April.

apron [eipran] sb schort, voorschoot,
scltorteldoek ; schootsvel, schootkleed,
lederen dekkleed (over de beenen iti een
open rijtnig); halve cleurtjes (van een
binnensteven ;
hansom); X dekstulc;
vt een voorschoot aandoen.

tapron-man[eipran-niall]ambachtsman.
apron-string [eipran-striti]schorteba tid,
sclfootsvelriem; tied to the c.,s of his
wife, onder de plak van zijne vrouw
zittend.

apt [apt] geschikt, gepast, geneigd (om

te); onderhevig (aan to); bekwaam,
vlug (in at).
§apterous [aptaras] ongevlettgeld.
aptitude [aptitjfid] aptness Eaptnisi
geschiktheid, geneigdheid ; aanleg, bekwaamheid.
Apulia [apjfilid] Apnlie (in Italie).
aquarium [akweriam] aquarium.
Aquarius [akwerias] Waterman (in de::
.Dierenrieni).
aquatic [akwatik] aj water...; sb waterplant of •dier; cvs, watersport.
aqueduct Eakwidvlaj waterleiding.
aqueous [eikwias] aquose Eakwousj
water(acht)ig.
aqueousness [eikwiasnis] aquosity
Cal(wositij waterigheid.
aquiline [alcwilin] gebogen, krom;
arends...; mi nose, haviksneus.
Arab [arab] Arabier; Arabisch paard.
arabesque Earabeskj acabeske.
Arabia [areibia] Arabie; cv Deserta
Emi dizi)ta] woest A.; cv Felix
Mks] gelukicig A.; cv Petraea
!Atria]• steenachtig A.
Arabian [areibian] aj Arabisch; the c,
Nights, duizend en een nacht; sb Arabisch paard.
Arabic [arabik] aj Arabisch; sb Arabiselqe taal).
Arabist [arabist] keener, beoefenaar der
Arabische taal en letterkunde.
arable [arala'1] aj ploegbaar, bouw...,
akker...; sb bouwland.
arbalist Labalist] lattis- of voetboog.
arbiter [abita] scheidsrechter.
arbitrament [abitramant] scheidsrechterlijke uitspraak.
arbitrariness [Abitrarinis] willekeur(igheld).
arbitrary [abitrari] willekettrig, eigenmachtig.
arbitrate [abitreit] vt beslissen; scheidsrechterlijk uitmaken ; vials scheidsrechter optreden.

arbitration
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[fibitreiSan]
arbitrage ;
scheitisrecliterlijice nitsprank; (v of exchange, wisselrekening.
arbitrator [fibitreita] scheidsrecliter.
arbitress [abitris] scheidsvrouw.
arblast Eablast] zie arbalist.
arbor [aba] boom, hoofdas (v. e. machine).
arboraceous [abareiSas] boomachtig.
arboreous [ab2rias]boomachtig,boom...
arboriculture [ilbari-kvItSa] boomttelt.
arborist Labarist] boomkweeker.
arbour [aba] prieel.
arbustle [abvs'l] dwergboom.
arbute [fibjilt] „aardbezieboompje".
arc [alc] (cirkel) boog ; cvlamp, booglamp ; cvlight, booglicht.
arcade [akeid] verwulfsel, booggang ;
overdekte galerij net winkels.
Arcadia [ikeidia] Arcadie.
Arcadian [akeidian] aj Arcadisch; sb
Arcadier.
arcanum, meerv. arcana [akeinam,
aiming] geheim(middel).
, arch... ratS1 carts....
'arch DitS1 schalksch, schelmsch.
, arch EatS] sb boog, gewelf ; vt welven ;
vi zich welven.
archaeology [alci-olaci3i] oudheidkunde.
archaic [alcei-ilc] verouderd, oud.
archaism [akei-iz'in] verouderd woord
of uitdriikking.
archangel [alc.eindpl] aartsengel;
1. engelwortel ;2. boschnetel ; lex engel•
duif.
archbishop [at,c-bi,cdp] aartsbisschop.
archbishopric [atS-bipprik] aartsbis•
dom.
archdeacon [at .r-dilcan] aartsdeken.
archdeaconry [atS•dikanti] aartsdekenschap.
archduchess [atS-dDtSis] aartshertogin.
archduchy [atS-ditSi] aartshertogdom.
archduke [atS-djilic] aartshertog.
arched [alp] verwulfd, boog...
arch-enemy [ettS-enami] aartsvijand,
Satan.
archer [fitSa] boogschtitter ; de Schutter
(van den Dierenrieni).
archery [aqari] scliieten (met den boog).
archetype [akitaip] oertype,grondvorni;
standaa rd.
arch-fiend [atS-find] arch. foe [atS- fou]
aartsvijand, Satan.
arch-heretic DitS•lieratiki aartsketter.
Archibald [fitSibgld] Archibald.
*Archie EfitSii S X of weerkanon (tegeu
luchtschepen).

argentine

archiepiscopal [aki•ipiskapal] aartsbisschoppelijk.

Archimedes [akimidiz] Archimedes.
Archimedian [akimidian, akimidian]
van Archimedes.

archipelago
eilandzee.

[aldpelago]

archipel,

architect [fikitekt] architect, bouwmeester ; bouwer.

architectonic [akitektonik] architectonisch, bouwkundig ; (vs, bouwkunde.
architecture [akitekt sra] bouwkunde,
bouw.
architrave [akitreiv] architraaf.
archives [iikaivz] archieven, archief.
archivist Eakivist] archivari(u)s.
archly [atSli] op schalksche, schelmsche
wijze.
archness
[atSnis]
schalkschheid,
schelmschheid.
archway [atSwei] boog, gewelfde gang.
archwise [atSwaPz] als een gewelf,
boogswijze.
arctic [aktik] noordelijk ; cv circle,
noordpoolcirkel ; cv expedition, noordpoolexpeditie; c, pole, noordpool.
arcuate [akjuat] boogvormig,.
ardency [fidansi] vute, vurigheid,hitte,
ijver.
Ardennes,The (v[oi•aden] de Ardennen.
ardent [fidant] brandend, vurig' 2, warm`,
blakend, gloeiend ; mi spirits, sterke
drank(en).
ardour [fidg] Mite (van de zonnestralen);
fig vuur, warinte, gloed72 ; (blakende)
ijver.
arduous [adjuds] steil (een pad); zwaar,
moeilijk.
lare [A] meerv. van am, art, is.
i'are [A] Are: 100 AC2.
area [eria] vlakte ; vlakteinliond ; vrije
open plaats; kale pick; open diepe ruiinte
met trap naar de kelderverdieping van
een Engelsch Inns.
area-bell reria-bell ketikenbel.
area-sneak [eria•snik] Imisdief.
arena [arina] arene, strijdperlc.
§arenaceous [arineips] zanclig, zand....
areometer [ariomata] areometer : voclit•
weger.
Areopagus [arr•opagas] hooggerechtshof ; fig hoogste rechtbank.
vargal Lagal] SH ergo.
eargal [agal] wijiisteen.
argent [fid3ant] Osb zilver ; aj zilveren,
zilverwit, wit.
argentine [fid3antain] of zilverklenrig,
zit ver bevattend ; zilver...; sb imitatie•
zilver.
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arose

Argentine Republic [ild3alitain rips b- boot (op Amerikaansche rivieren) ; Ark
lik] Argentijiische Republiek = the
of the Covenant, Arke des Verbonds.
Argentine.
Arkansas [ikansas] Arkansas.
pijp-, potaarde. l am [am] sb arms ; talc U wapett ; (hold)
argil [fitd3i1] zachte
argillaceous, argillous [ad3ileiSas, at ra,'s length, voor zich nit (Ilouden) ;
ad!,ilas] kleiachtig.
op eerbiedigen afstand (louden); infants in rais free, zuigeliugen betaien
argot zie 'argal.
geen geld ; be in rads, onder de wapenen
argon [agan] argon.
Argonauts, The c, [chi aganots] de zijii; cv in cv,. arm in arm, gearind;
Argo tauten.

()argosy [figasi] rijlc met schatten be-

under ctis, X onder de wapenen; up
in mis, in het geweer, gewapend, onder

laden scrip ; schat.
argue [agju] vi redeneeren, disputeeren ;
vt bewijzeu (te zijii), duiden op; beredeneeren, betoogen; cv one into
(out of), door redeneeren overhalen
tot (albrengen van).
argument [agjunient] argument(atie),
bewijs, bewijsgrond ; debat, discussie;
korte initottd, onderwerp.
argumentation [agjunianteiSan] redet wist.
argumentative [agjunientativ] bewijzend, betoogend; twistgraag.
argusfazant ;
Argus [agas] Argus";
argusvlinder ; rad-eyed, met Argusaria [aria] aria, lied, wijs. [oogen.
Arian [erialt] aj Ariaansch; sb Ariaan
(die de Godheid van Christas loochende).
Arianism [drianiz'in] leer van Arius
zie Arian.
arid [arid] verdroogd, droog 2, dor;
onvruchtbaar.
aridity [ariditi] droogte, dorheid 2.
'Ariel [trial] And : lucht- of watergeest.
2 ariel [drial] 441 atielgazelle (Afrika en
W.-Azie).

de wapenen; with folded rass, met de
armen over elkaar, met de handen iu
den schoot ; with open ras, met open
arinen.
vt (be)wapenen; beslaat;,
2̀ arm [am]
pantseren; vi zich wapenen.
armada [atneida] vloot, iuz. de. Spaansche Armada (1588).
armadillo rainadiloj gordeldier.
Armageddon [intaged'n] plaats, waar
de strijd beslist wordt (Openb. 16:16);
°lel van .) het oorlogsveld.
armament [ilinanunt] bewapeningo;
krijgstoerusting.
armature [finiatjua] bewapening, Wapenrusting, wapenen •, sporen (v. vogels);
auker (v. e. magneet).
armchair
leuningstoel; cv
politicians, theoretische, doctrinaire
Armenia [antinia] Armenie. [politici.
Armenian [atninian] aj Armenisch; sh
Armenier.
Arminian [aminian] aj Arminiaansch;
sb Arininiaan.

storinram.
(aright [arait] recut, juist, in orde.
arise [aralz] oprijzen, zicli verheffen;
(opkomen; opstaan'2 ; ontstaan, voortspruiten (nit from); zich op-, voordoen.
arisen [ariz'n] vent. deelw. van arise.
Aristarch [aristak] Aristarchus;streng
beoordeelaar.
aristocracy [aristokrasi] aristocratic.
aristocrat [aristakrat] asistocraat.
aristocratic(al) [aristokratik('l)] aristocratisch.
Aristoteles [aristotaliz] 1 Aristoteles
Aristotle [aristot'l]
I
'
arithmetic [arilnitatik] rekenkunst ;
rekenboek.
arithmetical [arijmietilc'1] rekenkundig,

armorial [ain2rial] aj wapen...; cv bearings, wapenschild, geslachtswapen; sb

Aries [eri-iz] Rain (in'den Dierenriem);

reken....

arithmetician [arijnnitiSan,arilmitiSalt]
reKenkundige, rekeunteester.
ark [alc] ark; toevluchtsoord; groote

armistice [anistis] wapenstilstand.
armlet [arinlit] armband, armpje; zee
of rivierarm.
wapenboek.

armour [Ansa] sb wapenrusting, wapentuig ; bewapening; pantser; vt pantseem blindeeren.
artnottr-bearer [aura-bera] wapendrager, schildknaap.
annourer [Amara] wapensmid,zwaardveger.
armoury [atnari] wapenkanter,arsenaal,
Am geweerinakerij, tuighuis.
arm-pit [am-pit] okset.
army [and] Leger;', heir, schaar, menigte.
Arnold [finald] Arnold, Arnoud.
arn't [ant] (vent. voor are not;.
taroint E3roilitickithee,(scl:ee je) wea!
!;ear.
aroma [arouinal
aromatic Earty.iiatik; of aromatisch.
geurig ; sb aromatische stof.

arose [arouz] verl. tijd van arise.

around
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around [arauud] rondom, om... been, Arry [ari] typische onbeschaafde Lon (in het) roue'.
denaar der lagere volicsklassen (die de
arouse [arauz] (op)weicken; gaaude
niet uitspreelct)..
maken; aansporen.
arse [as] T acts.
a•ow [arou] in een rij.
arsenal Asmial] arsenaal, tuighuis.
arquebuss Lak(w)abas] haak bus.
!arsenic itisanilc] sb rattenlcruit.
arrack [arak, arak] arak.
varsenic aseitilc aj rattenkruit bevat,
arraign [arein] voor een reclitbanIc
tend; cv acid, arsenigzuur.
dage:i, aanklagen, beseliuldigen.
arsis [fisis] arsis: toonlieffing.
arraignment [areinmant] aanklacht, arson [assn] (moedwillige) brandsticli•
bischuldiging.
arrange [areind3] vischikken,ordenen ; tart2de
t pers. enlc. teg. tijd van be.
itr orde brengen of maken; regeleu, 2art [fat] kunst ; kunstgreep, list, geveinsclinrichten ; beredderen, afspreken; Jheld; have no c, or part in, part
arrangeeren.
*loch deel aan lets liebben.
arrangement [areind3mant] schikking, arterial [atirial] slagaderlijk.
ordening, regeling; overeenkoinst, af- arterialize [Atirialaiz] aderlijk in slagsrraalc ; accoord, vergelijk ; Jarrangeaderlijk bloed veranderen; met een
meat, zetting.
netwerk van kanalen voorzien.
arrant [arant] doortrapt, be•ucht, carts..., artery [Atari] slagader.
op en top; cv fool, aartsgek ; cv non- Artesian [Allyn] Artesiscli ; cv well,
sense, klinkklare otizin ; lie is an Ni
Artesische put.
old bachelor, hij is een verstokte oude artful [AIM] kunstig, kunstvaardig,
vrijer.
listig, doortrapt.
Arras[aras] Atreclit; wandtapijt, behang. artfulneis [fitfulnis]kunst(vaard)iglieid,
array [arei] vt schikkeu, scliaren, X
listigheid, doortraptheid.
opsteIlen ; (iiit)dossen, tooien, versieren ; arthriticEalnitilc] jiclitig.
min panel, de rooster der gezworenen arthritis- CajnaitiS] gewriclitsontsteking,
of juryleden opinalcen; sb rangscliikking, artichoke [fititSouic]
artisjok.
ij, reeks ; X slagorde ; 0 dos, tool, article [atilel] sb lidwoord, arth ele;
kleedij ; notninatie (voor jury).
punt, voor waarde ; Nis of apprenticearrear,arrears [aria, arin] achterstand,
ship, leercoutract ; leertijd ; cvs of
aclitt rstalligeschuld; in Nis, ten acliteren.
association, statuten van handelsoverarrest Latest] vt tegenhouden, stuiten;
eenkoinst; mw of dress, kleedingstuki1/4;
aanhouden, in heclitenis neinen,. vast•ds of faith, geloofsartikelen; cv of
zetten, arresteeren cv the attention, furniture, ineubel; the (genuine)mi,
de aandacht trelcicen ; sb inheclitenis- de ware Jakob; je ware; he is a nice
neMing, arrest(atie).
cv, S een flit' merle ; vt contractueel vet ,
arrival Laval val] aankoinst, aanlanding ;
binden; in de leer doer; a•tikelsgewijs
aangelconien lading , aonvoer; aange.
opstellen ; aairlelAten; an (.41 pupil,
1C0111 211e.
op bepaalde voorwaardeu aan,genoinen
arr ye [araiv] aanlanden, (aan)lcoinen
leerling.
(tot); gebeuren ;• F „er komen"; this articular [atikjula] gewrichts....
eld is Nid at, dit doe' is bereikt.
'articulate [atikjulat] aj net gewricltat rogance [aragans] arrogancy [ar?. ten; geleed ; duidelijk onderscheiden;
gflisi] aaninatiging, ve•waandlieid, laat•
gearticuleerd ; sb geleed diet.
cun!:endlieid.
"articulate [atikjaleit] articuleeren : duiarrogant [aragant] aaninatigend, verdelijk atzonderlijk uitspreken; verbinwaa:idi laatdunkend,
den; SH onderliandelen.
arrogate [arogeit] (zicli) aanmatigen, articulation [atikjuleiSaii] articulatie,
wed2rreclitelijk toeeigenen.
cluidelijke uitspraak ; geleding.
arrogation [arogeiSan] aanmatiging, artifice [Otitis] kunst(greep),st•eek,list.
toeeigeuing; lur adoptie.
artificer [atitisa] bandswerkinan (inz.
arrow [arou] pijl.
van technische vakken), lcunstenaar, bearrow-head [nron-lied] pijlijzer, pijlwerker (van of).
punt.
artificial [atitiSal] kunstig, kmistinatig,
arrow-root [nron rat] 0 arrowroot. gektinsteld; cvleg,kunstbeen ;cv teeth,
arrowy [aroui] pijlvo•inig; pijl..; pijllitnisttanden.
suet; schen).
artillery [atilari] artillerie.
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artillerist [atilarist] artillerist, kanonnier.

aspect

ascetic [asetik] aj ashetisch

zich zelf
kastijdend door onthouding; sb askeet.

artisan [atisan] handwerksman.
Ascham [askain] Ascham.
artist [fitisi] kunstenaar, inz.kunstschil- Ascians [aSianz] schaduwloozen.
der; SH geleerde.
artiste [atist] artiest, acteur.

artistic [atistik] artistielc, kuustvol.

ascribable [askraibabl] toe te schrijven
(aan to).

ascribe [askraibl toeschrijven, toelcen.

artistry [atistri] artisticiteit.
nen (aan to).
artless [atlas] kunsteloos, ongelconsteld, ascription [askripSan] toeschrijving.
naief.
lash [aS] nieerv. ashes [aSiz] asch 2 ;
§arundinaceus [arvndineiSas] detachthe ", of a cigar, a pipe;
tit!, riet....
"ash [aS] esch, esschenboom, essclienaruspex [arDspelcs] harnspex: waarhoot.
zegger (snit de ingewanden van offer. ashamed [aSeimd] beschaamd (over of).
dieren).
ash-coloured [aS-kplad] aschkleurig.
Aryan, Arian [erian] aj Arisch; sb ashen [aSan] esschen..., an esschenArier, Arische taal.
hoot II ascii..., asclikleurig.
§arytenoid [aritinoid]bekervormig; the ashlar [aSla] arduinsteen.
cv cartilages, het bekerkraakbeen (van ashore [aSQa]
aan laud, aan wal;
het strottenlioofd).
gestrand.
as [az] ad (even) als, (even) zoo, zoo ash-pan [aS-pan] aschblik ; -bak.
als, gelijk, gelijk als; c, far cv , tot asii-tray [aS-trei] aschbakje.
(aan); cj (zoo)als ; toeii, terwijI; inet dat ; Ash-Wednesday [aS-wenah] Aschdag.
aangezien daar ; naar gelang ; zoowaar ; ashy [aSt] aschachtig, doodsbleelc; net
cv it is, zooals de zaken nu staan ; toch
ascii bestrooid.
al; cv you were, X herstelt!; rich c
Asia [eiSa] Azie; c Minor ['naiad]
lie is, hoe rijk hij ook is ; c, it were, Klein Azie.
als bet ware ; cv for (to), wat betreft; Asian [eiSan] Aziatisch.
", if, alsof ; cv why should I?, en Asiatic [eisiatik]ajAziatiscli; sbAziaat.
vvaarom zoo ilc ook ?; cv yet, tot nog aside [asaid] ad afwaarts, ter zijde, op
toe, flog ; voorloopig ; prod : such cam,
zijde; sb terzijde(spraak),apartje,zijde.
(zij) die....
lingsch gesproken woorden (op het
asafoetida [asafetida] cluivelscirelc.
tooneel).
asbestine [azbestin] als asbest, onver- asinine [asinain] ezelachtig, ezels...,
brandbaar.
koppig, dom.
asbestos [azbestos] asbest, steenvlas. ask [ask] vt vragen, vragen naar, eischen,
ascend [asend] vi (op)klimmen, (op)verlang,en, verzoeken; c, counsel of
stijgen, oinhoog ;aan, zich verhetten;
God, raad bij (van) God vragen ; be
vt beldimmen; opvaren.
"..,ed in church, ouder de geboden
ascendancy, "iency [asendansi] steer- staan; vi vragen; cv about (after),
derheid, overwiclit, overmacht, invloed,
vragen naar ;
for bread, oin brood
prestige ; lie has ", over me, hij heeft
vra gen.
overwicht op inij.
askance [asiCans] askant [askant] van
ascendant [asendant] aj(op)klimmencl, terzijde; scltin(s).
opgaand ; fig overheerschend ; sb meet-. asker [fiska] vrager, verzoeker.
derheid, overwicht, overmacht,invloed; askew [aslcjil] van ter zijde, scheef,
voorvader.
schuin.
ascension [asenian] oprijzing, bestij- aslant [aslant] schnin(s); dwars over.
ging, (1)e)klimming ;hentelvaart; Ascen- asleep [aslip] in slaap ; ter ruste (=-sion-Day, Heinelvaartsdag. dood).
ascent [asent] beldinuning, opgang, aslope [asloup] hellend, schnins.
(op)klininting, steilte, itellinh, heuvel.
'asp [asp] "-tree [tri] esp, espebooni.
ascertain [asatein] uitmaken, bepalen, 2 asp [asp], aspic [aspik] adder, slang.
vaststellen.
asparagus [asparagas] asperge.
ascertainable [asateinab'I] wat vast- aspect [aspekt] aanzien, uitzicht, voorgesteld, bepaald kan worden; te bekomen, aanblilc; oogpunt,gezichtspunt;
palest.
have a' soutli(ern) cv, op het Zuide ►
ascertainment [asateinmant] bepaliug, liggen ; this ", of the question, deze
vaststelling.
zijde van het vraagstuk.
Engelscii.
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assignee

aspen [itspan] sb espeboom, ratelpoptt.
her ; klaterpeppel ; aj van espenhout,
espeu....
aspergillum [aspad3ilant]RK wijwaterlc vast.

assaulter [asolta] aanvaller, aanrander,
bestormer.
assay [asei] sb proef, toets, essaai ;
vt toetsen, keuren, essayeeren ; ( beproeven, pogen, trachten.
asperity [asperiti] ruwheid,scherpheid, assayer [aseia] essayeur.
assemblage [asemblid3] verzameling,
scherpte.
asperse [aspi)s] besprenkelen ; bezwad- samenkomst ; vergaciering.
assemble [asembl] (zicit) verzamelen,
deren, bezwalken, belasteren.
aspersion [aspf/San] besprenkeling ; be- bijeenkomen, samenkomen, vergaderen.
assembly [asembli] (gezellige) bijeenlastering, !aster.
koinst, samenkomst ; vergadering ; C
asphalt [asfalt] sb asphalt ; vt asplial(dans)partij, receptie, redoute ; X „verteeren.
Asphaltites Lake, The c, [oi asfaltaits zamelen".
leik] de Doode Zee.
assembly-room(s) [asembli-rilinz] bal-,
feestzaal, redoutezaal.
asphodel [asfadil] 4}1 affodil, daglelie.
asphyxy [asfiksi] verstiklcing,- .
assent [asent] sb toestemming; instentaspic [aspik] 0 spijklavendel II C)esp(emin ,,,*, goedkeuring; the royal c,,, de
Iconinklijke bekraclitiging; vi toestemboom) 11 aspisadder ; X veldslang 11 as
men, toestaan, instemmen (met to).
pic: koude vleesch- of vischschotel
in lit.
assert [asfit] doe!' Oaten) gelden, op.
komen voor ; liandltaven ; beweren, veraspirant [aspairant, sours aspirant] of
hakend (Haar for, after); sb Icandidaat,
lclaren, betuigen.
sollicitant, aspirant.
assertion [askran] handliaving ; bewe•
ring, verklaring; give (-, to,laten gelden.
!aspirate [aspirat] aj aangeblazen ; sb
geaspireerde letter.
assertive [asfitiv] stellitz ; zelf be wust.
`-'aspirate [aspireit] vt net luidende h assess •Easesi quot(is)eeren, schatten ; ,

of aanblazing uitsprelcen ; itizitigen.
aspiration [aspireiSan] aanblazing ;
inzuiging (van den adent) ; streven

belasten, aatislaan in de belasting (voor
in, at); beboeten ; co, upon, opleggen.
assessment [asesmant] quotisatie, schat-

(naar for, after), aspiratie. ting`2, aanslag (in de belasting); boete.
assessor [asesa] schatter ; assessor, bijbuis. zitter.
aspire [aspaia] streven, dingen, tracliten assets [asits] nagelaten goederen : ca(naar to, after, at).
tiva, het actief ; cv and liabilities,
activa en passiva ; an asset, credietaspiring [aspairiri] eerzuclitig ; c,pump, zuigpomp.
post`2, fig bezit.
asquint [ask wint] scheel, loensch.
assever [asevaj asseverate [asevareit]
plechtig verzekeren, betuigen ; f bezweass [as, as] ezer; he made an c, of
rest.
me, itij maakte mij belachelij lc ; eves'
bridge, de 5de stelling uit de meetkuncle asseveration [asevareiSan] (pleclitige)

aspirator [aspireita] aspirateur; zuig-

van Euclides ; ezelsbrug.
assagai [asagai] assagaai.
assail [aseil] aanranden, aativallen ; bestori ► el0 (met 'Pith); bespringen.
assailable [aseilab'l] aanrandbaar, aan
to vallen.
assailant [aseildat] assailer [aseila]
aanrander, bespringer.
assassin [asasin] (sluip)moordenaar.
assassinate [asasineit] verutoorden.
assassination [asasi ► eiSon] (sluip)-

tnoord.
assassinator [asasiueita] (sluip)moordenaar.
assault [asilit vt aanvaller', aanranden,
bestormen ; su aanval, aanranding, bestorming, thicielijklieden (c., and battery); X of (at) arms, (tailitair) assaut.

verzekering.
assiduity [asidjiliti] het volhoucten,
(aanhouctende, onverdroten) ijvcr ; naarstigheid ; assiduities, (voortdurende)
beleefdlieden, attenties.
assiduous [asidjuas] volijverig, !marstig, voihardend.
assign [asain] vt aan-, toewijzen ; be.
palen,vaststellen, bestemmen; (goederen)
overdrage ► ; toeschrijven ; sb cessionsaris ; SH toebeltoor.
assignable [asaindbl] aanwijsbaar, be.
paalbaar.
assignation EasigneiSan] aanwijzing,
bepa ling, afspraalc, rendez-vows; overdracht ; toeschrijving.
assignee Easinill gevolinachtigcle, procti.

ratiehouder ; ceisionuaris ; c,(in bank-

assignment
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aangenomen;
ruptcy), curator in een faillissement. assumed Psi
klaarblijkelijIc.
assignment [asammant] aan-, toevvij[asiamirj]
aatunatigend, preassuming
zing, bestemming ; (akte van) over-

tentieus.
assumption [asvmSan] over-, aanti.:•
ming; onderstelling; aanmatiging, arrokan opgenomen worden.
assimilate [asimileit] vt gelijk make!' gantie ; opvatting (van zijn rol); RK
Hemelvaart van Maria.
gelijkstellen
(met
to,with);
(aan to, with),
verzekering. ;
[aSitrans]
opnemen`2, verwerken (van voedsel, ook assurance
zekerheid, zelfvertrouwen ; driestheid,
geestelijk), zicli eigeu waken ; vi gelijk
onbeschaamdheid ; assurantie.
worden (aaii with); opgenomen worden.
assimilation [asimileiSan] geliikina• ' assure [ajista] verzekereno, assureeren ;
SH overdragen ; verloven.
king, gelijkstelling; opnanie (v. voedsel),
assuredly [affiridli] (voor)zeker.
omzetting, assimilatie.
assist [asist] vt lielpen, bij;taan, ter zijde assuree [aSfiri] verzekerde.
staan ; vi cv at, tegeiiwoordig zijn, bij- assurer, assuror [ajara] verzelceraar,
assuradeur ; assurer, persoon, die zijn
woneii.
!even verzekert, verzekerde.
assistance [asistans] pulp, bijstand.
assistant [asistant] helper, assistent ; Assyria [asiria] Assyrie.
hulponderwijzer, secondant ; winkelbe- Assyrian [asirian] aj Assyrisch ; sb Assyrier ; het Assyrisch.
diende.
assize [asaiz] sb zetting : bepaling (van astatic [astatik] onvast ; md needle,
of bread, astatische magneetnaald.
prijs, gewicht enz.); the
broodzetting; the c,(s), de periodieke aster [asta] 0 aster.
zittingen der rondgaaiide rechters ; the asterisk [astarisk] sterretje (*).
asterism Lastariz'in] gesternte ; driestar
great (N..), het laatste oordeel.
astern [astbill achteruit. CV).
associable [asouSabl] gezellig.
!associate [asouitat] sb metgezelonak- asthma [asj,ina, asma] asthma : aantker, bijzitter ; vennoot, compagnon, deel- borstigheid.
genoot ; medeplichtige; lid van een ver- astmathic [asj)inatik] co,o1,astlimatisch:
aaniborstig.
eeniging of instelling, in rang lager
data Fellow of Member ; aj geasso- astir psti)] in beweging; op, bij de hand.
astonish [astonij] verbazen, verwondecieerd, verbonden,
ren ; be mded at, zich verbazen over.
, associate [asouSi-eit] vt vereenigen,
SH vergezellen, verbinden, optiemen ; vi astonishing [astoniSit3] verbazend ;
c■ily, verbazend (ook
zich vereenigen of associeeren ; omgaan
astonishment [astoniSmant] verbazing,
of verkeeren (tnet with).
association [asouSi•eijan] bond, ver- bevreeinding.
binding, vereeniging, deelgenootschap, astound [astaund] verbazen, versteld
doeti staau.
compagnieschap, associatie, gedachtenastraddle [astrad'1] schrijdelings.
verbinding ; cvs, ook herinneringen.
assonance EaSalldriS1 assonantie 'din- astragal [astragal] astragaal : lijst, krans
on' een zuil.
ken ijm.
assonant [asanant] assoueerend : gelijk- §astragalus [astragalas] kootbeen.
Astrakhan [astrakan] astrakanwol (v.
klinherig.
assort [asQt] vt uitzoeken, sorteeren ; lammeren uit Astrakan).
with, astral [astral] astraal, sterren...; cv
vi bij elkaar komen of passen;
lamp, astraallamp.
onigaan !net.
assortment [asgtmant] sorteering ; as- astray [astrei] het spoor bijster ; verdwaald, van den weg af; go (N.), afsortiment.
dwalen, verdwalen; lead c•), verleiden,
assuage [asweid3] verzachten, lenigen,
op een dw.aalspoor of den verkeerden
bevrecligen, doe') bedaren, stillen.
assuagement [asweici3mant] verzach- weg brengen.
astriction [astrilcSan] samentrelcking;
Ling,
assuasive [asweisiv] verzachtend (mid- bloedstelping.
astrictive [astriktiv] samentrekkend.
del).
assume [asiiltn] op zicli nemen, over-, astride [astraid] schripings, wijdbeens.
aannemen ; aanvaarden, in hander ne- astringency [astrind3ansi] samentrekmen; zich aanmatigen ; J aantrekken. I kende eigenschap, samentrekking.
dracht.

assimilable [asimilabl] wat als voedsel

astringent'
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;astringent [astrind3ant]sainentrekkend
(middel).
astrolabe [astraleib] 1:;1 astrolabiuni : sterrenhoogtemeter.
astrologer [astrolad3a] astrologian
[astroloud3ian] sterrenwichelaar.
tralod3ilel] astroloastrological Cas
gisch.
astrology [astrolad3i] sterrenwichelarij.
astronomer [astronaina] sterrenkundige.
astronomic [astranoinik('l)] coal, sterrenkundig, astronomisch.
astronomy [astronami] sterrenkunde.
astrut [astrpt] hoogstappend ; trotsch,
dettig.
astute [astjilt] slim , sluw, geslepen.
asunder [annda] afzonclerlijk, gescheideli, op zich zelve, onderscheiden, van-,
of uiteeu.
asylum [asailam] asyl, wijk-, schuilpIaats, toevluchtsoord; lunatic cmlcrankinnigetigesticht.
asymetry [asimatri] het niet-symetrisch
zijn.
asyndeton [asinditon] asyndetische
verbinding (als in veld, vidi, vici).
at [at] tot, te, op, in, ter, van, bij, aan,
naar, om, over ; be it, er ?dri
ik)aan
bezig zijn ; be cv a person, ieniand
achterna zitten, het op hem gemunt
hebben ; cv him again!, nog eens op
hem los !; what are you c., ?, waar zijt
gij aan bezig ?; waar wilt gij toch been ?;
what is he co , ook wat voert bij in zijn
schild ?; c, Brill's, bij Brill ; cv that,
en dan nog, bovendien.
ataraxy [ataraksi] (stoicijnsche) gen oed srust.
atavism [ataviz'm] atavisme: neiging
van de nakomelingen tot tertigkeer tot
het voorouderlijke type.
ataxy [stalcsi, atalcsi] ataxie: onregelmatigheid.
ate Eet, soms eit] at, ate!.
atheism [eit)i-iz'in] godloochening.
atheist [eij,i-ist] godloochenaar.
atheistic, coal [eij)i-istikel)] atheistisch,
godverzalcend, godloochenend.
Athenaeum, miettin [aPiniain] Atheneum ; letterkundige vereeniging; lees.
zaal.
Athenian [aPinion] aj Atheensch; sb
Athens [al",anz] Athene. [Athener.
athirst [aPhst] dorstig; dorstend (naar

for).

athlete [al)lit] athleer, worstelaar, gym.
toast.

athletic [aPletik] ajathletisch; mi shoes,

attack

gymnastiel:schoenen; sb
athletielc:
Icrachtsport.
at-home [at-houni] receptie(-dag), jour.
o
athwart
[almi2t] overdwars; d wars
atilt [atilt] voor- of achterover leunend,
met gevelde tans.
Atkins [atkinz] zie Thomas.
Atlantic [atlantik] aj Atlantisch ; sb
Atlantische oceaa ► , wereldzee.
Atlas [atlas] Atlas.
atlas [atlas] atlasa : atlas teelcenpapier;
eerste wervel ; soort satijn.
atmosphere - [atinasfia] atmosfeer`2,
dampkring.
atmospheric,c,al[atinasferilc(1)]dampkrings...; mi pressure, luchtdruk.
atoll [atol, atol] atol: ringvormig
koraaleiland.
atom [atam] atooni 2, fig greintje ; to
m,s, iii gruzelementen.
atomic, coal [atomile(1)] atoinisch ;
atomism [atainiz'in] atomenleer.
atomize [ata ► aiz] tot atomen herleiden ; verkleinen.
atomy [atatni] atoom 2 geraamte 2.
atone [Amin] boeteu (voor, for), goed
!oaken ; HS verzoenen ; in overeenstemming brengen.
atonement [atotiiimant] boete, vergoeding ; schadeloosstelling; verzoening.
atonic [atonik] aj atonisch, slap; zouder accent; sb Icalmeerend geneesmiddel ; ongeaccentueerd 1,voord.
atop [atop] boveu op, van boven.
atrabilarian [atrabilerian] aj zwartgallig ; sb melancholicus.
atrabilious [atrabilias] zvvartgallig.
atrip [strip] 0 joist gelicht (v. h. anker).
atrium [eitriam] atrium.
atrocious [strouSas] gruwelijlc, afgrijselijk.
[strositi]
gruwel(ijkheid),
atrocity
grnweldaad, afgrijselijkheid.
atrophy [atrsfi] [littering, wegkwijning,
verval van kracliten.
atropine [atrapain] atropine.
attach [statS] vt vastmaken, .hechten;
iit beslag nemen, beslag leggen op; in
hechtenis nemen; overhalen; aan zich
hechten; vi verbonden zijn 'net, kleven
aan.
attachment [atatfmant] verbinding 2,
band, gehechtheid,
verknoclitheid, beslag(legging), inhechtenisneming, lijfsdwang.

attack [stak] vt aanvallen 2, aantasten 2,
attakeeren 2 ; sb aanvapt.

a
attrition
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attain

attain [atein] vt bereiken, verkrijgen ;
to, komen tot, bereilcen.
vi
attainability [gteitiabiliti] bereikbaarheiti.
attainable [ateinabl] bereikbaar, to
'herei ken.

stand at (sows fo)(mia de positie staan.
attentive [atentiv] oplettend.
'attenuate [atenjuat] aj dun.
'attenuate [atenju-eit] vt (ver)dunnen,
verinat,4eren, verzwa k ken; vi darn worden.
attenuation [atenju•eiSaii] verdunning,

vertnagering.
attainder [ateinda] vervallenverklaring
van burger schapsrecliten en verbeurte attest [atest] vt verklaren, betuigen,
getuigen van, bevestigen ; vi cv to, gevan goederen ; bill of cam , welsontwerp
getnigenis.
tuigen van ; sb
ter inleiding van aauklacht wegens
attestation [atisteiSan] getuigschrift,
hoog verra a d.
getitigenis, betuiging, bewijs, attest(atie):
attainment [ateinmant] bereik(ing), be
zit ;

talent(en), capacit2iten.

eedaf 'tenting (v. reicruten).

attaint [ateint] vt besmetten, bezoede- Attic [tuft] Attisch (dialect).
len, bevlekken ; ( beschuldigen ; ver- attic [atilt l vliering, dak-,zolderkainer.
vallen verklaren van burgerschapsrech- atticism [atisism] Atticisine.
ten ; sb SH(schand)vlek, smet, bezoede- ®attire [ataia] vt kleeden, uitdossen,
sb Heeding, dracht, tool,
(op)tooien
ling ; besc ► uldiging.
dos, opschik ; gewei (v. e. hert).
attar [ata] rozenolie.
attemper [atempa] matigen, tempe- attitude [atitind] postuur, houdingo; cv
of mind, denk wijze.
reif2 ; aanpassen (aan to), in overeenattitudinarian [atitjildinerian] iemand,
stemming, brengen stet.
die „interessante" houdingen aanneeint,
'attempt [atempt] vt trachten, heproe•
aansteller, poseur.
very, probeet en, ondernemen ; cv his
on a attitudinize [atitjudinaiz] een op effect
life, een aanslag doen op; vi
berekencie hooding aanneinen,aanstelleperson's life, iemand naar het levee
staan.

rig doen, poseeren.

wezigen ; bet gevolg.

attributief woord, attribunt.

=attempt [atempt] sb paging, proeve; attorney [ati)ni] procureur, procuratiebonder, gevolmachtigde ; Attorneyaanslag ; they made an cv upon his
General, Procureur•Generaal; Ant mi.
life, zij deden een aansiag op zijit levee.
!lister van justitie ; letter of cv, proattend [atend] vt begeleiden, vergezelcuratie, volmacht.
le!' ; bedienen, verzorgen, verplegen,
oppassen ; bij wonen, volgen (colleges); attorneyship[atbniSip] procureurschap;
procuratie.
SH Nvachten ; c,ed with, gepaard
gaand inet, verbonden stet; vi aanwezig attract [atrakt] tot zich trekken, (aan)trekken, boeien.
zijn ; opletten, luisteren; c. , (tip)on, bedienen ; zijii opwachting maken bij, attraction EatralcSanj attractiveness
[atraktivnis] aantrelcking(skracht); aanverschijnen voor; C., to, letten op, optrekkelijklieid ; c.. of gravity, zwaarteletten, luisteren naar ; passen op; waarkra cht.
nemen ; (klanten) bed ienen.
attendance [aieticians] aauwezigheid ; attractive [atralctiv] aantrekking, aantrekkelijk,
boeiend ; aantrekkings....
bediening, zorg ; di} list, opwachting ;
geleide, gevolg, bedienden; bezoek, attrahent Eatrahantyaan)trelchend (middienst liebdel).
opkomst, publiek ; be in
btu, bedienen ; aanwezig zijii ; school attributable [atribjutabl] toe teschrijyen.
c.i, schoolbezoelc ; compulsory
schooldwang ; hours of cv, school-, 'attribute [atribjut] vttoeschrijven,aanreiceneti.
lintoortiren.
[atendans-ofisa] 2attribute [atribjilt] sb eigenschap,attriattendance-officer
bout, kenmerk ; bijvoegelijke bepaling,
ambtenaar bij de schooldwangcontrole,
(taallc.).
attendant [atendant] aj aanwezig;
[atribjfiSaii] toeschrijving.
attribution
begeleidend,
vergezellend,
diensidoend ;
gepaard gaand (met on); sb bediende, attributive [atribjutiv] aj attribuziet,
als
bijvoegelijke
bepaling gebrtukt ; 30
oppasser; volgeling; the c,s, de aaufattent [atent] St/ oplettend,aandachtig. attrited [atraitid] afgesleteu (door wrijatten lion [atenSan] aandacht, oplettend•
Reid; attentieo; X c., !, geef acid !; come attrition [atriSan] wrijving; afschuring„
be.r.attv;.
;
in de positie pan stqaii ;
to cv, ,

attune
attune[etjun] (doen) stemmen, in over
eenstemming brengen (mftt to).
auburn [613bn] goudbruin
auction [6San] openbare verkooping
sell
veiling, auctie, NI vendutie,
by Dutch md, bij afslag verkoopen.
auctioneer [okSania] sb venduhouder,
afslager; vt veden, verkoopen.
auction-house [okSan-haus] c,-mart,
[--mat] venduhuis.
auction-sale [okSan sell] zie auction
audacious [OcleiSasj stout, vermetel,
brutaal.
audaciousness [odeiSasnis] stoutheid,
vermetelheid; brutaliteit.
audacity [odasiti] stoutheid, vermetel
held.
audibility [Odibiliti] hoorbaarheid.
audible [odibl] hoorbaar.
audience [odjans] audientie, gehoor
toehoorders, auditorium, publiek.
audit [odit]sb verificatie, (af)rekening 2
vterifn,az(.keig)
audit-office[odit•ofis]deComptabiliteit
audition [odiSan] het hooren, gehoor.
auditive [oditiv] gehoor.„.
auditor [oclita] (toe)hoorder; verificateur.
cuditory [oditari] aj gehoor...; sb ge•
hoorzaal; toehoorders, auditorium..
auditress [45ditris] toehoorster.
Augean [OcI3idn] Augias... ;(,-, stable(s),
Augiassi al.
lepelboor.
auger rega[ avegaar;
aught [ot] jets; for c, I know, voor.
zoover ik weet.
'augment [oginant] sb augment
taugment [ogment] vt vermeerderen,
verkoopen, vergrooten; vi aangroeien.
toenemen, (zich) vermeerderen.

augmentation [ogrnanteiSan -j vermeerdering, verhooging, aangroei, aanwas;
augment:
augmentative LOgmentativi vermeer•
derend.
augur [ogo] sb augur: vogelwichelaar
korneinen); vt voorzeggen, voorspellen (nit de vlucht der vogels); vi
zich laten aanzien; it mi., s ill, dat is
Been veelbelovend begin.
aug,uration[OgjureiSon]het voorspellen.
augury [ogjitri] vogelwichelarij, voor
spelling, voorteeken.
August [oost] Augustus; August.
rt tigUSt [og ost] verheven,hoog,grootsch.
Augustan, [agnstan] Augustijnsch ;
Augsburgscn; the c, age, de eettw van
Augustus, het klassieke tijdperk van een
confession, d
letterkunde; the

author
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Angsburgsche geloors,,ctijilehis (1530).
Augustine [Ogvstin] sb Augubtinus;
Augustijner(monnik); aj Auloistijnsch.
auk [Ok] 10 allc, papagaaiduiker.
aula [ola] aula.
aulic
aj liof...; sb promotie
de theologie).

aunt [ant] tante; c, Sally, werpspel
van de kermissen, waarbij gegooid
wordt naar een vrouwenfiguur met een
pijp in den mond.
auntie ['a ► ti] F tantetje, tantelief.
•
aural [oral] lucid... II oor....
Aurelia [orilia] Aurelia.
aureola [Oriala] aureole [Orioul]
aureool, stralenkrans.
auricle [orilel] oor(schelp); harteboezem.
attricula [orilcjala]
auricula,aurikel.
auricular [orilcjula] van het oor; van
den harteboezein ; cv confession, oor•
bieclit.
auriferous [Orifaras] gouclhouclend.
auriform [crifQm] oorvormig.
aurist [grist] oorspecialiteit.
aurora [orottra] dageraad; c, borealis, noorderlicht.
auscultation [OskvIteiSan] auscultatie.
auspice [ospis] voorspelling, vogelwiclielarij ;• voorteelcen ; under the (•.s
of, wider de (liooge) bescherming van,
uitgaande van.
auspicious [OspiSas] veelbelovend, gelukkig, gunstig.
austere [Ostia] straf, streng, stuursch;
sober ; wraug.
austereness [Ostianis] austerity [asteriti] strafheid, strengheicl, stuursch- °
heidsobr;wang.

Austin [bstin] mifriar [-fraia] Augustuner monnilc.

austral [ostral] austrine [ostrin] zuidelijk.
[OstraleiSa] Australia
de aangrenzende eilanclen, Oceania.
Australia [ostreilj.9] Australia.
Australian [ostreiljan] aj Australiscli;
sb Australier, Australische.
Austria [ostria] Oostenrijlc.
Austrian [ostrian] aj Oostenrijksch ; sb
Oostenrijker, Oostenrijksche.
authentic,:,,al [oj)entilc('l)] a uthentiek
edit, gewaarmerkt, „oprecht".
authenticate [619entikeit] belcrachtigen,
legaliseeren, waarmerken; de echtheici
bewijzen van.
authenticity [oPantisiti]echtheid,rechtsgeldigheici.
author [oPa] schepper, voortbrenger,

Australasia

authoress
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avocation

(geestelijke) vader, beweriter, Bader ; , avail [aveil] vi & vt -baten ; vr
oneself of, zicli ten !ante inaken ;
maker, schrijver.
authoress [61)aris] daderes, inaakster ; sb baat, pulp, nut, voordeel, profijt; of
van (gees) nut ; to little
(no)
schrijfster.
van weinig nut ; without c■,, nutteloos,
authoritative [OPoriteitiv] gezagliebvruchteloos.
bend ; autoritair ; officieel.
authority [6],oriti] autoriteito, gezag, available [aveilab'l] nuttig, dienstig,r3,
geldig.
macht, aanzien, invloed ; inachtiging,
vergunning ; overheidspersoon ; zegs- avalanche [avalanS,avalanS] srteeuwval.
[avaris] gierigheid, hebzucht ;
avarice
man ; from (on) good c■-i, van goeder
begeerigheid.
hand.
authorization [61)oraizeiSan] machti- avaricious [avariSas] gierig, hebzuchof, begeerig !war.
tig ;
ging, volmacht.
authorize [oParaiz] machtigen, belcrach• avariciousness [avdripsnis]zie avarice.
[avast]
0 hou 1, stop !
de
avast
tigen, wettigen ; the Ac,c1Version,
Engelsche bijbelvertaling (1611), staten- ®avatint [avent, avant] tirlig!, weg !
ave [eivi] (wees) gegroet !
vertaling.
authorship [tiPaSip] auteurschap, schrij- Ave-Mary [eivi-meri] RK Ave-Maria,
wees gegroet.
versloopbaan ; of unknown cv, schrij•
avenge [avend3] wreken, straiten.
ver onbekend.
autobiographer [oto•baiografa] schrij- avenger [avencl3a] wreker.
avens [avanz] 9g (knikicend) nagello uid.
ver van een autobiographie.
autobiography [oto-biografi] autobio• avenue [avanju] toegang, weg 2 , (opriplaan ; Am breede boulevard of straat.
graphie: levensbeschrijving van zich zelf.
aver Eau)] betuigen, verzekeren ; beautocar [titoka] automobiel.
weren, verldaren ; jur waar makers.
autocracy[otokrasi] alleenheerschappij.
autocrat [ot)krat]alleenheerscher, auto. average [avarid3] sb het geniiddelde ;
doorsneeprijs & schade, averij ; (up)on
craat.
an cv, geniiddeld, door elkander, in
autocratic [Otolcratik] autocratisch,
doorsuee ; aj getnicideld ; the cv boy,
eigenniachtig.
price ;
het gewone slag van jongen ;
autodidact [otoclidakt] autodidakt.
doorsneeprijs ; vt het gemictdelde beautogeny [itod3ani] spontane generehenen van ; gemiddeld behalen, hosra tie.
tel!, home!! op, opbrengen, of leverets,
autograph [otagraf] eigenhandig geschieten &.
schreven (brief of stoic).
autography [otografi] eigen hand- averment [avbinant] bevestiging, verzekering ; be wering.
schrilt ; handschrif toverdr el( op steel'.
r automatic [otamatik] automatisch 2, averruncate [avarprikeit] uitroeien,
elf wiedert.
zelf werkend ; werktuigelijk.
automatically [otainatikoli] automa- averruncator Eavarvt3lceitoi wiectinachine.
tisch, werktuig- elijk, van a elf.
averse [avf/s] atkeerig (van to, from).
automaton [atomatan] automaat.
automobile [otomobil] of van zelf be- aversion [avifiqaii] afkeer(igheid),tegenzin, \veerzin ; antipathie.
-.vegencl ; s5 auto(mobiel); vi auto riiden.
*automobilism [Otomoubiliz'in] auto- avert [avilt] afkeeren, afwenden ; afIceerig maken.
mobielsport.
*automobilist Eatomoubilistj auto- aviary [eiviari] vogelvlucltt, voliere.
*aviate [eivi•eit] vliegen (in een vliegrijd er.
autonomy [otonaini] zelfregeering, machine).
aviation[eivi-eiSan] vliegkunst of-sport.
zelfbestuur.
autopsy [otopsi, otopsi] beschouwing, aviator [eivi-eita] vliegenier, vlieger,
met ei gen oogen ; lijkopening, lijkschou• I luchlreisi ger.
[wing. •aviatress [eivi•eitris] aviatrice.
*auto•taxi [ono-talcsi] taxi.
autotype [ototaip] autotypie, facsimile. avid [avid] begeerig (Haar of, for),
gretig.
autumn [Otani] he! fst.
autumnal[atvinnol] heristachtig.herfst... avidity [aviditi] begeerte, begeerigheid,
greti glieid.
auxiliary [ogziliari] a j hulp...; sb helper, bondgenoot; hulpwerkwoord; auxi• avocation [avolc'eiS,)n] (beroeps)bezigheld, w erk torpivg.
liaries, huleroepen.

avocet
avocet, avoset [avotiset]
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kluit.
avoid [avoid] vt (ver)mijclen, ontwijken ;
fur ongeldig verklaren, vernietigen ;
I could not c■-, ...ing,ik inoest wel...; vi
weggaan, heengaan.
“voidable [avoidab'I] vermijdbaar, te
vermijden.
avoidance [avoidans] vermijding; vacature ; fur vernietiging.
avoirdupois [avadapoiz] Engelsch hatideisgewicht (het-pond cv is 453,59 grain).
Avon [clean] de Avon.
C avouch [avatitS] waarborgen, vet ,

awkward [olcwad] onhandig, lomp ;
F lain, vervelend, P beroerd ; an cv
customer, een gevaarlijk snjet.
awkwardneSs [61cwadnis] onhandiglompheid.
awl [61] els, priem.
C awless [oils] onbevreescl.
prienikruid.
awl-wort [61wot]
awn [6n] baard (aan een oar).
(dek)zeil, scherm, zonneay. ning
tent.
awoke [awoulc] verl. tijd & verl. deelw.
van awake.
awoken [awouk'n] verl. deelw. van

awake.
zekrn,bvstig
avow [avau] belijden, bekennen, erken- awry [oral] scheef, schuin, krone, verkeerd.
nen ; an teed enemy, een verklaarde
ax(e) [ales] bijl, aks(t); put the cv in
vijand.
the helve, een moeilijklieid, een raadsel
avowable [avauabl] erkenbaar.
oplossen; that man has an cv to
avowal [avaual] belijdenis, bekentenis.
grind, die man heeft zijn eigen zelfavowedly [avauidli] openlijk, onbezuchtige ooginerken of bijbedoelingen.
wimpeld ;• volgens eigen beicentenis.
axe-head [alts-bed] blad van de bijl.
avowee [avaifi] zie advowee.
avulsion [avD1San] afrulcicing, afscheu- axillar [aksila] a xilla ry [alcsilari]
oksel....
ring (van land door den veranderden
axiom [alcsiam] axioma, grondstelling,
4. loop eener rivier).
grondwaarheid.
'avuncular [avimicjala] ooms..., van een
axiomatic [alcsiomatik] axioniatisch.
oom ; 1 van Oonie Jan.
await [aweit] (ver)wachten, wachten op ; axis [aksis] as, spil ; draaier (tweede
halswery el).
te wachten slam
awake [aweik] vt (op)wekken 2 ; viont- axle [aks'1] cvtree [-tri] (wagen)as.
waken, wakker worden ; aj wakker, axle•pin [aks'I.pin] lunspen.
[aksminsta] Axminsterontwaakt ; he is (wide) c%), F hij is bij de Axminster
(tapijt).
pinken, uitgeslapen • be c, to, F snappen.
awaken [aweikan] vt wekkeif2 ; vi out- ay [ai] ja ; het ja ; the c■ies have it,
.
de meerderheid is er voor.
waken.
award [awgd] vt toekennen, toewijzen ; ayah [aia] EI kindermeicl of baboe, Iiif'
ay
[ineid.
e
Cai]
zie
ay.
sb
oordeel
uitspreken,
beslissen
;
zijn
tiitspraak, beslissing, vonnis ; toegelcende 2aye [ei] voor altijd.
[ai-ai]
vingerdier.
aye-aye
belooning, boete.
azalea.
aware [awes] weet hebbend (van of), azalea [azeilia]
gewaar ; be cv of, weten ; before he azimuth [azinial)] azimuth.
was c, of it, eer hij het wist (nerkte), Azores, The cv [chi avrziz] de Azorisclie
er hij het zich (ten voile) bewust was.
C azote [azotit] stikstof. [eilanden.
oway [awei] .weg, voort, nice ; er op azure [ei3a] sb hemelsblauw, azuur;
® lazuur ; aj heinelsblanw, (1)azuren ;
los, tegen de klippeu op.
vt blauwverven.
awe [o] sb ontzag, vrees, eerbied ;
in bedwang, in ontzag azured [ei3ad] hemelsblauw.
hold, keep, in
stand in cv of, ontzag azymous [azimas] ongedeesemd.
houden ;
hebben voor ; vt ontzetten, ontzag inboezemen, in ontzag houden,imponeeren.
awe-struck [6-strylc] net ontzag vervuld.
awl ul [8ful] ontzagwelckencl, ontzaglijk,
S
verschrikkelijk, „vreeselijk";
si ; F voor : bug.
B [hi] (de letter)
zie awful.
awfulness [6fulnis:1 plechtigheid, eer- B Di] B. sisal voor : Banctis, the
common Bench, de gewoue Rectabied.
bank ; Baron, Bay, British, B(aclielor
awhile [avail] vooieenigen tijd, (voov)
of) A(rts); B(ill) B(ook), Wisselboek ;
een pos.

B
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back-handed

B(efore) C(hrisf),v6Or Christus & British Bacchant [bakant] Bacchant(e) volger
of volgster van Bacchus.
Columbia, B(ill of) E(xchange), wissel ;
B(achelor of) Civil) L(aw), kandidaat Bacchus [balcas] Bacchus;
in het Burger!. Recht ; B(achelor of) §bacciferous [boksilaras] besdragend,
D(ivinity), candidaat in de Godgeleerd- baccy [bald] 1 tabak.
heid ; B(i 11 of) L(ading), vrachtbrief ; bachelor [batSala] jonggezel, jongman,
B(ritish) M(useuni), het Britsch Museum; oude vrijer ; baccalaureus, candidaat.
B(ralich) O(ffice); B(ritish) P(ublic); bachelor's-buttons [batfalaz-bzot'nz]
B & S, brandy and soda ; B(achelor of) 0 dubbele b6terbloein.
Sc(ience); B(eata) V(irgo) M(aria), de bachelorhood [batSalallud] jonggezellen stand, -levee.
Heilige Maagd Maria ; Bp., bishop ;
Bros., Brothers; Bt., Bart., baronet ; bachelorship [batSdlaiip] ongelmwde
Bucks., Buckinghanishire.
staat ; graad van baccalaureus.
baa [ba] sb geblaat; be ; vi blaten.
bacillus [basilas] bacil.
Baal[bei il]Baal,afgod (derKanaanieten). !back [bale] sb rug, rugzijde ; achterkant ;
baa-lamb [ba lain] schaapje.
; keerzijde Ii beslagbalc ; the c,
Baalist, Baalite [beialist, beialait]
of the head, de nek ; at the N., of,
Bails-, afgodendienaar.
achter; onnliddellijk volgeed op ; be at
the cv of, fig erg,ens achter zitten ;
Bab [bab] F verk. v. Barbara.
baba [baba] El jongeheer, njo.
behind the cv of, achter (ieinands rug)
on) ; be on a man's r%), ielnand tot last
babble [bahl] vi Happen (oolc nit de
ziin; be on one's cv, fig op zijn rug
school), snappen, wauweleti ; kabbelen ;
vt verklappen; sb geklap, gesnap,gepraat, lig,gen ; have no clothes to one's ,v,
gewauwel ;• gekabbel.
geen kleeren aan zijn lijf hebben
to
babbler [babla] snapper, kakelaar, (%), rug aan rug ; ruggelings; his cv is
up, hij is nijdig ; ad terug; naar achteren,
wauwelaar.
babe [beib] Q kindje ; fig kind, lain, achterwege, achterwaarts; geleden.
doetje.
tback[bak] vt achteruittrelcken,-brengen,
doer' teruggaan, terugschuiven ; (onder)Babel [beibl] Babylon, Baber);(spraak)steunen ; endosseeren;
katten, strijlcen;
verwarring ; Jodenkerlc, Poolsche landscheme,herschenschinunig plan. ruggen; the horse must not yet be
cued, flag nog niet bereden worden;
baboo [baba] El( nlandsche) inijnbeer ;
Bengaleesche )cleric.
I'll cv your horse, ik zal op uw paard
houden, wedden; cv a sail, a yard,
baboon [babil ► i] baviaan.
bakzeil halen; cv water, the oars,
baby [beibi] kind'-'; kleintje; jong (v. e.
met de Heinen strijken ; vi terug-,
dier) ; als a) kinder..., klein.
achteruitgaan;
bakzeilhalen ; ternbaby-farmer [beibi-fame] „engeltjesloopen (van den wind); G\s cv down,
inaakster".
baby-farming [beibi-famil] engeltjes- er onder krijgen ; zich gewonnen geven ;
het opgeven ; teritg-, achternitkrabbelen ;
inalcerij.
babyhood [beibi-bud] kindsheid.
cv out of a difficulty, zich fruit redden, zich er door been slaan ; c-%. , out
baby-house [beibi-harts] poppenhuis.
(of an engagement) terugkrabbelen;
babyish [beibi-iS] kinderaclitig.
cv up, (rugge)stennen.
Babylon [babilan] Babylon.
backbite [bakbait] (be)lasteren.
Babylonia [babilounia] Babylonia.
Babylonian [babilounian] aj Babylo- backbiter [bakbaita] lasteraar.
nisch; scharlakenrood (Openb. XVII : 4); back-board [bak-bcd] rugplank.
backbone [balcboun] ruggegraat 5 ; fersb Babylonier, Babylonische.
ineteit, flinkheid, vastheid (van lcarakter);
Babylonish [babilounif] Babylonisch;
he is English to the cv,liij is Engelsch
Babelachlig, verward.
in nierg en been.
baccalaureate [bakalgriat] titel van
backdoor [bakdp.i] achterdeue2 ; als aj
Bachelor.
clandestien, hennelijk, achterbaksch.
baccara(t)[bakara] baccarat (kaartspel).
lc-fol] val op den rug (bij
Bacchanal [bakanal] aj Bacchus..., bac- back-fall Cba
het worstelen).
chantisch; sb Bacchuspriester Bacchante;
backgammon [b-alcgainan] triktrakspel,
bacchanaal, zwelgpartij.
bakspel.
Bacchanalia Ebakeneiljai bacchanalian.
Bacchanalian[bakaneiljon] of bacchan- backg,rotind[bakgraund] achtergrond;
back-handed [bait-liandid] net den rti,
Tisch; $1, Becchus9fferaar, dronlcaard.

backhander
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van de hand ; achteroverliggend (van
schrift); indirect, dubbelzinnig ; a cv
compliment, een dubbelzinnig compliment.

oackhander [bakhanda] slag net den
rug van de hand ; onverwachte aanval;
tegenslag.

back-house [balc•liatts] acliterlmis; ge•
Beim genialc.

backing [bakil] ondersteuning; steun,
bijstand ; liet wedden, honden op (een
paard ; het terugloopen van den wind;
dOor (drukken) • liet ruggers van . een
bock ; cvs, afval van wol of vlas na de
bereiding.
backmost [bakmoust] achterste.
back-number [balc•nvinba] oud nummer (van een tijdschrift); fig... nit de
nude doos.
backrootn [balcrenn] achterkamer.
back.seat [baksit] achterbank(je); take
a rt.), in het achterschip raker].
backset [balcset] tegenstelling; tegen.
slag.
back-settlements [halc-set'Imants] Arn
nederzettingen diep in het binnenland.
backside [baksaid] T achterste.
4
back-sight [bak-salt] vizier.
'backslide [balcslaid] afvallig worden ;
cv into, weer vervallen tot.
backslider [balcslaida] afvallige; recidivist.
bacicslum [balcslvin] achterbutirtslop.
backstairs [baksteaz] achtertrap, ge.
heime trap ; als aj backstair, heimelijk,
cv influence, gekofficel.
backstays [baksteiz] g pardoens.

cC backsword [bakspd] houwer, rapier.
backward [bakwad] ajachterwaartsch ;
achterlijk, traag, laat; ad achterwaarts,
-uit, -over.
backwardation [bakwadeiSen]: sons
door den verkooper van effecter aan
den !cooper betaald voor uitstel van
levering.
backwardness [balcvvadnis] achterlij1c.
laat bloeien ; onwilligheid ; traag.
held.
backwards [balcwadz] achterwaarts,
•uit, •over ; van achter naar yore!) ; cv
and forwards, voor- en acliteruit ; keen
en weer.
back-water [bale-wota] terugstroomend
water; het door schepraderen teruggeworpen water ; dood water, waal.
back•woodsmau•wudzinan] binnenlander; WOIICI be wolier of landontginner in Amerika.
backyard [bal<jaci] achterplaats,

baggy

bacon [beilen] (gerookt) spek; SH
heelboet enpumniel ; save one's
holds van lets afkonten, den dans out.
springen.
Bacon [beilen] Baco (Erg. wijsgeer).
Baconian [beikounian] aj van Baco;
sb aanhanger van Baco of van de theorie
dat Baco = Shak(e)speare.
bacteria [baktiaria] bakterien.
bad [bad] aj liwaad, slecht, boos, erg ;
bedorven ; !mar, zielc; valscli, nageniaakt;
a c, cold, een zware kou ; cv crops,
misgewas ; cv fortune, ongeluk, tegen.
spoed ; c, words, sclieldwoorden; be
it
in a c, way, ,er naar aan toe zijn;
go
bederven (voedsel) ; from ce, to
worse, van kwaad tot erger ; sbkwaad;
go to the cv, den verkeerden weg opgnarl ; misloopen;
10 to the cm op
het debet.
baddish[badin van inferieure hoedanig•
lucid, tamelijk slecht.
bade [bad] yen). tijd van bid.
Badenbad'n] Baden.
badge bad g] sb ken-, ordeteeken, insigne, distinctief• vt (1<en)mericen.
badger [badp] sb 4 das ;• penseel (v.
dassenhaar); scheerlcwast ; vtplagen, sarren, F pester.
badly [badli] kwalij1c, slecht, erg;
hard, zeer; c, wounded, zwaar gewond.
badminton [badmi tan] soort Meidranlc
(v. roocien wijn met spuitwater); soort
pluimbalspel.
badness [badnis] slechtheid, verdor.
venhei d.
baffle [ban] verijdelen, ontwijken, spot.
ten inet.
bag [bag] sb zak, (wei)tasclu ; vangst,
geschoten wild ; buidelo; tiler;• cvs, S
broek; he gave his servant the r.),
liij gal zijn bediende den zak ; get the
"), den bons krijgen ;• he left c, and
baggage, hij ging suet pal< en zalc weg;
he is a c, of bones, hij is zoo inner
als een hoot, enkel vel over been ; vt in
zakken doer, 2akken ; stoppen (bij 't
biljarten); schiefen, vang,en, buit naked,
S in de wacht sleepen ; cvs I, mijit !
vi uitwijden, zwellen.
bagasse [bagas] ampas uitgeperst
soilcerriet.
bagatelle [bagatel] bagatel,
lucid soort van tafelbiljart.
baggage Dagici3j ;‘ (leger)trein ; Am
bacage brutaal nest, ding ; ( slet.
bagging [bagir3] zaklinnen.
baggy [bagi] zakkerig; opgezet, (op).
gezwollen,

bagnio

balm

,„„,1 badhuis; bordeel; balas [balas] spinelrobijn.
bagnio [banjo]
balcony [ballcani] balkono.
galeien.
bald [bold] kaalo, naakt ; onopesmukt.
bagpipe [bagpaip] doecielzalc.
bagpiper [bagpaipa] doeclelzakspeler. baldachin [baldal<in] baldakijn.
balderdash [boldodaS] wartaal, ':lets,
bah Ebaj ball !
Bahama [bahama] cvislands, Bahama onzin.
baldhead [bolclhed] kaallcopo; go
eilanden = the cvs.
ed, S alles op het spel zetten ; vote cv
bail [beil] sb borg, borgtocht, cautie,
ed, blindelings.
borgstelling hoep(e1),(pot)hengsel it staketsel ; sperboom, latierboom ; bail v. baldnesspooldnis] kaalheido.
[boldpeit] kaalkop.
the
prisoner
was
admitted
baldpate
wicket;
to cv, de gevangene werd onder borg- baldric [boldril<] schouder- X (draag.)
band.
toclit vrijgelaten ; be, become, go cd
(for), borg blijven (voor), instaan voor ; 1 Baldwin [bold win] Boudewijn.
give, offer cv , een borg stellen ; vt bale [bell] sbbaalli 0 ellende, ongeluk,
verderf ; vt in baled pakkeu 11 (uit)hoozen.
borg blijven voor ; los-, vrijlaten onder
borgstelling ; (-%, out, vrijlateu onder baleen [balin] balein.
bale-fire [beil-faio]signaalvttur ; vreng,borgstelling uithoozen.
devuur; brandstapel.
bailable [beilab'l] op een borg vrijgebaleful [beilful] tioodlottig, iieilloos,
steld kunnende worden.
verderfelijk.
bailee[beili] borgtochtltouder.
bailer [beila] borg hoosvat 11 sp bailer balk [bolt] sb balk ; hint; rand tusschen
twee
voren ; akkerrand; streep (op
buitenvestinginuur ;
bailey [beili]
biljart), beleinmering, hinderuis, teleurbinnenplein ; the Old Bailey, het
stelling ; vt teleurstellen; verijdelen,
Central Criminal Court gerechtshof
ontwijken, voorbij laten gaan ; c, one
de City).
of sth, lets onthouden, door den netts
bailiff [beilif] schout,landdrost, baljul,v;
bores; vi nithreken; plotseling blijven
ralc1<er (van den sellout); renttneester,
Balkan [b911<an] (de) Balkan. [steken.
zaak waarnetner, agent.
baljuwschap, ball [boll sb bale, bol, kogel; pil (v.
bailiwick
paard); bal, danspartij ; fire with cv,
rechtsgebieci van een bailiff.
net sclierp schieten ; uncle three c ■is,
bairn [bean] Sc kind.
bait [beit] sb aas, ,lolcaas; verversching (in Engeland) Oonie Jan; they kept
the ce, (up) rolling, zij hielden het
(wider weg) witvisch ; be in acv , F
gesprek (bet spelletje) aan den gang
Nv o e ci e d zijn ; vt (onderweg) voeren,
and socket joint, lcogelgewricht ; vt
laten pleisteren ; aanleggen 11 van (lok)ballen; vi zich batten,
ass voorzien aanhitsen, sarren 11 vi aan•
ballad
[Wad] liedje.
leggen, pleisteren.
ballad-monger [balad-invngo] liedjesbaize [beiz] baai.
bake [beik] bakken. ballade [baled] ballade. [dicliter.
bakehouse[beilchaus]balcicerii, bakhuis. ballad.singer[balad siga]liedjeszanger.
baker [bello] balker; acv's dozen, ballast [balast] sb ballast ; vtballasten.-,;
vi ballast innemen.
del tien ; cv-kneed, cv-legged, met
[x•beenen. ballet [bale; zelden balit] ballet.
baking [beikin] baksel.
baksheesh [bal:SiS] El. fool, drinkgeld. ballistics [bolistiks] balistiek.
balance [balans] sb balans, (weeg)- balloon [balan] sb (lucht)ballon, bol;
ontvanger (bij het distilleeren); vi opschaar, \Veegschaal (in den Dieretiriem);
bollen ; ballontochten !oaken.
evenwicht'2 , (batig)saldo, overschot ;
luchtschipper,
onrust (in een horloge); strike a cv, balloonist [balilnist]
-reiziger.
het saldo, de balans opmaken ; turn the
den doorslag geven; vt wegen'2, over- ballot [balat] sb stemballetje, stembriefje; het a finial stemmen ; (gelietine)
wegen ; opwegen tegen ; in evenwicht
stemming; vi balloteeren, loten (om for).
brengen of 'louden ; de balans afsluiten,
(een rekening) vereffenen ; vi in even- ballot-box [balot-boles] stenats.
ballot-paper
[balat-peipa] stembriefje.
wicht zijn, balanceereno; fig schommeball-proof [bol-prut] kogelvrij.
len ; kloppen, sluiten (v. e. rekening).
balance pole [balans pout] balanceer• bully [bali] P verduveld (inooi
balm [bar] sb balsento, citroeitkruid;
stok.
vt balsemen, verzachten, lenigeu.
balance-sheet [balans-Sit] balans.

Balmoral
11,:alin oral [balinoral] Schofsche routs;
• wolle:i onderrok ; rijglaars.
'balmy [band] balsemachtig, (balsem )
geurig, balsemene.
balsam [balsam]
balsamine, ook
het kruidje roerineniet ; balsem.
'balsamic [balsainik] balsamiek, verzachtend.
Balthasar [ball,aza] Balthasar.
Baltic [battik] Baltisch; the cv, de
Oostzee.
ealtimore [boltimoa] Baltimore; soon
sinaasappel; _am zwarte spreeuw.
!baluster [batasta] baluster, stijl.
balustrade [balastreid] balustrade.
l'oam [bam] S vt beetneinen, bedottet *;
, sb beetnemerij, fopperij.
bamboo [bamba] bamboe.
bamboozle [bambaz'l] S bedriegen,
bedotten.
ban [ban] sb afkondiging; ban(vloek),
(rijks)ban, verbod ; boete ; vt verbannen ;
vervloekett.
banal [beLial, banal] banaal, triviaal.
banana [banana] bana an, pisang.
Banbury [banbari] Banbury; take a
child to
op de knie(en) laten rijden.
banco [barlleo] banco bankmuntvoet;
sit in
zitting hebben in een hooger
rechtscollege.
,band [band] sb band', (stria!) lint , snoer 2 ;
drijfriem; bond, schare, bende ; (muziek)korps, staf(muziek); cvs , bef; vt
vereenigen, verbinden.
bandage Ebandid33 sb verband, zwachtel ; blinddoelc ; vt verbinden, (om)zwachtelen; blinddoeken.
bandana [bandana] foulard, (zijden)
zakdoek (met moesjes).
bandbox [baudboks] hoedendoos, lintdoos.
banderole [banclarotil] ba(a)nderol,
wimpel, vaantje.
bandit [bandit] bandiet, (struik)roover.
band.master[band-masta]kapelmeester.
bandog [banitog] kettingliond, bandrekel.
bandoleer [bandana] bandelier.
bands-man [bandz-man] muzikant.
band-stand [band-stand] muziektent,
kiosk.
handy [bandi] vt over en weer slaan of
kaatsen, wisselen ; r, words, woorden
wisselen, disputeereit, „strijden"; sb
hockey(stok) 11 El bendi (rijtuig).
handy-legged [bandi•legd] met 0 beenen.
bane [bein] vergir2 , verderf, pest, vloek.

baneful Ebeinfulj vergiftig, verderfelijk.
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')anquet

banefulness [beinfultas] verderlelijlcheid.

banewort [bell wibt] 0, 1. nachtschade,
2. egelboterbloem.

bang [bat3] vt slaan, siompen, dichtsinakken, bonzes met ; P afranselen ; S
slaan; overtref fen I} (a is pony) gelijk krtiphen ; vi smakIcen, bonzen; F poffen ;
schieten; sb slag, smak, bons, lcnal pony(haar); y plot ! thing!.
bangleEbagg'1] armband ; voetring.
banian [banjan] handeldrijvende ffindoe; inlandsche mak elaar (in Bengalen);
flanellen kabaai II
soort waringin.
banish [baniS] (ver)ba ► nee.
banishment [baniSmant] verbanning,
ba Ilingschap.
banister, bannister [banistd] baluster,
stijI; cvs , trapleuning.
banjo [band3ou] Jbanjo : negergnitaar.
banjoist [band3ou-ist] banjo-speler.
bank[bat3k] sb banko,(speel)bank,oever;
zandbank ; dais, berm;
the of
England = The Bank, de bank van
Engeland ; cv of Deposit, deposit°.
bank ;
of Issue or Circulation,
crculatiebank; vt op de bank zetten 11
ce, up, hid:win-ten ; inrakelen ; vizijn geld
beleggen; kassieren: bankierszaken does;
de bank houden II c up, zicli opstapelen.
bank-agent [barik•eid3ant] directeur
van een filiaalbanlc.
bankbill [barnebil] wissel, banknoot.
bank-book [bark-buk] kassiersboekje.
bank-engine [batne-end3in] voorspanlocomotief.
banker [barika] balkier, kassier,, bank!louder 11 rZ: bankvisscher (Newfoundland) II grondwerker II 'disinter: pa ard.
bank-holiday [bail;-holidei] beursvacantiedag. In Engeland : Paasch., Pinkstermaandag, de isle Maandag Augustus en 2de Kerstdag.
banknote [batnenout] bank noot, F

bankje.
bankrupt [batIlavpt] sb bankroetier,
-ster ; aj bankroer.

bankruptcy [batlkrapsi] bankroet 2,

banner [bang] b .flier-, , vans.
banneret [banarit] baanderneer.
bannock [basalt] gerstebrood.
banns [banz] huwe'ijksafkondi;2ing, ;
ask, publish, put up the
de hit.
welijksafkondiging aaiiplakken ; forbid
the co-i, formeele bezwaren indienen
tegen een voorgenomen huwelijk.
banquet [batlk wit] sb fees(•, gastmaa I,
basket ; vt feestelijk onthalen ; vi banice.
teeren, gastmalen.
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banshee [banSi] Ir & Sc iemands dood

aankondigende geest
banstickle [banstilc'1]
stelcelbaars.
bantam [bantam] gm krielhaan.
banter [banta] vt voor het lapje 'louden,
gekscheren, badineeren, schertseu (met);
vi schertsen ; sb gelcscherende plagerij,
boert(erij).
bantling [bantlirl] F (klein) kind.
banyan [banjan] zie banian:
baobab [baobab] apenbroodboom.
baptism [baptiz'in] doop ; c ■-, of blood,
doopsel des bloeds ;r, of fire,vuurdoop.
baptismal [baptizinal] doop...;cv name,
doopnaain.
baptist [baptist] (weder)dooper ; doopsgezinde.
baptist(e)ry [baptist(a)ri] doopkapel;
doopbekken, doopvont.
baptize [baptaiz] doopen.
bar [ba] sb (slag)boom, draaiboom,
sper-, sluitboom ; baar, staaf, slang, spij 1,
tralie; j (inaat)streep ; rek(stok); 0 balk;
jar balie ; bar : buffet, taplokaal ; zandbank (voor haven of riviermond); fig
exceptie, belenimering, hindernis; horizontal cv , rek(stok); parallel
brag ; iron in mds, staafijzer; lie was
admitted, called to the cv , hij werd
als advocaat toegelaten; lie was called
within the (,), hij wend tot King's
(Queen's) Counsel benoemd; vt met
boom of barriere sluiten, uitsluiten, afsluiten,verhinderen,versperren, beletten,
bezetten; strepen ; c, in (out), buitensluiten; . als prep behalve; cv one, op
den na.
barb [bab] sb baard ; weerhaak, prikkel;
stekel(igheid) Ij Barbarijsch paard of
dui f ; vi met weerhaken voorzien; scheren
(wol); cv ed wire, prikkeldraad.
Barbadoes [babeidouz] Barbadoes (in
West-Indie).
Barbara [babara] Barbara.
barbarian [baberian] sb barbaar; aj
barbaarsch.
barbaric [babarik] barbaarsch.
barbarism [babariz'in] barbarisme ;
barbaarschheid.
barbarity [baberiti] barbaarschheid.
barbarous [babaras] barbaarsch.
barbarbarousness
[babarasnis]
baarschheid.
Barbary Lbabari] sb Barbarije; aj Barbarijsch
barbecue [babakju] soort van braadspit ; (maaltijd met) een in zijit gelled
gebraden dier ; vloer one koffieboonen
to drogen.

barley-corn

barbel [babal] *ow barbed!.
barber [baba] sb barbier; mw's basin,

scheerbekken ; vt barbieren.
berberis, zuurdoorn; zuurbes.
barbet [babit] does, poedelhond ; _
baardvogel.
barbican [babikan] X buitenwerk van
een vesting; wachttoren.
barcelona'asalouna]
(soort)hazelitoot.
D
bard [bad] bard, dichter, zanger.
Bardell Lbadel] Bardell.
bare [bea] aj bloot, naakt, kaal, outbloot"; the cv idea, de gedachte alleen ;
cv of cash, zonder geld ; vtontblooten,
ontdekken ; blootleggen.
tbare [bee] zie bore.
barebacked [beabakt] ongezadeld.
barefaced [beafeist] onbeschaamd,
schaamteloos.
barefoot(ed) [beafut(id)] barrevoets.
bareheaded [bealtedid] blootshoofds.
barely [beali] open (en bloot) ; enkel ;
ter nauwernood, amper.
bareness [beanis] naaktheid, blootheid;
kaalheid.
bargain [basin] sb !coop, lcoopje, afafgespraalc, overeenkonist ; it's a
sproken ! ; into the cv, op den koop
toe ; he made the best of a bad
hij schikte zich zoo goed mogelijk in
zijit tegenspoed of in de oinstandigheden ; vi (af)dingen ; mi for, bedingen ;
vt c, away, verkoopen (tact verlies),
verlcwanselen.
bargainee [bagIni] !cooper.
bargainer [bagina] verkooper.
barge [bad3] sb barge, prawn, 0 (of ficiers)sloep ; vi cv against (into), SI
aanbonzen tegen.
bargee [bad31] schuitenvoerder
bargeman [bad3man]schuitenvoerder;
sloeproeier.
bar-iron [bar-aian] staafijzer.
baritone [baritoun] jbariton(stem).
bark [bale] sb bast, schil, schors ; tun;
schuit, bark II geblaf ; his
kina
is worse than his bite, blaffende
honden bij ten niet ; vt on tschorsen, schi lien ; (de huid) schaven II vi bassen, blafaanblaffe0.
fen ,2 ;
bar-keeper [ba.lcipa] tapper.
barker [balsa] blaffer, Iceffer 2 ; F klantenlokker, schreeuwer ; S pistool.
barky [baki] bastachtig.
barley [Wall] gerst. great cv, spelt.
barley corn [bali-lccm] gerstekorrel ;
vizier korrel ; een derde inch; John
de gerst; bet gerstenat (gepersonifieerd;.

barberry [barbari]
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Barrieresteden , c ■itreaty, Barriere fracbarley-sugar bfili-Sugaj borstsuiker.
taat (1715).
barley-water bail-mita] gerstewater.
[barit3] net uitzondering van,
barring
barm [barn] gist.
behalve, behoudens; zie bar.
barmaid [bEtmeid] buffetjuffrouw.
barrister [barista] pleiter, advocaat;
barman [baman] buffetknecht.
Barmecide [bamisaid] aj denkbeeldig ; r,-at-law, advocaat.
a c, feast, alleen in de verbeelding bar-room [ba-rum] gelagkamer.
barrow [baron] berrie ; krniwagen n
bestaand gastmaal.
4 barg II (graphenvel.
barmy [baud] gistachtig.
bar-shot '[ba-Sot] stangicogels.
barn [ban] schuur.
Bart [bat] verk. voor Baronet en voor
Barnaby [banabi] Barnaby.
barnacle [banalel] eendmosssel ...?e
Bartholomew.
brandgans;c,s,neusknijper (v. paardei), barter [bata] vi ruilen, ruilhandel drijyen, kwanselen; vt (ver)ruilen“, away,
F fok : bril.
barn-door [ban.cico] schuurdeur ; (iro- verkwanselen ; sb ruil(handel).
nisch) heel groote schijf ; c, fowl, Bartholomew [baPolanijii] Bartholopluimvee.
mess.
barn-floor [ban-fic] dorscltvloer.
barytone [baritoun] iN bariton(stem);
barn-owl [ban-aul] kat-, kertc., torenuil.
barytonon : woord net de laatste lettergreep zonder kleintoon.
barn-storme• [ban. stcnna] S rondtrek•
Icend actettr.
basalt [basalt, basalt] bazalt.
barometer Lbaromatai barometer, weer- basaltic [basaltik] bazaltachtig, bazalt...
glas.
basan [bazan] bezaan(leer).
barometrical [barametrikli barome- bascule [baskjill] bascule, weegbrug.
trisch, barometer...
'base [beis] aj snood, slecht, laag; minbaron [baran] baron, vrijheer; c, and (der waardig), vuig ; onedel ; ,-, money,
feme, jar man en vrouw; ,-, of beef,
valsch geld.
niet verdeelde lendestukken van een os. 'base [beis] sb basise, grondslag, grondbaronage [barandic13] baronschap.
getal ; voet(stuk), fondament; meet ; j's
baroness [baranis] barones.
bas; prisoner's c..), krijgertje (zeker
baronet [baranit] baronet.
spel); vt baseeren, gronden.
baronial [barounial] baron...
base-ball [beis-bol] balspel Ana.
barony[barani]baronie, vrijheerlijklieid. base-born [beis bpri] van lage geboorte;
barotiche[barilS1(4 persoons) barouchet.
onecht.
barrack [barak] barak, keet ; c•-is), base-burner [beis-bona] vulkachel.
kazerne.
base-court [beis-kct] buitenliof van een
barrage [barid3] dam (speciaal in den kasteel ; plaats achter eel' boerenwoning
Nij1).
met de bijgebouwen ;• lagere rechtbanlc.
barrator [barata] baratteur, twistzoeker. base-hearted [beis-hatid] laagliartig.
barratry [baratri] barathandel; barat- Basel [basel] Bazel.
tcrie : moedwillige beschadiging aan basely [beisli] op een lage wijze.
scliip of lading door den lcapitein of de basement [beisinant] grondslag, fondabentanning, veroorzaakt ; jar opstoken.
mein ; sousterrain: ondergrondsche verbarrel [baral] sb vat, ton, fust, cylinder dieping.
(in speeldoos) ; tromniel(-Nolte); romp base-minded [beis-maindid] laagliartig,.
(v. paard) ; buis; c, of a gun, loop van baseness [beisnis] laagheid, snoodheid,
een geweer ; c.' of a watch, trommel
min(derwaardig)heid ; vuiglieid ; onechtvan een horloge.
heid (van geboorte).
barrel-organ [baral-ggdn] draai-orgel. base-viol [beis-vaial] zie bass-viol.
barren [baran] gust, onvruchtbaar ; bash [baS] S vt slaan, beuken ; c, in,
kaar2, dor.
[inslaan.
bashaw [base] pache.
barrenness [baranifis] ouvruchtbaar- bashful [baSful] schaainachtig, blooliarheid, kaalheidt!, dorheid.
rig, verlegen, schuchter, bedeesd.
barricade [barikeid] sb barricade, ver- bashfulness [baSfulnis] schaamachtigsperring, hindernis; vt barrikadeeren,
heid, schaamte, schuchterheid, bed eesdversperren.
Basil [bazil, beizi 1] Basilius.
[held.
barrier ['arla] spec-, sluitboom, slag- basil [bazil] schuinte, schuine kant II 15
boomt2, grenspaal ; barriere; versperring,
I. steentijm, 2. basilicum (balsemkruid)
hindernis 9.; (Nr-reef, koraalrif ;,,,towns,
II bezaan(leer).
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bauble

basilica [bas'Ulu] basiliele.
abate [heft] sb duivenmest.
basilisk Lbaziliski basiliscus: fabelach- bat-fowling [bat-fatilitl] lichtbakken.
tige draak ; Am hagedisje.
Bath [hap] Bath ; go to c,, loop naar
basin [beisin] bekkens, ]cote ; dolt, bas- den drommel.
sin ; strooingebted.
bath [bap] sb bad(je), badlcuip ; ,•-is,
basis [beisis] meerv. bases [beisiz] badhuis, badinrichting, badplaats ; orgrondslag 2, basis, voet(stuk).
der of the Bath, de Batitorde (in
bask [bask] (zielt) koesteren'2, (in de zon). Engeland) ; vt baden.
basket [baskit] sb icorf, mand, ben ; Bath.bun [bb1P-bvit] rozijnenkoekje (in
acliterbak (v. rijtuig); she was left in
Bath gentaakt).
the ,,,, zij bleef over, zij bleef zitten, bath. chair [bfil)-tSea] rolstoel (voor
wend itiet g,ekozen; vt in een stand
pakken of ophangen.

zieken).
tbathe[beio]sb bad in zee of in een rivier.

basket-ball [basicit-b91] korfbal.
t'bathe [bejo] vt baden, betters, af wasbasket-hilt [baskit.iiitt] opengewerkte schen; bespoelen ; vi zich baden.
greep can een clegen.
bathing-machine [bei3ig-inaSin] badbasketry,_[baskftri] manden(werk).
koetsje.
Basle [base]] Bazel.
bathing-tub [beioicl tvb] badkuip.
Basque [bask] a j BasMsch '• sb Basicier. bath-keeper bap-lcipa] badmeester.
basque [basic] (verleng)pand (aan lijfje). bat horse [hat- ► Qs] pakpaard.
Bass [bas] lichtbier (v. Bass).
bathos [beias] belaclielijke overgang

!bass [bets] its bas(steni).
van het verlievene tot het platte; anti-"bass [bas] *orok baars , 1 Am linde.
climax.
basset [basit] dashond 11 zeker kaartspel. bating [beitiri] behalve, belioudens.
bassinet(te) [basinet] soort manden- batiste [batist] batist.
wieg of kinderwagentje.
bat-money [bat-inviti] X fouragegelci.
bassoon [bdsiin] J fagot.
baton [batan] maarschalksstaf, dirigeerstoic ; stoic van een politieagent.
bas(s)-relief bas•rilif, bA---] bas-relief,
halfverheven beeldwerk.
batsman [batsman] batter : hij, die in
liet cricket-spel liet slaghout hanteert.
bass-viol [beis-vaial] violoncel
bast [bast] (binnen)bast.
battalia [bateilja] slagorde.
basta [basta] basta ! uit !
battalion [bataljan] bataijon.
bastard [bastad] sb bastaard 3, basterd; battels [batalz] ;,% lcosten voor verpleging enz. (Oxford).
aj bastaard..., onecht.
bastardize [bastadaiz] voor bastaard 'batten [bat'n] sb lat, stuk bout, ]clamp;.
verklaren ; tot bastaard maken.
`batten [bat's] vt voeden, mesten ; 0
met strooklatten bevestigen; vi zich
bastardy [bastadi] bastaardij, onechtvoeden,(vet)tnesten (met on); vet worden.
heid.
baste [heist] bedruipen (met vet of bo- batter [bata] beuken, rammeien, stooten;
beschieten ; havenen; vi bonzen (op at);
ter) ; S den rug stneren ; afrossen 11 net
olifantssteken aaneenrijgen.
achterover lichen -, sb beslag.
bastinado [bastineido] sb het slaan, battering-gun [batarig-gvn] stuk belegeringsgeschut.
bastonnade, dracht stokslagen
vt de
bastonnade geven.
battering-ram [bataritkram]stormratn.
battery [batari] X batterije; jar aanbastion [bastian] bastion.
randing; assault and cv, dadelijkheden.
basto [basto] de basta: lclaveraas in
het ontbre- en quadrillespel.
battle [bat'!] sb (veld)slag,strijd,t slagbat [bat] sb vieennuis fl knuppel, kolf,
orde; vi slag leveren, strijden, vechten
stager, bat ; (stuk) balcsteen ; off his
(tegen against, with); vt c., it out, het
uitvechten.
own c,/, zonder iemands liulp, alleen;
battle-array [bat'l-arei] slagorder.
S stap, loop ; vi batten (bij cricket).
batata [batata] 0 zoete aardappel.
battle-axe [bat'l-aks] strijdbijI; 0enterBatavia [hateivia] Batavia.
battledore [ban•cica] raket. [bijl.
Batavian [bateivian] of Bataafsch; Ba- battlement [bantam] kanteel, tinne.
tavinascli ; sb Bataaf ; Bataviaan.
battle-royal [barl-roial] algemeen gebatch[batS] balcsel; F troep, partibportie. battue [batil] klop-, drijtjacht. [vecht.
i bate [heft] vt afkorten, vermihderen ; batwing [batwitl] vleermuisbrander.
laten vatlen ; spares; (..., one's breath, i bauble [bobl] (sink) speelgoed, prullig
den adein inhouden. I sieraad, prul, beuzeling ; zotskolf,
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Faulk zie balk.
her c%), told, counted her cvs,,..ij bad
Bavaria [baveria] Beieren.
(den rozenkrans); vt aaneenrijgen; van
kralen voorzien; vi parelen.
Bavarian [baverian] aj Beiersch; sb
bavin [bavin] takkenbos. [Beier. beadle [bid'I] bode, pedel ; onderkoster.
bawcock [bokok] rnooie jongen.
bead-roll [bid-roul] lijst, reeks, stainboom.
bawd [bod] koppelaar(ster) ; SH haas.
beadsman [bidzinan] cite voor een ander
bawdiness [bodinis] ontuchtigheid.
bidt,
(gehuurde) bidder; provenier.
bawdy [boni] ontuchtig; cv house,
bordeel.
beady [bidi] kraalachtig ; parelend,
bawl [bal] schreeuwen, bulken,fig balparel...; cv eyes, kraaloogjes.
ken, bleren (tegen, at, against).
1 beagle [big'1] brats ; jig speurhond,
spion, dievenvanger.
bawler [bola] schreeuwer.
bawling [bolit3] geschreeuw, gebalk, beak [bik] belt, neb, snavel; S politicrechter of -dienaar.
bawn [bon] ontheining. [gebalk.
bay [bei] sb inham, baai, golf ; uitbouw, beaker [bika] beker, bokaal.
oak, ruinite lauwer(krans), laurier- beam [bum] sb balk, boom, ploegboom;
weversboom ; juts (van balans); rz; delc(boom) 11 vos (paard) II geblaf ; be, stand
at cv , zich niet weten to redden; het
balk ; stain van,de horens van een pert;
mold bieden, een verdedigende hou(licht)straal; the ship is on her
ding aannemen; keep at c..), op eel'
ends, het schip Licht geheel op zijde;
afstand, zich... van het lijf houden ; in
he was on his (-,-ends, hij was erg
bedwang !louden; driven to r.), in 't
in verlegenheid, er slecht aan toe, aan
nauw gebracht ; bring to cv, front doen lager wal ; vt uitstralen; stralen van;
maken, in 't natsw brengen; turn to
vi stralen.
in bet nauw gebracht zijnde zich beamy [bimi] rz; breed ; ® stralend.
tegen zijn aanvallers of vervolgers bean [bin] boon ; cos , S duiten ; get
keeren.
•
F een stanclje krijgen ; give one
`bay [bet] vt 13z vi (aan)blaffen, blaffen
F een standje make!' ; know cos,
(tegen at).
weten hoe last het is ; like ".,s, F als
bay [bet] aj bruinbrood, vaalbruin, vos- of het gestneerd was; als de bliksem ;
kleurig ; cv horse, vos.
every cv has its black, iedere geic
bayard [beiad] bruin paard.
heeft zijn gebrek.
bayonet [beianet] sb bajonet 2 ; vt met bean-feast [bin-fist] fuifje, slat een
de bajonet neer-, doorsteken; aan de
werkgever jaarlijks (in Juli) aan zijne
bajonet rijgen.
arbeiders geeft.
bay-window [bei-windou] uitbouw- bean-goose [bins-gils] rietgans.
(venster), erker.
bean-pod [bin-pod] boonenschil.
bazar [baza] bazaar; fancy-fair; El. bean-pole [bin-pout] boonenstaak.
• passar.
bean-stalk [bin•stOk] boonenstengel.
be [bi] zijn, wezen; worden, ontstaan; tbear [beR] sb beer ; fig bullebak ; batsduren; his... to "), zijn aanstaande...;
sier speculant op dating der effecten ;
zijn... in spe ; the powers that cv , de the Greater and Lesser Bear, de
gestelde machten (overheid); cv long,
Groote en Kleine Beer; vt & vi A la
lang weg blijven; Lang over iets doen;
baisse verkoopen of speculeeren.
let it laat dat; blijf (er) of ! how *ear [bea] vt (ver)drag,en, dulden, toe• e you ? hoe gait het? what are
laten, uitstaan ; voortbrei:gen, barest ;
these apples? lioeveel kosten (zijn) die toedragen, behalen ; in zich sluiten,
appelen ? Zie voorzetsets about, at enz.
hebben ; cv one 's age well, zich goed
beach [bitS] sb strand, kust, wal, oever ;
!louden; ca the bell, de belhaniel zijn;
vt op bet strand zetten,drijven of trekken.
ca one company, gezelschap 'louden;
beach comber [bitS-kouina] lange golf; cv date, gedateerct zijn ; c, one a
S strandjutter.
grudge, een wrok koesteren jegens;
ben city [bitSi] strand...;
iemand een kwaad hart toedragen;
.beacon [bikan] sb baale2, lichttoren, boei; r, a hand, een handje helpen ; ca likevt bebakenen ;
g voorlichten.
ness to, gelijken op, iets wegliebben
beaconage [bikanid3] bakengeld ; bevan ; (,) a part in, cieel liebben of Hebakeninri.
inen nail ca a certain sense, liebben ;
bead [bid] sb kraal, pare1 2 ; knopje;
(.4., sway, den scepter voeren (zwaaien);
helletje; X vizierkorrel; she was at I
one in hand, ant) 't lijntje 'louden,
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foppen; (.0 in mind, bedenken, goed
onthouden ; vr cv oneself well, zich
goed gedrag,en, boucle!' of voordoen ;
vi drageno; liggen (in zekere richting...);... koers uitgaan; G\9 C, against,
rusten of steunen op; cv away, 0 afhouden ; cv rAvny the prize, wegdragen, behalen ;
back, terugdrijven,
-duwen ; afdcluzen, terugwijken ; cv
down, neerduv.•cu, -vellen ; overmannen;
0 in den gronci zeilen ;
down upon,
aanhouden of aansturen op, Iosstevenen
op ; be borne in upon one, zich aan
de gedachte opdringen ; cv off, wegdragen ; afweren ; wegzeilen ; cv on,
betrekking hebbeu op ; cv out, steunen,
stave!), bevestigen ; cv up, drijvend
!louden ;• steunen;
up against, het
hoofd bieden (aan), zich staande 'louden
tegenover; cv upon, X gericht zijil op,
bestrijken ; betrekking hebben op ; bring
to cv upon, richten op ; aanwenden,
doen gelden (illy loed, enz.) ; cv with,
verdragen, dulden ; cv with one, toegeeflijk zijn, wat door de vingers zien.
bear-baiting Ebea-beititl] gevecht
tusschen een aan een paal gebonden
beer en !louden.
beard [biad] sb baardo, weerhaak; vt
bij den baard trekken ; trotseeren, beleedigen ; van een baard voorzien; ontbaarden.
bearded [biadid] gebaard; met weerhaken.
beardless [MAIM] baardeloos.
bearer [bera] drager, breuger, bonder ;
steunpilaar ; by c ■-, (of this), met brenger
(brengster) dezes ; to cv, aan toonder.
bear-garden [bea-gad'n] berentuin
(voor bear-baiting); wanordelijke bijeenkoinst, Poolsche landdag.
bearing [berig] bonding, verhouding,
gedrag •' ligging; richting, strekkingo;
wapenbeeld;
uitstelc (botiwk.); portee;
wapencvs, Jigging; armorial c,s,
(figuur); they had lost their c,s, zij
waren nit de koers geraakt.
bearing-cloth [berit3-1(10 .1)] SH doopdeed.
bear-leader [bea lida] berenleider , :
(ineereizende) gouverneur (van rijk jong
mensch).
aurikel.
bear's ear [beaz-ia]
bear's foot [ben - ftit] zwart nieskruid.
bear's grease [beaz-gris] berenvet (als
pomade).
bearskin [bea-skin] berenvel ; X beret'.
milts; berenpels(jas).
beast [bisti beest; dier ; smeerlapo ;
Engelsch, ~

beauty-sleep
the cv, de antichrist (Openbaring 13: 1);
het dierlijlce in den mensch.

beastliness [bistlinis] beestachtigheid,
dierlijkheid ; smeerlapperij.
beestig.
beastly [bistil] beestachtig ;
'beat [bit] vt slaan, kloppen.. (op), nitkloppen, beuken, afrossen ; stampen, brathe
ken (van vlas) ; beslann, verslaan
air, the wind, tegen windmolens vechten; cv one's brains, zijii hersenen kwellen ; zich het hoofd breken (over about);
cv a cover, c, a field, afzoekeu (oin
wild op te jagen) that mis everything !
nu nog mooier ! that mds me, dat
gaat inijn verstand te boven ; cv the
streets, door de strafe!' slenteren ; vi
slaan, kloppen ; as N about the bush,
ergens om been prate!'; cv at a door,
(aan)kloppen ; mi down, neersiaan, onderdrukIcen ; afslaan (v. prijs); cv in,
inslaans; cv into, inliameren, inpompen;
cv off, afslaan ; cv out, uitkloppen, nitslaan ; cv out of, er nit ranselen; cv up,
klutsen ; cv up (recruits), werven ;fig
bijeentrommelen ; oplcruisen; c•,-, up
the quarters of, opzoeken ; cv upon,
slaan, kletteren enz. tegen.
'beat [bit] slag, klap, klop, tik ; polsslag ;
maatslag bij de timzielt ; ronde van eel'
politieagent of een post of wacht ; wijk
jachtveld.
beaten [bit'n] geslagen, gedreven ; plat
getreden, afgezaagd ; verslagen.
beater [bita] Hopper, stamper; drijver.
beatific, c,al [biatifilc('l)] zaligmakend;
(geluk)zalig.
beatification [biatifikeiSan] zaligmaking ; zaligverklaring, -spreking.
beatify [biatifai] zaligmaken ; zalig verWaren of spreken.
beating [bit's!] (pal() slang, rammeling,
F (clop; het kloppen, beuking, getrommel ; get acv, 'clop krijgen ; give a
(ver)slaan, !clop geven.
beatitude [biatidjild] zaligheido.
Beatrice [biatris] Beatrice.
beau[bou] pronlcer, fat, modegelc; galant.
Beauchamp [bitSam] Beauchamp.
()beauteous [bjfitias] school'.
beautifier [bjatifaia:j verfraaier; schoonheidsmiddel.
beautiful [bjcitiful] schoon, moo', fraai.
beautifulness [bititifulnis] schoon•,
moot-, fraailleid.
beautify [hjatifai] verfraaien,
beauty [bjcui] schoon-, moot-, fraatheid ;
beante ; what a (,)! wat is ze (dat) moo' ?
beauty-sleep [bjliti-slip] de slaap voor
middernacht.

4
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beauty-spot[bjafi-spot] moesje: schoonheidspleistertje.
beauty-wash [bjati-woS] schoonheidswatertje,
Deaver rbiva] bever, vilt; tkastoren hoed.
beaverteen [bivatin] beaverteen.
3ecafico [bekatikon] le& vijgeneter,
•snip.
becalm [bilcam] stillen, bedaren (den
ed, 0 door windstilte
geest);
overvallen.
'
became [bikeim] verl. tijd van become.
because [biktiz] omdat, dewijI; cv of,
wegens, van wege, om.
beccafico [bekafikou] zie becaf ico.
Beccy [beki], Beck [bek] verlc. van
Rebecca.
beck [bek] sb wenk2, knilc, beweging met
de hand of net den vinger (als bevel);

verduisteren.
bedim
bedizen [bidaiz'n, bidiz'n] (op)tooien,
opschikken.

Bedlam [bedlam] Bedlam, krankzinnigengesticht, gekkenhuis 2 ; SH gek.

bedlamite [bedlamait] krattlaiiinige,
lemand die rijp is voor Meerenberg.
Bedouin [beduin] Bedoein.
bed-pan [bed-pan] steekpan.
bedpost [bed-pottst] beddestijl; in the
twinkling of acv F in een ommezien,
in een wit).
bedraggle [bidrag'1] bemodderen ; bezoedelen.
bedrid, bedridden [bedrid, bedrid'n]
bedlegerig.
bed-room [bed-rtim] slaapkamer.
bedside [bedsaid] (bed)sponde.
bedstead [bedsted] ledikant.
heek(je) ; vt & vi 0 wenken, toeknikken. bed-tick [bed-tilt] beddetijlc.
beckon[belc'n] wenken, een wenlc geven. bed-time [bed-taim] bedtijd.
becloud [bilclaud] bewolken, verduis- bee [bi] bij ; Anz bijeenkomstvan buren
en vrienden out ientand van hen bij
!eren, verdonkeren.
become [bikini] vt worden; vt goed werkzaamheclen te helpen ; wedstrijd ;
he has acv in his bonnet, het scheelt
staan ; passer ,,, betamen ; voegen.
becoming [bikniniti] (goed) passend, hem iii zijn bovenkamer, hij ziet ze
[vliegen.
beech [bitS] bettkeboont.
gepast, betamelijlc, voegzaant, netjes.
becomingness[bilcmnirinis] gepastheid, beechen [bitS'n] van beukenhout.
betamelijkheid.
beech-mast [bitS-mast] bettkenmast,
benkennoten.
bed [bed] sb beds, bedding, (onder)laag;
leger; huwelific ; be brought to cv, beech-nut [bitS-tivt] beukennoot.
bevallen ; put to cv, verlossen; take bee-eater [bi-ita] I. bijeneter; 2. bijento one's cv, bedlegerig worden, gaan vreter.
liggen.
beef [bil] , ossen-, rundvleesch ; (vetge.
bed [bed] vi Q te bed liggen, naar bed meste) os.
gaan ; vt (uit)planten ; gronde
n ; 0 te beef-eater [bif-ita] vleescheter; soldaat
bed leggen.
uedabble [bidabl] besproeien, bespatbedash [bidaS] bespatten. [ten.
bedaub [bidob] besmeren, bekladaen .2.
bedazzle [bidaz'l] ve•blinden.
bed-chamber [bed-tfeimba]
kamer.
bed-clothes [bed-klonoz] beddegoed,
dekens.
bedder [beda] A bloein ont uit te
planter.
bedding [bedit3] beddegoed; f leger;
bedding • Ian.
bedeck [bide];] (op)tooien, opschikken.
pedel.
bedel
bedevil [bidev'I] mishandelen; overdonderen ; belieksen ; intvloeken.
bedew [bidjii] bedatmen.
bed-fel low [bed-felou]bedgenoot,slaapkameraad.
hedhangings [bed-harlity] bedgordij-

,

van de lijfwacht.

Beelzebub [bielzibvb] B Beelzebub.
bee-master [hi inasta] ijniker.
beef-steak [bif-steik] runderlap.

beefy [bifi] vleesch...; vleezig, gespiera.
beehive [biliaiv] bijenkorf.
been [bin] verl. tijd van be, geweest.
beer [bia] bier; small cv dun bier;
he thinks no small cv of himself,
,

hij heeft geen geringen dunk van zichzelf ; strong c..), zwaar bier; life is
not all cv and skittles, het Leven is
niet altijd rozengenr en inaneschijn ; bet
is niet alle dagen kerinis.
beer•engine [bir-end3iii] bierpornp,
beer-pull [bia-pul] handvat van be bierpomp.
beery [biri] bierachtig; bier...; dronkenians.., beneveld.
beest, beestings [bist, bistinz] biest.
bees-wax [biz wales] sb was; vt cireeren.
nen
bees-wing [biz-wit3] (dun vliesje op
bedight [bidnit] opschikken ; getooid. ouden) port wijn,

beet
beet [bit] beetwortel, kroot.
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beholder
beggarliness [begalinis] berooidheid,

armoede.
beetle[bit'l]sb tor, kever II stamper; rainuei, heiblok, juffer, sleg ; vioverhangen, beggarly [hevil] becielachtig, armoedig, arinzalig.
vooruitsteken.
beetle-browed [bit'l-braud] met dikke beggary [begari] bedelarij, armoede.
begging-friar [begitl-fraia] bedelwenkbrauwen ; no•sch, stuursch.
monnik.
beetle-head [bit'l•heci] valblok.
beetle-headed [biel-hedid] lotnp; stow, begin [bight] vt beginnen, aanvangen;
vi beginnen : to c, with, out te beginbot.
nen ; ow maar eens iets te noemen ; sb
beetroot [bit-rilt] beetwortel, kroot.
beeves [bivz] meerv. v. beef, ossen, begin.
rundvee.
beginner [bigina] beginner, begitineaanvanger ; leerling, aanstichter.
befall [bifol] overeenkomen, wedervoren, treffen.
beginning [biginit3] begin, aanyang.
[bighd] onigorden, oinringen,
[bifol'n]
yen!.
deelw.
v.
befall.
begird
befallen
befell [bIfel] verl. tijd v. befall.
begone [bigon] ga weg !, ga been !,
uitgerukt !
befit [bifit] passen, betanten.
befog [bifog] in mist huller, beneveletr. begonia [bigottnia] IA begonia.
verdwazen, misleiden, begot, begotten [bigot, bigot's] verl.
befool
deelw. van beget; the only c,ten,
bedotten.
de eettig geboren (zoon van God).
before [bifga] prep voor ; boven; ad
vooruit, voorop ; te voren, voorlieen; cj begrime [bIgraim] besmeuren, bemorhe had not ...ed long, c, he died, sett , bezoedelen.
of hij stierf ; he would die ry he lied, begrudge [bigrpd3] benijden, niisgunnen.
liever dan te lieges,
beforehand [blfghand] van te voren, beguile [bigail] bedotten, verschalken,
vooruit, vooraf ; be c, with, voor zijn; verlokken ; cv the time, den tijd onwith the world, gemerkt, aangenaatn verdrijven, den
voorkomen ; be
tijd dooden.
financieel de harden ruins liebben, aan
beguine [beigin, begin] begijn.
hooger boord zijn.
beforetinte[bif2taim]voorheen, eertijcis. begun [bigain] El pritises.
begun [bignit] verl. deelw. van begin.
befoul [bifatil] bevutlen-.
befriend [bifrend] ginistig gezind zijn, behalf [bilifif] in c, of, ten bate van,
in het belang van; on mi of, uit naam
begunstigen, helper, bijstaan.
beg [beg] vi bedelen; cv for, vragen van ; ten bate van ; on your c,, cm
uwentwil.
(bidden, sineeken, verzoeken) om ; vt
bidden, sineeken, verzoeken ; (af)bede- behave [bilieiv] vi zich gedragen, zich
pardon, pardon, ex- houden ; vr cv oneself, zich netjes of
len, schooien ;
fatsoenlijk gedragen, zijn fatsoen houden.
cuseer me ; cv pardon ?, wat bliett ii ?;
I cv to inform you, ik lieb de eer, 'teem behaviour [biheivia] gedrag,houding;
op zijit
be on one's good (best)
de vrijheid u te berichten ; that is
c,ging the question, dat is als be- tellen passen, zich inhouden,extra goed
oppassen of zoet
wezen aannenten, wat nog bewezen inoet
worden ; cv one off, excutis, vrij of behead [billed] onthoofden.
lcwijtschelding (van straf) vragen voor beheld [biheld] verl. tijd van behold.
begad [bigad] F bij God ! 'Demand. ®behest [bihest] bevel.
behind [biliaind] prep achter ;
began [bigail] yeti. tijd van begin.
beget [biget] verwekkent2 ; gewinnen, (one's) time, te laat ; cv the times,
bij zijn tijd ten achter ; ad van achteren,
telen ; SH verkrijgen.
begetter [bigeta] verwekker, teler, ten achteren (achter)oin; the tenant
was c, with his rent, de pachter was
vader.
beggar [bego] sb bedelaar ; F kerel, achterstallig ; sb P het achterste.
vent ; P schooier, sloeber; cvs , geuzen ; behindhand [blhaindhancl] net bij,
achterstallig ; achteruit, achterblijvend,
c■is must not be choosers, die iets
achterlijk.
vraagt moet niet al te kieskeurig zijn ;
vt verarmen, tot den bedelstaf brengen ; behold [biliould]aanschouwen ; waarit m.is (all) description, het gaat alle nemen, zien.
beschrijving te boven ; ,,ecl of, oat- beholden [bihould'n] verpliclit.
beholder [biltoulda] aanschouwer.
bloQt van.

behoof

belt
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behoof [Whitt] in: for (on)theN, of, I aanbinden II vi schreenwen (v. herten).
Bell [bel] verk. van Arabella en Isaten behoeve (bate) van.
behoove, behove [bihiIv] in: it be-1 bella, Bella.
vergiftige
ho(o)ves you, het is noodig dat gij, belladonna [beladona]
nachtschade.

gij behoort....

being [bitg] zijnde; for the time cv, bell-buoy [bel-boi] klokkeboei.
voor he' oogenblik ; sb aanwezen, be- belle [bel] schoone: beaute.
staan ; wezen ; SH verblijf ; in (%), be- Bellerophon [balerafan] Bellerophon.
[bel-flaua]
klokbloem,
staand ; the Supreme Being, bet bell-flower
Opperwezen.

belabour [bileiba] bewerken;

klokje.

F af- bell-founder

rossen.

belated [bileitid] door den nacht overvallen; met de nachtschuit 'contend.
beiaud [bilod] (hemelhoog) prijzen,
opheinelen.
belay [bilei] vastinaken, vastsjorren;
c, there, S lion op!, schei wit !
belch [belS] vi oprispen; vt uitbralcen;
sb oprisping ; losbarsting.
[belSa] S foulard.
beldam [beldam] beldame [beldeim]
,Jod wijf, besje, licks; (groot)e.
,beleaguer [biliga] belegeren.
Beltast [belfast] Belfast.
belfry [belfri] Icloklcetoren, -huts.
Belgian [beld3an] ajgelgiscli ; sb Belg.
;;1 Belgisch, van
Belgic [beld3i1c]
Belgenland (Nederland).
Belgium [beld3iam] Belgie.
Belgrade [beigreid] Beigrado.
Belgravia [belgreivia] voorname wijk
in het Westen van Louden.
Ifielgravian [belgreiviau] aj van Belgravia ; sb bewoner van Belgravia,
aristocraat, voorname Hans.
B Bella': de duivel.
Belial
belie [bilai] logenstraffen, verloochenett ; beliegen, belasteren.
belie?
geloof ; beyond r■,, ongeloo . ijk.
believable [bilivab'l] geloofbaar, to
gelooven.
believe [billy] gelooven; gelooven in
1 c, you!, F dat zou ik meenen !, en
of !; to makemi, net doers alsof ; make
one (N-, something, Bets wijsmaken.
believer [biliva] die gelooft, geloovige.
belike [bilailc] Sc waarschijnlijk, inis•
schien.
belittle [bulit'l] Heiner maken; verkleitien ; kleineeren.
bell [bel] sbbel,lclolc,..schel•,
klokje ;
glas (uuraanduiding); bear, carry
away the (N.), de palm wegdragen, den
prijs behalen ; curse by N, book and
candle, pleclitig excommuniceeren, in
den kerkbau doen ; vt de (een) bel aanbinden; c, the cat, de hat de bel

[bel-faunda] klokken-

gieter.

bellicose [belikous]

oorlogzuchtig,

strijdlustig.

belligerent [belid3arant] aj & sb oorlogvoerend(e).

bell-man [bel-man] nachtwacht, omroeper, klokkenluider.

bell-metal Ebel-met'li klokspijs.
Bellona [belouna] Bellona : godin van
den oorlog.

bellow [below] vi bulken, loeien ; bulderen ; c' vt forth, out, uitbulderen ; sb
gebulk, geloei ; gebulder.

bellows [belouz] blaasbalg; a pair of

c, een biaasbalg.
bell pull [bet-put] schellekoord.
bell-punch [bel-pv[0] kniptang voor
kaartjes.
bell-ringer [bel-riga] iclokkeluider.
bell-rope [bel-coup] belkoord; klokketouw.
bell-wether [bel-we3a] belhamer.
belly [beli]sb bulk; schools; a hungry
mi has no ears, !longer is een seller!)
zwaard ; vi(op)bollen, bol staan, biliken.
belly-ache [beli-eilc] P buikpijn.
belly-band [bell-band] buikriem.
bellyful [beliful] P bekomst.
belly-god [bell-god] buikdieoaar.
belly-pinched Ebeli-pinSti hongerig,
hongerend.
belly-timber [beli-timba] P mondvoorraad, bttilcvulliirg, P bikkement.
belly-worm [bell•w6111] buik worm.
belong Ebilogi (toe)behooren, (be)hooren (aan to) ; thuishooren.
[bilogigz] toebehoor ;
belongings
aanhoorigheden, hebben en 'louden ; bagage; familie.
beloved [biluvd] aj geliefd, bemincl;
sb [bilvvid] geliefde, beminde.
below [bilou] benedens onder, oinlaag,
naar beneden, liter beneden
;
the realms
c, de onderwereld, het schimmenrijk.
belt' [belt] sb riein, draagband, gordel;
rand, ring; the Great and Little Belt,
de Groote en de Kleine Belt; vt onigorden,

oturingen; met een rieut afranselea.

belt-railway
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belt-railway[belt-reilvvei]ceinitturbaan.
belvedere [belivdia] belvedere, uitzichttoren.
bemire [bimaia] bemodderen, beslijken.
bemoan [b fluorin] bejammeren, be weebent ock [bintolc] bespotten. Dien.
bemuse [bitnjetz] benevelen.
Ben [ben] F Benjamin ;
de g.t oote
idol( van Westminster.
ben [ben]" Sc & Ir bergtop zie benefit.
bench [benS] sb bank, zit-, schaaf-, roeibank ; rechtbanlc ; King's c..), Queen's
cv, tiaain van een hoog gerechtshof in
Engelanci ; he is raised to the
is tot rechter benoetnd ; vt net banken
voorzien ;• op een bank zetten.
bencher DenSa] rechter, bijzitter, raad.
bench. hole [bens-howl] SH bril: beste.
bench-show [bens•Sou] hondententoonste fling.
bend [bend] vt buigen, krommen, spannen richten (op on); cv the brow, optreki:en ; vi (zich) buigen 2 of '<nommen ;
sb bocht, kronuning, (knie)boog;
Icnoop ;
berghout ;
balk.
bender [bends] bitiger, spanner ; S een
sixpence ; boemelpartij.
beneaped [binipt]
niet vlot, vastzitterd.
beneath Ebinifl (naar) beneclen 2, onder.
Benedicic [benadik] Benedictus ; (pas)
getronwd titan.
Benedictine [benacliktin] aj Benedictijner... ; sb Benedictijner (nonnik); benedictine (likeur).
benediction [benadikSen] (in)zegening,
zegen, gebed; RK benedictie.
benefaction [benafalcfan] beweldadiging, welciancl; schenlcing.
benefactor [bendfakta] weldoener.
benefactress [benafaktris] weldoenster.
benefice [benafis] beneficitnn; predi.
kantsprove, -plants.
beneficed [benafist] geprovenieercl.
beneficence [binefisans] lief•, weldsdigheid.
beneficent [binefisant] lief- weldadig.
clig, hellbeneficial [benafiSal] welda
zaant ; voordeelig.
beneficiary [beitafiSari] aj beneficie... ;
sb beneficiant, bedeelde; ientand die nit
een bears studeert.
benefit [benafit] sb voordeel ; winst,
nut, welclaaci; gunst; benefiet(voorstel.
ling); t gave ; vt tot voordeel strekken,
goeddoen; bevorderen ; vi voordeel
trekkers (nit by).
benefit•ifight [benalit.nait] benefiet
voorstelling.

Beriin

benefit-society [bensfit-sosaiati]onder-steuningsfonds.

benevolence [binevalans] welwilletid.
heid, weldadigheid, weldaad;
bede, milde gift.

benevolent [binevalant] welwillend,
weldadig.

Bengal [bengol] Bengalen ; halfzijden
vvolstof ; c.r light, Bengaalsch vuur ; ca ,
tiger,konsj.

Bengali, Bengalee

Benga-

lees ; (het) Bengaleesch.
Bengalese [bengaliz] aj Bengaaisch ;
sb Bengalees, inwoner van Ben?alen.
benighted [binaitid] door den naclit
overvallen ; fig verblind, blind.
benign [binain] goedaardig, zacht(aardig).
benignant [binignant] goedaardig, gun.
stig, weldadig, vriendelijlc.
benignity [binigniti] goedaardigheid,
zacht(aardig)heid.
®benison [benison] zegen(ing).
Benjamin IThend3amin] (de) Benjamin.
benjamin [bend3amin] zie benzoin.
benjy [benci3i] S vest, jas.
bennet [benit] A nagelkruid.
ibent[bent] sb bulging, Icrointe,(geestes)richting, aanlegoteiging
(Iteltn)gras;
zegge ; he was fooled to the top of
his (.), hij werd duchtig (tot het uiterste)
voor den gek gehonden.
i'bent [bent] vt verl. deeivv. van bend,
gebogen, krom(d); be cv upon, gericht
zijn op; er op nit of besloten zijn out ;
zich met de borst op iets toeleggen.
wintergroen ;
bent-wood [bent-wud]
Austrian mi chairs, Weever stoelen.
benumb [biiiuin] verkleunien, verstij•
vett.
benzene, benzine [benzin] benzine.
benzoin [benzou-in, benzoin] benzoe,
NI menjan.
bepuff [bINA] reclanie malcen voor,
ophemelen.
bequeath [bikwio] vermalcen, (bij erfmaking) nalaten, legateeren.
bequest [bilcwest] legaat.
berate [bireit] bekijvett, beknorren.
Berber [bbba] Berber.
bereave [biriv] berooven (van, of).
bereavement [birivniont] berooving;
(zwaar) verlies, sterfgeval.
bereft [bireft] verl. tijd en verl. deelw.
van bereave.
bergamot [bhgamot] bergamot (peer).
Bergotnask [bygoinaslc] SH boerendans (van Bergamo).

Berlin[bvlin, als ajbDlin]Berlijn, berline

berm
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betake

zeker rijtuig); cvs, F garen handschoe• Bess [bes], Bet [bet] Betsy, Bessy,
Betty [betsi, besi, beti] verk. v. Elizanen ; c, blue, Prinsisch blauw.
beth ; Bet, Betje ; brown (%), S X (oud)
berm [brunt] berm.
geweer.
Bernard [ballad] Bertiarci(us), Barend.
best [best] aj best; the N., thing is
Bernese [bimiz] Berner.
that..., het beste is dat...; sb do one's
berry [beri] sb bezie, bes; vischeilje;
zijn best doers; get (have) the
vi bessen zetten of plukken.
berth [b 617] sb 0 hut, ]cool; couchette ; c%) of it, het winner, de overhand
hebben ; make the c, OH, zich schilcligplaats ; plaats; F baantje; give a
wide cv to, uit het vaarwater (den ken in iets, iets voor lief neaten ;
make the cv of one's way home,
weg) blijven, links laten liggen ; vt 0
zoo gauw rnogelijk finds zien to komen ;
vastleggen ; kooien.
berthe [b61)] (kanten) liggende dames- at cv, hoogstens ; op zijn best; at his
c,, op zijn voordeeligst; for the
[kraag.
beryl [beril] berilsteen.
met de beste becloelingen ; in his (Sunbeseech [bisitf] sineeken.
op zijn Zonciagsch ; to titer,
beseeching(ly) [bisitSit3(li)] smeekend. day)
beseetn [bisitn]betamen,voegen,passen. of my ability (power), naar mijn
of my bebeseeching [bishnig] betamelijk, pas- beste verinogen ; to the
lie, naar mijn weten ; to the cv of
send, voegzaam.
naar
mijn
beste
weten,
my
knowledge,
beset [biset] oinringen; insluiten ; aanvoor zoover ilc weet.
%fallen.
beshrew [biSril] in : c, me, ik mag t:best [best] vt F overtreffen, het winnen
van ; in den nek zien, bedotten.
vervloekt zijn, de duivel hale mij!
beside [bisaid] naast, behalve, bij, boi- bestead [bisted] dienen, bates, van
dienst
ten ; he was himself, hij was buiten
zich zelf ; he is Ni the mark, hij is er bested [bisted] in : ill, hard cv, in het
nauw(gebracht), het hard to verantwoornaast, heeft de plank mis.
besides [bisaidz] bovendien, behalve; den hebbend.
daarenboven, daarbij.
bestial [bestial] dierlijk, beestachtig.
bestiality [bestiality] bestialiteit ; beest.
besiege [bisid3] belegeren.
achtigheid.
besieger [bisiciza] belegeraar.
beslaver [bislava] bekwijlent: ; bezwad- bestialize [bestialaiz] verclierlijken.
cleren ; liklcetr.
bestir [bists)] in: c, oneself, zich reppen, aanpakken.
beslubber [brslaba] bemorsen; bezwadderen.
best(-)maid [best meid] bruidleidster.
besmear[bisinia] besmeren ; bestneurett. best man [best man] bruidsjonker ; ge.
besmirch [bisniatS] belcladdent2, be- tinge (bij huwelijk).
smeuree.
bestow [bistou] bergen ; geven, schenoesintit [bisinzot] vuilmaken net roet.
ken; verleenen ; he c,ed a pension
besoni [bizam] sb bezem ; vt bezemen. on him, hij schonk hem een jaargeld.
besot [biset] verdwazen, verblincien.
bestowal [bistottal] gift, schenking.
besotted [bisotid] verdwaasd; (door bestraddle [bistrad'1] zie straddle.
den drank) beneveld ;
on, verzot op. bestrew [bistril] bestrooien.
!,esought [bisot] verl. tijd eu verl. deelw. bestrewn [bistrilii] verl. deelw. van
van beseech.
bestrew.
bespangle [bisparIg'1] met loovertjes bestride [bistraid] schrijdelings over
versieren ; bezaaien. [lent ; beklaciden.
jets zetten of staan.
:,espatter [bispata] bespatten; belcwij- bestrode [bistroud] verl. tijd van bebespeak. [bispik] vt bespreken, bestelstride.
!en; (!-Daatisprekeit, spreicen tot ; verraden, best seller [best-seta] (bock ettz.) waargentigen van : cv one's attention,
van 't meest verkoclit worcit.
iemands aandaclit trekkers of vragen of bested [bistisd] net koperen spijkertjes
beslag nemen ; sb bestelling ; a cv
versiei en ; beza ai en.
(night), gecommancleerde voorstelling. bet [bet] vt & vi (ver)wecicien, wecicien
bespoke [bispotik] verl. deelw. van (oin);
you two to one, ik seed
bespeak; c, department, afdeeling twee tegen een met je;
wearvoor goecteren op mast, maatafcleeling.
sclitig zeg ! wees daar zeker van ! sb
besprinkle [bisprirlIel] bespr enk el en,
wedd ensciia p.
bezaaien.
betake [bIteik] in : c%) oneself to,zich
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beteem

begeven Haar; zijn toevIticht nemen tot;
iets entanieeren.
beteem [bitim] SH toestaan.
betel [bit'! betel, NI
betel-nut [bit'l•nvt] betelnoot, NI pi•
nangnoot.
bethel [bepal] B gewijde plaats; bedehuis (voor dissenters).
bethesda [biPezda] bedelinis (voor dis-

seaters).

bibliographer
cs, tis, met of onder onsbeiden(allen);
c, you and me and the bedpost,
F order oils gezegd (en gezwegen).
betwixt [bitwikst] hisschen ; it is cv
and between, zoo half en half ; zoo
zoo, lala ; lood oni oud ijzer.

Beulah [bjuld] becielmis voor dissenters.
bevel [bev'l] sb zwei ; hoekineter ; hoelc
(Inet 45 0 of 90 0] ; aj scheefhoelcig,
schuinsch ; vt afschuinen, a ficanten ; vi

oneself, (zich) hellen.
bedenk en ; verzinnen ; co.i.oneself of, beverage [bevdrid3] drank.

bethink Ebij,i131:]

zich herinneren, zich te binnen brengen.
Bethlehem [bej,liham] Bethlehem.
bethought [bigot] veil. tijd en vent.
deelw. van

bethink.

betide [braid] overkomen ; wedervaren ; gebeuren ; woe r, him !, wee
hem !; woe c•-, you if..., wee je gebeente

betimes [bitai ► iz] bij tijds, op tijd,
tijdig.
betoken [bito Wen] nail-, bed olden,
blijk geven van, voorspellen, beteekenen.
betony [betang A betonie.
betook [bitt ► k] vent. tijd van betalce.
betray [bitrei] verradene; later blijlcen ;
c, one's duty, zijn plicht verzaken ;
my legs ce, me, laten mij in den steel:.
betrayal [bitreidl] verraad, trouwbreuk;
openbari ► g,
®betroth Lbitrotio, bitroj)] verloven ;
benoemen (tot ,bisschop).
betrothal [bitrottOal] verloving.
®betrothed [bitrottod] verloofde, aanstaande.
'better [beta] aj bete•; be the c, for
it, voordeel van iets hebben, er bij
prolitteren ; the c, part, het grootste
deel ; cv than, meet- dan ; no (N., than
she should be, niet veel zaaks; he
took her for for worse, hij main
haar tot vrouw (in lief en leed); you
had cv go, ge inoest nu maar liever
wegg,aan ; bec,off, in beteren (goeden)
doen zijn ; get the(vof, de overhand
verkrijgen over, de loef afsteken, het
winner van; te slim of zijn; sb meerdere
(in kennis enz.); one's r,s, meerderen,
superieuren zie ook bettor.
1, better [beta] vi beteren ; vt verbeteren,
overtreffen ; vr iii : cv oneself, zijn
positie verbeteren.
betterment Detailing verbetering; Am
waarcleverbetering van eigendom.
•:lettor [beta] wedder.
i3etty [beti] Betsy; Jan Hen; S breelcijzer.

tusschen ;
between
yes, onder oils gezegd (en gezwegen); I

Levy [bevi] vhicht, troep(je), schare,
kransje, gezelschap.
bewail [biweil] betreuren, bejamineren.
beware [biwea] zich hoeden, zich wachten, oppassen, zich in acht nenien
(voor of).
beweep [biwip] SH beweenen.
bewilder [biwilda] in de war brengett,
verbijsteren.
bewitch [biwitS] betooveren 2.
bewitching(ly) [biwitSityli)] betooverend.
bewray [bireg B verraden onthullen.
beyond [bijond] prep aan gene zijde
van, hovel], over, buiten, meer, vender,
voorbij ; behalve ; it is my comprehension, '1 gaat mijn vet stand te
boven ; c, doubt, biliten kijf ; it is mi
endurance, het is !bet ineer te vet - dragen ; cv measure, bovenmate ; cv
the sea, nail gene zijde, aan de overzijde van de zee; sb het hiernamaals ;
the back of
een land waar geen
land nicer achter is.
bezant [bez'nt, bizang Byzantijnsche
moat (van 6 en 12 gld.); zilveren taunt
van 1 sh. en 2 sh.
bezel [bez'l] schuine !cant (v. e. belle!) ;
1<as (v. e. ring); gleufje, waarin het
horlo,,,,Yeglas sluit.
bezoar [lifted] bezoarsteen,Minoestika.
biangulated [baiat3gjuleitid] uvlotis
[-las] tweehoelcig.
bias [baias] sb geering,schuinte; effect ;
overhelling, neiging; vooroordeel, partijdigheid ; vt doen overliellen ,-; be
mised, bevooroordeeld zijn.
bib [bib] sb slabbetje; **no steenbolic;
best mi and tucker, Zondagsche Riceren, Paasc ► best; vi pimpelen, drinken.
bibacious[bi(bai)beiSas] aan den drank,
drankzuchtig.
bibber [bibs] pimpelaar, drinkebroer.
bible [baibl] bijbel".
biblical [biblik'l] bijbelsch, bijbel....
bibliographer [bibli•ografd] bi bijou
graaf boelcbeschrijver.

bibliophil(e)
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bibliophil(e) [bibli-ofil] liefhebber of bigamist [bigamist] man, die twee
verzainelaar van boeken.

vrouwen heeft.
bigamy [bigami] tweewijverij ; dubbel.
opalist] boekverkooper.
bigaroon[bigaran]knapkers, borate kers.
biblist [baiblist] bijbelkenner.
big-bellied [big-belid] P zwanger,
bibulous [bibjulas] absorbeerend, opdraclitig.
slorpend ; drankzuchtig, dronken.
biggin [bight] kincler(onder)mutsje; filbice [Dais] bergblauw,
treerkoffiepot.
bicentenary [baisentanari] tweehon- bight [bait] bochte, baai, kreek.
derdjarig(e gedenkdag).
bigness [bignis] grootheid, grootte,
dikte, omvang.
§bicephalic [baisifalik] tweehoofdig.
biceps [baisips] tweehoofdige armspier; bigot [bigat] ijveraar, kwezelaar.
spierkracht.
bigoted [bigatid] kwezelachtig.
§bicipital [baisipital] bicipitous [bai- bigotry [bigatri] kwezelachtiv,heid.
sipitas] tweehoofdig.
bigwig [bigwig] F hooge (oome), groote
bicker [bilca] kibbelen ; kabbelen ; flits- bike [bails] F sb (jets; vi fietsen. [haus.
keren; spelen van vlannnen of golfjes. bilander bilanda] 0 bijlander.
bilateral bailataral] tweezijdig.
bickerings [bilcaririz] gekibbel.
bicycle [baisik't]sbtweewieler,rijwiel, bilberry [bilbari] blauwe boschbes,
velocipede • vi fietsen.
blauwbes.
bicyclist [1,aisiklist]
'
wielrijder, Heiser. bilbo [bilbou] bilbo•degen ; eves, rz;
boeien.
bid [bid] vi gebieden, bevelen, gelasten ;
verzoeken, zeggen, heeten, noodigen ; bile [bail] gal<; his mi was raised, de
gal lie!) hem over.
biedet.t®, verbiedeno;(./ good morning,
farewell, goeden morgen wenschen, bilge [bild3] sb buik van een vat of
vaarwel zeggen 2 ; (N., one welcome,
schip, 0 kiln: kielwijdte; vi & vi bui•
ken ; eeit lek krijgen of stooten.
iemand welkom heeten ; he Ns fair to
become a man of note, hij belooft bilge-water [bildg-wota] Ornintwafer.
een man van beteelcenis to worcien, sb biliary [biliari] van de gal, gal...
bode; make a (v., for, dingen naar; bilingual [bailit3gwal] tweetalig.
een poging doers out.
bilinguous [bailirigwas] tweetongig;
tweetalig.
biddable [bidabl] gezeggelijk.
bidder [bicla] bieder; the highest cv, bilious [bilias] galachtig 2 ; gallig, gal...
de meestbieclende.
bilk [bilk] F beetnemen; iemand iets
bidding [biclit3] gebod ; bod; verzoek ; door den neus boren ; latest zitten.
(.., prayer, gebed (v6Or de preek).
Bill [bit] F Willem, Wim.
Biddy [bidi] veric. v. Bridget, Am bill [bit] sb belt, snavel II bijl, hellebaarcl,
Ierscli dienstmeisje.
snoeimes 11 cedel of ceel ; rekening, wisbiddy [bidi] F kippetje, kuiken.
set, brief ; aanplakbiljet; aanlclacht, aide
®bide [baid] verbeiden ; afwachten ;
van beschuldiging; wetsontwerp; a soft
verdragen ; verblijven, blijveu wonen.
c%), F een makkelijk baantje; true r...,zie
§bidental [baidental] tweetandig.
find & true; r.., of entry, donanever.
biennial [baienial] tweejarig(e plant).
klaring ; (N/ of exchange, wisselbrief;
(N., of fare, spijslijst ; . of fares, vrachtbier [Ma] baar, doodbaar, ben ie.
biestings [bistin3] blest.
tarief; (N., of health, gezondheidspas;
biferous [bifaras] tweemaal 's jaars cN, of lading, vrachtbrief, cognossevruchten dragend.
tnent; (N., of mortality, sterftelijst; (N.,
biff [bif] F (be)scltieten, beuken.
of parcels, factuur; vt aatiplakken 1 ► vi
biffin [bifitt] Norfolk appel.
in : (N., (and coo), trekkebelcken, minne§bifid [baifid] gekloofd.
koozen, elkaar aanhalen.
§bifilar [baifaila] van twee draden voor- bill-book [bil.buk] wisselboek.
zien.
bill-broker [bit-brouka] wisselhandebifoliate [baifouliat] A tweebladerig.
leer, makelaar in wissels.
bifurcated [baif))1(eitici] gevorlct, gaffe'• billet [built] sb briefje ; F baantje, betrekvormig.
king II blokje; every bullet has its ,,,,,
bifurcation [baifi)keiSan] vork, gaffe),
iedere kogel Iteeft zijn bestemmlng; vt
tweesprong.
inkwartieren; F een baantje bezorgen.
big [big] dik, groot 5, grootsch, zwaar; billiard-ball [biljacl-bol]biljartbal; c.,
P zwatiarr,
cue, queue,

bibliopole [bibli-onponl] c, ist [bibli-

billiards
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billiards [biljadz] biljartspel; het biljarten ; play at cv , biljarten.
Billingsgate [bilit3zgeit] vischmarld in
Louden; genteene tail, scheld woorclen.
billion [biljan] biljoen; Am milliard.
billow [bilon] sb baar, goif ; vi opzwellen, golven.
billowy [biloui] golvend,
bill-poster [bit-pousta]t
aanplakker.
bill•sticicer [bil.stika]
Billy [bili] zie Bill.
billy [bili] S zijden (zak)doek, of foulard II knuppel, stole (van politieagent) II
(water)keteltje of koolcblik ; c, can, X
eetketeltje.
billycock [bilikolc] F clop, lcaasbolletje ;
( flatnbard.
biltong [biltorl] ZA biltong.
§binianons [bimanas, bai-] twe•iandig.
bimonthly [bainizpliPli] tweemaandelijksch (tijdschri ft). bin[biti]kast, ist; frog, bak; flesschenrek.
binary [bainari] binair, dubbel, tweetweetallig.
bind [baind] vt binden, inbinden, vet.
-binde,vrplcht;omdensipeeren ; c, apprentice, als leerling besteden, in de leer doeu , c, over, (wider
borgstelling) verplichten zich voor het
gerecht to verantwoorden ; cv up, verbinden (een woad); sateen inbinden;
be bound, geconstipeerd of verstopt
zijn; be bound to, gedwongen zijn,
moeten ; be bound out, uitbesteed zijn ;
bound out to service, in dienst (verbonden; be bound up in,(geheel) opvan in ; be bound tip with, innig
verbonden zijn suet; vi zich binden,
pakk en (vats sneett w).
binder [baincia] (boek)binder ; blot
baud; verband ; bindsteen.
bindery [baindari] boekbinderijo.
(boek)band, verband,
binding
omboordsel, rand, beslag.
bindweed [baind %yid] 0 1. akkerwitide,
klokjeswincie, slingerroos; 2. k Ea fton ep lei re.'o bine [baiti] 0 rank.
Icompashuisje.
binnacle [binalel]
binocle [binalc'1] dubbele, verrerijker,
boon eelkijker.
binocular [bittokjala] of net twetoogglaze!' ; sb veldkijker, tooneelkijker.
binomial [bainotnnial] tweeledig(e
grootheid).
biograph [baiograf] biograaf, bioscoop.
biographer [baiografa] levensbeschrij•
ver.
biographic, coal [bal-ografik('l)] biografisch,

bishopric

biography [baiografi] levensbeschrijbiology Ebaiolad3ii biologie.
[ving.
biped [baipid] tweevoetig dier.
§bipennate, mid [bipeneit(id) tweevleu.
gelig.
biplane [baiplein] tweedekker.
birch [bbtS] sb berk ; (strat)roede ; vi
(met) de roe geven.
birchen EbtitSanJ berken(houten).
birch-tree EbbtS-tril berkeboom.
bird [bud] sb vogel ; patrijs; Newgate,,, spinhnisboef; c' of Jove, arend; c, of
Juno, panw ; c■-, of night, ull ; cv of
paradise, paradijsvogel;c,of passage,
is flown, de vogel
trekvoger; the
is gevlogen ; c,s of a feather flock
together, soort zoekt soort ; kill two
cis with one stone, twee vliegen in
edit slag slaan; vi vogels vangen.
bird-cage Ebbd-keid3J vogelkooi.
bird-call [bfici-kol] vogelfluitje.
bird-fancier[bbd•fansia] liefliebber van
vogels, koopinan its vogels.
birding [bbciit3] vogelvangen.
birdlime [1)6d-taint] vogellijin.
birdman [bhd-man] vogelkoopman.
blauwe verobird's eye Ebbdz-aij
nica; tabak (met gelcorven bladribben);
cv view, vogelperspectief, •vogelvluchtgezicht ; a cv of Paris, Parijs in vogelvlucht.
bird's nest [bhdz-nest] (inz. eetbaar)
vogelnestje.
bird's nesting [bbdz-nestir3] bet zoeken
en nithalen van vogelnesten.
biretta [bireta] RK baret.
Birmingham [bbinitlani] Birmingham.
birth Ebi)),] geboorte ; afkomst; he is a
Dutchman by cv, van geboorte ; a
iemand van goede familie,
man of
van hooge komaf ; new cv, wettergeboorte.
birth-day [bt)P-dei] verjaar-, geboortedag.
birth-mark[bhj)-nfak] inoe'dervlelc.
birth-place Ebt)))-pleis] geboorteplaats.
birth-right [biThrait] geboorterecht.
pijpbloem,
birthwort [bi)1>wbt]
Emoffepijp.
Biscay [biskei] Biskaje.
biscuit Dislcia beschuit(je), koekje ;
biscuit: ongeglazuurd porselein.
bisect [baisekt] in tweeen deelen, halveeren.
bisection [baiseliSgn] deeling in tweeen,
halveering.
bishop [biSap] bisschops; raadsheer (in
't schaakspel); F tournure, queue de
Paris ; morsboezelaar.
bishopric [bi$aprik] bisdotn.

bishop's weed
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bishop's weed [biSops•wid]
zeveii- biz [biz] F verb. van business.
blad, geitenk laver.
bizarre [bizaa] bizar, grillig.
bismuth [bisinaj)] bismuth.
blab [blab] vi uitflappen,(ver)lclappen;
bison Pizonl bizon.
sb zie blabber.
bissextile [bisekstil] schriklceljaar
blabber [blabd] flapuit, babbelaar.
bistoury [bistari] operatienies.
black [blak] aj zwart'-', donker, cloister,
somber ; give one a c, eye, ieinand
bit [bit] sb beetje, beet, stoic ; geldstukje (20, 25 of 30 cent) ; gebit ; booreen blauw oog slaan ; beat cod and blue,
ijzer ; sleutelbaard; schroefdraad; every
bout en blauw slaan; in cv, in het
cv as good, net zoo goed ; not a cd ,
zwart (gelcleed); inc., and white, mart
stoic
geen zier ; volstrekt niet ; cv by
op wit ; sb zwarto ; zwartsel ; zwarte
voor stoic ; I shall give him acv of
vlelc, vuiltje, roetdeeltje ; brand in liet
my mind, ik zal hem eens goed de
Loren ; zwartje: neger ; vi zwart maken.
waarheid zeggen ; vt het gebit aandoen ; blackanioor [blalcaniud]Moriaan,Moor,
fig de pen op den neus zetteii.
neger.
42 bit [bit] verl. tijd van bite.
black•art [blak•at] de zwarte lconst.
bitch [bitS] teef'2.
black-ball [blab-bbl] sb zwart balletje
bite [bait] vt bijten'2, beetnemen ; cv the
(bij het stemtnen); vt deballoteeren.
dust, in liet zand of stof bijten ; rt.., black-beetle [blalc-birl] lcalckerlak.
one's lip., zicli verbijteii ; cv in, beitseii ; blackberry [blakbari] braaui(bes).
,.../off,atbijten; vi(aan)bijten, toehappen;
blackbird [blalcbi)d] sb meerl ; S negerdp pakken ; sb beet, bete, hap ; S beetslaaf ; vt slaven vangen ; vi handelen iii
nemerij; c%., and sup, P zijn natje en
slaveii.
zijn droogje.
black-board [blak•bpd] (school)bord,
schrijfbord.
biter [baitd] bijter ; the cv bit, de bedrieger bedrogen.
black-book [blak•bolc] het zwarte boelc;
biting [baitii3] bijteiid, bits.
614 s!rafregister.
bitt [bit]
betiiig.
black-cap [blak-kap] zwart baret (bij 't
bittacle Lbitelc'1] kompashoisje; sic
nitspreken v. e. doodvonnis); as, zwarti. op(je).
binnacle.
bitten [bit'ii] ebeten ; once cv twice blackcattle
runcivee.
shy, een ezel stool zicli gees tweemaal black-coat [blak-lcont] F zwartrolc,
aan denzelfden steer; ce. , with, ver- blackdeath [blalc•dej,.] pest.
[steelc.
void van, maniak op 't punt van.
black-drops [blab-drops] laudanumibitter [bit,] aj bitters, verbitterd (op
(dr oppels).
against) ; bitter lcood ; to the wend, blacken [blak'ii] vt mart malcen 2 ; vi
tot liet ttiterste, tot den dood toe.
zwart worden.
bitter [bit,] sb het bitters )
beting- Black Forest [blak-forist] het Zwarte
Wood.
slag ; m,s, bitter dranlcje, bitter ; bitter
bier.
black-friar [blak.fraid] Dominikaner.
bitter-apple, c,-cucumber, ti-gourd blalcguard [blagad] sb genieene keret,
[bitar-ap'1,
--g9d] bolodeugniet, P sineerlap, schorlc, gladelckwint.
leer; aj genteel!, schooierig ; vi nitbitter-earth [bitar-bj)] magnesia.
'oaken voor at W at leelijlc is, de huici
bittern [biton] 1e roerdonip moeclervol schelden •, vi schooieren.
bitterness [bitatils] bitterheid. [long. black-Bead [blab-lied] mecle-eter ;
bitter-sweet [bita.swit] aj bitterzoet , ;
zwartkopmeeuw.
sb ;VA bitterzoet, hoe Langer hoe liever. blacking[blalcil]schoensineer; zwartsel.
bitumen [bitiilinan] asphalt, jodenlijiii, blacking-brush [bialcitl-brvS] schoenaardhars, aardpek. borstel.
asplialteeren. blackish [blakii] zwartachtig.
bituminize
bituminous
[bitifuninds]
asphalt..., blacklead [blakled] sb potlood ; vt potjodenlijm bevaheitde.
looden.
bivalve [baivalv] aj tweeschalig ;
black-leg [blak-leg] bedrieger ;
tweekleppig ; sb tweekleppig schaalclier.
ter ; valscli speler; onderkruiper (bij
bivouac [bivwak] sb bivalc ; vi bivalceewerkstaking).
ren, kampeer en.
black.letter[blak-leto] Gothische letter;
biweekly [baiwikli] veertiendaagsch
acv day, een ongeloksdag.
(tijcischrif
blackmail [blakuteil] sb brandschat-

blackness
ting; (geld)afpersing, chantage; vt brandschatten, geld afpersen.
blackness [blaknis] zwartlieid.
blackpudding [blalcpuditi] bloedbeuling.
blacksmith [blaksmil)] hoefsmid, grof-

smici.
black-thorn [blak-1,911] sleedoorn.
blackwood [blak wild] rozenhout.
black(e)y [blalci] F zwartje neger.
bladder [blada] blaas, blaar.
blade [bleid] spriet, halm, scheutje;
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blanket(t)y [blarikiti] P verdijd(e).
blankly [blat3Ich] wezenloos ; botweg,
vierkant.

blare [Wea] vi loeien, brunet' ; schallen ;

sb geschal (v. e. trompet).
blarney [blani] F sb (inoole) praatjes,

lekkermakerij, vleitaal ; have kissed
the (.,-stone, van den tongriem gesneden zijn, mooi weten te praten; vt
lekker inaken, inpalmen net mooie
praatjes.
blaspheme [blasfim] God lasteren, vloeblad (ook : van zaag &); leminet, king ;
ken, spotten (met against).
riemspaan ; P vent, type ; acv of grass, blasphemous[blasfiwas] godslasterlijk.
P een blasphemy [blassfinti] godslastering.
een grassprietje ; a cunning
blast [blast] sb het blazed, luchtstroom ;
slimine vugel,
blade-bone [bleid•boun] schouderblad. wind, rukwind, windstoot ; stoot (op
blaasinstrument), geschal; uitbarsting,
blain [blein] blaar, tougblaar.
springers van rotseu door lcruit, lading
blamable [bleintabl] afkeurenswaardig, berispelijk, laakbaar.
daarbij gebruikt; schadelijke of verderfeblame [bleim] vt afkeuren, berispen, lijke invloed op planten en dieren, bederf ; pest, vloek ; at full cv , in voile
taken ; he is to c.), hij heef t schuld (is
werking; vt verdorren, verzengen ; dour
te berispen); sb blaam, berisping, schuld.
springen ; aa ► tasten, doers misluicken,
blameful [bleirnful] afkeurend, lakend;
laakbaar.
vernietigen, verwoesten ; c, one's
blamelessness [bleintlisnis] onberis- prospects, iemands vooruitzichten vernietigen.
pelijklieid.
blameworthy [bleintwiAi] afkeurens- blasted [blastid] P vervloekt.
waardig, berispelijk, laakbaar.
blast-furnace [blast-16111.s] smeltoven,
blanch [blanS] vt wit makers, bleeken ; hoogoven.
pellet ; c, over, verbloemen, blasting-oil [blastiri:oil]nitro-glycerine.
verschoonen (iemands gedrag) ; vi(ver)- blast-pipe [blast-paip] blaaspijp, afBlanche [bla'nS] Bianca. [bleeken. blaaspij p.
blancmange [blainfin3] blanc-manger. blatant [bleitant] blatend, bulkend,
loeiend ; fig schetterend, blaaskakerig,
bland [bland] zacht, zoet, vleierig, vrienhol(klinkend).
delijk, (poes)lief.
blandish [blandiS] vleien, paaien, blather [blabs] vi kletsen, wauwelen ;
sb (ge)lclets, gewauwel, wauwelpraat.
streelen.
blandishment [blandiSmant] vleierij, blatherskite [blabaskait] Ana kletsmajoor.
lievigheid ; aantrekkelijkheid, verlok'blaze [bleiz] sb vlam ; gerucht hies.
king.
lblank [Walk] aj wit, blank, bleek; `'blaze [bleiz] vi vlammen, (op)laaien,
flikkeren, stralen ; schitteren, lichten ;
blanco, oningevuld, open, onbeschreven ;
(abroad), ruchtbaar waken ; cv
rein, zuiver ; wezenloos, leeg; F verdijd ;
away, F poffen, schieten; c' forth,
cv cartridge, losse patroon ; c, door,
rand-,
uitbazninen ; c' out (up), Mtschietoefening
blinde deur ; c, practice,
oplaaien ; vt sjappeu : merken.
met losse patronen ; c, verse, rijinlooze
blazer [bleiza] sporttrui ; S kolossale
verzen ; c, wall, blinde muur.
leugen.
sb open plaats, wit(te
'blank
ruinite); leemte ; streepje (in plaats van blazon [bleiz'n] sb blazoen 2 ; wapenkunde; praal; vt blazoeneeree, (a0woord) ; blanco formulier ; Met (in de
malen ; fig schilderen ; uitbazuinen,
loterij); teleurstelling ; doelwitC; vt F
openbaar waken.
uitv loeken ; SH doers verbleelcen.
bleach [blitS] (does) bleelmn, verbleeblanked [blarikt] F zie blankety.
ken.
blanket [blagkit] sb (wollen) delcen ;
a wet cv, een koude straal, een koud bleach-field, mi-green,. c,-ground
[blitS-fild, --grin, --graund] bleekveld.
bad, een emitter koud water ; een saaie
[blitSir•patida]
Klaas, spelbederver; vt van dekens voor- bleaching-powder
bleekpoeder.
Tien ; jonassen.

bleach-works
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bleach-works [blig-wi)ks] bleekerij.
bleak [blik] aj bleek; kil, lcoud, guur,
mar ; onbeschnt, open.
blei, bliek.
bleak [blik] sb
blear [blia] aj tranend ; dof, duister
donicer.
Wear [blia] vt doer tranen; verduisteren, verblinden, benevelen.
blear-eyed [bliar-aid] leepoogig ; fig

kortzicutig,
bleat [Wit] vi blaten. sb geblaat.
bleb [bleb] blaasje,
bled [bled] verl. tijd eii verl. deelw.
van bleed.
bleed [blid] vi bloeden 2 ; vt aderlaten,
doen bloeden.
bleeding [blidig] het bloeden, aderlaten;
(ver)bloeding.
moorbleeding-heart [blidit3-hat]
bloem, steenviolier.
blemish [bieing] vt bekladden: een
smet aanwrijven, bezwalken; sb vielc;
smet, klad.
blench [blenS] zwicliten, terugdeinzen,
wijken.
blend [blend] vt (ver)mengen; vi rich
(lateii) mengen; sb vermenging, mengsel.
blenheim [blenim] soort kleine patrijsbond.
[bleni]
slijnivisch.
bless [bles] zegeneno, loven, (zalig)
prijzen ; c, oneself, een kruis slaan ;
rich gelukkig achten; cv me, cv my
eyes !, goeie genade !; I am c,ed if...,

sic blest.

blessed [blesid & blest] gezegend ; geiukzalig ; zalig ; vervloelct ; such a (,)
Tool, zoo's verdonide gek; of (v memory, zaliger nagedachtenis ; every c
morning, elke dag die God geeft.
blessedness [blesidnis] gelukzaligheid;
de ongehu wde stafit.
single
blessing [blesid] zegening, zegen ; ask
a cv, bidden (vOor of na het eten).

blest [blest] gezegend, gelukzali tg, zalig;
I'm c' if I'll do it, ik last me hanger,
Wet [blet] beursch.
[als ik het doe.
blether [bleoa] zie blather.
blew [biu] verleden tijd van blow.
blight [blait] sb meeldauw, roest, brand;
bederf, ziekte, slag, vernietigiug; vt aantasten, verzengen ; teneerslaan, vernietigen.
[blaita] P smakker, schooier,
„keret.
olimy [blaind] P jandorie, de duvel
haal me.
blind [blaind] aj blinc1 2 ; c, alley, slop ;
.,;() a
born, 1.th.lig,f,..boren ;

blockade
kool ; cv letter, onbestelbare brief;
one's sicle,zwalcke zijde; c, of (in)
one eye, blind aan een oog ; vt blip d
maker, verblinden, blinddoeken, ver-

do tikeren ; X blindeeren.
[blaind] sb (rol)gordijn, zontle.
blind, jaloezie; scherm ; blinddoelc;
ooglclep; X blindeeriiig ; voorweiidsel,
F sinoesje, rad voor de oogen.
blindage [blaindic13] X blindeering,.
blindfold[biaindfouid] aj&ad geblinddoekt; blindelings, in den blinde; vi
blinddoeken.
blindly [blaindli] blindelings 2.
blindman [blaindinan] blindeman;
postbeambte voor de onbestelbare brieven cv's buff, blindeinannetje: cv's
holiday, schentertiurtje.
blindness [blaindnis] blindheid 2, verblinding.
blink [blirlk] vi gluren ; knipoogen; vt
knippen met; de oogeii sluiten voor ;

ontduikeu, ontwijken (de kwestie);

sb

kiiipoogje; (ijs)blinlc, glans, schij.:sel.
blinkard [bligkaci] F kippige Klaas.
blinkers [blitlk.93] oogkleppen; S fok
P zie blankeity. [brit.
bliss [bits] (lientelsche) zaliglieid, gelulc,
ii eii.

blissful [blisful] (gelul<)zalig, gelukkig.
blissfulness [blisfulifis] (geluk)zaligblister [busts] sb blaar, trek pleister ; vt

eett trekpleister leggeu op ;
trekker, (af)blaren.

vi blaren

()blithe, blithesome [blaib, blai6sani]
blij, lustig, vroolijic, opgeruinid.
()blithely [blai6li] net blijdschap.
()blithesomeness [blaiOsaninis] blijd-

schap, vroolijkheid,
verblindende,
boucle silent wstorm.
vt doer zwellen, opzwellen ; rooken (v. haring) ; vi (op)zwel len.
bloatedness [blottticInfs] gezwollen.
heid ; opgeblazenheid, pafferigheid.
bloater [blouta] bobbing.
blob [blob] bobbel, mop, Hodder.
block [blob] sb blob, blok huizen ; licedevorm, tnutsenbol, proikebol; katrol(blok);
cliche; fig belenunerOig ; oppositie.aankondiging ; cast a cv in one's way,
iemanci dwarsboomen ; vt belemmeren,
versperren; insluiten, blolckeeren ; c,
versperren, insluiten, dichtmetselen.
blockade [blokeid] sb insluiting, blob.
bade, blokkeering, ; run acv , door een
blizzard [blizaci] Ato
bloat [bloat]

blokkeering lieenbrekeu; vt insluiten,
bloh keereP•

blockhead
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blockhead [blokhed] doinkop.
blockheaded [blokliedid] dom, bot.
blockhouse [blokliaus] blokhuis, houten fort.
blockish[blokinplomp, bot, ongevoelig.
block-system [blok-sistani] blokstelsel.
block up [blok-tip] versperring.
bloke [bionic] S kerel, type.
blonde [blond] a] blond; sb blondine;

soort zijclen karat.
blood [blvd] sb bloed; verwantscliap;

dandy, heer(tje), modegek; volbloed
(paard) ; in coldin koelen bloede;
c. royal, koiiinklijke afkomst ;
is
thicker than water. het bloed kruipt
waar liet niet gaan lean ; it runs in
the cv, het zit in de familie; his c,
was up, ziju bloed kookte; vt aderlaten, met bloed bezoedelen ; de lionden

bloed laten proeven,
blood-guilty [blpd.gilti] schuldig aaii

bloedstorting, aan moord.
blood-horse

[bind-hQs]

volbloed

(paard).
blood-hound [blvd-haund] speurhond,

bloedliond*2.
bloodily [bip/dill] bloedig.
bloodless [btDdlis] bloedelooss.
blood-letting [blvd-letiri] aderlating.
blood-money [blvd-nivni] bloedgeld.
blood-pudding [blvd-pudh3] bloedbenling.
bloodshed [bIDdSed] bloedstorting,

-vergieten, -plenging.
bloodshot [blvdcot] net

bloed be-

loopen.
blood-stained [blvd-steind] met bloed

bevlekt.
bloodstone [blvd-stoun] bloedsteen.
blood-sucker [bIDd-svka] bloedzidger;
bloodthirsty [blucl.j)i)sti] bloeddorstig.
blood•vessel [blvd-ves'1] bloedvat.
bloodwarm [bI/id-wpm] bloedwarm.
bloody [bIDdi] bloed(er)ig, bloeddorstig; P erg, donclersch, bliksenisch ; T

verdommis.
bloody-minded [blodi-maindid] bloed.

gierig, bloeddorstig.

bloom [Wain] sb bloesein; bloei`2 ; fig

bloent ; blos, waas (op vrucliteii); vi
bloeien 2.
bloomer [blama]

bloeier II cos rok-

broek.
blooming [blCunit3] bloeiend, blozend
van gezondheid ; P aarts..., vervloekt,
vercluiveld ettz.; a c, idiot, een aartsstommeling; a c, lie, een verdoenide
leggen; it is c, hard, liet is verduiveld
hard,

bluchers

bloomy [blami]

bloeiend, in (vollen)

bloei staand.
blossom [blosam] sb bloesetn;vibioesemen, bloeien.
blot [blot] sb klad, vlak, (inkt)vlek,
smet; vt bekladden 2 ; droogmaken '• cv
out, Mt wisschen, uitvlakken, doorlialen;

vi Madden, vlekken.

blotch [blotS] sb puist, blaar; Had,
Hodder, sineer; dIL vloei(papier); vt

(be)Hadden.

blotting-paper [bloti13-peipa] vloei-

papier.
blouse [blauz] (voermans)kiel; blouse.
blow [Won] sb slag 2 ; stool*, 'clap;
storm-, windvlaag; at one cv, met een
slag; in tulle.), ill vollen bloei; without acv , zonder slag of stool ; vi bla-

zers, waaien; hijgen fI bloeien; vt blazena,
ann., op-, uit-, wegblazen ; blazeii op ;

eitjes leggen in; be c•ed, S loop naar
hot and cold,
de tel !, stik vent !;
tilt twee monden spreken; (..d, a kiss,
een kus(liand) toewerpen ; cv one's
nose, zijii news smites; the tempest
blew the ship ashore, de storm joeg
het schip op het strand ; G\s md about,
rood-, uitstrooien ;c.' away, wegblazen;
wegschieten, overwaaien ; cv down,
oniwaaien, outblazen ; c../ in, inblazen,
aanblazen ; cv off, overwaaiew2 ; afblazen ; afschieten; cv out, nit-, opblazen; oppompen ;
one's brains out,
ziclt voor den kop schieten; (../ over,
overwaaiee; cv up, in de nicht late!'
springen; oppompen ; een standje makes;
S verklikken; cv upon, eitjes leggen
in ; aantasten, bekladden (iemands
naam).
blowball [blouboll
klok, kaars (van
uitgebloeide paardenbloem).
blower [blond] blazer; S opsnijder;
walvisch; blaaspijp.
blowfly [bloc-flaij vleesch-vlieg.
blow-hole [blots-houl] neusgat (v. walvisch) ; luchtgat.
blown [bloutt] vent. deelw. van blow.
blow-out [blou-aut] S sinulpartij, fuif.
blow-up [bloc-tip] S staudje.
blowy [btoui] winderig.
blowzy [blauzi] roodwangig; verhit,

verwaaid.

blub [blob] vi snotteren, huilen ; sb gesnotter, het huileit.
blubber [bluba] sb walvischspek; zeenetel Ii vi snotteren; toilet ; vt door
hlllleii

doen zwelien.

bluchers
laarzen.

[blutSaz] ouderwetsche

bludgeon
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boaster

bludgeon [61nd3on] sb knuppel, ploer- ! bluntness [blvntnis] stotnpheid, bottendooder; vt knuppelen, slaan.
heid; rond(uit)heid.
!blue [btu] ajblauw ; beteuterd ; schuin : blur [131i)] sbklact2,
smet`2 , sumer,
stnerig; blauwkousachtig; sb blattw,
veeg; vt bekladden 2 ; bevlekken; benerolauwe kleur ; blauwsel; azuur, de lucht,
velen, verdooven, verduisteren ; c, out,
tie zee; blauwkous, blauwe ; the Blues,
ttitwisschen.
%de. Koninklijke lijfgarde (te paard); the blurt [blot] rammelen; c, out, er uitbet land; landerigheid; have a
flappen.
Et of the c,s,landerig zijn; vt blauwen, blush [bioS] vi blozen, rood worden,
)1atil,vselen, blauwverven.
lcleuren; zich schamen ; aj bleekrood ;
• blue-bell [bilis-ben rondbladig klokje. sb blos ; 'deur; at the first
op het
'blue-blottle [blil-botil]
korenbloem;
eerste gezicht ; without a c,, zonder .
bromvlieg ; S klabalc.
bliklcen of blozen.
Iblue•coat•boy [blii-trout-boi] jongen l bluster [blusta] vi tiered, razen, buldevan Christ's Hospital-school, vroeger in I ITO; zwetsen, snoeven ; sb geraas, geLonden, nu in Godalming. hulder`2 ; snoeverij.

obleu•devils [blil-clevilz] het land ; laude- blusterer [blvstara]* bulderbast.
righeid ; have the't land hebben; blusterous Eblvstarasj razend, tierend,
ook : ze zien vliegen (bi
j
mens).

delirium tre-

bulderend ; snoevend.
bo [boti] boe !; he can 't say c, to a
F janmaat, goose, hij durft niet kikken of milcken.
Jantje, matroos.
boa [boua] boa constrictor: reuzenblueness [blilnis] blauwheid.
slang; boa.

blue-jacket [blii-d3akit]

blue-peter [blil-pita] de blauwe vlag. Boanerges [bouanbd3iz] donderende
blue-ribbon [blet-riban] orde van den redenaar, bulderaar.
konseband; cordon bleu; blame knoop: boar [bga] beer (mannetjes-varlcen);

herkenningsteeken van de geheel-optwild zwijn.
ponders; alschaffer.
board Ebodl sb plank, d eel ; bord ; tafel ;
blue-ribboner [bift-ribnia] iemand van
boord, gang ; bestuurskost, kostgeld;
den blauwen knoop, alschaffer.
tafel, raad, cononissie, bestuur, college ;
blue-stocking [btu stokiti] blauwkous. bord papier, !carton ; thec,k de planlcen :
blue-water [btu-wota] de open zee; c, het tooneel; r, and lodging, kost en
policy, de politielc van het marinisme:
inet open lcaart,
inwoning; above
de Engelsche vloot is voldoeude ter ver•
eerlijlc ; go by the
over boord ga a , i 2 ;
dediging van het land.
verloren gam); in c,s, gecartonneerd;
bluff [blot] aj 7,?,"' stomp; steil; lomp;
on
aan boord; Am in den trein;
brtmsk, openhartig, rond(ttit); c%) King
vt beplanken, beschieten (met planken);
Hal, Koning Hendriic VIII, ruw inaar
aanklatupen 2, enteren ; in den !cost
goedhartig ; sb steile oever of voorgenemen of doers; vi in den kost zijn.
bergte; ooglclep: blinddoele2 ; bluffen boarder [bcda] kostganger, -leerling,
(bij poker); brutale grootspraak, bra-jongen;
enteraar.
vade, ophakkerij (out een ander bang te boarding-house [b2dig-haus] kosthuis,
makes); vi ophalcken om te overbluffen
hotelgarni, pension.
of hang te makes ; vt overbluffen,over- boarding-school [b2dig-skill] kostbluish [blaiS] blauwachtig. [donderen.
school.
blunder [blunda] sb misslag„ flater, board-school [b2dskill] vollcsschool
bole ; vi een ntisslag begaan, een bolt
(onder toezicht van schoolcommissie tot
schieten ;
on, voortknoeien ;
1902, titans onder den county-council).
upon, toevallig vinclen; vt vet-, af- board-wages [b2d-weid3iz] eet-, hostknoeien ; c, away, verknoeien; c, out,
geld.
er uit Happen.
boarish [b9riS] beestachtig, vuil, zwij•
blunderbuss [blundabvs] dottderbus.
wellustig.
blunderhead [blondalted] clomkop, boast [boust] vi bluffen, pochen, zich
botterik.
beroemen, snoeven (op of) ; opheinelen ;
blunt [blunt] aj stomp, bot, dom, lomp;
vt zich beroemen op ; sb bluf, pochhanrechtuit, kortaf, brutish ; sb stompe naald;
zerij, grootspraak ; roem, trots ; make
S moppen duiten ; vt hot, stomp maken, a c, of, zich beroemen op.
af•, verstompent%
boaster [bousta] bluffer, pother, grootbluntly[blDntli] botweg, kortal,ronduit.
spreker, snoever,

boastful
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boastful [boastful] blufferig, groot- macht; corporatie,

boisteroutk

maatschappij, vet .sprekend.
eeniging ; betide, troop, verzaineling,
boastingly [botistigli] net bluf; blufmassy ; c, corporate, corporate ,,,
ferig.
zedelijk Heiman' ; in a —, en corps
boat [bout] sb boot, schut ; (saus)lcoin ; in the ,..), in den vleesche; in levenclei,;
lie has an oar in every one's,,,llij lijve; the c., of the assembly, de
bentoeit zich met alleinanszaken ; we
boezent der vergaclering ; wine of a
are in the same c,, •ij zitten in het good c,, lijvige wijii; vt belichanien
zelfde schuitje ; vt per boot vervoeren;
c, forth, fig belichanien.
bevaren ; vi %wen, roeien, zeilen.
body-cloth [bodi-klol,] paardeclek.
boater Eboutaj jolleman; roeier; mate- body-coat [bodi.kout] lijfrolc ; delckleur.
lot (hoed).
body-guard [bodi-gad] lijfwacitt.
boat-hook [bout-hulc] bootshaak.
body-snatcher[bodi•snatSa] lijkenclief ;
boating [boutitl] het speelvaren, roeien. Bmotia [bi-ouSa] lioetie. [S detective.
boatman [bowman] schuitevoerder ; Boeotian [bi-ouSon] of Boeotisch; dour,
op loodsinannetje. dwaas ; sb Boeotier.
boatswain [boutswein, meergebruike- Boer [bila] ZA Boer.
lijk : bous'n] bootsman.
bog [bog] sb moeras, drasland, laagBob [bob] F Rob(ert); S klabak.
veen 0 T beste !miler; vt in den modder
bob [bob] sb uiteinde ; slingergewicht;
dompelen.
food (van p€illood); pear; knot, dot; bogbean [bogbin] 5, boksboon, waterpruik ; t oorsieraad ; knit:, stoot, slag,
Mayer.
ruk(je); melodic (bij het Iclokkenluiden); bogberry [bogbari] 0 veenbes.
slotrefrein; S shilling II dry ,,, jongen bogey [bougi] zie bogy.
van Eton, die aan cricket doet; wetcm boggle [bog'I] schrikken,aarzelen, weiaan roeisport doende Etoniaan ; vi op en
felen ; morrelen ; knoeien.
neer gaau, dobberen ;• happen (naar for); boggler[bogla]taliner, talinster; knoeier.
knikken ; peurea; vt trekker, rulcken boggy [bogi] moerassig, veenachtig,
•
aan; kortstaarten; SH gappen.
veen..
bobbin [bobin] dos ; lis; spoel, haspel. bogie [bougi] bogie: draaihaar onderbobbish [bobin S frisch, gezond, lekker. stel.
bobby [oobi] S klabak.
bogland [bogland] nwerasiand, veep.
bobolink [bobalitlk]ge Amerikaansche bog-trotter [bog-trota] turltrapper,
rijstvogel.
inoerasbewoner ; (spotteud) ler.
bob-sleigh [bob-slei] bobslee.
bogus [bongos] nagemaakt, onecht,
bobstay [bobstei] r2; waterstag.
valsch; acv company, een zwendelbobtail [bobteil] kortstaart; m. , coat, maatschapplipaudjesjas.
bogy [bougi] de daivel, bietebouw,
bob-tailed [bob-teild] gekcrtstaart.
boeman ; schrikbeeld.
bob-wig [bob-wig] korte pruik.
•
bohea [boulii] zwarte thee.
*Boche [boS] zie Bosch.
Bohemia [boultimia] Bohemen; la Bo.
®bode [bond] voorspelien; beteekenen,
Irene (der art;sten).
N., well, zich goed"laten aanzien.
Bohemian [boullimian] aj Boheeinsch ;
®bodeftil [bowlful] oalteilspelleud.
boheinienaciltig ; sbBolielner; zigettner•
Cijbodement [boudmaat] voorspelling, BoUin ► ien: kunstenaar, die eel' vrij es i
voorteeken.
.
ongeregeld levee leidt.
bodice [boclis] (rijk)lijf, ketirs(lijf), boll [boil] vt & vi koken, ziedete; c,
lijfje, t korset.
clown, inkoken, verkoket; , fig bekorten
bodiless [bodilis] zonder lichaam, on- (van verslagett enz.); sb het koken
lichainelijk.
(steen)puist ; bloedvin, •zweer ; off (on)
bodily [bodili] lichainelijlc, lijfelijk ; in the <,,, aan (van) de kook.
levenden Iijve; conipleet, letterlijk, net boiler [boil)] (lcook)lcetel, stoomketel.
huid en Naar.
boilery [boilari] kokerij ; zoutziederij.
bodkin [bodkin] rijgpen; priem; dolk ; boiling [boilii3] het koken, kooksel ;
t haarspelci ; ride or sit c%), Icadetje
the whole c,, P de heele zooi.
rijden ; tusschen twee anderen op dezelfde Bois le Duc [bw5..1a.djilk] s flertogenbank in eon rijtuii , zitten.
bosch.
body [bodi] sb lichaant3, lijf, romp; i boisterous [boistaras] onstuimig„ bit!
bovenstel; lijk;
umeusch; hot,fd- I derig, runioerig, roezeitioezig.

bold
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bold [bould] stout(moedig), koen ; vrij- vY verbinden ; . in lief entrepot opslaan ;
verhypothekeeren.
Inoedig, vrijpostig; cv type, vette letter;
Iasi (.0 as brass, zoo brutaal als de beat ; bondage [boudid 4] slavernij, knecht-make (%), de vrijheid neaten, zicli ver- schap.
bondmald [bonduteid]slavin; lijfeigene.
stouten, zoo vrij zijn...
boldfaced [bouldfeist] onbeschaamd. bondman [bondinad] slaaf; lijfeigene.
bondsman [bondman] borg; slaar,
bole [bout] boomstam; bolus.
lijfeigene.
Boleyn [buliii] Boleyn.
[boulaid] meteoorsteen; vuurbol. bone [bowl] sb been, bot ; graat ; balei ;
cvs,
beenderen,lcitoken ; dobbelsteenen;
Bolingbroke.
Bolingbroke [bolitlbrulc]
castagnetten; a of contention, een
boll [bout] zaadbol.
Bologna Ebolounja] Bologne; c., (satt- twistappel; make no r■is about (of),
gee's been in lets vinden; make old
sage), saucisse de Boulogne.
F oud worden; I've acv to pick
bolster [boulsta] sb peluw; compres;
vt (onder)steuiten; opvullen; c, up, with you, ik heb een appeltje met u
to schillen; what is bred in the cv
steuneic2, versterlcen, onderschragen.
bolt [boult] bout, grendel, stang, (don- will not (never) go out of the flesh,
•

der)pij1; bliksemstraal ; Icogel voor getrokken geschut; bundel (uieel)buil ii
het wegloopen sprong; he has shot
his cv, hij heelt zijn krstit verschoten;
a ry from the blue, een blikseinstraal
een onbewolkten lieiuel; he did a
Ate made a C% for it, hij ging er van'door ; vt grendelen; iii boeien slaan II
ziften 2 ; (door)slikken`2, imar bin:nen slain, opschrokken II opjagen (wild);
I, out, er ait. flappen; vi er van door
aan ; overloopeu ; cv out of the
room, de 'canter uit stormen; ad in: c,
upright, kaarsreclit.
bolter [boulta] buil, builmolen II well',
overlooper.
1:olting-house[boultiThaus]builkamer.
bolting-hutch [bossing-1mq] builtrog.
Volt.rope [bonn-rout)]
lijic.
[boulas] (groote)
tomb [bow, byin] sb bout; vt met bonsmen gooier (bestoken).
bombard [bantbad] bombardeeren".

een vos verliest wet zijn Karen In:tar
Met zijn streken; aj beetle!' ; vt beenderen uitsnijden, ontgraten; van balein
voorzieu ; S op den loop tikken, in de
wacht slepen, snaaien.
bone-black [bos u n-blak] beenzwart.
bone-dust [hottn•dvst] beeucleriueel.
bonelace [boon-leis] soort kant.
boneless [bounlis] zonder beenderen,
zonder graat ; kraciiteloos.
boiiesetter [bouu.seta] beenzetter (spotHawn van een chirurg).
bone-shaker [bottn-Seilca] oude hooge
tweewieler, t ammellcast.
bonfire [bonfaia] vreugdevuur.
Bo niface [boitifeis] Bonifaci us ; F (vrooI ijk e) waard, herbergier.
bonnet [bosh] sb vrouwenlioed : kapot•
hoed ; mats (oolc 2de inaagafdeeling);
'nuts van de I3ergschotten ; kap (op
schoorsteenen en lanipen); 08z X bon•
net; ravelijn; S kwartjesvinder; opjager
(bij ver';oopingen); vt den hoed opzetten; ietnands hoed inslaan (over zijn

bombardier [born-, 1bvinbad14] born' bardier.
bombardment [bambadmant] boinbar- bonn y [boni] Sc aardig, Imps, lief.
. dement.
bonny-clabber [boni•klaba] zureinelk,
bombasine[botn-,bvinbazin]bombazijn. zure room.
,' 00mbast [bombast bombast] bombast. bontebok [bontabolc] bontebok, Zuid
bombastic [bambastik] bombastisch.
Afrikaansche antilope.
Bombay [boinbei] Bombay.
bonus [bonitos] preinie, extra-dividend;
bomber [boma, boma] X bowmen- gratiticatie.
( werper.
bony [bouni] been(acht)ig; vol grater;
§bombilation [bombileiSan] gebrom, pootig, knokig.
gegons.
bonze [boiiz] bonze.
bomb-proof [bom 1)1. 0, bomprilf] aj boo [bit] aj hoe, hoe !; vi loeien ; vt nitbonivrij; sb bottivrije schuilplaats.

bombyx [boiubiks] zijdeworm.
bond [bond] sb band, (ver)boiid, ver•
band, contract, scliuldbrief, verbintenis,
verplichting; obligatie; bon; entrepot;
cvs, boeien, ketenen; in (%.,413 eiltrtPW;

jou wen.

booby [bilbi] cloinoor ; sul, knul ,• nil,
ezel (van de klas); Zs, Jan van Gent.
booby-trap Ebithi-trapj jongensstreek,
liieriii bestaaiide, dat lets op een half
geopende deur g,enet wordt, zoodat de

boohoo
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•binneniredende dat op zijn hoofd krijgt.
boohoo [but ► ii] ij boe ! joe !; vi grienen.
book [buk] sb boek ; (telcst)boekje ;
bretto ; bijbel ; lijst van weddenschappen;
he is in his bad (black),s, hij is bij
hem uit de gratie; he is in his good
hij staat bij hem in een goed blaadje

borne

boon [bun] sb geschenk; gunst; genade,

zegen; aj mild, gut ; c, companion,
goeie kameraad, broeder van de flescit,
vroolijke kwant.
boor [bib] Boer, loniperd, pummel.
boorish[biiriS]boersc ► , lomp, ptimmelig.
; boose [Viz] P zuipen, pooien.
take one's name off the
zich boost [bust] S vt duwen, een duwtje
geveu 2 ; sb duwtje 2, zetje 2.
later afschrijven ; be on a person's
bij hem in het krijt staan ; he is boot [but] sb laarsa; bak (order den
bok van een wagen) II voordeel, baat; the
hij is lid, hij is inge(up)on the
c.-s, de Spaansche laarzen; cvs, de schoenschreven ; without r.), van bui ten ;
poetser (in een hotel); F het jongste
zo ► der opdrac ► t of gezag ; vt boeken,
broekje ; to cv, daarbij, op den hoop
noteeren, iuschrijven; plaats bespreken ;
toe, bovendien ; vt (zijn) laarzen aaneen kaartje nemen of afgeven; I ant cv
trelcken II baten, geven ; (it) little cis,*
ed, F ik ben er bij.
book-binder [buk-bainda] boekbinder. het l ► elpt (geeft) niet veel.
book-binding [buk-baindirl] boekbin- boot-and-saddle [but-and-sad'ij X
booted [build] gelaarsd. [opzadeleu!
derij.
bootee [Hifi] halve laars.
book-case [buk-keis] boeke ► kast.
booth [13116] kraam, tent.
bookie [buki] F zie book-nzaker.
booking-clerk [bukitl-Iclak] ambtenaar, boot-jack [blit-c13alc] laarzenknecht.
die de kaartjes afgeeft op een station. boot-lace [but-lets] (schoen)veter.
booking-office [bukitkofis] plaats- boot-lick [but-lilt] F strooplikker, lekkermaker.
bureau (op stations).
bootless [butlis] vergeefsch, zonder
bookish [bukiS] geleerd, pedant.
baat ; vruchteloos II ongelaarsd.
book-keeper [buk-lcipal boekhouder.
book-keeping [butt-kipitl] boekhou- booty bull] buit, roof.
den ; c.. by double entry, Italiaansch booze bfiz] zie boose.
boelchoude ► ; c, by single entry, e ► kel bo-peep Eboupipi in : play at cv, scliuilhoekje, wegkruipertje speten.
boekhouden.
book-learned [buk-lend] schoolsch ge- borachio [boratSou] wijnzak ; SH wijnzuiper.
leerd.
bernagie.
book-learning [buk-liThit3] schoolsc ► e borage [bnrid3]
borax [bouraks] borax.
geleerdheid.
bookmaker [buk-meika] boelcenmaker ; border [b9da] sb ranc1 2, kant ; grens;
bookmaker (bij wedrenne ► ). zoom ; vt o ► randen, onizoomen, begrenbo ok ark(er ) [butt-inalc(a)] boekenleg- zen ; vi c, on of upon, grenzen of beger, leeswiizer. lenden aan.
book-muslin [buk-nivzhn] fijn netel- borderer [bcdara] grensbewoner ; buur.
dock.
i borderland [b2daland] grensland 2.
book-plate [bolt-pleit] ex-libris, bock- 'bore [bga] vt (aan-, door-, uit)boren II
vervelen; sb boor, boorgat ; (boor)wijdte
merk.
II vervelend mensch; F zanilc; vervelende
book-post [buk-poust] verzending van
zaak ; vervelend werk vloedgolf.
boeken als drukwerk.
book-seller [huh seta] bock vericooper. -'bore [boa] verleden tijd van bear.
book-stall [buk-stol] boeicenstalletje. I boreal [b9rial] noordelijk, noorder...
book-worm [buic•winn] boekenworm 2. Boreas [b2rias] Boreas : god van den
noordenwind.
booky [buki] F boekachtig, boeke ► ...
boom [bum] sb (haven)boom, 0 spier, bore-cole [b9lcoul] boerenkool.
borer rbgral boor ; boarder.
spriet II ged.onder, gedreuti, gebulder
reclan ► e, plotselinge rijzing of vraag, boric [borik] boor...; cv acid, boorzuur.
buitengewone trek, grout succes ; vi borings [bcririz] boorspaan.
daveren, donderen, dreunen, bulderen II born [bon] geboren ; c, with a silver
spoon in his mouth, van mice faunin de hoogte gaan, een buitengewone
lie ; een Zondagskind ; not c% yestervlucht tenter, kolossaal succes hebben ;
day, B niet van gisteren ; c, and bred,
vt recl.tine inaken voor.
boomerang [bilinarari] boemerang : geboren en getogen.
borne [bgn] verl. deelw. van bear.
werphout (der Australische negers).
5
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borough
borough [bprou] stad, vlek ; (stedelijk) Bothnia [bolmia] Bothnie.

bott [hot] zie Lot.
•
lciesdistrIct.
Borrovian [borouvian] van (den schrij- bottle [bon] sb flesch. karaf II bos ; a
c, of hay, eel' bundel !tool ; hooitas;
ver) Borrow.
vt bottelen : op flesschen tappet] (wijn);
borrow [boron] vt borgen ; leenen van ;
ontleenen ; who goes a m/ing, goes F Oppotten (geld); ci,,,up one's anger,
opkroppen; cv up the fleet, vast houden,
a sorrowing, borgen baart zorgeu.
borrower [boroua] teener, ontleener. insluiten.
Koren•
bottle-flower [botTflaua]
bort [bQt] boort; diamantpoeder.
bloem.
borzoi [byoi] Russische wolfshond.
bottle-holder [bot'l•houlda] secondant
bos [bos] S poedet (bij 't kegelen).
boscage [boskid3] bosschage, boschje. bij het bolcsen ; handlanger.
*Bosch [boS] S /V1of ; als aj Duitsch.
bottle-nose [bot'l•nouz] klompneus,
branciewijnneus ; bruinvisch.
bosch [boS] oleomargarine.
onzin,
dwaasheid,
islets;
bottle-washer [bot't-woSa] factotum,
bosh [boS] sb
duivetstoejager.
vt bederven ; verIcnoeien; verlakken,
voor het lapje houden.
bottom [botani] sb bodem, grond;
onderste, achterste; fondament; (benebosk [bosk] kreupelbosch.
bosky [boski]boschrijk; Saangeschoten. den)eind ; kiel; allongepruik ; fig weer[nier.
standsverniogen ; at c. , in den grond;
Bosnia [boziiia] Bosnie.
Bosnian [boznian] ajBosnisch; sb Bos- lie is at the cv of it, hij zit er achter ;
bosom [bitzam] boezem ; borst ; schoot from the cv of my heart, uit den
(der icerk.)
grond nuns harten ; on one's own
op eig,en houtje ; op eigeu beenen ; cv
Bosphorus [bosfaras] Bosphorus.
boss Epos] sb lump; butt, boil , lcnobbel ; up, het onderste boveu ; aj onderste;
ronde, verhoogde versiering bij drijflaatste; vt bodemen, grouden, grondwerk 11 Ant baae, piet ; 'eider van een
vesten; steunen.
bodemloos,
[botamlis]
Politieke partij ; vi iii drijf werlc uitvoeren bottomless
besturen, aan 't hootd staau van; c,
grondeloos, peilloos; ongegrond.
bottomry [botaniri] bodenterij; c,
the show F de lakens uitdeelen.
Boston [bostan] Boston (stad en lcaart- bond, boclemerijbriet.
spel.)
bough [ban] talc.
Boswell [bozwal] Boswell, vader van ( bough-pot[batt-pot],bloempot;ruilcer.
het Bostveldsin.
bought [bot] verl. tijd en vzrl. deelw.
bot [bot] bot : horzellarve.
van buy ; cv note, koopbriefje.
botanic coal, [botanik('l)] botanisch, boulder [boulda] rolsteen.
kruidkundig, planters...
bounce [haul's] vi bonzen; opspringen,
botanist [botanist] planticundige, kruidhuppelen, springen; F opsnijden; co
kenner.
into, bilmenstorinen; vide!' bons geven
botanize [botanaiz] kruiden lezen ; bo• (er nit) smijten ; cv one into doing
taniseeren.
sth, door overdonderen tot lets krijgeu;
kruidkunde.
botany [botani]
sb bone; sprong- , slag, stoot ; F blot, opBotany Bay [botani-bei] Botany.baai. snijerij, (kolossale) leugen ; ad pardoes.
botch [botS] sb buil ; lap ; lc noeiwerk ; vt bouncer [bautisa] F mannetjesputter,
(op-)lappet],(ver)broddelen ; samenflan- kerel' 2 ; kokkerd ; opsnijer ; S leugen(aar).
sett ; verknoeien.
bouncing [baunsir3] lcolossaal ; stevig ;
bot-fly [bot-llai] paardenbrems.
opsnijerig.
both [boup] beide: zoowel als, en oolc 'bound [baund] sb grene, ; landpaal
and... zoowel.. als, (en)... en...
sprong ; vi springen; terugkaatsen ; vt
bother [bobs] vi zaniketi, moeite maker; beperken ; begrepzen.
zich belcreunen (om about); vt soesali "bound [baund] geboncien ; St/ bereid ;
bezoraen, tot last zijn, vervelen ; co (it) !
the ship is cv for of to Cadiz, slat
loop naar de pomp! sitert ! c, the felschip is besteind naar Cadix ; you are
low ! die verwenschte keret sb soesall, cv to pay, ge noel betalen ; they are
gezanik, gemaal, herrie.
to fail, ze kunnen oninogelijk
botheration [bobreiSdn] sb zie bother. c, up with, innig verknoclitaan,6en met.
bothie Ebol)ij Sc & Ir genteenschappe- boundary Ebaundarij scheicispaal ;
landscheiding, grens(lijn).
lijke but voor ongehu,,vd dieustpersoueel
der boereu.
bounden [battild'n] cC veil, deelw. van

bounder
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bind, gebonden, versc ► tuicligd, verplicht;
it is your co' duty, het is uw dure plicht.
bounder Ebannda_] S ploert, poen.
boundless [baundlis] onbepaald ; eindeloos, grenzeloos.
bounteous [bauiitias] milddadig, goedertieren.

bountiful [batintiful] wild , weldadig;

rijkelijk, royaal, overvloedig.
bounty [bamn] mild(dadig)heid, barm.
hartigheid ; gift, goediieid, premie; handgeld.
bounty-fed [batinti-fed] gepremieeerd.
bouquetEbilkeilruiler, bouquet(v. wijn).
bourgeois [bki3ois] galjardletter.
bourgeon Ebi)d-4,9n] zie burg-eon.
9bour(n)e [bpril grens; j- beck.
bourse [burs] bears.
bout[bant] gartij(tje); reis; leer, beurt ;
portie ; rondje.
bovine [botivain] runder...
bovril [bouvri I] bovril.
'bow [bail] vt buigen, doen bublcen,
buigen ; co, down, neerdrukken, verpletteren ; co, in (out), buigend binnen
brengen (nitgeleide does); vi (zich) buigent! ; have a cv ing acquaintance,
elkaar groeten en ineer niet ; sb
groet ;
boeg ; (rocier diclitst bij den)
boeg, boegroeier.
, bow
[bon] sb boogo; p strijkstok;
(losse) strik ; beugel ; to draw, pull the
long coy, niet spiel: schieten ; yip strijken.
Bow-Bells [bott-belz] de klokkeii van
de Bowkerk in Londen ; be born within
een eckte Cockney zijn.
the sound of
bowdlerize [baudlaraiz] castreeren ;
zuivereti van wat shocking is; verk no eien.
bowel [baud]] de ingewanden nitnemen.
bowelless [banallis] xvreed, gevoelloos.
bowels Fbanolzi ingewanden ;fig Bart;
nedelijden.
bower [band] prieel, zomerhuisje ; lustoord ; hut ; verblijf ; ogtrelcje; (•Dboudoir
II boegatiker hoer (iii 't kaartspel).
bowery [bawd] aj als een prieel ; schaduwrijk, belommerd Hsi; Am boerderij.
bowie-knife [boui-naif] Am tang jacht-

Ines.
bowl [bout] sb scliaal, icons; bokaal ;
Ci.0)elcer ; belcken ; pijpelcop ; (lepel)blad
(cegel)bal ; cois, balspel ; het kegelen ;

vi batten ; kegelen ; bowlen ; den bal

brace

knikkerd ;
over, ()Inver werpen, F van.
de sokken slaan.
bow-legged Ebou-legdi met 0-beeoeti.
bowler [boula] bowler ; F dog, kaasbolletje.

bowline [bott•lain]
boe(g)lijii.
bowling-alley [bottliTali] kegelbaan.
bowling-green [bouliti-grin] veld voor
't balspel.

bowman [bouillon] boogschutter,
boeg(roeier).
bow net Ebou-net] fink.
bow-shot[bou-Sot] boogschot(safstand).
boegspriet.
bowsprit [bottsprit]
Bow-street [boustrit] Bow-straat in
Louden; (o., officer,
runner, politicbeanibte.
bow-string [bou-stria] "sb boogpees ;
vt worgen.
bow-window [bon-minion] rood ult.
springend venster ; F
bow-wow [bau. wan] won wonw, hood.
*bowyer [bouja] boogschutkr ; boogma k er.
box [bolts] sb doos, list, !coffer, icistje;
bus ; loge ; afdeeling (in restaurant of
stal) ; kaniertje, huisje, optrekje ; kompashuisje ; signaalhuisje (spoor wegen);
naaf, inoer ; koetsbok n bolcsboom ;
Palm klap, oorvijg U geschenk, fooi ; co,
and needle, kompas ; you are in the
je hebt 't glad mis, je bent aan
wrong
't verkeerde kaiitoor ; vi bolcsen ; vt iii
doos
sluiten
; opsluiten, wegbergen ;
een
co, up, opeenpakken n out de ooren geveit,
met iemand boksen.

box-bed [bobs-bed] alkoofbed.
box-coat Lbobs-kont] dikke koetsiersjas.
boxer EbolcsaJ boksero, viiistvechter.
Boxing,-day [boi:sill-del] de 2de Kerstdag, waarop tooien worden gegeven.
box-iron [boles-aids] strijk-, botitijzer.
box-keepe• [boles-lcipa] controleur van
de loges, ouvreuse.
box-office [bolts- offs] plaatsbureau
box-tree [boles-tri] boksboom ; palm.
boy [boi] knaap, jotigen (ook bediende);
S champie.
the
boycott[boikotj vt boycotten; sb boycot.
boeier.
boyer [bolo]
boyhood [boi ► tid] jongenstijd ; (de)
jongens.
boyish [boi-iS] jongensachtig, jongens
boyishness [boi-iStlis] jongensachtig-

toewergen (cricket); (voort)rollen ; vt Brabant [brabant] Brabalit(sch). [held.
(voort)rollen ; cv a hoop, hoepelen ; co, ((i brabble [brab'1] sb kraheel ; vi braout, een der wickets omwergen in het , keelen, kibbelen.
cricketspel ; fig van de haat' knikkeren ; brace [breis] sb paar, koppel ; Hann),
anker, beugel; slut; liaak, accolade;
he was ,,ed out, hij weed er uitge-

brace-band
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Hem, bretel, band; spanning; 0 bras;
cv and bit, boor; vt spanner, (aan)trekken; brassen, versterkeno, (de
zenuwen) stalen; co, oneself up, zich
vermannen.
brace-band [breis-band] bretel.
bracelet [breislit] armband; S hand[boei.
brach [bratS] brat: ; SH teef.
brachial [bralcial] arts...; "-artery, armslagader.
bracing [breisit3] of versterkend, opbras:
frisschend •, sb
bracken [braten] j varen(s).
bracket [braldt] sb console, !clamp;
(gas)arm;
kniehout of kroinhout ; cods,
haakjes: ( ) of [ ] of ; ; vt met klanipen steunen; tussehen haakjes plaatsen ;
fig in e'en adem noemen, op den lijii
stencil met.
brackish [braidS] brak, ziltig.
bract [braid]
schutblaadje.
brad [brad] spijkertje zonder kop, stift;
(vs, S spie : duiten.
bradawl [brad-ol] schoenmakersels.
Bradshaw [bradSO] spoorweggids.
brae [brei] Sc stei le rivier•oever, he:ling.
brag [brag] vi & vt brallen, pochen,
roemen, bluffen (op of); sb gepoch,
blot ; bluffen (lcaartspel).
braggadocio[bragadonSiou] praalhans,
poctier ; gesnoef, pocherij.
braggart [bragat], bragger [brags]
braalhans, pocher, bluffer, snoever.
Brahma [brains] Brahma.
brahtna(pootra) [bramapiltra] Brahinapoetra(lcip)
Brahmin [bramin, brantan] priester v.
Brahma, B'rah'min.
braid [breid] sb vlecht ; boordsel; (veter-)
band, bezemband ; tres, soutache; vt
vleciiten; boorden, met tressen garneeren.
brail [breil] sb
geitouw; vt geien.
brain [brein] sb brein, hersenen; verstand, „imp"; cois, hersens; have ...on
the
males over...; de manic hebben
van...; pick a person's cvs, tractile!'
nit to wore ; iemands ideeen opvangen
of exploiteeren; vt de hersens (SH den
bodem) inslaan.
brain-fever [brain-firs] hersenicoorts.
brainless [breinlis] hersenloos.
brain-pan [brein-pan] hersenpan.
brain-sick [brein.sik] krankzinnig; getroubleerd.
braise [breiz] vt (vieesch) smoren ; sb
smoorvicesch.
brake [bieik] sb doornboscb, braambosch; Icretipelliout; varen(kruid),
vlaskruid; rern(wagen); reintoestel; at-

Inave

rijbrik; (vias)braak; kluitenbrelcer; kneedmac ► ine; vt remmen; (vlas)braken.
tbrake [breik] verl. tijd van break.
bralcesman [breiksman] reamer (op
een spoortrein).
brake-van [breilc-van] remwagen.
braky [breilci] doornig ; vol varens.
Bratnah lock [brains-lok] Brainalislot.
bra mble[brambl]braam(struilc), bra a inbes ; he was sitting on (,s, hij zat
op !mete kolen.
brambling [braniblig] lift berg-, Icweevink, keep.
bran [bran] zemelen; sift to the coi,
uiterst nauwkeurig onderzoeken.
lirancard [brarlIcad] zie horse-litter.
branch [branS] sb (ziptake, arma; (leer).
vak, afdeeling, filiaal ; Am beck; vi in
co, off (out), talcken uitschieten, zich
vertakken.
branchy [branSi] takkig, getalct.
brand [brand] sb brandend hoot ; ®
fakkel & zwaard ; brand, planten(ziekte);
(brand)inerk, merk(teeken); soort, kwaliteit; vt brandmerkent2.
brand-iron [brand-aian] brandijzer.
brandish [brancliS] zwaaien.
bran(c1)-new [brand-njil] fonkelnienw.
brandy [brandi], cognac ; co, and soda,
brandy soda.
brandy-ball [brandi-bol] likeurbonbon.
brandy-Pawnee [brandi-poni] cognacgrog.
brank-ursine [bratlic-i)sin] 0 berenbranny [branil] zemelachtig. [klauw.
brant-goose[brant-gits] zie brentgoose.
brash [braS] aj broos ; sb huiduitslag.
brassard [brasfid] armband (van 't
Roode Kruis enz.)
brass [bras] sb geel koper ;
broils;h het koper ; brutaliteit, onbeschaamdheid, schaamteloosheid; S splint:
duiten ; gedenkplaat ; as bold as
zoo brutaal als de bent; of geelkoperen,
van messing, bronzes.
brass band [bras-band] fanfare(lcorps).
brass foil [bras-foil] klatergoud.
brass plate[bras-pleit]koperen plaat(je)
(met nasin of opschritt).
brass-works [bras-wi)ics] kopergieterij.
brassy [brasi] aj koperachtig, bronsIcleurig ; onbeschaamd ; sb golfstolc met
koperen beslag.
brat [brat] kind, joch, jongetje.
bravado [braveido, bravado], grootspraak, pocherij, snoeverij.
brave [breiv] of dapperonoedig,,Icloek,
flink; nobel; mooi (nitgedost); sb dappere; lcriigsmalt; vt braveeren, tarten,
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trotseeren, nitclagen cv It out zich er
bankroet slaan; achteruitgaan; °thou.
doorheen starlit. zich goed houden.
den ; vr in : cv oneself of a habit, met
bravery [breivari] cooed, dapperheid;
een gewoonte breken ; lets afleeren ;
G.9 N adrift 0 losslaan; cv away, losbrepraal, pronkerij; opschik, tool.
!bravo [bravo] bravo: gehuurde sluip - ken, afbrokkelen, verdwijnen ; cv down,
moordenaar.
falen, blijven steken, zich niet banger kun-bravo [bravo] bravo !
nen inhouden, bezwijken, te kort schiebrawl [brat] vi razen, tieren,schreeuwen,
ten ; of breken • c■-• forth, uitbarsfen;
twisten, krakeelen ; bruisen, ruischen ;
te voorschijii konien ; cv in, inbreken;
sb geschreeuw; getier, twist, ruzie; het
africhten, dresseeren; in de rede vallen ;
ruischen.
c, into a house, inbreken; mi in
brawler [brola] ruziemaker.
upon, losgaan op, te lijf gaan; r, one
brawn [broil] spier(en), spierkracht
of, afbrengen van, ontwennen aan ; cv
arm ; hoofdkaas, preskop van wildezwijoff, afbrekee ; cv open, openbreken ;
nevleesch.
cv out, inslaan ; uitbreken ; uit den band
brawny [bronil] gespierd, sterk.
springer; losbarsten ;
over , overtrecv
bray [brei] vi bilkers , schreeuwen, C)
den,
overspringen, minachten ;
weergalmen, schallen vt fijn stamper
through, overtreden, afwijken van;inof wrijven ; sb gebalk ; Q geschal.
breken ; c ■-, to harness, inrijden ; cv up,
braze [breiz] soldeeren ; bronzen.
opbreken, uiteengaan ; ontbinden, een
brazen [breiz'n] aj van gee! Icoper chide inaken aan; c■-, with, de vriendschap
(messing); bronzen; brutaal, oubebreken ; fig vaarwel zeggen ; sb breulc ;
schaamd ; vt onbeschaaind oaken; cv it,
afbreking ; het aanbreken ; hiaatstreepje ;
brutaal optreden ; cv it out, (trachten)
pauzeering, pauze, rust; serie caramboles;
zich er brutaal door heen(te)slaan of
rem ; afrubrik.
uit(te)redden.
breakage [breikid3] het breken, bree[breiz'n-feist] onbe- kage.
brazen-faced
schaamd.
breaker [breika] b•eker; breekijzer, ijsbrazennes [breiz'nnis, onbeschaamdbreker ; branding; 0 watervaatje.
held.
breakfast [brelcfast] sb ontbijt; vion:brazier [breizia, cv3ia] geelgieter ; kobijt en.
lenpan, komfoor.
breakneck [breiknek] hals(brelcend);
Brazil [brazil] Brazilie; cv nut, Para- cv pace(speed) razende vaart.
noot: miwood, fernambukhout.
*break-through•[breik4ril] X doorBrazilian [brazilian] Braziliaan(sch).
breken (der linien).
breach [britS] breule2, bres; inbreuk, break-up[breik-np] oplossing, splitsing
schending; kloof, cv of promise, ver(v. partij); het niteetigaan, ophreken;
breking van trouwbelofte.
c, party, afscheidsfeest.
bread [bred] brood*-!; a piece of c, breakwater [brell( wOta] golf breker,
and butter, een boterham; a c, and
havendam.
vt
butter letter, bedankbrief (na het lo- bream [brim] sb = brasem II
geeren); a cv and butter miss, een
blaken.
bakvischje; he has his c, and cheese, breast [brest] sb borst, boezem ; schoot ;
zijn (clagelijksch) brood, better half a
strijkbord (van een ploeg); make a
loaf than no cv, beter een half ei clan clean c, of it, alles eerlijk op biechten;
een ledige dop ; he always finds his
vt het hoofd bieden ; (met kracht)ingaan
c, buttered on both sides, hij heeft
tegen, (met moeite) belclimmen of dooraltijd een vetje, een buiteplcatisje.
klieven.
bread-basket Ebred•baskitj brood- breast-bone [brest-boun] borstbeen.
mand ; •balc, -korf ; S inaal.z. .
breast high [brest-hai] ter hoogte van*
bread-room [bred•riitn] broodkamer. of tot aan de borst.
bread stuffs [bred-stubs] koren, ineel. breast-knot [brest-not] borststrik.
(bloem).
breastpin [brestpin] borstspeld, broche.
breadth [bred17] breedte, baan;breede breast-plate [brest-pleit] borstplaat
blik mime opvatting; liberaliteit.
(van kuras).
break [breilc] vtaan-, of-, onder-, sink., breast-work [brest•vriA] borstwerinz.
verbrek en; africhten, dresseeren,afleeren; breath[brefladem(tocht),luchtje, windje,
voorbereiden ; casseeren, uit den dienst
zuchtje; verademing; catch one's (,),
iagen; vi aan•, at-, door-, uitbreken ;
den adem inhouden; draw c..),
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halen; take cv , (runner) ademhalen, brevier [brittle)] brevier (drukletter).
cells uitblazen; at a c■-,, in e'en acient ; I brevity [breviti] kortheid,beknoptheid.
below one's cv , fluisterend; in one brew [brii] vt 8c vi brouweie2 ; there is
eel] adem ; I any out mischief
(the same)
er broeit wat; sb brouwof cv, ik ben buiten adein; under brewage [bretid3] brouwser.
one's ra.w, fluisterend.
brewer [brag] brouwer.
breathe [brio] vi ademee, ademhalen; Brewershaven
[brilaz-heiv'n] Broilvt
uitademen ; (laten) uitblazen, op
wershaven.
adent brengen; (N., one's last, den brewery [bawd], brew-house [batlaatsten adem uitblazen ; don't cv it
haus] brouwerij.
to X, rep er [tie van ; (a, a vein, edit briar [braia] zie brier.
ader opener; cv a wish, te kennel! geven. Briarean [braiarian, braierian] vcel- of
breathin g[brioit3] adenilia ling ; spiritus
horderdhandig.
`of' der Grieksche grammatica.
bribable, bribeable Ebraibabli owbreathing-spell, raw-time [brioig-spel,
lcoopbaar, veil.
--taint] oogenblikje out adeut te schep- bribe [braib] sb steekpenning, gift of
pen, op zijn verhaal te komen. geschenk tot otnicooping ; vt onikoopen.
breathless [brePlis] adeinloos; buiten bribery [braiberi] ontkooping.
adem.
bric-a-brac [brikabralc] curiosa, ranibred [bred] verl. tijd en verl. deelw. teiten.
van breed.
brick [brik] sb baksteen, metselsteen ;
breech [britS] sbachterste; broeko (ook blob (uit blokkendoos) ; 0 brood ; F pavan paard en kanon); cues [britSiz],
tente kerel, beste vent ; vt met baksteenen
korte (ripbroek ; wear the ra.ies, de
bouwen; cv up, dicht-, toemetselene
broek aantiebben; vt in de broelc steicen;
brick-bat [brik bat] stub baksteen.
voor de broek geven.
brick-box [brik-boles] blokkendoos:
breeching, [britSig] broek (van paarden• brick-dust [brilc-dust] steengruis.
Wig);
broeking; pal: voor de broelc. brick-kiln [brik-kil] steenoven.
breed [brid] vt verweicken'2, baree, telett, bricklayer [brik•leig] metselaar.
(aatt)folcken, (op)kweeken'2, grootbren- brick-maker [brib-ineilcg] steenbalcker.
gen, voortbrengen, °Weide!), opyoeden • brickwork Dribnietselwerk ; raws,
ra../ in and in, steeds met lietzelkle masteenbakkerij.
teriaal foicken of in de familie trouwen ; bridal [braidal] aj bruids..., trouw...; sb
(N., ill blood,
kwaad bloed zetten; vi
0 bruiloft, trouwfcest.
jongen ; sb ras, soort.
bride [braid] bruid ; vrouw in de wittebreeder [bada] die of dat voortbrengt, broodsweken.
verwekker, fokker; fokdier.
bride-cake [braichiceik] brttidstaart.
breeding [briditl] tel verwelcken enz.; bridegroom [braidgrilm] bruidegont;
opvoeding, opleiding, beschaafdlteid ;
jonggehuwde.
good (,), welgemanierdheid.
bridesmaid[braidz- meld] bruidsineisje.
breeze [brie] sb koelte; bries; S lcwestie, bridesman [braidz-man]]getuige (v. d.
honinteles, standje
bruidegom).
brems; vi zacht
waaien ; it Otis up, het begirt flink te Bridewell [braidwal] tuclithuis.
waaten.
bridge [brict3] sb bulge; vioolicam ; rug
breezy [brizi] winderig 2 ; luchtin op. van den netts; bridge : zelcer kaartspel;
gewekt, joviaa1.
vt een brug Leggett; overbruggen; vi
brekker [brelcg] S zie breakfast.
zich welven.
breast(goose) [brent-gus]
rotgans. Bridget [brid3it] Brigitta, Brechtje.
®brethren [breorin] broeders (en zus- bridle Ebraid'll sb toom, teugel ; beeftees) in den Fleece; ainbtsbroeders.
del''; vt in-, optoomen, betengelen'i; vi
in : coy (up), tel ltoofd ophelfen of in den
breve [brie] koninklijke volinacht, (panselijke) breve ;
dubbel heele noot ;
rich werpen.
het -. teeken.
bridle-hand [braici'l-hand] fetiffelhand,
brevet [brevit] sb brevet, X (rank linkerliand des ruiters.
by) (,), titulaire rang ; vt den titttiairen bridle-path, c,-road, •,-way [braid'frang verleetten.
pap, --roud, --wei] rijpad, rijweg (soon
brevetcy [brevitsi] titulaire rang.
ruiters, niet voor rijtuigen), jaagpad.
b reviary [brivigri] RN brevier ;
bridoon [bridatt] trees.
trelcsel, tort begril).
I brief [brit] of 1:ort, beknopt ; in c,,I:ort-
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om kort te gaan ; sb ult.
treksel; instructie over de hoofdpunten
van een reciitszaak ; (pauselijke) breve ;
niandaat ; f volmacht ; vt in hoofdpunten
samenvatten ; een advocaat een zaak in
halide!) geven.
briefless [briflis] zonder praktijk.
briefness [brifnis] kortheid, beknoptheid.
brier, [braid] A Iliondsroos, Wilde roos'2 ,
wit heidekruid & pijp van den vortel
briery, [braiat i] vol dorens. [daarvan.
brig [brig] 0 brik.
brigade [brigeid] X brigade.
brigadier [brigadia], cod-general, brigade-generaal.
brigand [brigand] (struik)roover.
(struik).
brigandage [brigandid3]
rooverij.
brigantijn.
brigantine [brigantin]
luminetis ;
bright [brait] heldee2,
glinsterend ; fotikelend, schitterend, levendig ; vlug, pienter.
brighten [brairti] vt glans geven aan,
op-, verlielderen, doen opklaren, opvroolijken ; cv tip F opkikkeren ; vi opklaren ; verhelderen, (beginners te) snitteren.
brightness [braitnis] helderheid, Maarheld, glans, schittering ; vlugheid, pienraien] Brighton. [terlieid.
Brighton Cb
Bright's disease [braits-diziz] Bright• sche nierziekte.
brilliancy [briljansi] glans, gloed,schittering ,2 ; lichtsterkte.
brilliant [briljant] aj schitterend:2, stralendt!, glansrijO, tintelend van geest;
sb briljant; diamant(letter).
brim [brim] sb rand; boord, leant ; vi
tot den rand vullen (een beker), vi vol
ziju; c, with, overvloeien van.
brimful [brimful] boordevol.
brimmer [brim)] voile roenter, F boordevolletje.
brimstone [brinistan] zwavel ; bellehet ets duivel !
veeg ; fire and
brincied, brindle(d) [brindid, brindal(d)] geelbruin, gestreept, gespikkeld.
brine [brain] sb pekel of brem, pekelnat ; het zilte nat, het pekelveld : de zee ;
® (zilte) tranen; vi in de pekel leggen,
pekelen.
bring [britl] (nee)brengen, balers; co,
about, tti tvoeren, tot stand brengen ;
veroorzaken ; c, before the public, in
het licht geven ; c, down, doen neerkomen, neerleggen, -schieten ; verzwakken, verminderen, fnuiken ; co, down
the house, stortnachtigeu bijval inoog-

Britafinic
sten ; c, forth, voortbretigen baren ;
openbaren; coi forward, bevorderen,
bijbrengen (be wijzen) ; transporteerett
(op rekeiling); (o., in, binnenbrengen;
invoeren ; ter tafel brengen ;opbrengen,
opleveren ; c, in guilty, schuldig verklaren; c, off, wegbrengen, ontslaan,
redden; cod on, bewerkstelligen, veroorzaken, tot stand brengen ; aanvangen,
berokketten; r, out, uitbrengen, te voorschijn halen ; voor het voetlicht brengen ;
in het licht geven ; doen nitkomen; in
de wereld brengen of introduceeren ;
c, over, overbreugen ; overhalen ; transporteeren (op rekening); rod round,
iemand (weer) bijbrengett, er bovenop
halen ; c, through, (een zieke) er bovenop halen; co, to, bijbrengen bijdraaien;
c, to bear upon, r iclitett op; aanwenden, doen gelden ; she was brought
to bed with a boy, zij beviel van een
jongen ; co, tinder, ten onderbrengen,
oncierwerpen; c, up, opvoeden, wider.
richten, opkweeken ; voor (de rechtbank)
inoeten komen ; op het tapijt brengen ;
voor anker brengen; c , up by hand,
net de flesch groot brengen ; co , up to
date bijwerken ; co, up the rear, de
achterhoede vormen 9; ,..Imisery) upon,
bringer [brigs] brenger. [berokkenen.
brinish [brainiS] pekelachtig, zilt, zout.
brink [bririk] leant, rand; on the cv
of... ook : op het punt van...
briny [braini] pekelachtig, zilt, zout ;
the cv , het zilte rat, het pekelveld : de
briony [braiani] zie bryony.
[zee.
brisk [brisk] aj levendig, vlug, vief,
monter, wakker, vurig, fiksch; vt verlevendigen ; co, • up, aanvuren, aanwakeren.
brisket [briskit] borst (van een dier).
bristle [bris'1] sb borstels; borstelhaar ;
0, !maid; vide borstels overeind zetten ;
cv up, de kain (knit) opzetten ; he (.is
tip in a jiffy, iiij stuift in een wip op ;
r, with, bezel zijti met, weinelen van.
[bris'ld, brisli] borstelig.
Bristol[bristal]Bristol; zie Bristol-board.
Bristol-board [bristal-bed] teekenkarton, Bristolpapier.
Britain [brit'n] Brittanje; Great
Groot Brittanie; Greater
Engeland
en de kolonien.
®Britania [britania] ,Brittanje.
[britania] Bri Et ania inetaal,
britania
prinsm etaa I.
Britannic [britanik] Britsch : His or
Her c■-, Majesty, de Koning(in) a!,
Eugeland.

British
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British [britiS] Britsch, Engelsch; the
cv de Britten, de Engelschen.
Britisher [britija] Am Engelschman.
Briton [britan] Brit.
brittle [brit'l] bro(o)s, breekbaar.
broach [broutfl sb rijgnaald ; els, stilt;
Driest, (braad)spit ; horenspi ts ; horentak;
broche; vt open-, aansteken; aan het
spit stelcen•, aanbreken; opruimen ;
fig ter sprake, op het tapijt brengen.
broacher [broutSa] uitvinder; aanstichter ; braadspit.
broad [brad] aj breed", ruim`2, wijd;
grof, lomp, plat; ruw, smerig: schuin;
the Broad Church, de liberale richting
in de Engelsche Kerk, (.0 daylight,
klaarlichte dag ; acv hint, eett duidelijke toespelling of weak ; cv nonsense,
tastbare onzin ; a (.0 stare, strak, onbeschaaind aanstaren; as (.0 as it is
long, zoo fang als het breed is, lood
om oud ijzer ; ad cv awake, klaar
wakker ; sb (voile) breedte ; verbreed iirg
eener riviernionding; r.ds, S speelkaarten.
broad-axe[broci-aks]houweel, strijdbijl.
broad-brimmed '[brod-brimd] breedgerand.
broad-cast [brod-kii.st] met de hand
uitgezaaid, met inilde hand uitgestrooid,
wijd en zijd verspreid.
broad-cloth Elar8d-]clop] dubbelbreed
fijn lakes.
broaden [brod'n] vi breed %vorden, zicli
verbreeden; vt breed maken, verruinten,
verbreeden.
broadly [brodli] breed, ruim ; globaal ;
road tilt, vierkant, duidelijk.
broadness [brodnis] breedte, grofheid,
platheid.
broad-seal [brod•sil] groot zegel (van
geland).
broadside [brodsaid] langszijde; voile
laag ; Wad aan eene zijde bedrukt;
schotschrift.
broadsword [brodsgd] slagzwaard.
broadwise Ebrodwaizi in de breedte.
Brobdingnagian [brobdirinagian] aj
rensachtig groot ; sb revs.
brocade [brokeid] brocaat, goudlaken.
brocaded [brokeidid] geborduurd, in
goud- of zilverlaken gekleed.
broccoli [brokali] spruitkool.
(las; fig stinkerd.
brock [brok]
brocket [brokit] spit-, spieshert : Bert
in zijit t weede jaar.
brogue [broug] 'age schoen plat Iersch
accent.
®broider Ebroidaj zie embroider.
broil Ebroilj ritzie, twist, kyakeel, tumult

brought

gebraden vleesch (cotelet of lapje);
vi ruzie maken vt op eel' rooster braden, roosteren, blakeren ;• branden ; it
is cuing, sniklieet, out to braden.
broiler [broila] rustverstoorder, -ster;
rooster.
'broke [brouk] verl. tijd en oolc P -verl.
deelw. van break.
'broke [broulc]Cmakelaar zijn, makelarij drijven.
broken [brouk'n] verl. deelw. v. break.
broken down [brouk'u daun] geruineerd, diep ongelukkig ; teneergeslagen.
brokenly [broulenli] bij stukken en
brokken; onsamenhangend.
broken-winded [broulen•windid] kortadentig, datupig.
broker [brouka] makelaar ; antiquaar,
uitdrager ; tusschenpersoon; t koppelaar(ster).
brokerage [broukarld3] makelarij, makelaarskorting, courtage.
bronchia [broqIcia] luchtpijptaklcen.
bronchial [brot3kial] van de luchtpijptakken.
bronco [brogkou] (half)wild paard (Californie).
bronze [bronz] sb broils; kopergeld ;
bronskleur,-f i g utir; vt bronze'', verharden.
brooch [broutS] broche, borstspeld.
brood [brad] vi broedent2, (op on, over);
vt (uit)broedeti 2 ; sb broed(sel); gebroed;
geslacht.
brood-hen [brCtd-lien] broeikip.
brood mare [bald-meg] folcinerrie.
broody [brildi] broedscli.
'brook [bruit] beck; filet, beekje.
*rook [brtik] (geduldig) verclragen,
(Widen, lijdeit, velen.
beekpunge.
brooklime,,[bruklaint]
broom Drum] sb brem, tel bezem(kruid); new (,,is sweep cleanoieuwe
bezems vegen school' ; vt bezeinen.
broom-stick Dram stilt] bezeinstolc,
•steel.
vol brem, vol hei.
browny
broth [bro))] vleeschnat, bouillon; Ir a
(.0 of a boy, een patente jongen (vent).
brothel [broj)1] bordeel
brother [br/A)] broe(de)r 2. ambtsbroeder, collega ; sclioonbroeder,
zwager; c, of the brush, collega
schild er.
brotherhood [brv5ahuci] broederschap,
brotherly [brvi3ali] broederlijk.
brougham [brim!, brouam] brougham
(soon coupetje).
brought [brat] verl. tijd en vent. deelw.
van bring.
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brow [bran] wenkbrauw, voorhoofd, 0

brutal [brutal]

buckisli

clierlijk; beestachtig,
gelaat, aanschijn kruin, rand.
hondsch, onmenschelijk, woest, wreed;
browbeat[braubit]intimideeren, (over). ruw, onbeschoft.
douderen, oveebluffen, nit net veld slaan, , brutality [brutaliti] beestachtigheid ;
verlegen maken.
onmenschelijklieicl, wreedheid, onbebrown [brawl] aj bruin, donkey, zwart ; schoftheicl.
r, bread, roggebrood; cv paper, pal(• brutalize [brutalaiz] vt verdierlijken;
papier; c, soap, groene zeep; in acv vi octaarden.
study, diep gepeins, mijmering; sb het brute [brut] sb (redeloos) diet. ; woestebruin ; bruine kleur(en); S koperen geld. , ling, beest, brunt, onmensch ; aj dierlijic,
stue ; vt bruinen, bruineeren. woest, brunt, zinnelijk.
Brown, Jones and Robinson, Jan, brutish [brfitiS] zie brutal.
Piet en Klaas; Jan en alleman.
Brutus [briltas] Brutus; soort van prnik.
brownie [brauni] soort kabouter, card• bryony [braiani] A lieggeranlc, wilde
mannetje•
wiingaard.
brownish [brauniS] bruinachtig.
j bubble [bobl] sb bobbel, waterblaas,
Brownist [braunist] Brownist.
borrel, lucht-, (zeep)bel'-!; foppage, hoebrownness [braunnis] bruinheid.
renbedrog, zwendelarij; (..) company,
browse [brauz] sb voorjaarsuitloopers ; zwendelmaatschappij ; vi bobbelen, borvt het jonge groen afvreten, (af)knabrelent, munnelen, pruttelen; vt( foppen,
beleti, (af)grazen ; fig ergens in grasbedotten, bedriegen.
duinen.
bubble-and-squeak [bnbl.atid-skwilc]
Bruges [bruci3lz of bri13] Brugge.
in hoot gekooht rundvieesch: hutspot.
Bruin [brilin] bruintje (de beer).
bubbly-jock [bubli-d3ok] halkoen(sche
bruise [bruz] vt kneuzen ; blutsen, plet- hasti); blufzak, schreenwer.
ten, fijn stampen, verpletteren; sb keen- ' bubo [bjCibou] meerv. buboes, Ze,
zing, blots, bail.
hoornuil; bubo: kliergezwel (inz. in de
bruiser [brilza] S bokser, vuistvechter. liezen).
(bruit [brilt] sb geraas, gerucht; vt bubonic [bjethonik]bubo...; cv plague,
ruchtbaar maken.
buccal [bulcal] wang... [builettpest.
brutnal[hrilmal]winterachtiv,, wintersch, buccaneer Lbvicattia] sb boelcanier,
winter... zeeroover; vi als boekanier levee.
Brummagem [brnInadpm] sb
Bir- Bucentaur [bjusentoo, bjCtsentQa]
ming,liam; S nainaalc, bocht; aj nagestaatsieschip der Doges van Vetietie.
maakt, ottecht, valsch ; prttllig.
Bucephalus [bjusefalas] paard van
brunette [brunet] brunette.
Alexander den Groote; (oude) knol.
Brunswick [brDitzwik] Brunswijk.
Buchanan [bjukanan, bvkatian] Bubrunt [brunt] schok, stoot, aanval ; ge- chanan.
weld, woede; bear the md of the Bucharest [buicorest] Boekarest.
onset, den eersten schok afwachten, de buck [bvk]sh boot; it dainhert ; (ree)bok,
spits afbijten. rammelaar, matinetje (van vele dierbrush [brvS] si) borstel, schuier, kwast, soorten) ; modegek, fat ; S koetsier zonder
penseel ; vossestaart ; kreupelhout; 'cloppatent ; zetbaas 11 Alfa neger & zaagbok
partij, schermutseling; vt (af)borstelen,
SH (vuile) wasch (in de loog); aalkorf ;
(weg)vegen ; wegvoeren; (apschuieren;
vt in de loog zetten ; vi parer, bokker.
strijlceu langs, (even) aanroeren ; vi (h)em
(van paarden we den miter of to werpen).
poetsen ; se aside, op zijde zetten, ter buck-ashes [bDk.aSiz] loogasch.
zijde leggen, negeeren ; cv away,(11)em buck-basket [bylc-basicit] wasclimand.
poetsen & zie c, aside;
by, rakelings buck-beans [basic-binz] A boksbootien;
passeeren; c%, down, afborstelen
off, waterklaver.
of-, wegvegen ; cv over, aanstriiken ; bucket [bukit] sb emmer, puts ; zuiger ;
up, afborstelen; fig opfrisscben (zijit he kicked the md, F hij heeft den
kennis).
kraaienmarsch geblazen; vt begieten.
brush-maker [brDS-meika] borstelma- buck-hound [bvk-haund] jachthond
leer.
Master of the (,,s, koninklijke opper
brush-wood [brnS-wild] kreupelhout. jagertneester.
brushy [bu9Si] borstelig, ruig.
Buckingham [bDicitlam] Buckingham:
brusque [brush, brush] brunsic, kortaf. plants- en familienaam.
ftrussels [brnsolz] Brussel(sch).
buckish [bvkin fatterig, heeraclifit;

buck-jump
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buck-jump [bolc•d3ump] sprong van
een „bokkettd". paard.
buck-jumper[bDIc•d3umpa]op„bokken"
gedresseerd paard.
buckle [buk'l] sb gesp ; t krul ; vt gespen ; aangorden; oni , verbuigen; krullen; vi .(zich) omkrullen, cv to, zich
(ten strijde) aangorden ; aanpakken; zich
toeleggen op; c, down to work flittic,
duchtig aanpalcken ; cv with, den strijd
aanbinden ,net.
buckler [b,,kla] beukelaar, schild.
buckmast [bDkmast] beukenmast.
buckram Dpkrattil stijf linnen; fig
stijfheid;,, men of men in cv, mannen,
die slechts in de verbeelding bestaan.
Bucks [buks] verk. van Buckingham-

shire.
buckskin [bDIcskin] boksvel ; bukslcin.
buck-thorn [bolt-lycn] 1. sleedoorn ;
2. wegedoorn.

buck•wheat [bnk-wit] boekweit.
bucolic [bjukoli lc] aj herderlijk, landelijk ; sb herclerszang, -dicht.
bud Ebodil sbknop; kiem ; F jong ding;
nip in the ev , in de klem verstilcken;
vi (ttit)hotten, knoppen, ontluiken ; vt
oculeeren, enter.
Buddha [buda] Boedha.
Buddhism [bildia'ni] Boed hisme.
budge [bvd] (zich) verroeren, bewegen.
budget [bndr<it] vb zak ; (staats)begrooting ; budget ; vt ttittrekken (op de begrooting).
Buenos Ayres [bounds eriz] Buenos
Ayres.
buff Lbvfl sb buffelleer, zeentleer, zeetnkleur ; slag, Hap, stomp ; in cap in
Adamskostm ► n ; the Buffs, X het regiment van East Kent ; aj zeentkleurig,
lichtgeel.
buffalo [hDfalon] buffet, karbouw.
buffer [mfd] stool litissen, buffer; S baas:
keret ; old
sb oude paai; cv state,
bufferstaat.
buffet [bDfit] sb buffet H oorveeg, (vuist)slag, klap, stool ; vt slaan, stompen,
benken.
Duffle-headed [borl-hedid] clom, hopbuffoon [boffin] grappen-, potsenmaker,
harlekijn, hansworst'2,

buffoonery Ebaffinarii potsenmakerij.
bug [bog] wandluis, weegluis, tor(retje);
SHboeman;a big (N.), S een hooge(oome.)
bugaboo [bugabu] l bullebak, boeman,
bug-bear [bipg-bed]
bietebanw.
bugger [hino] sodontiet ; P kerel, s!oeber, smeerlap, cite,

bulldoze

buggerboo zie bugaboo.
ibuggy Ebngil sb btwgy.
ibuggy [bDgi] of vol weegluizen.

bugle [bjlig.'1] (jacht)horen

zene-

groen 11 Venetiaansche glasparel.

bugler [lajfigla] horenblazer.
bugloss Ebjeiglos]
ossetong.
buhl [bal] ittlegwerlc van koper of schildpad ; cv table, ingelegde tafel.
build [NW] vt (op)bouwen, oprichten,
aanleggen, maker, stichtere2 ; c, on,
upon,zich g,ronden, verlaten op, bouwen
op ; cad up, opbouwen ; .fig stichten; vi
bouwen ; nestelen ; sb (lichaams)bouw ;
snit.
builder [bilda] bouwer, bouwmeester,
maker.
gebouw; c,-plot bouwterrein.
built [bill] vett tijd en verl. deelw. van

build.
bulb [bulb]y bloembol ; bol : peer.
bulbous [bnlbas] bolachtig ; a (-,plant,
bolgewas.

Bulgaria [btilgeria] Bulgarije.
Bulgarian [bulgerian] aj Bulgaarsch;
sb Bulgaar; het Bulgaarsch.

bulge [bvic13] sb built (van ton, schip
enz.); vi buiken, (op)zwellen, opbollen,
uitzaklcen.
§bulimy
geenwhonger.
bulk [bulk] sb omvang, grootte, volume ;
massa, gros, meerderheld, hoofdmacht ;
0 lading ; cv grain, gestort graan ;
break co,, lossen (van schepen); vi in :
cv large, groot lijken; cv up, zich ophoopen ; vt opstape1en.
bulk-head [balk-hed]
beschot.
bulkiness [bDllcinis] dikte, grootte, otnyang.
bulky [bDlki] dik, groot, lijvig„ onivang,rijk, wichtig.
bull [bull] sb slier; mannetje (v. olifant
enz.); roos (v. d. schijf); haussier beursspeculant, die op een rijzing der effecten
rekent H zegel, (pauselijke) buj 11 an
Irish cv, een bewering, die een aardige
tegenstrijdiglieid bevat; aj mannetjes...;
stieren...; hausse...; vt & vi a la hausse
speculeeren ; vt a la hausse koopen.
bullace
brick.
bull baiting [but-beitit3] stierenhitsen
net honden.
bull-calf Ebtil-kan stierkalf, jonge slier;
domoor, nilskuiken.
bulldog [but-dog] bulhond, bullebijter ;
clienaar van een proc.or.
bulldoze [buldouz] (af)ranselen, schrik
aanjagen,

bullet
bullet [burin (gei.veer)kOget.
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burdock

' bun [burr] Icrentebroodje.
bulletin [bulatin] sb bulletin ; vt per bunch [banS] sb tros (druiven), bos
bulletin belcend malcen.
sleutels); Fist ; F troep; vt aan bosjes
binden ; vi trossen of bosjes vormen.
bull-feast, bull-fight [bul-fist, bul-fait]
[oink. ' bunchy [bDitSi] aan trossen groeiend,
stierengevecht.
bull-finch [bul-finS] bloedvink, goad- ' vol trossen.
buncombe [bblIcam] praatjes voor de
bull-frog [bul-frog] brut (Idlc)vorsch.
bull-head [bullied] armed (,-,, *#.0.
galerij, politiek gezwets.
harnasmannetje.
bundle [bDild'I] sb bundel, bos, pak;
vt tot een pak maken, samenbinden,
bullion [buljan] staaf ; muntmetaal, apecievoorraad good of zilver.
samenvoegen ; c,-, off (out), F er uit
bullish [buliS] a Is hausse gestemcl.
bonjouren.
bullock [buldlc] jonge os.
bung [boil] sb bom, spon; vt diaten
bull-roarer [bui-rcra] snorrebot.
(met een spouw); S keilen; toestoppen;
bull's-eye [bulzai] ossenooge; liallbol- c.a./one's eye, iemand een oog dichtslaan.
vormig, dilc glas in het scheepsciek, lens- bungalow [bDttgalou] El (land)huis.
vormig glas; Itichtgat; slo ► sje van een bung-hole [bull-hour] spongat.
politieagent, dievenlantaarn; F knot : bungle [bviD.,: ► ] vi brocicielen, knoeien,
horloge ; kokinje.
klungelen; i kweesten; vt(af)broddelen,
'bully [bull] sb suoever, grootspreker,
afroffelen ; c, up, in elkaar flansen ; sb
ijzervreter; pestkop, clonderaar ; uitsmijknoeiwerlc.
ter, souteneur 11 vleesch tilt blik ; vt &vi bungler [bnrsgia] broddelaar, knoeier.
donderetyiegeren, Icoejeneeren; ,-,.., into, bunion [bifrfijan] eeltlinobbel.
(out of) door bedreigingen dwingen bunk Ebvqk j 0 'cool, rustbank, slaaplets to doen (laten).
batik; lcuiltje (op golfveld); do a cv,
, bully [befit] aj F patent, prima, manjiS (h)eni sineren ; vi (op een rustbank)
tel c., for you ! bravo !
slapen, !flatten ; (Wein smeren.
bully-beef [lfuli•bif] vleesch uit blilc.
bunker [bsfigka] list ; kolenbunker.
bulrush [bulrvS] bies.
bunkum [btirskam] zie buncombe.
bulwark [btilwak] sb bolwerV, ver- bunny EbDnii F konijn; eelclioorntje.
schansing, steenen clam; vt van bol- bunt [bout] bulk van een zeil, staand
Nverken voorzien, verschansen.
lijk.
bum [burn] T achterste : gat.
bunting [byntit3] vlaggedoek ; dundoek;
buinbailiff [bymbeilif] deur waardersvlag(gen); Za, hors.
knecht, dievenvanger.
buntlines [bpntlainz] 0 buikgordings.
bumble [bDnal]
buoy Doi] sb boei, ton ; reddingsboei',
II townie'.
bumle-bee [bpnibl-131] I
redkiing; vtbetonneu; drijvend 'louden;
bumbledom [bDnibldain] aanstellerige ce , up, fig steunen, staaude !louden.
gewichtigheid van ondergeschikte anib- buoyancy [boiansi] stuWkracht ; veertenaren.
krachtigheid van den geest, opgewektfield.
bumboat [bciiubout] 0 kadraaier ; provisieschip.
buoyant Eboiatitl drijvend, vlot, veerkrachtig, opgewelit.
bump [bump] sb gezwel, buil ; (liersen-)
knobbel ; stoot, schok, plot, bons ; vi bur [hi)] stekelige bast (van kastanjes,
bon zen, stooten; vt bonzes, stooten
enz.); klis•'; A kleeflmiid; horenknobbel ;
tegen ; inhalen bij een bump-race, c■-, zwezerik; stick to one like a co ,, salthangen als een fells.
the• head against a wall, net zijn
hoofd tegen een muur loopen, stooten. *burberry [b.7.)bari] overjas of mantel
bumper [bDinpa] vol glas, voile beker.
(v. Burberrystof).
bumpkin [bDnipkin] lomperd, pummel, burble [biTh'1] mom belch].
!duke!.
burbot [babdt] kwabaal.
bump-race [bDuip-reis] roeiwedstrijd burden [bild'n] sb last, vracht, pair ;
lading, tonneninhond 11 refrein, hoofdNvaarbij een voor zijnde boot ingehaald
en aangestooten warden moet.
thema ; a beast of (...,, een lastbeest ;
(../ of proof, be wijslast ; vt laden op, be.
bump-stick [blimp-silk] gladhout.
laden ; belasten ; bezwaren, drukken op.
bump-supper [bump-sops] souper na
burdensome [bficl'itsani] zwaar, be.
een bump-race.
zwarend, drukkend, lastig.
bumptious [bvtilpSas] versvaand, ingebeeld, aanmatigend.
burdock [bipdak] A klissekrhid, klit.

bureau
bureau [bjurou, bjilroul latafel, bureau ;
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bust

burnisher CbioniSa] polijsler ; glans-

schrij ftafel.
steer', bruineerstaal.
bureaucracy [bjurolcrasi] bureaucratie. burnousie) [ll/Ails, br- ► rfu] boernoe.
(burgeon Ebhdpull 0 knop.
burnt-cork [bffilit-lcck] net gebrande
burgess Ebi)d3isj burger, lciezer ; afgekurk zwart makers.
vaardigde.
burr [bn]'sb oorlel;
bra am ; klinkerburggrave [bbgreiv] burggraaf.
steen ; slijpsteen II gesnor, het brouwen,
burgh [Imara] zie borough.
gebrouwde uitspraalc der r; vt & vi
burgher [bioga] burger ; afstarnmeiog brouweno.
der oude Hollanders (Ceylon).
burrow [bprou] sb konijnen-, vossenburglar [briglaj inbreker.
hol; hol, schuilplaats ; vt omwroeten ;
hurglar-proof[bD0a-pruf] iubraakvrij. (onOwoelen; vi zich ingraven : in een
burglary [bbglari] in-, buisbraak bij hol woven.
burgle [bug's] inbrelcen.
Diacht. bursar[btisa]schatmeester; beursstude ► t.
burgomaster [l)ga ► nasta] burgetnees- bursary Ebbsarij schaticarner ; Sc studieter (vooral in Holland & Duitschland).
beers.
burgrave Ebhgreiv -1 burggraaf.
burst [brit] vt bersten, doen brelcen of
Burgundian Ebi ■ glindioni aj Bourgon- doen springer': open-, verbreken ; vi
disci' ; sb Bourgondier.
(open)barsten, bersten; c..., in, (open).
Burgundy [bbgandi] Bourgondie; bout-- barsten ; c, into, uitbarsten in ; binnengogne(vijn)•
stormen; c, out, uit-, Iosbarsten, uitbreburial [berial] begrafenis; c, ground, lcen ; (%) up, springen (van handelshuis);
Tv-place, begraafplaats.
cv upon, overvallen, overrompelen ; m.,
burin [bjurin] graveernaald.
with, barsten van ; sb uit-, losbarsting;
burke [13/)1(] vermoorden, doen stikken ;
barst, breulc ; (flinke) ren ; P fuif, smutfig. dood zwijgen, smoren, in den doofpartij ; go on the Tv, can de rol gaan.
pot stopper.
burthen Ebtio'n1 zie burden.
burl [b61] sb nop; vt noppen, rauwen. bury [bed] begravene; bedeklcen; c..)
burlesque [bblesk] aj boertig ; sb pa- the hatchet, vrede maken.
rodie; vt op een boertigewijze behan- burying-place [beri-iii-pleis] begraafdelen, parodieeren.
plaats.
burliness [bblinis] zwaar(lijvig)Ireid, bus [bps] F sb (o ► ini)bns; vt cv it, met
logheid, grootheid, gezwollenheid.
de omnibus gaan.
burly [bfili] zwaar(lijvig), to oot, dill; busby [bDzbi] X kolbak.
opgeblazen.
bush [buS] sb bosch; striiik(en); El wilBurmah Dim)] Birma•
dernis: remboe ; naafbus; vossestaart;
Burman, Burmese [bDinaii, blinriz of good wine needs no Tv, goede wijn
botniz] aj van Birma ; sb Birmaan.
behoeft gees kraus; be out of thew,
burn Et»)ii] vi branden; vt(ver)branden;
F et- weer boven op zijn.
aan-, op-, uitbranden ; bakken (steepen) ; bushel [buSal] schepel = 36 liter.
Tv the candle at both ends,roekeloos bush-man [buSinan] kolonist ;
ZA
omspringen net zijn geld of gezondboschjesman.
held ; c, one's fingers, zich de vingers bushranger [buSreinclp] ontsnapte
branden; ,5c,‘, away, op-, uitbranden“,
galeiboef, woudlooper; struilcroover.
down, afbrandeu ; flauwer branden *0, r busily [bizili] druk.
in(to), invreten ; c, out, uitbranden, business [biznis] bezigheid, zaalco, zadoor brand verwoesten; a Tvt out farmken, bedrijf, beroep, werk .; on Tv, voor
er, een afgebrande hoer ; sb brandzaken ; it is a queer red, het is een
wonde, branclplek ; het bakken van steemalle geschiedenis ; you had nocv to
nen 11 stroompje, beek.
do this, het was uw zaak niet het to doen.
burner Ebbilar] brander; gasbek.
business-like [biznis-lailc] zaakkundig,
burnetEbi/nat] 0 !defile pimpernel.
praktisch.
burning [bbnirs] aj brandend ; a cv businessman [biznisman] zakeninan.
shame, een groote schande ; sb brand, busk [busk] balein.
branding.
buskin [buskin] broos: tooneellaars;
burning-glass [bbnit3-gliis] brandglas.
tragedie(toon).
burnish [bbniS] va bruineeren, polijsten; , bliss [bus] sb F smolt, zoen II haringbuis;
glanzig 'naked, vi glanzig worden ; sb 1 vt kussen, zoenen.
bruineersel ; glans.
i 'bust [bust] sb buste, borsi(beeld),

45z,

bust
2 bust . [bvst]

ii.,
ii

is

P vi barsten ; sb tuif, smut-

by-law

pens, provisiekast;
provisielcamer.
parti!.
t buttock [bDtak] achterste (van mensch
bustard [bvstad] 20, trapgans.
i of dier), bil.
bustle [bvs'1] vi zich veel beweging button [bnt'n] sb knoop, knop; dop,
geven ; druk in de weer zijn,zich reppen;
potnerans ; druif (aan kanon); the (vs,
vt in t c, up, aansporen, achter de vod.
page, chasseur, liftjongetje eiiz. (in livrei
den zitten; sb beweging, gewoel, drukte,
met veel knoopjes); vt knoopen aanherrie ►► tournure, queue de Paris.
zetten ; c, (up), toelctioopen, met een
bustling [busliri] bedrijvig.
knoop vastmaken; vi clichtgaan, zicli
busy [bizi] aj (druk) bezig, aan 't w , erk, laten knoopen.
in de weer; nijver ; c, (at, with, in) button-hole [but'n-lioul] sblotoopsgat;
packing, aan bet pakken; vt bezighou. , F bouquetje of bloein voor het knoopsde ► , in beslag •Hemet!.
i gat ; vt van knoopsgaten voorzien; fir
busy-body [bizi•bodi] albeschik, be- aanklainpen, ophouden net allerlei
moeial.
t praatjes.
*busyness [bizinis] bet bezig zijn, werk. buttress [bDtris] sb beer, stutinuur ;
zaamheid.
sclioor, steutipilaar 2 ; vt c, (up), onderbut [bit] cj maar, prep zonder, buiten, stutter, schragen, steunent 2.
behalve, uitgenomen ; c, for, ware het , buxom [bplcsain] (lekker) mollig, knap,
niet dat..., zonder (dat)...; ad slechts ;sb i glunder, frisch, stevig, vroolijk.
mar; no cis, geen maren; vt in : c, buy [bai] koopen, (oni)koopen ; c , in,
me no cis, geen mareii.
tertigkoopen ; c, off, al-, loskoopen ; c,
butcher[butSa]sb stager, vleeschhouwer; out, uitkoopen ; c, over, onikoopen; c,
moordenaar ; c, bird, klauwier, grauwe
up, oplcoopen ; he could easily (..,
ekster ; vt slachten'2, afmaken.
you up, hij heeft nicer geld dan al uw
butchery [butSari] vleeschhouwerij, bezittingen waard zijn.
slagerij, slagersvak; slachting.
1 buyer [bald] !cooper.
butler [biotly] chef-huisknecht.
1 buzz[bnz]vi gonzen, zoemen, vtfluisteren,
butt [but] sb Icogelvalurer, schijf, wit , 1 toefluisteren; heimelijk verspreicien; c,
doe!, mikpunt; dihke eind, stomp(je);
a bottle, een fleschje knappen; sb gekolf ; platvisch ; pijp, vat ( -t- 5 HL.) ;
gons, gezoein; gesmoes ; ij oud nieuws!
stoot ; they made a c, of him, zij buzzard [bDzad] .:
buizerd ; fig oil.
maakten ben' tot mikpunt banner aar- buzzer [bvzo] oorblazer; brulfluit.
digheclen ; vi stootene (tegen against, by [bai] door, bij, van, aan, naar, volgens,
upon), grenzen (aan oie) ; vtzetten tegen ;
inet, op, over, voorbij ; 20 feet ,./ 40,
ad pardoes.
20 op de 40; c, heart, van buiten; he
butt-end [bait-end] stomp(je); X kolf.
was a butcher r..., trade, hij was slabutter [Wits] sb boter ; lekkermakerij, ger van beroep ; day ,.., day, dag aan
stroop : he looks as if (.., would not
dag ; c, the way, a propos; one c,
melt in his mouth, hij ziet er uit alsof one, e'en voor een; ce, far, verreweg;
hij geen tier kan teller ; vt boteren, •(be).
c, all means, volstrelct, vooral ; c, no
sineren ; r,(up), lelcker maken, Honig
means, geenszins, volstrekt niet; ca,
oni den mood smeren; mied eggs, myself, alleen ; higher r...., a foot, een
roereieren.
voet hooger ; c, this (time), to (wet); c.
butter-boat [beta-bout] botervlootje;
that time, tegen (-lien tijd ; co., and,...),
sauslcom ; fig stroopkwast.
straks, zoo net een; c, the c,(e),tusschen
buttercup Einitaicvpi A boterbloem.
twee haakjes, a propos; that's only (-,
butter-dish [b , ta-din botervlootje.
the ,•,(e), en passant ; c, rail, per spoor.;
butter-fingered [bDta-firy-vd]onliandig. c, sea, per boot ; travel c■-, train,
butter-fly [bDta-liai] kapelletje, vlinder . ; train, railway, steamer, met den
(.., kiss, zoen op de oogen ; c, nut,
treiu, train, spoor weg, stooinboot reizen;
'R. vleugelmoer.
cv word of mouth, mondeling.
butterine [bvtarin] kuustboter, mar- bye [bai] good (,), vaarwel, adieu.
garine.
by(e)-by(e) [bai-bai] cidag!; go to rv,
butter-milk [beta-milk] karnetnelk. F. naar de concha . gaan. •
butter-scotch [bvto-skotS] soort Borst- i by-gone [bai-soil] vroeger, oud; let
plaat. r•ds be cis, men moet geen oude koeien
butter-tooth [beta-tub] snijtand.
uit de sloot halen.
[ning.
buttery Fbvt•fri] aj boterachtig ; sbdis. , by-law[bai-16] keur, (geuieente)verorde.

t
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by-path

ny-path [bai-pap] zijpad, zijweg.
by-place [bai-pleis] eenzaine plaats.
by-play [baiplei] stil spel (tooueel).
byre [bald] Sc koestal.
Byron [balian] Byron.
Bysshe [biS] Bysshe.
by-stander [bai-stands] toeschouwer.
by-street[bai-strit]zijstraat,achterstraat.
by-word[bai-wi)dispreekwoord; smaaciwoord, spot-, schimpnaam, aanfluiting.
Byzantian [bizanian] aj Byzantijnsch ;
sb Byzantijn.
Byzantine [bizantain, bizantain] aj Byzantijiisch ; sb Byzantiju(sche).

C
C [si] de letter Co J C of do; C staat
voor ; 100, Caesar, Catholic, Centi-

grade, Chancellor, Chief, Church,
Civil, Congress, Couneillor,County,
Court ; c. voor caput, cent, centime,
centimeter, century, chapter, circa,
conductor, C.A. = Chartered Account-

. ant ; C.B. = Companion of the Bath, ridder van de Bath orde; Confined to barrack's; C.0 == 200 ; County Councillor; C.C.C. = 30U; = Christ's Col-

lege, Cambridge ; Corpus Christi
College; C.D. = contagious diseases;
C.E. = civil engineer; C.1. = Channel

cabalistic, ma./al [1:abalistik, c,'1] Labbalistisch, gelteint, verborgen.

caballer [kabala] kuiper, intrip,ant.
cabbage [lcabid3] sb kool, koollcrop ;

het taken, dat bij de kleermakers door
het oog van de scltaar gaat ; viliroppen;
S wat door 't oog van de scltaar trekker;
vt in de wacht slepen, kabassen.

cabbage butterfly

[1<abid3-biptaflai]

!cool witje.

cabbage-lettuce [kabid3-letis] lcropsalade.

cabby [kabi] F (huur)koetsier.

cabin [kabin] sb huts, kajuit; vi in een
but wonen, vtopsluiten ; coy ed, cribbed,
confined, SH goed opgeborgen ; op-,
ingesloten ; (aau hander en voeten) gebonden.
cabin-boy [!cabin-boi] kajuitsjongen.
cabinet [icabinit] lcabineto, raadkanter,
geheime raad ; het ministerie ; !commode.
cabinet-council [kabinit-katinsal] kabi•
netsraad.
cabinet-edition [kabinit-icliSan] luxeuitgaaf.
cabinetmaker [Icabinit-ineika] fijne
schrijnwerker, lcastettmaker.
cabinet-picture [Icabinit-piktSa] kabinetstukje.
cable [Iceibl] sb kabel(lengte); telegraafLabel ; (kabel)telegrain ; vt met een Isabel
vastinaken; Icabelen telegrafeeren.
cablegram [keililgrain] (kabel)telegram.
cable-tier [keihl-ad] g kabeigat.
cabman [!cabman] (littur)koetsier.
caboodle [kabild'1] Alll S the whole
(,), de Iteele zooi.

Islands ; Crown of India ; C.J. = Chief
Justice ; C.O. = Commanding. Officer;
C.O.D. -= Cash on delivery; C.V.O.
Commander of the Victorian Order;
kombuis, (scheeps)c.o. (c)are of, per adres... (op brie- caboose [kabtls]
keuken.
ven ; cap. =_-- caput; Capt. = Captain;
Cf. confer (compare), vergelijk; cabriolet [icabrialei] cabriolet.
Chap(ter), hoofdstuk ; Chas. = Karel, cab-stand [!cab-stand] standplaats voor
huurrijtuigen.
Charles; Cif, = C(ost) i(nsurance)
f(reight), kosten, assurantie, vracht ; Co., cacao [kakeiou] cacao, cacaoboom.
= County (ill Ierland); company ; Cor- cachalot [kaialot] cachalot : Pot visch.
respond fag) Meni(ber), correspondee- cache [IcaS] sb geheinie bergplaats; verborgen goed ; vt verbergen, wegstoppen.
rend lid ; Corp , = corporal ; cp. =
compare; cum div.,inet dividend; cwt, cachectic [kakelctilc] lcwaadsappig.
hundredweight.
cachexy [kakeksi] kwaadsappigheid.
caaba [Ica'abd] Kaaba.
cachinnation [kakineiSan] geschater.
cab [kab] sb cabriolet, rijtuigje, vigilant; cachou [kaSti] cachoupil & cashew.
S spiekpapiertje of boek ; vt in : c, it, cackle [Icalc'1] vi kakelen'2, p.,;ag(.4)elen 2,
per cab gain!.
snatereir2 ; sb vekakel"2, gesnater;
cabal [!cabal] sb kabaal, kuiperij ;
cackler [kak'l] kakelaar.
partij ; vi konkelen, intrigeeren, kuipen. cacography Lkakografi] cacographie.
cabala [kabala] (de) Kabbalalt geheinie cacophony [kakofani] onwelluidenclleer (der Rabbijnen).
held, wangeluicl, waniuideude klank
[chaos.
cabalist [kabalist] in de Kabbalah in- cactus [kaktas] cactus.
gewijde.
cad [kad] S oninibusconductenr; sjou-

cadastral
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calends

kermis; take the cv, den prijs bewerman,baliekluiver, loopjongen; ploert,
halen ; de kroon spanner), de palm wegpoen.
dragen, you can 't eat your c., and
[kadastral]
kadastraal.
cadastral
have it, men moet Been vijf pooten
cadaver [kadeiva] kadaver, Wk.
cadaverous [kadavaras] lijkachtig, Wk. can een schaap verlangen; vii vt (zich)
caddise [kadis] zie caddise. Ekteurig. tot een koeh vormen.
cakewalk [keikwok] oorspronicelijk
caddie [kadi] golf•jongen.
negerdans net cake tot prijs , cakewalk
caddise[kadis] larve van de kokerjuffer.
(dans.).
caddise-fly [kadis-flai] kokerjuffer.
calabash
[kalabaj] kalebas, pompoen.
caddy [kadi] theekistje.
cade [held] vaatje it leplam; fig troetel- Calais [halts] Calais.
calamanco [kalamarikon] kalmink.
kind.
cadence [keidans] cadans, maat; stein. calamine Dalainain] kala ► ijiisteen.
val, toonval. calamint [Icalamint] A kattekruid.
cadet [kadet] cadet ; jongere broeder, calamitous [kalamitas] rampspoedi , !,
noodlottig.
jongste zoon.
calamity[kalamiti]ramp, onhei I, ellende.
cadge [kad 3 ] klaploopen, bedelen.
cadger [ka(13a] marskramer, ventjager, calamus [lcalainas] A Icalmus.
calash [icalaf] hales; (rijtuig)kap.
venter; klaplooper; bedelaar.
calcarious [kalkerias] kalkachtig,•!on.
Cadiz [keiciiz] Cadix.
dend, !calk_
Cadmean [kadmian] van Cadmus; a(%)
calciferous [kalsifaras] (koolzure) kalk
victory duurv,elcochte overwinning.
bevattend, kalkhoudend.
cadmium [kadiniam] cadmium.
Cadogan [kadDgan] Cadogan : soort calcify [Icalsifai] tot kali( maken, verkalken.
haarwrong of pritikje.
calcination [kalsineiSan] verkalking;
cadre [Dada] kadero.
oxydatie.
caduceus [kadjilsias] herautenstaf van
calcine [icalsain] vericalicen, (zich) oxyMercurius.
[deeren.
caducity [Icadjusiti] verganicelijicheid; calcium [kalsivm] calcium.
zwalcheid (v.d. onderdom),afg,eleefdheid. calculate [kalk j uleit] vi rekenen ; vt
berekenene, voorzien ; Arse gelooven,
caducous[kadjillos] A vroeg afvallend,
denken; the calculating boy,dejonge
vergankelijic.
snelrekenaar; calculating-machine,
caecum [sikam] blinde darm.
rekenmachine.
Caesar [siza] Caesar".
Caesarean [sizerian] aj caesariaansch; calculation [kaikjuleiSan] berelcening.
c, operation, keizerssnede; sb aan- calculator [kalkjuleita] (be)reicenaar,
hanger van Caesar(isine). rekenmeester; reketnachine.
calculous Palkjulas] steenachtig, hard;
u r.
caesura[sizjilra]
graveelachtig.
caffeine [kafi-ain] caffeine.
calculas [kalkjulas] graveel: steen;
Caffraria [rafreria] Kafferlanci.
rekeninethode, rekening.
Caffre [kafa] Kaffer; zie Kafir.
Calcutta [1;a11,Dta] Calcutta.
caftan [kaftan] kaftan.
cage [Iceicl3] sb kooi ; holm, gevangenis ; caldron Doicirdn j ketel.
Caleb [keilab] Caleb.
vt in een kooi (gevangen) zetten.
Caledonia [kalidounia] Caledonia:
caiman [kelman] zie cayman.
Schotland.
Cain pen)] Cain', broedermoorder.
cairn [ken] steenhoop (als grafinonu- Caledonian [kalidounian]ajSchotsch;
sb Snot.
nient, grens).
calefaction [IcallfakSan] verwarinhig,
Cairo [kairon] Cairo.
verhitting;
caisson [keisan] caisson ; X Iandtnijn.
®caitiff [Deitif] sb ellendeling, schelm ; calefactive [kalifalctiv] (,,factory
faktari] verwarinend.
aj snood, laag.
1 calendar [icalanda] sb kalender, alma.
cajole [kad3oul] vleien.
1
nak
; lijst; rol ; vt opteekenen.
[kaci3oula]
vleier.
cajoler
cajolery [kad3oulri] vleierij, aanhalig- calender[kalanda]sb kalauder,mangelpers;
vt kalanderen, mangelen (tilmen);
heici.
persen (papier).
cake [keik] sb koek, gebak, taart, tulband; gezwel, nitwas; stuk (verf, zeep calancirer [Icalondra] kalanderaar.
enz.) ,,s and ale, pret, vrengd ; feest, ' calends, kalends Ekaloncizi eerste •nn

[_.

calenture
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de maand bij de Rotneinen; on, at the
Greek cod, ad calendas graecasonet
St.Jutinis, als de kalvers op het ijs clauses].
calenture [lcalantjua] ijlende heete
'worts (aan boord in de tropen); koorts-

calf [kat]

kalfsleer ; jong eerier
hinde 11 knit (van 't beers).

calf-love [lcaf-lvv] kalverliefde.•
calf's-foot [lcalfs-fut] poot van een kalf ;
gevIekte kalfsvoet of aronskelk.

Caliban [kaliban] SH Caliban woest.

teling, beest.
caliber [kaliba] ]caliber, gehalte, inhond.
calibrate[kalibreit] kalibreeren, mallets.
calibre [kaliba] zie caliber.
calico [kalikon] calico, katoen.
California [kalif9nia] California.
Californian [lcalitQuidn] ajCalifornisch;
sb Californier ; S duiten.
calipash [kalipaS] (donker vleesch bij
het) rugschild van de schildpad.
(lichtgeel vleesch bij
calipee
het) buikschild van de schildpad.
caliper [lcalipa] zie
caliph [kalif] kalif.
caliphate [lcalifeit] kalifaat.
calk [lcOlc] sb (ijs)spoor,(schroef)kalkoen;
vt kalefateren, breeuwen 11 scherpzetten
(v. een paard) II calqueeren.
callcin [klikin] (ijs)spoor, kalkoen.
call [icot] vt (be-, bijeen-, in-, op-, toe).
roepen; Xcy opbellen; (be)noemen, lieeten ; tnelden (bij het lcaartspel); "/ attention to, de aandacht vestigen op; co,
names, nitschelden • co, the roll, nivel
'louden; viroepen; lo'lcken (van vogels);
Aalloopen, aankomen; opzoelcen ; G,9
"0 after, noenien (Ireeten) naar ; co , at,
aanloopen bij ; aandoen ; c' back,
herroepen • co, down, afsmeeken ; co, for,
komen halen; vragen on] of naar, bestellen; cv forth, oproepen, te voorschijn roe'pen, uitlokken; in beslag nemen : vorderei ; co, in, inzamelen; samenroepen, nitnoodigen, Inters hales; :Ianlcomen opzoelcen ;
in question, in
twijfel trekkers ; co , into being, in het
Leven roepen ; co, off, wegroepent2 ; afleiclen (de aandacht); coy on, een bezoek
afleggers bij, aanroeper, aansprekers ;
een beroep does op; rod out,uitroepen,
oproepen, buitenroepen, nitdagen; cm
over, aflezen ; co) over the names,
appal !louden; c, round, eens aankomen;
cv to, toeroepen; re., to account, ter
s'erantwoording roepen; cv to the Bar,
tot advokaat bevorderen ; c, to heaven, !
ten hesnel schreien ; co , to mind, (zich)

calque

herinneren ; co) to naught, uitmalcen
voor al was leelijk is ; co, up, oproepene;
cv upon, een beroep doers op; in beslag
semen vorderen ; I don 't feel "0 ed
upon to..., ik voel me niet geroepets
sb (ge)roep, (roep)stern, (op)roeping ; appal; invite ; (na)vraag ; visite;
signaal, bootsmansfluitje; lokfluitje,
-stem ; het terugroepen (van een acteur);
a mi of the House, het aflezen van de
presentielijst ; hoofdelijke stemming;
bijeenroeping van het Parlement ; have
no c%., to, zich niet geroepen voelen
ow...; be at one's (beck and)",, Haar
voor iemand staan op zijn wenken ; be
te beroepen zijn.
call-bell [161-bel] electriscire alarmschel its eels brand wacht.
call-bird Ekol-bbd] lolcvogel.
call-boy [kol-boi] jongen (in een
schouwburg), die de acteurs waarschuwt,
kajuitsjongen ; chasseur.
caller[kola] roeper, aanroeper; bezoeker.
calligraph [kaligraf] calligrapher
[kaligrafa] schoonschrijver.
calligraphy [lcaligrafi] schoonschrijfkunst.
calling [lcc3lig] roep(stein), roepings,
beroep.
calliper [lcalipa] aj in: cv compasses,
krompasser; vt calibreeren; sb •0s,
krompasser.
callisthenics [kalisj)eniks] Icaniergymnastiek (inz. voor meisjes).
callosity [kalositi] eeltachtigheid ; vet ,
eelting, eeltknobbel; dilchuidigheid.
callous [kalas] vereelt, eeltachtig; ver-,
hard, verstompt.
callousness [Icalasnis] hardheid, ver!larding ; gevoellooslieid, onaandoenlijkheld.
callow [halms] onbevederd, kaal; fig
grace.
callus [kalas] vereeltino. ; eeltknobbel.
'
rustig;
calm [karn] aj kalm, bedaard;
vt kalmeeren, stillest, bedaren. •
calmative [kaltuativ] kalmeerend (middel).
calmer [kania] die of wat kalmeert;
caimans.
Calmucks [kalnialcs] Kalmulcken.
calomel [Icalomal] calomel.
caloric [lcalorik] sb warinte(stof ; aj
calorifere [kalorifia] calorifere.
calorific [kaizrifik] warnitegevend, vet'.
warmend.
calotte Elcdloti Icalotje.
calque [kok] calqueeren,

caltrop

81

candle

caltrop [kaltrop] voetangel;
kalkelitieke) campagne; vi te velde staan;
vechten.
trip.
calumet [kaljuinit] pijp (der Indianen); campaigner [kampeina] (oud) soldaat.
the
campanile E campani13 klokketoren.
of peace, de vredespijp.
calumniate [Icalvinni•eit] (be)lasteren. campanula kampanjuld]
klokje.
calumniation [kalninni•eifan]lastering. camp•chair [kanip-tSea] vonwstoel.
calumniator [kalvinni-eita] lasteraar. Campeachy [Icampitfi]cv-wood, Cainpecliehout.
calumnious [kalumnias] lasterlijk.
calumny [kalainni] Iaster(ing).
camp-follower [kamp•foloua] legerjongen, trosknecht; legerhoer.
Calvary [kalvari] Kruisberg,Calvarieberg ; RK Kruisweg : de (12) staties.
camphor [lcainfa] kamfer.
camphorate [kainfareit] gekamferd.
calve [kay] kalven; P een kalf leggen
cv (in), inkalven.
campion [kampian]
koekoeksbloem.
calville [kalvil] Fr kalvijnappel.
camp-sheeting [kainp
beschoeiCalvin [ialvin] Calvijn.
Calvinist [kalvinist] Calvinist.
'can [kan] sb kan, kroes; Am blik, bus;
Calvinistic(al) [kalvinistik(1)] C.alvivt inmaken in blikjes.
calx [talks] metaaloxyde.
Lnistisch. 2 can [kan] vi kunnen vermogen; you
calyx [kaliks] A (bloem)kelk.
c,not but know it,' het kan a niet
onbekend zijn, gij moet het wel weten.
cam [tam ,‘-z duim, lichter, kain.
camber kainba] welving, boog; 0 Canaan [keinan] Kanaan.
katterug.
Canaanite [Iceinanait] Kanadniet.
cambist [kambist] wisselhandelaar.
Canada [kanada] Canada.
cambium [kambivm] cambium.
Canadian [kaneidjan] aj Canadaasch;
Cambray [kambrei] Kainerijk.
sb Canadees.
Cambria [kambria] Cambric: Wales. canal [kanal] Icanaar-, vaart.
Cambrian [kambrian] aj van Wales ; canalization [kanalaizeifen] canalisasb Welshman.
canalize [kalialaiz] canaliseeren.
cambric [Iceinibrik] batist ; cvs, zak• Canaries, The pa kaneriz] de Kanadocket,.
rische eilanden.
Cambridge [kei ► brid3] Cambridge.
canary [Icaneri] kanarie(vogel); t Kacame Eteiinj verleden tijd van come.
narische clans & wijn.
camel [tainal] kaineel ; scheepskanteel ; canaster [kanasta] 'master (stand
it is the last straw that breaks the
tabak.)
c,i's back, de Iaatste droppel doet den cancel ['causal] vt uitschrappen, door.
beker overloopen ; de Iaatste loodjes
halen, afsteinpelen; Iterroepen, intrekwegen het zwaarst.
ken, te niet does, vernietigen; sb doorcameleer [kainalia] kameeldrijver, -rni- haling.
camellia Doineligi A cainetia. Der. cancellated[kansaleitid]doorv,eschrapt.
camelopard [tanillapad, Icanielapact] cancellation [lcansaleijan] doorhaling,
kameelpaard, giraffe.
dcorschrapping, vernietiging.
camelry [kainalri] X bereden kaineel- cancer [lcansa] treeft ; tanker; the
korps.
Tropic of r%.,, de Kreeftskeerkring.
cameo [Lainiou] =nee: in relief ge• cancerate [kansareit]verkatikeren,kansneden stem
kerachtig worden.
camera [kamara] camera ; (raad)kainer ; cancerous [kansaras] kankerachtig.
met gesloten deuren.
in
cancrine [karlIcrnin] kreeftachtig,.
Cameronian [katuarounjan] (aanhan- cancroid [karikroi., Icarikrouid] banger) van Richard Cameron ; Scliotsch
ter-, treeftachtig.
Presbyteriaan(sch); X the c,s, het candelabrum [kandaleibram] kandeeerste bataillon Schotsche karabiniers.
laber, arinkandelaar.
camisole [kainisoul](danies)morgenjak. Candia [Icandia] Kandla, Kreta.
camlet [kamlit] kamelot.
candid [kandici] oprecht, openhartig.
cammock [kainak]
(kruipend)stal- candidate [kandideit] candidaat, solkruid.
licitant.
-,catnomile [Icamaniail] A kamille.
candidness [Icandidnis] oprechtheid,
camp ['camp] sb leger(plaats), tain pa ;
openhartigheid.
vt & vi (zich) legeren, kampeeren.
candle [band'!] kaars, licht ; she cancampaign [Icanipein] sb veldtocht,(ponot hold g cv to her sister, zij !malt
Vngelsch,

candle-light
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niet bij, 'can niet in de schaduw staan canonist [kananist] kenner van het
kerkelijk •echt.
van Naar zuster; the game is not worth
the (,), de sop is de kool niet waard. canonization [kanauaizeiSan] heiligverklaring.
candle-light [lcand'I-lait] kaarslicht.
Candlemas[kancl'Im;s]Maria Lichtmis. canonize [icananaiz] heilig verldaren.
candle-snuffer [kand'I•snufa] kaarsen- canonry [icananri] domheerschap.
canopy [lcanapi] sb (troon)hemel, balsnuiter.
candlestick [kand'Istik] kandelaar; dakijn, hemelgewelf; gewelf; vt (met
een troonhemel) overwelven.
flat m.), blaker.
candle-waster [kandl-weista] dief (in canorous [kanoras]zangerig,klankrijk.
de kaars); t boekenwurin.
cant [leant] vi gemaakt, huichelachtig
candour [lcanda] oprechtheid,openhar- spreken; zich in dieventaal ultdrulcken;
huichelen ; r,Lig antis, sprelcend wafigheid.
candy [kandi] sb kandij: Am suiker- pen; vt op zijn kant zetten, kantelen ;
keilen, (af)lcanten; bij opbocl verkoopen;
goed • vt konfijten, in suiker inleggen ;
sb dieventaal 2 (Imichel)frazen crefentel;
kristalliseeren • vi zich kristalliseeren.
tabaksbloemjargon,
koeterwaalsch II auctie n (schnine)
candytuft [kanditvft]
pje, Wilde kers van Kandia.
kant; stoot, stamp, worp ; S portie.
cane [heir] sb riet, rotting ; (wandel)- Cantab [Icantab] (student) Vail Cambridge.
stok; suikerriet ; vt matten (met riet);
afrossen, staan.
Cantabrigian[lcantabridzon] zie cantab.
cane-bottomed [cein-botamd] met rie- cantankerous [kantatIkaras] wrevelig,
ten zitting.
kribbig, lastig.
cane-mill [kein-mil] suikerrietmolen.
cantata [lcatitata] p cantate.
cane-trash [kein-traS] uitgepe•st sulker- canteen [lcatitin] veldflesch; cantine;
riet : ampas.
veldkeuken.
canicular [kanikjula] hondster...;
canter Elcatitaivi(in korten galop) rijden;
days, hondsdagen.
sb liandgalop; win in acv, op zijn
canine [canain, kanain] hoods..
gemak winner Imichelaar.
canister [kanista] (schroot)bits ;
Canterbury [kantab(a)ri] muzielmorteschroot.
kastje om muzielc to bewaren.
canker [lcallka] sb (mond)kankers, hoef- cantharides [kanlyaridiz] Spa ansche
zeer ; brand; knagetide worm;
hoodsvlieg
roos; vi vericanIceren, invreten ;
weg- canticle [Icantilel] lofzang ; the Canvreten ;' aansteken, bederven.
ticles, het Hooglied.
cankerous [lcatlicaras] kankerachtig, cantilever [kantiliva] modiflon ;
in-, wegvretend ; verbitterd, korzelig.
bridge; brag met Gerberligger.
, canker-worm
[icarmka•wfm] kanker- cantle, cantlet
kantliti stoic,
worm.
hotup, brok ; achterbok (van zadel).
cannibal[kani hal] kannibaal, menschen- canto [lcanton] zang (van een geclicht).
ete, .
canton Dantanj sb kantone, landstreek;
cannon [kanaii] sb kanon, stale geschut;
vt verdeelen in !cantons; X !canton.
artillerie; carambole; vi schieten ; ca.
neeren.

ramboleeren ; boozer, aanbonzen (tegen
against, with); aj F kanon: bezopen.
cannon ball [lcanait•bol] Icanonskogel.
cannonnade [icanoneid] beschieting,

geschutv nor.
cannon shot [kalian-Sot] kanonskogel,

hationschot.
canoe [teams] kano, prauw tje.
canon [kanjan] diepe, steile bergIcloof.
canon [candii] kanotto, kerkregel; dontheer, 1(anunnik ; kanon (drukletter);

canon.
canoness
stiftsvrouw.
canonical [k7nonikal] kationielc, Icerk•
rechtelijk, kerkelijk; in full ds , itt vol

ornaat,

cantonment [lcantaninant] troepenicampement, kantonnement.

Canute [lcanjilt] Kanoet, Knoet;
kanoet(vogel).

canvas [hatmvas] zeildoek, Icanefas; dock,
schilderij ; zeil ; use all one's
alte zeilen bijzetten; under
0 met
voile zeilen;X in tenter (ondergebracht).

canvass

[Icanvas] vt uitpluizen, onderzoeken, uitziften; werven, opnemen; vi
(stemmen, abonne's enz.),.verven ; sb dis-

cussie, onderzoek; stemmenwerving.

cany

[keini] vol riet ; van riet.
caoutchouk [kautjuk, 1,111$111c] gout-

elastiek.
cap [hap] sb mitts, pet, beret,

leap ;
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dopje; pakpap:er ; cv and bells, zots• capitulate [kapitjuleit] kapituleeren.
kap; in hand, net den hoed in de ; capitulation [kapitjuleiSa ► l] kapitulatie.
hand ; she sets her cs, at him, zij capok [kapok] kapok.
tracht hem i ► i te pal lien, zij hengelt ► aar capon [keip'n] sb kapoen; vt siiijden,
castreeren.
hem; he puts on his thinking,...), hij
deiikt er over na ; if the c, fits you , caponizeDieipanaizisnijden,castreeren.
wear it, wien de schoen past, trekke ca pot [kapot] sb maken van ails trekken
(in het piketspel); vi kapot spele ► .
hem aan ; vt een !nuts opzetten, happen ;
van een dopje of hoedje voorzien; be- capote [kapout] kapotjas; lange mantel.
slaan ; zijn nuns afzetten voor ; te boven caprice [Icapris] taint , grit, kuur, bevlieging.
gaan, overtreffen ; he coped my anecdote, hij vertelde een nog aardiger capricious Ekaprifasj grillig„ nukkig,
wispelturig.
anecdote.
capability [Iceipabiliti] aanleg; ver- capriciousness [kaprijastifs] grillig.
held, link Icigheid, wispelturigheid.
mogen(s), bek waainheid.
capable [keipab'l] in staat (omit of tot capricorn [kaprikpn] steenbok; the
of ), kutinencie, bek waani, vatbaar.
Tropic of
Steenbokskeerkring.
capacious Ekapeijesi ruin, veelonivat- caprine [kaprain, kaprin] bolcachtig,
geiten...
tend.
capacitate [kapasiteit] in staat stellen , capriole [kaprioul] sb bolikesprong;
luchtsprong ; vi bokkesprongen maken.
bek waam maken.
capacity Dcapasitij aanleg, bek waa in- capsicum [kapsilcani]Spaattsche peper :
lOmbok.
heid, verinogeir2 ; qualiteit :
held ; ruimte, inhoud, volume.
capsize [kapsaiz] kapseizeii, onislaan.
kaapcap-a-pie [kapapi] van het hoofd tot de capstan, capstern [kapston]
stand er.
voeten, van top tot teen.
caparison [kaparisati] sb uitrusting (v . t capsular [kapsitil)] (zaad)doosvormig.
capsule [kapsiui] slaghoedje; capsules;
paard), schabrak ; vt optuigee.
zaaddoos.
de Kaap; Kaapsch . oinhulsel;
Cape[keip] in: the
cape •[keip] kaap; leap, kraag, pelerine . captain [kaptin] sb (Ieger)aanvoerder,
Cape-Colony [keip-kolaiii] de Kaap - veldheer, hootchnan, kapitein, gezagvoerder ; ploegbaas ; prinins; sp captain ;
kolon ie.
*.gre kleine pool) ; vt comma ► deeren.
caper [kelps] vi (rond)springen, huppekapiteinsrang,
len ; sb (bokke)sprong, capriool ; kutten- captaincy [kaptinsi]
kapper(struik).
-pla at s.
HU:1;er
Cape-Town [keip-tau!] Kaapstad.
captainship [kapti ► Sip] kapiteinspost,
-rang ; veldheerstalent ; leiding.
capillary [kapilari, kapilari] aj haar.
vornmig, haarfijn; sb ► aarbuisje. .
captation [hapteiSe ► ] inpalming, capcapital [kapital] ajhoold...;uitintintend, tatie listige verkrijging of toeeigening.
praclitig, best, magnifiek ; cv crime caption [kapSaii] captie ; inheclitenis(offence), halstnisdaad ; cv punish- nei ► ing(s bevel); mite! (v. hoofdstuk).
ment, doodstraf ; sb hapitaal, hookisoin ; captious [kapSas] misleidend, iistig, bedrieg lijk ; spitsvotidig; vitachtig, vitterig.
hoofdstad ; kapiteel; hooldletter, groote
letter ; make r, out of it, er munt captivate [Icaptiveit] vangen, innemen,
boeien'2.
nit slaan.
capitalist ['capitalist] 'capitalist, geld- captivation [kaptiveiSen] gevang,enman.
nettling ; boeiendheid, bekoring, betoovering.
capitalize [Icapitalaiz] kapitaliseeren.
[ha
pi
tali]
ttitinuntend,
prachcaptive
[lcaptiv] sb (Icrijgs)gevangene,
capitally
slaaf ; aj in : c%., balloon, ballon captif
tig, best, inagnifiek ; net de doodstraf.
capitation [hapiteiSan] (hoofdelijke) kabelbalon.
telling ; hoofdgelci; premie per hoofd of captivity [kaptiviti] gevangenschap,
gevangenis, slaver ► ij.
per leerling.
Capitol [kapital] het kapitool ; congres- captor [1:apta] ranger, newer, kaper.
gebouw (te Washington).
capture [haptja] sb roof, prijs, vangst
capitular Ekapitjulai aj kapittel... ; sb arrestatie; fig het beslag leggen op; vi
vangen, gevangen neaten, butt maken;
kapittelverordening; capitularien; hainnenten; pakken, boeien.
pittelheer.
ca puche [lcapti(t)j] nionnik31,ap.
capitulary [kapitjulari] zie capitular.
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Capuchin [kapjutsin, hapuSin] Kapu- Cardiff Cicada j Cardiff.
cijner ; mantelkap.
cardigan [lifidigan] gebreid vest.
car [Ica] !car ; wagers; Am train of spoor- cardinal [kadinal] aj voornaamst,
wager; schuitje aan een luchtballon.
hoofd...; don lc er purper; c, points,hooldcarabine [karabain] zie carbine.
punters, sb Icardinaalo (ook : drank 1k
[karabinia] karabineer.
damestnantel); _gR, kardinaai(vo g eo.
carack [karak] 0 kraal.
cardinalship [kaclinalSip] kardinaalcaracol [karakul] sb halve zwenking, i schap.
(van eel paard) ; spiraal ; wenteltrap ; card-sharper [kad-Sapa] valsche speler.
vi zwenkingen maken, sprongen 'oaken. card-table [kad-teib'l] speeltafeitje.
carafe [karat] karaf.
card-trick Lkad-trik] kunstje met de
caramel [karamel] gebrande suiker ; kaarten.
caramel.
care [kea] sb zorg, bekommernis, becarapace [Icarapeis] 44 rugschild.
zorgd ► eid ; c, of..., per adres...; with
carat [karat] karaat.
c,! voorzichtig ! have a,-..., ! pas op ! wees
caravan [karavan] Icaravaan; kertnis- voorzichtig; have ac, for, geven om ;
wagen, woonwagen.
have the cv of, belast zijn met; in
caravansary [karavansarai] !caravan- (under) his c,, aan zijn zorg toeverserai ; F woonkazerne.
trouwd ; in zijne hoede ; take mi, zicli
caravel, carve! [lc aravel, kfival] 0 'car- in acht nettle!'; take c, of, zorgen, of

caraway [karawei] 0 Icarwij. [reel. zorgdragen voor; zich in acht nemen,
of hoeden voor ; c.., will kill a cat, zorg
benadeelt de gezoudheid, vi(wat)geven
bolzuur.
oni ; c, about, geven om, bezorgd zijn
carbolize [Icabalaiz] in karbol drenken. of zich belco ► imeren on' ; r, for, (veel)
carbon ['cabal]] kool(stof).
geven cm, liefhebben ; zorgen voor ;
carbonaceous [kabaneiSas] Icoolstof- I don't c., (a button, a dump, a fig,
houdend.
a rap, a rush, a straw), ik Beef (t ► aal)
carbonic [kaboniic] Icoolzuur...;,,acid, er gee ► zier 0111 ; het kan me geen for
koolzuur.
schelen ; I don't ,-, if I do, het is i ► ij
carbonize [kabanaiz] in koolstof ver- wel, ik heb er niets tegen; he didn't
anderen, verkole ► .
"., to..., hij Wilde wel...
carboy [Laboi] korfflesch (voor zuren). careen [karin] 0 vi overhellen; krencarbuncle[1:fibvt31:1] karbonlcel, puist. gen ; kielhalen.
carburet [icabjaret] carb ► reeren : ver- careenage [karinid3] 0 kieling ; kielbinden net waterstof en koolstof.
geld.
carburettor, ever [kabjareta] carbu- career [karia] sb(loop)baan; vaart ; carrateur. riere ; vi(voort)jagen, voort-, wegsnellen.
carcanet [lcfikanet] halsketting: boot. careful [lceaful] zorgvuldig, zorgzaant,
carcass [calcas] geslacht beest, lijlc, voorzichtig.
kre ► g ; karkas, rif, geraamte; wralc.
carefulness [keafulnis]zorgvuldigheid,
card [had] sb (speel)kaart; (visite)kaartje; zorgzaainheid, voorzichtigheid.
0 kompasroos II !ward, wolkaard ; a big careless [Icealis] zorgeloos, onverschilc,, F een hooge (oome); a queer r.,,
lig, onachtzaam.
F een rare sijs ; a sure c.,,, eel plan carelessness [kealisnis] zorgelooslicid,
dat zeker succes ► eeft: speak by the onverschilligheid ; onachtzaamheid.
c,, zich zeer voorzichtig nitdrukken, op caress ['cares] sb lieflcoozing ; vi liefzijn woorden passe ► ; it was on the
Icoozen, streelen, aaien, aanhalen.
c..), het was te voorzien, te verwachte ► I; caret [karit] inlasschingsteeken (n ),
vt kaarden.
renvooi.
carciamine [Icadan ► ain]
koelcoeks• care-taker [kea.teil:a] huisbewaarcier,
bloem.
-bewaarster.
cardamom [I:adamant] Icarden ► om.
care-worn [1(Ea-wQn] door zorgen gecardboard[kadbod]bordpapier, Icarton,
!meld of verteerd, aigetobd.
card-case [kad-keis] porteieuille (voor cargo[kagou] (scheeps)lading;(,-book,
visiteka,rtjcs).
ladingboek ; ,-,-ship, vrachtschip.
carder cicada] kaarder.
Caribees[karibiz] Caraibische eilanden.
cardiac Licadiak] aj tot het hart behoo. caricature [Icarikatjua] sb karilcatuur i
'reticle; hart...; .50 harcIst erk end middel. I vt (tot) eel Icarikatuur waken (van).

carbine [Iiabain] Icarabijn.
carbolic [Icabolik] Icarbol ; c,acid, liar-
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caricaturist [lcarikatjfirist] karikaturist, carpet-bag [icapit-bag] reiszak, valies.
carpet-bagger [lcapit-raga] Am agikarikatuurteeIcenaar.
tator, die zich bewoeit met de politiek
caries [keri-iz] beeneter : wolf.
eener plaats, waar hij Met woont.
cariosity [kari-ositi] beeneter.
carpet-dance[kapit-dens]
dansavondje.
c,
i
II
fi
.
,
cark [kak] zorg,(be)koininer(nis);
huisbal.
care, knagende zorg.
carpeting [kapiti5] tapijtgoed.
Carle [kal] Sc keret, boer.
carline [kalin] Sc wijf, feeks ii p., d r i e - carpet-knight [kapit-nait] saletjonlcer,
[distel. carpus Daps] hand wortel. Esalonlield.
Carlisle Ekalail] Carlisle.
Carlovingian Dalovind3an] aj Karo- carriage [icarid3]wagen, rijtuig, wagenstel; affuit, waggon; vervoer, vracht ;
lingsch ; sb Karolinger.
houding ; gedrag, rad-free, ra-paid,
Carlyle [Ifdail, kfilail] Carlyle.
vraciitvrij ; acv and four, een vierspati.
carman [Iceman] vrachtrijder, sleeper.
carrier Dada] drager ; vrachtrijder,
Carmelite [ktimalait] Kartneliet.
besteller, voerman ; postduif.
carminative [kfuninativ] winciverdrij•
i carrion [karian] kreng, aas.
vencl(middel).
i carrion-crow [karian-krou] kraal.
carmine [kamain] Icarmijn(rood).
carnage [kanid3] bloedbad, slachting. carrorn [lcaram]sb carambole; vi caramboleeren.
carnal [kanal] vleesclielijk : zinnelijk.
carnality [l:analiti] vleeschelijke lusten, carrot [karat] gele wortel; (...s, F rood
hear, rooie.
zinnelijkileid.
carnation [lcaneiSan] vleeschlcieur, in- carroty [karati] F peenkleurig, roodharig.
lcarnaat ; 0 anjelier.
carry [kari] vt dragen, (ver)voeren,
Carnegie [cnitigi] Carnegie.
houden ; (over)brengen, wegvoeren; becarney [i:ani] zie corny.
haled, wegdragen, X newel); bevatten,
carnification [lcanifikeiSan] verande.
inhouden; vi dragen; pakken, )eleven (v.
ring in vleesch.
carnify [i<anifai] vervleeschen, vleesch sneeuw); vr in : mi oneself, zich houden
of gedragen, optreden; G,e c, arms!, X
worden.
carnival [kanivan karneval ! vasten- over... geweed; c , coals to Newcastle,
water in zee dragen ; c, the day, de
avond ; fig bacchanaal, zwelgerij.
overwinning behalen, zegevieren; (..,
carnivorous [kanivaras] vleeschetend.
everything before one, alles 'neecarnosity [I<anositi] vleeschuitwas.
steepen of doen wijken; ,-..., it high,
carny [kani] F lekkermaken, flikflooien.
hoog in zijn wapen zijn ; ced a motion, er
carob karob] 0 Johannisbrood.
carol[ tiaras] sb lied, zang; vi zingers, door halen ; c, one's point, zijn zip
krijgen, zijn wil doorzetten ; cv weight,
kweelen, IcWinkeleeren.
gehandicapt zijn ; gewicht in de schaal
Caroline [karalain] sb Caroline; aj van
leggen ; c, away, wegvoeren ; !neeKarel I & II.
nemen 2 ; c, back, terugvoeren ; md forcarotid [parotid] lialsslagacler.
ward, $ transporteeren; c, into execarousal [karatizal] drinkgelag,, slempcation (effect), ten uitvoer brengen,
partij.
carouse [Imam] zui pen, zwelgen, stem. uitvoering geven aan ; c, off, wegvoerep, ten grave steepen ; behalen ; c..., on,
pen.
bevorderen, voortzetten ; doorzetten ;
carouser[karauza]thinkebroer,slemper.
drijven ; fir huishouden ; zich aanstellen;
<carp rkap] sb ..*E.. 'carper.
`, carp [lcap] vi bedillen, vitten (op at). c, on with a girl, het aanleggen met;
Carpathian Papeij)ian] Karpatisch ; c , out, ten uitvoer brengen,doorvoeren ;
the rad mountains, de Karpaten. rai over, overhalen ; later liggen ; (..d .
D:apanta] sb timmerman ; vi through, volvoeren, doorzetten ; tot carpent
stand of tot een goed ei tide brengen ;
timineren ; c..., up, bij-, ores-, vertimmeren.
volhouden; sb (-Iran, wijdte.
carpentry [1(apantri] tinunermansambaclit, ti nimerwerk.
carry-all [pars-oll familiewagen (met
eeti paard); X spekzak.
carpet [I:apit] sb tapijta, (vloer)kleed ;
bring on the rai, op het tapijt bren- carrying.trade [kari•i13.treid] vrachtvaart.
gen; aan de orde stellen ; have one
on the r..), F op het stoepje laten komen, Carso [Kasou] the ,,,, het Karstplateau.
een standje make!! ; vt met tapijten be- cart [kat] sb kar, wagen; vt <net een
leggen; F een standje maken. her of wagen vervoeren.
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cartage [kiiticti] karloon, vrachtloon.
carte[kilt] carte-de-visite[kat-da•vizit
(kleine) photo in visiteformaat.
cartel [katal] uitdaging tot een twee
- gevecitt; verdrag tot uitwisseling va n
krijgsgevangenen.
carter[kata] karreman, voertnan; sleeper
Cartesian [katipn] aj Cartesiaansch
sb Cartesiaan, aanhanger van Descartes
Carthage [ka171A3] . Carthago.
Carthaginian [kaj7od4injatt] aj Car
thaagsclih . ; sb Carthaer,
(r Carthaagsche .
cart-house [kat•hans] wagenloocis.
Carthusian [ka.Pifizion] Kartimizer.
cartilage [hatilid3] kraakbeen.
cartilaginous [icatilad3inas] kraakbee
flit;.
cart-load [kat-loud] wagenVracht.
cartoon [katiln] carton: ontwerpteeke
din politieke (spot)prent.
cartoonist [kat/mist] teekenaar vat
(politieke) spotprenten enz.
cartouche . [kati15] cartonche lof werk
•
cartridge [kartrid3] X patroon.
cartridge-box [lcatrid3-bolts] X pa
t roontasch.
cart-rut [kat-rvt] wagenspoor.
cart-way [kat.wei] wagenweg.
cart-wheel [kat-wit] wagenwiel; S
achterwiel; turn czs, rad shalt.
cart-wright [kat•rait] wagenmaker.
carve Davi (voor)snijden, in-, nit., besnijden, beeldsnijden, graveeren ; c, out
one's way, zich een weg batten; zich
een carriere scheppen.
E carven [lcavan] gesneden.
carver Dcaval beeldsnijder; voorsnijder
voorsiiijnies
carving [kfivitl] beeldsnijkunst, snijweric ; r, knife, voorsnijmes.
caryatid [kariatid] caryatide: vrouwenfignur als steunzuil.
cascade [Icaskeici] watervalletje.
case [Deis] sh doos,(pak)hist, least ; dek,
overtrek, huts , foedraal, etui; !colter
geval'2 ; staat ; reclitszaak ; naainval ; in
a sad cv, in droevigen toestand ; in
in geval dat ; in the
of, tegenover,
wanneer het geldt...; in no
„eel)
gevat; he has no cap , zzijnklacht is ongegrond ; hij heeft Been bewijzen; tit in
een least of in een koker doen,insluiten,
oat wikIcelen.
case-bottle [Deis-bort] reistlacon ; veld.
flesch, inatteheesje.
case-harden [keis.haci'n] (ver)harden
aan dent buitenhant ; verhard,
verstokt.
casein [keisi-inj caseine: kaasstof.
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case-man [keis-man] letterzetter
casemate [hei§i ► eit] kazentat.
casement [keisinglit] (Klein) venster,
draairaani.
caseous [keisias] kaasachtig,
case-papers Ekeis-peipazi dossier.
case-room [l:els-Him] zetterij.
case-shot [Iceis-SQt] schroot.
cash [1caS] sb geld, gereed geld ; leas;
hard specie, baargeld; cv down,
contant; in c,./, aan contanten; be in
goed bij has zijn ; be short of (low in)
slecht bij has zijn ; vt verzilveren,
to getde matted, wisselen ; innen ; mi up,
F opdokken.
cash-accoUnt [kaS-akaunt] kassa.reke.
Ening.
cashbook [leaSbulc] kasboelc.
cashew [1:9Sfi]
djainnboe inonjet.
cashier EkaSiol sb !easier; vt F afdan.
ken, zijn cong -e geven,
cash-keeper [kaS-kipa] kashouder, Icascashmere [icaSinia, haS•nia]
sjaal.
cash-payment [lcaS.peiludnt] betaling
in baargeld, contant.
cash-price [kz0. -prais] prijs a contant.
casing [iceisit3] foedraal, koker ; overtrek, onthnisel, onikleedsel, dekkleed.
cask [bask] vat, lust.
casket [kaskit] kistje, loffertje Am
doodkist.
Caspian [lcaspian] the co., (Sea), de
Kaspische zee.
casque Ekaskij helm, storinhoecl.
cassation [kaseiSati] cassatie : vernieti.
ging van een rechterlijk vonnis.
cassava [lcasava] A cassave, brood•
wortel: katella poelion.
cassia [icasid] cassia.
cassock [lcasak] priesterldeed, toot.
cassowary [kasawari] ge, kaznaris.
'cast [least] vt werpen, gooier; cassee.
reit; verwerpen, wegwerpen, afwerpen,
latent vallen; opwerpen; (zijn stein) nitbrengen ; vi
wenden; kront trekhen;
\ r
accounts, opmaken; his
hair, harem', ruien; c, a horoscope,
trekken; c, lots, loten; mi the skin
vervellen; cv young, jongen ; be
for Hamlet,de rot van H. (toegewezen)
krijgen; c, about, 0 wenden; c.
about form, naar een iniddel onizien of
zoelcen ; it will be at him, verweten
worded; c, away, wegwerpen, vet. .
kwisten, to gromnde richten; (N , oneself
away, zijn eigen ondergang zoeken ;
be c, away,
verongeluldcen;
Icy, v , r werpen, alley gem
down,
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nederwerpen, ter neder slaan ; mi forth, castrate [kastreit] castreeren, lubber!,
uitwerpen, verbreiden ; cv in one's lot
snijden, ontinanne ► .
with, het lot deelen (wilier') van, zich castration [kaslreiSan] castratie, outaan de zijde scharen van; cv in one's
manning.
teeth, ie ► and lets voor de voeten wer- casual [ka3ual] aj gevallig, toevallig ;
pen, verwijten ; cv off, verwerpen,
labourer, die geen vast werk heeft;
afwerpen, uitwerpen; loslaten; 0 lospoor, niet vast bedeelde; sb landgooien ; cv off copy, een proefpagina I looper, tijdelijke slaapgast in een werkzetten ; (%) on, verwijzen tot, overgeven
littis, niet vaste werkman ; amateur.
aan; r, on a new sock, opzetten; cv casualty [kapalti] toeValligheici,voor.
oneself on, zich overgeven aan, zich val, toeval ; sterfgeval, verlies; list of
in de armen werpen van ; r , out, tiltcasualties, X verlieslijst.
werpen`2 , wegjagen, verstooten; cv up, casuist [ka3uist] casuist: gewetensopwerpen,opslaan ; optel len, (uit)brak en;
rechter.
sb worp, gooi, het uitgooien, hengel- casuistry [Icapistri] casuistiek, leer der
plaats ; oogopslag ; rolverdeeling; gietcasuisten; spitsvoridigheid,haarklooverij.
vorm,afgietsel, pleistermodel; type, soort, cat [kat] sb kato ; soort kreeft ;
kraanaard; tint(je), tikje; have acv in one's
balk ; cv o(f) ninetails, kat, geeselstrafeye, loenschen ; the paper has a werktuig op Engelsche schepen; he let
bluish r%), zweeint naar het blauw.
the cv out of the bag, hij verklapte
"cast [Vast] verl.tijd en verl.deelw. van het geheim ; turn (.../ in pan, zijn rokje
cast;
ontslagen, afgedankt.
omkeeren ; wait for the ry to jump,
castanet [icastanit, Icastanet] castagnet. see which way the ,,jumps, de kat
castaway [kastawei] aj uit den koers tilt den boom kijken; whip, (shoot,
gedreven ; verongelnkt ; sb schipbrenkejerk) the cv , F een half leggen, P hotling; verworpeling, pariah.
sen ; live like cv and dog, als kat en
caste ['cast] !caste; lose cv, in stand bond leven; vt 0 (het artier) katten;
achteruitgaa n.
vi F een kalf leggen, P Icotsen.
castellan [castaldn] slotvoogd.
catachresis [katakrisis] verkeerd gecastellated [Icastaleitid] kasteelachtig; hrnik van een woord of reelefiguur.
gelcanteeld, net torentjes voorzien.
cataclysm [katalcliz'm overstrooming;
caster [Icasto] werper, rekenaar ; rolletje geweldige beroering, omwenteling.
(onder meubelen); kaartlegger, -ster; catacombEkatakouniicatacombe:onderolie- en azijnbus, strooier ; a set of
aardsche begraafplaats.
stel; zie castor.
Catalan [lcatalan] aj Catalonisch; sb
castigate[kastigeit] kastijclen, tuchtigen.
Catalonier.
castigation [kastigeiSaii]
catalogue [!catalog] sb catalogus, lijst
tuchtiging.
van boeken, , nameti, schilderijen of goederen ; vt catalogiseeren.
Castile [kastil] Castilie.
Castilian [lcastilpn] aj Castiliaansch; catamaran ['catamaran, katamaran]
vlot; feeks.
sb Castiliaan(sche).
casting [kastirt] het afvormen, gietsel; cat-and-dog ['cat-an-dog] kastie ; acv
Woolen van gordijnen.
life, een hondenleven.
casting-net [kastill-s net] werpnet.
cataplasm [Icataplaz'in] pap(pleister).
casting-voice [hastirj- vois] cvvote catapult [katapvIt] sb catapulte, vt met
[-vout] beslissencle stein.
een catapult (be)schieten.
cataract [katarakt] stortvloee, watercast-iron ['cast-aian] gegoten ijzer.
castle [lcas'1] sb burcht, slot, kasteel ; val ; star op het oog.
f.'s in the air, I uchtkasteelen ; vi rok ee- 'catarrh Dotal 'catarrh
ren (in 't schaakspel).
catarrhal [lcataral] katarrliaal, zinkingcastle builder [kas'l-bilcia] bouwer van achtig.
Inchikasteelen, droomer, fantast.
catastrophe [lcatastrafi] groot ongeluk,
cast-off [least-of] aj afgedankt; sb on- noodlottige gebeurtenis, ramp; ontknoonut lets, verworpeling.
ping; SH acliterste.
; catcall [lcatkol] sb schel fluitje (out uit
castor [Icasta] bever, Icastoren
S hoed j ■ menbelrolletje.; zie caster.
to tluiten); vt nitfluiten.
castoreum [Icastgriain] bevergeil.
'catch [katS] vt vatteno; (op)vangen ;
castor-oil [kastar-oil]
onpakken, grijpen ; betrappen; (in)halen ;
derolie, NI castorolie.
vi vastraken, blijveu hakes of hanger;

catch

caucus
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Hemmen, pakken; besmettelijk zijn; scv
one's attention, trekken ; cv cold, vatten ; cv a crab, achterover vallen bij het
roeien ; hold of, aangrijpen, te pakken krijgen; cv it, er van tangs krijgen ;
cv one's foot in it, blijven stekeii of
!taken ; c ■-) me doing it! F kan je begrijpen ! cv one's meaning, iemand
snappen ; c, the Speaker's eye, het
woord (trachten te) vragen of krijgen ;
cv at, grijpen naar, aangrijpen ; if 1
(N., him at it, als ik er hem op betrap ;
one in a lie. op een leugen betrappen ; be caught in the rain, door den
regen overvallen worden ; c% on, aangrijpen; fig pakken, opnemen ; ce-, out,
ttitspelen ; ,• ■-, over, dicht vriezen ;
up, opnemen • onderbreken ; inhalen.
"=catch [katS] sb vangst, greep, buit, voordeel, aanwinst, goede vangst, goede
(lmwelijks)pertij ; vraag om iemand erin
te laten loopen • is (komische) canon ;
vans, 'clink, haak, knip ; het stoklcen (van
de stem); he is a poor (no great),,,
hij is niet veel zaaks; it is a fine
het is een goede vangst.
catch-'etn-alive-o [katS-am-alaiv-o] S
V Iiegenpapier; luizenkam.
catch-anchor [lcatf-arilca] gelcat anker.
catcher [katfa] vanger, grijper; knip.
catching [katSit3] aj bestnettelijk, aanstekelijk; pakkend; sb het stokken van
stem of adem.
catch-penny [hatS-peni] aj duitenplaterig •' sb duitenplaterij.
catch-poll [katS-pool] dievenleider.
catchup [lcatSvp] pilcante saus uit chainpignons getrokken.
catch-word ['cats-wki] wachtwoord,

wacht; custos ; (partij)leus.
catchy [katSi] pakkend, aantrekkelijk ;
p in het gehoor lig,gend ; trillerig, stoic-

end.
ct,atechetical [kataketik'l] catechetisch.
catechism [katakiz'in] catechisinus.
catechize [katakaiz] catechiseeren, on-

, dervra gen.
catechizer [katakaiza] catechiseermees-

middelen voorzien of bedienen; (-vfor
the press, voor de pers werken.
cater-cousin [keita-kvz'n] verre bloedverwant ; dikke vriend; pannelikker.
caterer [keibra] cuisinier, leverancier
(van Ievensmiddelen);
balcsmeester.
caterpillar [katapila] rups.
caterwaul [katawol] miattwen,lcrollen.
caterwauling [katewcilin kattegemiauw, -gekrol.
cates [keits] lekkernijen.
catgut [katgvt] darmsnaar; stratnien.
cathartic [kaj,atik] zuiverend.
catharsis Ekaj/fisis] katharsis, zuivering.
'Cathay [lcal7ei] China.
cat-head [hat-lied] kraanbalk.
cathedral [kayidral] aj kathedraal ; ex
cathedra gegeven; sbicathedraal,hoofdIcerk, donikerk.
Catherine [kaj,arin] Catharina, Katrijn ;
cv wheel, soort rozetvenster ; vuurrad ;
turn mis, rad slaan.
catheter Eicaj)itaj 'catheter.
cathode [ka)ottd] 'cathode : negatieve
pooh.
catholic Ekaj)alik] aj algemeen, Katholick, sb Katholiek.
katje.
catkin [katkin]
catling [kat!irj] katje; darmsnaar ; ontleedmes.
kattenkruid, steencatmint [kattni at]
thijm.
cat-nap [hat-nap] hazenslaapje, dutje.
cat-pipe [kat-pail)] fluitje.
cat's•foot[lcats fat] *,) 1. kattevoet,kattepootjes; 2. hondsdraf.
cat's meat [kats-mit] (vIeesch)afval
voor de goes; cv drama, tooneeldraak
net drie inoorden voor een dubbeltje.
cat's-paw [kats-pO] kattepoot ; dupe,

werktuig, iemand, die voor een ander
de kastanjes uit het vicar haalt, lichte
[bries.
catsup [lcatsvp] zie catchup.
rundvee; S paarden.
cattle ['can]
cattle-plague ['can pleig] runderpest,

veepest.
cattle-post, c,-ranche,
run, (..,-station Ekat'l-poust,

veepark,

ter, ondervrager.
catechu [katSil] cachou.
catechumen [katdkjamen]catechutueen,

catechisant, leerling.
categorisch,
stellig, nitdrukkelijk.
category [catggari] categoric, klasse,
orde, soort.
catenation EkatineiSanj aaneenschakeling.
cat e r rkeital proviandeeren, van levenscategorical [katagorikl]

vetweiderij.
cattle-show [kat'l-Sou] veetentoonstel-

Caucasian
[kokeifan] aj Kaukasisch;
lingiC
sb Kaukasier, Kaukasische.
Caucasus [kokasas] Kaukasus.
caucus [kokas] sb voorloopige verga-

dering tot het stellen van candidates,
kiezersvergaciering ; vt brengen wider de
organisatie van een politieke partii,

caudate
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cellar

§caudate [Icodeit] met een staart, ge- 'cave [keivi] id pas op !; keep cm de
wacht houden.
[staart.
caudle [Icod'I] kandeel.
caveat [Iceivi-at] sb rechterlijke waarcauf ['coi] vischbun, (visch)kaar.
schuwing, protest; vi protest aanteekenen.
caugh t [kOt] veil. tijd en veil. deelw.
cavendish[lcavandif] negerhead(tabalc).
van catch.
caul [kOI] darinnet, bodem (van vrou- cavern [Icavan] spelonk, hol, grot.
weinnuts ; helm; born with acv, met cavernous [Icavanas] vol spelonken; hol.
caviar(e) [lcavia, kavfea] kaviaar; (...,
den helm geborent2.
to the general, SH pareleu voor de
cauliflower [kolifiany] bloemkool.
zwijneti.
caulk [kok] zie calk.
...
cavil
avil [cavil] sb haarklooverij, vitterij,
causal [kozal] oorzak
chicanes;
vi haariclooven, vitten.
causality [kOzaliti] oorzakelijkheid,
caviller [Davila] liaarkloover, vitter.
oorzalcelijlc verband.
cavity [Icaviti] liol(te).
causation [kozeiSan] veroorzaking.
causative [kozativ] veroorzakend ; oor- cavy pceivii marmotje.
caw [kb] vi krassen als de raven; sb
zakelijk, redengevend.
'cause [t:az] sb oorzaalc, reden, (rechts•) ravengekras.
zaak, proces; vt veroorzaken, bewerkeii, cayenne [keijen] cayennepeper.
cayman [kcinian] kaaiman.
maken dat..., does, lateti.
cease [sis] ophouden met, staked, (be-)
"cause [koz] F voor because.
causeless [kozlis] ongegrond, zonder ` eindigen; without ,-,,,zotider ophoudeli.
ceaseless [sistis] onophoudelij1c.
oorzaak.
causey Elcilzij, causeway [kozwei] Cecily [sesiti] Cecilia.
cecity [sesiti] blindlieid2.
straatweg, chaussee, dijk, dant.
caustic [kostik] aj brandend, bijtenc1 2, cedar [sida] cederboom.
scherp, sarcastisch; sb brandmiddel, cedarn [sidan] van cederhout, cederhouten.
helsche stem
causticity [lcostisiti] bijtende eigen. cede [sid] afstaan, afstaiid doers van;
toestaan, toegeven.
schap; bijtende spot, sarcasme.
cedilla [sidila] cedille: 5.
cauter ['costa] brandijzer.
cauterization DenarizeiSan] het uit- Cedric [sedrik] Cedric.
cee spring [s?-spril] C-veer.
branded, toeschroeihig.
cauterize [kotaraiz] uitbranden, toe. cell [sil] van een zolder voorzien, plafonneeren, bepleisteren; 0 wegeren.
schroeien.
ceiling [silifl] plafond, zoldering.
cautery [kotari] brandijzer.
caution [IcoSan] oin-, voorzichtightid; celandine [se:anclain] 0 scheikruid,
stint:elide gouwe.
waarschuwing(sconunando): borgtocht;
that's a (,,, F 't is kolossaal ! crimineel, Celebes [selibis] Celebes.
celebrant [selibrant] RKcelebraut: de
wat 'elf—% vi waarschuwen.
cautionary [Ice•Sanaril waarscliuwings... fins opdragende priester.
caution-money [koSan-invni] waar- celebrate [selibreit] vieren, 'oven, prijzen, verheerlijken; ILK opdragen.
borg'som.
cautious ['cops]
oinzichtig, behoed- celebrated [selibreitid] beroeind, ver.
iii ar .
zaam, voorzichtig.
cautiousness [laiSasnis] ow-, voorzich- celebration [selibreiSan] viering, feestelijke lierdenking.
tigheid, behoedzaainheid.
cavalcade [kavallceid] cavalcade: op- celebrity [silebriti] vermaardheid, beroeindheid, celebriteit.
tocht to paard.
cavalier [kavalia] sb ruiter, ridder;I celerity [sileriti] snelheid, spoed.
cavalier (ook aauliaiiger van Karel I); celery [selari] selderij.
aj Los, royaal, zwierig, vrij, ongegeueerd, celestial [silestial] aj hemelsch; sb
hemeling; F zoos des hemelschen mks :
nit de hoogte ; f royalistisch.
Cliiuees.
cavalry [Icavalri] cavalerie, ruiterij.
[selibasi] coelibaat: ongecelibacy
hol,
grot
;
at-,
inkalving;
sb
[Rely]
'cave
huwde staat.
S fractie van politieke malcontenten; vi
at-, inkalven; zicli van zijn partij af- celibate [selibit] ongehuwd(e).
scheiden ; c...., in, toegeven, het hoofd cell [sel] cela, afdeeling, kluis; element.
buigen; vt afkabbelen, ondergraveu; cellar [sela] sb kelder; vt kelderen, in
een kelder bewares.
inslaan, indeuken,
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cellarage
cellarage [selaric13] kelderruimte; kel centralize [sentralaiz] centraliseeren.
centre [senta] sb centrurnia, middenonidderhtir.
delpunt, spits; ce.., of gravity, zwaarte.
cellaret [selaret] (likeur)keldertjf!.
punt; aj
cellar-flap [sela-flap] kelderluik.
centre-bit
[septa-bit] centerboor.
cellar-man [selamau] keldermeester.
centre-board [senta-bpd]
zwaarct
cello [tSeloti]
cel.
(v. e. schip of boot).
cellular [seljula] celvormig; cellulair;
centrifugal [sentrifjagal] mid d el punt
cel...; cv tissue, celweefsel.
vliedend.
cellule
zeer kleine eel.
centripetal [sentripital] midclelpunt
celluloid [selialoid] celluloid.
zoekend.
Celt [sett, kelt] Kelt.
centrist [sentrist] lid van het (politieke)
Celtic [seltilc] Keltisch.
cement [siluent] sb cement.; fig band ; Centrum.
vt cementeeren (door cement) verbindent! , centuple [sentjup'1] ajlionderdvoudig ;
bevestigen.
vt verhonderdvoudigen.
cementation [simanteifan] cementee centurion [sentjurian] hoofclinan over
n .
honderd.
cemetery [semitari]
begraafplaats century [sentjari] eeuw ; sp 100.
kerkliof.
§cephalic [sifalik]
cenobite [sinabait, senabait] klooster ceramic [sirainik] aj ceramiscli, van
monnilc.
de pottenbakkerij ; sb in : c•s, pottencenotaph [seliataf] monument, opgerich
bakkerskunst; plateelgoed.
ter eere van ieniand, die elders begraven ceramist [seramist] pottenbakker.
cense [setts] bewierooken.'Do cerate [sirat] waszalf.
censer [sensa] wierookvat, reukvat.
Cerberus [sbbiras] Cerberus'-'.
censor [sensa] censors, zedenmeester cere [sia] sb was(huid); vt wassen, rnet
censorious [sans9rias]berispend, vittewas bedelcIcen.
rig, bedillerig.
cereal [sirial] ajgraan...;sb graansoort;
censorship [sensalip] censuur.
ceis, graan(gewassen).
censurable [senSurabl] berispelijk, af- cerebellum [seribelain] kleine liersenen.
keurenswaardig.
cerebral [seribral] aj van de liersenen,
censure [senSa] sb berisping, afkeuring, hersen..; sb cerebraallttter.
(ongunstige) kritiek ; vt (be)kritiseeren, cerecloth [sialclop] gewast doek.
afIceuren, gispen, berispen,
cerement [siamant] wasdoeic;
census [sensas] volkstelling.
lijk wa.
cent [sent] lionderd•, Aineri!caansclie ceremonial [serginounial] aj ceremocent; per (v, ten lionderd.

nie.el, vorinelijk; sb ceremonieel; voor-

cental [sentd1] gewiclit van 100 pond geschreven pliclitplegingen.
(Engelsch).
ceremonious [seramounias] vormelijk,
centaur [sent9a] paardinensch.
pleclitig, plechtstatig, cieftig.
centenarian [sentaiterian] lionderd- ceremoniousness
[seramouniasnis]
jarig(e).

centenary [sentanari] lionderdjarig(e);
eenwleest.

centennial [sentenial] aj honcierdjarig;

sb eenwfeest.
centesimal [sentesinial] aj honderddeelig; sb hotiderdste deel.
centigrade [seittigreid] iii Iioiiderd gra.
den verdeeld;70degreesc ,,70 0 Celsius.
centilitre [sentilita] centiliter.
centimetre [sentimita] centimeter.
centipecl tsentipid] duizendpoot.
ceutner [sentita] centenaar.
cento [sentou] dichtstuk, potpourri, sa.
inewzesteld nit aanhalingen vaii ancicre
schrijvers.
central Esentrdlicentraal, tnidclelpuntig,
middel...,

plechtstatigheid, overdreven vortnelijk.

held.
ceremony

[seraniani]
plichtpleging, vormelijklieid; without
zoncier complimenten.
§cereous [sirias] wasaclitig.
cerise [sariz] Icersrood.
cert [silt] P zie certainty.
certain [sDtini zeker, vast, (ge)wis;
for
zeer zeker.
certainly EsAtinli] zeker (wet); voorzeker ; ja zeker !; met zelcerheid.
certainty [sbrinti] zekerheid; to (for)
a
zeker.
( certes [sbaz] zelcerlijk.
certificate [s6tifikit] sb getnigschrift,
certificaat, attest, diploma ; vt een certifi.
caat of diploma verleenen, diploineeren.

certify
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certify [si)tifai] verzekeren, be-, gelid- . chalcography [kalkografi] graveerg,en, xvaarmerken, certificeeren.

j kunst op koper.
Chaldaic [kaldei-ile] Chaldeetiwsch.
[sirfilian] henielsblanw.
Chaldee [Icaldi, kaldi] ajChaldeeutvsch;
certinten _[siritman] oorsnieer, -was.
sb Chaldeer.
ceruse [wits, sires] loodwit.
chaldron [tSoldran] hoed (steenleolen§cervical [snvilc,-,1] van den nek, eel:...
maat = 36 bushels = ruin' 13 H.L.).
cess [ses] schatting; cijns; out of all chalice EtSalisi(enis)kelkjavondinaals-)
c,,, SH bovenmatig,, bovenmate.
beker.
cessation [seseiSan] ophouding.
chalk [tiolc] sb krijt; by a longc,,by
cession [seSan] afstand (van goederen), long c.is, S verreweg; as like as r.,
boedelafstand.
i and cheese, lienielsbreed verschillend;
cessionary [seSanari] cessionaris; rechtvt net Icrijt besmeren ; re , out, vooruitverkrijgende.
teekenen, aangeven; cv up, F aankalken :
cess-pool [ses-pill] zinlcpur, fig poet. j opschrijven.
cestus [sestas] Venusgordel ; sp bamp. chalkpit [tsole-pit] krijtgroeve.
vechtershandschoen.
I chalky [tSolci] krijtachtig.
§cetaceotis [siteiSas] walvisch...
challenge [tSalind3] sb uitdaging; 'tarCeylon [silos] Ceylon.
ting ; het aanroepen ; jur protest, wrachafe [tSeif] vt verhitten, (warm) xvrij- I king; vt uitdagen, tarten; aanroepen ; beyen, scliaven (van de liuid); ergeren,
twisten, wraken ; uitdagen ; eischen ; versarren, plagen; vizich ergeren,inokken,
werpen, wraken (de jury).
wrokken, schuimen 2 (ook : van woede); §chalybeate [kalibi-at] ijzerhoudend.
0 schaveelen; sb schaving (der huid); cham [Sam] F champie.
ergernis.
chamber [tSeimba] sb kamer3, ( slaapchafer [tseifa] kever.
learner; F kamerpot ; r ■is, banters (van
chaff [(Sal] sb leafs, halesel ; waardeloos
jonggezel); ad vocatenkantoor, audientieiets ; F voor den gelehouderij ; vt gelsbanter (van recliner); (.., of commerce,
scheren, voor den gels 'louden, in het
learner van lcoophanClel; vt in een lamer
ootje nemen.
sluiten.
chaffer [tSafa] ding,ett, loven en bieden, chamberlain [tSeimbalin] kamerheer,
pingelen, sjacheren.
i kamerdienaar.
chaffinch [tsfifinS] boekvink.
chamber-maid [tSeimba-meid] bailie.
chaffy [tSati] leaf fig, vol leaf; luclitig, keg.
nier, kamerjuffrouw.
chafing-dish Dieifig-dill leonifoor.
chameleon, [Icanfilian] leameleon.
chagrin [Sagrin] sb kommer, verdriet, chamfer EtSatufalsb groef ; vt afschninen,
hartzeer; vt verdrieten, kwellen, begroeven.
droeven.
chamois [Samoi, Sainwa] gems; [Sand]
chain [tSein] sb 'ceiling; keten 2 ; reeks, (-.) leather, gemsleder, zeemleer.
aaneenschaleeling ; (vs, betenen, boeien ; i champ [tSamp] kau wen, knagen, bijten
ladies' ,,,, chaine des dames (in qua- cv the bit, fig zich verbijten.
drille); vt aan de ketting leggen; bete- champagne [Sampein] champagne.
nen, net ketens afsluiten, vastleggen, Champaign [tSampein] veld, viable.
boeien 2 ; co., tip, vastleggen.
champion [tSampian] sb leampioene,
chain-bridge [tSein-brid3] hangbrug, lcampvechter, overwinnaar; vt strijden
kettingbrug.
voor, verdedig,ren.
chain-gang [tSein-gat3] kettinggangers- chance [tsars] sb coeval, geluk; karts;
troep.
mogelijklieiel; vooruitzicht ; by ,,,,, toechain-shot [tSein-Sot] kettingleogel.
vallig; on the (-, that..., met het oog
chain-wale [tSein-,,veil] 0 rust.
op de mogelijklieid dat...; as (N, would
chair [tSf-la] sb stoel, zetel, voorzitters- have it, alsof het spel sprak ; he has
stoel ; ciraagstoel; katlieder, leerstoel,
an eye to the main ,,,,liij zorgt goed
professorsambt; voorzitter(schap); vt op
voor zichzelf, past op No. 1; Jake
'n stoel ronddragen ; installeeren (als one's c,, het erop aan laten koinen; be
voorzitter).
leans ‘vagen; of toevallig ; vi voorvallen,
chair-than [tSenian] voorzitter; sloe'. gebeuren; bij Coeval doen of zijn; c,
[Trager.
chaise [Selz] sjees.
upon, toevallig vinden, ontmoeten; vt

certitude [sfititjild] zekerheid.
-.;;, certilian

chalcedony

Ckalsecioni, Icalsacl.mil cilal-

cedoon (soort van ecielsteen).

wagen.

chancel [tSatisal] koor (der kerb),

chancellor
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chancellor [ISfinsala] kanselier ; c.‘, of chaperon [Saparot3] sb chaperon, chathe Exchequer, minister van Finan- peals; vt chaperonneeren, begeleiden
(van een dame).

den.

chancellorship [tSansalaSip] kanselierschap.

chapfallen [tSap-fOl'n]

ontmoedigd,
uit het veld geslagen; neerslachtig.

chancery [tSans3ri] kanselarij ; (court chapiter [tSapita] kapiteel.
of) cv, afdeeling van het hooggerechts- chaplain [tS'aplin] (huis)lcapelaan, aalmoezenier.

hof.

chancy [tSansi] ouzelcer, gewaagd.
chandelier [Sandana] lustre : kroonluchter.

chandler [tSfincila] kaarseinnaker; komenijsman.
[tfan:lin-Sop] kaarsenwinkel, komenijszaak.
zhange [tSeinci4] vt verwisselen, om-,
verruilen, veranderen (van); c, carriages, overstappen; c% one's condition,
van levensstaat veranderen : trouwen;
I mid my dress, ik trok andere Icleeren
aan ; cv hands, in andere handen overgaan, cv one's mind, zich bedenken;
(../ one's note (tone) een anderen Loon
aanslaan 2 ; vi veranderen; verschieten;
omslaan; overstappen ; sb verandering,
overhang, wijziging; roil; klein geld;
schooii goed ; versche paarden; for a (v,
voor de variatie; take one's cv out
of, betaald zetten.
Change [tSeind3] de Bears.
changeable [tSeind3abl] veranderlijk.
changeableness [tSeind3ab'Inis] veranderlijkheid.
changeful [tSeind3ful] veranderlijk.

chandler's-shop

changeling[tSeind3iiii]ondergeschoven
kind, wisselkind; SH weifelnar.

channel [tSanal] sb vaargeul, stroombed,

waterloop, kanaal'2, kil; ca:Itielure H
rust ; the Channel, het Kanaal, vt groeyen ; canneleeren.
chant [tSant] sb gezang, koraalgezang;
deuu 2 ; vt(be)zingen; opdreunen ; S tuischen (v. paarden).
chanter [tSanta] (voor)zanger.
chanticleer[tSfintiklia](]craaiende) haan.
®chantress [tSantris] zangster.
chantry [tSfintri] kapel (voor zielmischant(e)y [tSfinti] matrozenlied. [sell).
chaos[keios]chaos; baaierd, verwarring.
chaotic [keiotik] chaotisch, verward.
Ichap [tSap] sb scheur, spleet; kloof;
vt & vi scheuren, barsten, lclooven.
'chap [tSap] kwant, Icnaap, vent(je), kerel(tje) ; her cv, haar vrijer.
shape [tSeip] haak ; schoen : beslag oin
de punt eener scheede; beugel.
chapel [tSapal] kapel ; bedettuis (vats
RK en Dissenters); drukkerij ; kerk; cv of

hulpiceric.

chaplet [tSaplit] (rozen)lcrans, rozenhoedje; (hals)snoer.
chappie [tSapi] F fatje, heertje; ventje,
kereltje.
chapman [tSapinan] marskramer, colporteur.
chappy [tSapi] vol barsten, gekloofd
zie ook chappie.
chaps [tSaps, tiops] mull , bek.
chapter [tSapta] hoofdstulc, kapittele;
chapiter, punt ; give (./ and verse, tekst
en uitleg geven ; to the end of the cv,
ten einde toe; the cv of accidents
(possibilities), het toeval.
Ichar [tSea] sb (dag)werk; karwei(tje);
that (../ is chared, F klaar is Kees; vi
in daghnur (gaan) werken; de school'.
maak (gaan) does.
t'char [ts'a] vt (tot kolen) branders.
soort van forel.
:ichar [ts'a]
character [karakta] sb karaktere, kenmerk, steinpel ; kenteeken ; hoedanigheid,
rot ; reputatie, naam; persoon(lijkheid);
getuigenis, getuigschrift; a dangerous
cv, een gevaarlijlc beer; in cv, in costunas ; out of (v, niet in de rot ; vt E
Icenmerken, teekenen ; grif fen.
characteristic [karaktaristik] ajkarakteristiek, kenschetsend, kenmerkend,
eigen(aardig); sb Icenmerk; wijzer (van
logarithme).
characterize [karaktaraiz] keninericen,
kenschetsen.
charade [farad] charade.
share [tS'ea] zie char.
charcoal [tSakotil] houtslcool.
charge[tfad3]sb last2,lading,vracht,voer;
last, bevel, (op)ciracht, RK mandement;
taak, plicht; zorg, pleegkind, patient,
pupil ; servituut, schuld,debetpost ; (on)lcosten, prijs; X charge, aanval; beschuldiging, aanklacht ; be in (v, dienst
hebben, in functie zijn ; give in cv,aan
de politie overleveren; return to the
(..), den aanval hernieuwen, op de zaak
terugkomen; vt (be)laden, belasten, gelasten, opleggen; bevelen, opdragen;
debiteeren,(be)rekenen, vragen; X attaqueeren, aanvallen; beschuldigen (vats
with), ten taste leggen ; cv your glasses,
de glazes gevuld I; vichargeeren; cv at,
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chase[tSeis]sbjacht,najaging,,,vervolging;
losstormen op ; cv for, vragen voor ;
on, de schuld geven van ; op rekening I jachtgrond (veld); het bejaagde wild,
schrijven van;,,, with, beschuldiv,en van.
het vervolgde schip; de jaclitstoet groef,
chargeable [tsad3abl] ten laste lcomend voor kas (van edelstezn); give to,
(van to); to « ijten (aan on).
najagen, achtervolgen ; tit jagen, najagen,
charger [tSfici3a] dienstpaard (v. offi- I jacht maker op; achtervolgen inleggen,
cier); Q groote schotel.
Inzetten, ciseleeren ► 1 groeven.
charily [tSerili] zie chary.
chasm [lcaz'in] opening, kloof, leenite;
chariot [tSariat] waxen, rijtuig.
[afgrond.
chasse [Sas] pousse-cafe.
charioteer [tSariatia] wagenmenner; chaste [tSeist] knisch, eerbaar, zuiver ;
koetsier, voerman.
betatnelijk ; gekuischt.
charitable [tSaritabl] liefdadig„ liefde- chasten [tSeis'n] kastijclen; zuivereti
rijk, menschlievend ; welwillend, zacht
(van dwalingen), kuischen.
(van oordeel).
chastise [tSastaiz] kastijden, (af)straffen,
charity [tSariti] liefdadigheid, men- tuchtigen.
chenmin, (Christelijke) liefde, zachtheid chastisement [tSastizinant] kastijding,
van oordeel ; mildheid, aahnoes ; lieftuchtiging.
dadigheidsinstelling; armen...; c•,-, begins chastity [tSastiti] kuischheid, eerbaarat home, het hemd is nader dan de rok. heid, reinheid.
charity-school [tSariti-skill] amen- chasuble [tSasiab'l] RK kazuifel.
school.
chat [tsat] vi snappe ► , kouten, keuvelen,
charivari [sarivari] ketelinnzielc; kabaal.
babbelen ; sb gesnap, gepraat, gekeuvel,
tjiftjaf.
charlatan [Salatan] kwalczalver; char- babbeltje
latan.
chatelainerSataleini chatelaine(ketting).
charlatanry [Salatatiri] kwakzalverij, Chatham [tSat'in] Chatham.
boerenbedrog.
chattel [tSat'l] goed, bezitting ; (goods
Charlamagne [Sal(a)mein] Karel de and) (vs, bezittingen, have en goed.
Groote.
chatter [tSata] vi klapperen, snateree,
Charles [tSalz] Karel ;
Wain [tSal- snappen 2, kalcelent2 ; sb gesnater, gesnap,
ziz-wein] de Groote beer, de \Vagen. I gekakel.
Charley,Charlie [tSali] Karel, Kareltje. chatter-box [tSata-boks] babbelkous,
charlock [tSfilak]
snapper, snapster.
mosterd; herik.
pestCharlotte [Salot] Charlotte.
chatterer [tSatara] babbelaar ;
charm [tSam]sbtoovermiddel; betoove- vogel.
ring, bekoring, belcoorlijklieid ; chari- chattering [tSatariti] gesnap, gekakel.
vari ; vt betooveren, bekoren.
chatty [tfati] spraakzaain ; babbelzielc ;
vlot en amusant (geschreven).
charmer [tiatria] toovenaar, toovenares;
(toover)lielcs 2, belcoorster, chartneuse.
Chaucer [tSosa] Chaucer.
charming [tSainit3] bekoorlipc ; beko- chauffeur [Fr] chauffeur.
rend, innemend.
chauffeuse [Fr] chauffeuse. (v. auto).
charnelhouse [l5analhaus] knekel-, chauvinism [Souviniz'm] chauvinisme.
Charon [keran] Charon'2. [beenderluis. chaw [tSO] vt & vi kauwen, pruin ► en;
up, S (clop geven, den mond snoeren ;
chart [Tat] label ; (zee)lcaart.
charter [tSata] sb charter, patent, con- sb P prnimpje.
tract ; voorrecht; handvest ; grond wet ; chaw-bacon[tS8-beilen]boerenpunimel.
vt bij charter instellen; beoorkonden ; cheap [tSip] aj 8z ad goedkoop'! ; lclein,
nietig, verachtelijk; F onlekker; I felt
bevrachten, (in)hureit.
charterer [tSatara] bevrachter. I very c%) at that moment, op dat oogenCharter-house [tSata halts] Karthuizer j blik voelde ik tnij hoogst klein, nietig,
geringachten • make
Hoosier, daarna een school in Louden, ellendig: hold
nu to Goclalming.
oneself(., zich weggooien ; sb in: do
[tSata-pati]
op een goedkoopje.
chertein of on the
charter-party
cheapen [tSip'n] vt afdingen, !oven en
par tij.
bied,n ; afslaan, in prijs verminderen ;
chartist [tSatistil chartist: Eng. radikaal.
Heineeren ; vi afslaan.
char-woman[iSea-witinan] schoonmaak► cheat [tSit] vt bedriegen, misleidert,
ster, wericvrouw.
beetnemen,
afzetten ; vi bedriegen, valsch
chary [Teri] behoedzaam, voorzichtig,
doen (spelen); sb bedrog, afzetterij ; bekieskeurig ; spaarzaam, zuinig, karig
drieger, afzetter 54;, 1. dolik ; 2. huttentut.
(met of).
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bedrog ; valsch doe's cheese-paring [tSiz-peril] afg,esnedert
kaashorst ; krenterigheid ; als aj : kren(spelen).
terig.
beteugeling,
belemmecheck [tSek] sb
ring, tegenwerking, (tegen)slag, tegen- cheeser [tSiza] boer : oprisping.
spoed ; controle, tegenregister, contra- cheesy [tSizi] kaasachtig ; S chic, fiju.
merk, waartnerk ; recu, bonnetje ; sortie; cheetah [ISIta] El jachtluipaard.
Sage,
knip of pintietje om lets vast te zetten; Chelsea [tielsi] Chelsea ; the
de Wijze van Chelsea : Carlyle.
geruite stoffiche II schaak iI ruit ;
(fen); keep in (), in toom !louden, in- _chemical [Icemilel] aj chemisch, scheilcundig ; sb its : Ns, chemicalien.
!louden ; vt beteugelen, breidelen, intoomen, in bedwang }louden ; tegen-, chemise [fainiz] (vrouwen)hemd.
ophoucien ; stuiten, belemmeren ; cotta- chemist [Icemist] scheikundige ; apotheker.
tionneeren, narekenen, verifieeren.
check-book [tSek-bulc] chequeboeicje. chemistry [ketnistri] scheikunde.
checker [tSeka] beteug,elaanverificateur, cheque [tSek] cheque.
chequer [tSelca] vt ruiten ; schalceeren ;
controleur ; damschijf ; zie chequer.
a c•ied lot, eery veelbewogen !even.
checkers [tSe!caz] danispel.
checkmate [tSektneit] aj 8, sb scliaalc- cherish [tferiS] liefhebbets, beininnen ;
koesteren, verplegen, verzorgen.
mat -2 ; vt schaalcistat zettee.
cheroot [prat, tfarilt] (soort) manillaCheddar [tSeda] Cheddarkaas.
sigaar.
cheek [tSik] sb Wang, kaak ; F onbeschaatudheid, brutaliteit ; you'!, bru- cherry [tSeri] hers; kersenlikeur ; als
aj : kerskleurig. rood.
taaltje !, brutale asp !; per by jowl, wang
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cherry-stick [tSeri•stik] Weichselhout.
i cherrystone [tSeri-stoup] kersepit.
chersonese [lciisanis] schiereiland.
cherub [tSerab] engel, cherubijn ,!.
cheeky [(Phi] F oubeschaamd, brtitaal. cherubic [tSirabilc] engelachtig.
cheep [tSip] vitjilpett, piepen ; sb g- eljilp, cherubim [tSerabini] engelen.
cheruto [tSariltou] zie cheroot.
gepiep.
cheer [tfig] sb genioedsgesteldheid, chervil [tS,)vil] Icervel.
[tSeSa] Cheshire & Chester.
Cheshire
stemming ; vroolijIcheid, opgeruiindheid,
blijdschap; toejuicltiug, gejuich, bijval(s- chess [tSes] schaalc(spel); play at
schaken.
betuig,ing), hoera (geroep) ; onthaal, spijs,
spijzen ; of good cv , ongeruimd ; goeds- chess-board [tSes-bpd] schaakbord.
moeds; make good
goede sier , chess-inan[tSes-mon]schaakstuk,-fi2ittur.
maken ; what
hoe gnat het ?; vt chess-player [tSes-pleia] schaakspeler.
verheugen, vroolijk maken, opyroolijhen, chest [t .cest] kas, kist, hotter ; borst(has);
r, of drawers, latafel : con mode.
opfleuren ; toejuiciten, begroeten ; cv on,
aantnoedigen, aanwakkeren ; vi hoera chest•foundering[tSest•fauticlaritthlampigheid, kortadentigheid.
roepets ; ti up, moed sciteppen.
cheerful [tSigful] blij(moediO, vroolijk. chestnut [tSesnot] kastanje ; kastanjecheerfulness [tSiafulnis] blij(moedig)- bruin paard ; F oude ui, mop.
heid, vroolijkheid.
chestnut-tree EtSestivt-tril kastanjecheerless [tSialis] moedeloos, triestig, I boom.
somber.
cheval-glass [Sava)-glas] psychespiegel.
cheery [tSiari] blijntoedig, vroolijk, op- chevalier [Savalia] ridder ; miter.
cheveril [Sevaril] jonge geit ; zeentlef.r.
gewelct
lcheese [tSiz] sb kaas ; that's the (%), Cheviot [tSiviat, tjeviat] schaap van de
S dat is je ware !; make c,s, suet its Cheviotheuvels ; cheviot.
de rondte draaien urn de rokken te doers chevron [Sevran] X chevron.
hollers en clan naar den grond doorzak- chevy [tSevi] S achternazetten,(na)jagen.
ken ; make one believe that the chew [tSti] kattwen, prnimen ; overdenken ; ce, the cud, herkauwen ; over:noon is made of green
iemand
knollen voor citroetten verkoopen.
Chicago [Siavro] Chicago. Epeinzen.
'cheese [tSiz] vt in :
it, S hop dicht !; chicane[Sikein]sb haarklooveribvitterij;
schei uit !
vi chicaneeren, vitten.
cheese-monger [tSiz-invtlga]
kaas- chick [tfilc] kttiken ; F kind : kleine
tree : jaloezie van gespleten bamboe;
!cooper.
aan wang : zij aan zij ; give
seeren ; vt brutaliseeren.

brutal'.

cheekbone [01h-bond] wangbeen.
cheek-tooth [tSilc-till/] maaltand, Ides.
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neither
nor child, kind noch kraai ; chillee, chili [tSili] 51 lontbok, tjabe
(besar).
the (..ds, de petizels.
chicicabiddy EtSikahidil F kuiken; hip- chilliness, chillness [tSilinl, 1Silnis]
koude, huivering,
petje ; !denier.
kouwelijkheid.
chicken Djikani kuiken ; kip (op tafel);
Mother Cary's cv , stormzwaluw; she 1 chilly EtSili] kil(lig), huiverig; kouwelijk.
is no (..), geen kind meer.
Chiltern Hundreds [tSiltan-hpildradz]
domeingoederen in Oxford• en Buckchicken-hearted [tSikan-hatid] vreesachtig, lafhartig, kleininoedig.
ingliamshire. Wanneer ee ► lid van het
Parlement wenscht of to treden (lets, wat
chicken-pox [tSikan-poles] windpokken.
hij volgens de wet, niet doeu kat)), dale
cichorei, Brusselsch
chidory [lSikari]
lot ; suikerij.
solliciteert hij naar the Stewardship
of the cv, zijue benoeming tot dit delticchickpea [tSik-pi]
keker(erwt).
murik, muurbeeldig atnbt heeft tettgevolge, dat hij
chick-weed [tSik-wid]
kruid. zijn zetel in het Parlement vaceeren kan.
chid [tSid] verl.tijd ett deekv. van chide. chime [tSaint] sb (Iclok)gelui ; klokkenchid(den) [tSid('n)] vent, deelw. van spel, de Iclokken; het samenklinken,
harmonie,deun kim (v. vat); vi (samen)chide.
chide [tSaid] berispen, (be)hnorren, (be)- stemmen, •klinken, harmonieeren ; in,
in de rede vallen ; ( ■-• (in) with, overkijven.
eenstemmen net ; vt
chief [tSif] aj voornaamste, opperste,
[ki(kai)wira]
eerste, hoofd...; sb hoofd, hoofclman, aati- chimera
hersenschim,
voerder; commander in cv, opperbe- inbeelding, droombeeld.
chimerical [ki(kai)inerilel] hersenvelhebber.
schimmig.
chiefly [tSifli] hoofdzakelijk, in hoofdzaak, voornantelijk.
chimney [tSimni] schoorsteen ; lam ps.
glas; F hooge hoed.
chieftain [DS-Ilan] (opper)hoofd, hoofd
chimney-piece [tSimni-pis]schoorsteen.
van een CL A N.
mantel.
chiel(d) [tSil(d)] Sc dienaar ; kerel ;
[tSimni-pot]
jongen.
chimney-pot
potbuis,
schoorsteen boven het dak ; a c, hat,
chiff-chaff EtSii•tSaf] agx tjiftjaf.
chilblain [tSilblein] Winter (aan handen
F een hooge hoed, „lcachelpijp".
of voeten).
chimney-sweep, -sweeper Etiiinniswip(a)] scitoorsteenveger.
child [tSaild] kind ; SH jonker ; front
vats kindsbeen of ; with cv , zwaii. chimpanzee [tjimpanzi] chimpansee.
a
chin [tSil]] kin.
ger ; this cv, S de ondergeteekende.
childbearing [tSaild-berirj] het barer. China [tSaina] China.
china [tSaina] sb porselein ; of porse•
child-bed [tSaild-bed] kraauibed.
leinen.
child-birth [tSaild-b0] bevalling;
[kraani(bed). Chinaman [tSainamon] Chinees ; schip
childe [tjaild] jonker.
Childermas-day [tfildamas-dei] onnoo• dat op China vaart.
zele-lcinderendag (28 December).
chinaware [tSainawea] porselein.
childhood [tSaildhud] kindsheid ; se- chin-chin [tSill-tSin] S saluut !, here's
cond cv, kindschheid.
prosit !
childish [tSaildiS] childlike [tSaild- chincough [tSiti-1;of] kinkhoest.
laik] kinderachtig, kinder....
chine [tSain] sb ruggegraat,ruggestiik ;
vt tangs de ruggegraat klieven, in rugge•
childishness [tSaildiSnis] kinderachtigchildless [tSaildlis] kinderloos. [held. stukken halcken.
children LtSildran] tneerv. van child. Chinee [tSaini] P Chinees.
Chinese [tSainiz] of Chineescli; sb ChiChile [tSilei], Chili [tSili] Chili.
duizendtal ; tien eeuwen.
tees, Chineezen ; het Chineesch.
chiliad
chiliast [kiliast] chiliast: verwachter . chink [tSiglc] spleet, kloof 11 het klinken
van het duizendjarig rijk.
(v. geld); S duiten, geld ; vi splijten
lchiil [tSil] of koud, kit, koer ; huiverig ; I Hinkel!, rannnelen, rinkelen ; vt late:3
sb icitte, kil(lig)heid, koude, koelheid 2 ; ' klinken, raminelen tnet.
Chinky [tSirlki] F Chinees, NI tjek.
(cold) cs, koude rilliageu.
vi koud maken, killed, at- chinky [tSitlki] vol spleten.
, chill [tSil]
lcoelen ; laten beslaan; doen bekoelen ; ' chin-music [tSin•injilzik]F brutale praatvi killen, beslaan.
jes of ant woorden.
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chintz [tSins] sb sits ; of sitsen.
chip [gip] spaan, spaander, snipper,
snippet, schilfer ; vezel, stuk; cvs, gebakken aardappelsnippels; S duiten ;
lie is a of the old block,hij heeft
een aardje naar zijn vaartje ; vt bedisselen ; snipperen, snijden, afsnijden, afrasped], splinteren; F te grazen neuters,
voor het lapje houden ; vi afsplinteren;
cv at, fig hakken op; cv in, S in de
rede
chip-axe [tSip-aks] bijl, snit:.
chip-hat [tSip-hat] spanen (strooien)
hoed.
Chippendale [tSipendeil] meubel van
of naar Chippendale ( + 1750).
chiPPY [tfipi] spaanachtig ; F katterig.
chiromancy [lcairomansi] hand waarzeggerij.
chiropodist [lcairopadist] pedicure, It lcdoor
chirp [tibp] vi tjilpen, kweelen; vt
lcweelen ; c, (up), opmonteren; sb getjilp.
chirping [tSDpit3] getjilp, gekweel.
chirrup [tSirap] lc weelen,aanntoedigen,
opyroolijk
chisel [tSizal] sb beitel; vt beitelen, tritbeitelen, ciseleeren, beeldhouwen; S beclotten.
chit [tSit] spruitje, F peuter, peuzel,
pummel II briefje, bonnetje.
chit-chat [tSit-tSat] gebabbel, gekeuvel,
gesnap.
chitterlings EtSitalitpldannett, i gewanden van dieren, tot voedsel gebakken.
chitty [tSiti] briefje, bonnetje.
chivalrous[Sivalras, tiivalras] ridderlijk,
ridder....
chivalry [Si valri, tSivalri] ridderschap;
ridderlijklietd.
chive [tSaiv] Qt. bieslook.
chivvy [tSivi] S achternazetten, najagen.
Chloe [kloui] Chloe.
chloride [klgricl] chloride, chloorverbinding.
chloroform [klot2rofenii] chloroform.
§clilorosis [klorousis] bleekzucht.
chock [tSolc] sb schoor, !dos, half; vt
vastzetten ; cv tip, volstoppen.
chock-full [tSokful] prop-, stilt-, tjolc-,
stampvol.
chocolate [tSokalat] chocola(de).
choice [tSois]sb lens, verkiezing, (voor)keur ; bloem (het beste van): 1-lobson's
rad, waarbij men te kiezen of te deelen
heeft; for c.), bij voorkeur; have no
geen voorkeur hebben ; of uitgelezen,
uitgezocht, fijn, keurig.

choicely EtSoislii.uitgelezen, keurig.
choiceness [tSoisnis] uitgezochtheid,
iceurigheid.

choir pcwaigi hoots, rei.
choke [tcouk] vt doen stikken, verstikken ; op-, verstoppen ; smoren ; onderdrulckee; cv off, zich van het lijf houden;
den mond snoeren; cv up, verstoppen;
vi stikken.
choke-damp [Souk-damp] stiklucht in
inijnen ; mijngas.
choke-full [tSouk-ful] prop-, stik-,
tjok•, stampvol.
choke-pear [tSouk-pea] mondprop ; fig
bittere pit; t worgpeer.
choker [tSoulca] wurger ; S (hoo , e) hatsdas ; dominee & kellner ; dooddoener.
choler [kola] gal, ()Worn.
cholera [kotard]
cholera.
_
choleric Lkolarik] cholerisch, galachtig,
oploopend, toornig.
cholerine [lcolarin] cholerine.
Cholmondeley [tSunili]Chohnondeley.
choose [1511z] kiezen, uit-, verkiezen.
lchop [tSop] vt kappen, hakken,. klooven miler]; cv off, afhakken, afslaan;
co,
verslinden ; fijn liakken ; cv logic
with one, met iemand redetwisten ; cv
and change, ruilen, (telkens) verandereit ; vi
plotseling omslaan (v. wind).
"chop [got)] hak, slag ; stuk ; karbonnade, cotelet ; lcloof, spleet ; !cask II stempet, (fabrielcs)tnerlc, NI tjap, kwaliteit;
factuurtje; mds, kaalc ; SH vetwang.
chophouse [tSophaus] goeclkoop restaurant, eethuis.
chopper [tfow] itakker ; Itaktnes.
chopping-block EtSopit3-blok halcblok.
chopping•knife [t .ropiti-waif halcines.
choppy [tSopi] vol spleten of ]cloven;
lcort (v. golfslag).
chop sticks [tfop.stiks] eetstokjes (der
Chineezen).
choral [korai] jhoraal.
chord [kO] snaar, pees; koorde;
accoord.
chorister [korista] lcoo•zanger, koorlc naap.
chortle [tSgel] grinnilcend !adieu, zich
verkneuteren.
chorus [kQras] sb koor ; vi & vi in koor
(be)zingen.
chorus-girl [kcras-giA] koriste, ballet•
danseres.

chorus-man

EkgrdS•111,9111 1(01 - iSt.

chose [tSouz] verl. tijd van choose.
chosen [tSotiz'n] veil. deelw. v. choose,
chough gek kauw.
choose [tSaus] S sb bedrieger ; bedrog;
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chow-chow
vt

beetnetneh, bedriegen ; cv one (out
of his money, ie ► and geld aftroggelen.

chow-chow [tjau-tjau] gemengd zuur
tjampoer adoek ; allegaartje; chow
chow hoed.

cicatrix

'chuck [tfvk] vt (zacht) kloppen, strijken, aaien; gooien, smijten; F den bons
geven; de brui geven van; c, off, F
den bons geven ; c, out, S er nit kaaien ;
c, up, de brui geven van ; cv up the
sponge, S zich gewonnen geven vi

chrism [kriz'in] chrisma, H. Olie, zalfolie.
kloicken.
chrisom [kriz'in] doopkleed; c, child, ', chuck [tSvk] sb klapje, streek (older
pasgedoopt kind-.
de kin), aai; stneet kleni klok
toktok (van hen); my cv, F snoes, schat;
Christ [kraist] Christus.
christen [kris'n] doopen 2 noemen.
get theS den bons krijgen.
christendom [kris'ndainS de Christen- chuckerout [tSvkaraut] S uitsmijter.
heid.
chuckle [tSvkl] vi klokken; inwendig,
christening [lcris'nig] doop.
onderdrukt lachen, zich verkneuteren;
sb het klokken ; inwendige,onderdrukte
'Christian [kristjanj Kristiaan; Christina.
lack.
,̀ Christian [kristjan] aj christen, christe- chuckle-head [tS/Al.-lied] ezelskop.
lijk ; cv.name, doopnaam, voornaain ; chum [0vin] sb katneraad, katnergenoot,
sb Christen, Christin.
contubernaal; new cv , baar ; greatc,s,
christianity [kristianiti] christendom;
dik e vrienden, beste niaa ties; vi dezelide
!cattier bewonen,samen woven (met with).

cliristelijke godsdienst.

christianize [kristianaiz] kerstenen, tot
christen maken.
Christina [kristina] Kristina.
Christmas [krismas] Kerstmis; Kerst....

chump [tSvmp] klomp, homp; blob ; S
'cop; off his cv , S van Lotje getikt.
chunk [tSvilk] sb brok, kluif, hontp,

Christmas-box [krismas-boks] Kerstge•
schenk ; fool ; spaarpot.
Christmas-carol [krismas-karal] Kerstlied.
Christmas-day [krismas-dei] Kerstdag.
Christmas-holidays[krismas-holideiz]
Kerstvacantie.
Christopher [kristofa] Kristoffel.
chromatic [lcroumatik] aj
chromatisch ; sb cvs , kleurenleer.
chromo [krouniou] chromo(lithograplde).

chunky [tSiptIki] bonlcig.
church [tSIAS] sb kerice; cv is over, de
kerk is uit ; go into (enter) the cv,
predikant worden ;• the c, militant, de
strijdende kerk ; the c, triumphant,

chronic [krouik] chronisch ; tijd..., langdurig.
chronicle [kronikl] sb jaarboek, Jironiek ; the Chronicles, B Kronieken;

vt opschrijven in de jaarboeken, bockstaven.

chronicler [kronikla] kroniekschrijver,
geschiedschrijver.

chronological' [kronolod3ilel]

tijd-

rekenkundig.

chronology [kronolad3i] tijdreicenkunde, tijdrekening.
chronometer [kronomata] chronometer,
tijdmeter, zeehorloge.

chrysalis [Icrisalis] (rneerv.) chrysalides of chrysalises [krisalidiz of
krisalisiz] popje (v. e. insect).

chub [tSvb] )•4a. kopvoorit, mewl.
chubb [tivb] Chubbslot of cassette.
chubbed [tSvbd] kort en dik.
chubby [tfubi] mollig, dikwaugig,
poezelig.
Engelsch.

bonk; Am smak;

vi

smakken.

de gelukzaligen ; vt haar eersten kerkgang laten doe!' (v. kraantvrottwen).

churching [02)0i1] kerkgang (na bechurchman [tS6tSinati] kerkelijk persoon, geestelijke ; lid van de (staats)lierk.

church-warden [tSMS-wQd'n] kerkmeester ; F Gouwenaar.
churchy [tSiitSi] kericsch.
church-yard [tShtS.jad] kerkhof.
churl [tS))I] boer(enpunimel), v lerlc, lomperd ;
vrek.
churlish [tSbiiS] lomp, boersch, vlegelachtig, onbeschoft ;
vrekkig.
churn EtSim] sb karn ; vt '<amen ; Com).
roeren ; vi koken, zieden (v. golven).
churn dasher [04)11-dap] karnstolc.
chute [Sat] stroomversnelling, waterval;
overlaat.
chyle [bail] chijI : maaginelksap.
chyme [kainf] thymus : spijsbrij.

chymist [kimist] .zie chemist.
cibol [sibal] look, bieslook.
hostieciborium [sib2riatn] RK
kastje.
[silceida]
cicala
Esikalal
cicade.
cicada
cicatricle [sikatrilel] hanetred.
cicatrix [sikeitriks, sikatriks] ineerv.

cicatrices [sikatraisiz] litteeken.
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cAcatrizatioit
cicatritation [sikatrizeican] litteeken
'vorniing, heeling.
cicatrize Csilcdtraizj heelen, dichtgaan
cicely [sisili]
Spaansche kervel.
Cicero [sisdrott] Cicero.
cicerone [tSitSarouna] gide?, wegwijzer
leidsinan.
cicuta [silcjilta]
dolle kervel.
cider [saida] appeldrank.
cigar [sigh) sigaar.
cigar-box [sigill-boles] sigarenkistje.
cigar-case [sigh-keis] sigarenlcolcer.
cigarette [sigaret] sigaret.
cigar-holder [siga•lioulda] sigaren
piipje.
ciliary [siljari] van de oogleden.
eilice [silis] haren boetelteind.
Chnbri [sintbri] Kimbren.
Cimbrian [simbrian] Kintbrisch.
3 Citneter [simat)] Turksche sabel.
Cimmerian [sinfirion] in : c, darkness
•Egyptische duisteruis.
cinchona [sigkouna] kina.
Cincinnati [sinsinati] Cincinnati.
§cincture [sit3ktja] band, gordel'!.
cinder [sinda] uitgebrande steenkool
"sintel, ascii.

Cinderella [sindarela] Asschepoester
huisbal, dat om 12 utir eindigt.
EsindavvenS
wit ii it] aschophaalster.
cinema [Miffing,
bioscoop.
cinetnascopic [sihim3skopik]
bios
coop...; c, views, trilbeekien.
cinematograph [sinimatograf] bios

cinderwench, c..woinan

coop.
§cinereous [sinirias] asclikleurig.

Cingalese
ajSingaleesch; sb
Sing,ilees, in wooer v Ceylon.
cinnabar [sindb)] berBrood, venni! joen
cinnamon [sidinan] kaneel.
cinquefoil Lsirikfoil] A vijivingerkruid
Cinque-ports [sit3k p9ts] de Vijf-havens
cipher [saifg]sb cijfer, nul ; cijferschrift
sleutel daarvan ; monogram, naatuletter ;
vi cijferen, rekenen; vt iii cijferschrift
schrijven; cv out, nit-, berekenen.
Circassian 1)61:LIS a
- n] ajCircassisch ; sb
Circassier.
Circe "[st)si] Circe.
'circle Esbi<'1] sb cirkel, rriig, ointrek,
Icring*-2, gezelschap ; Sit diadem; vi rooddraaien; vt oinringen, omspannen, ontsingelen.
circuit [siik it] oniloop, ointrek ; tournee,
onigang der rechters; arrondissement ;
rondrit ; oinweg; stroomkring; SH
diadeein.

circuitous [safaitas] niet recht op het

circumspect
doe! afgaand ; a cv road, een omweg.
circular Eshkjill.)] afrond,kringswijze;
cirkel...; cv letter, circulaire:
kring
saw, cirkelzaag
romischrijven;
a
mi staircase, een wenteltrap; cv ticket,
rondreisbiljet; sb circulaire : rondschrijyen.
circularize [silkjularaiz] circulaires
rondzenden of doen toekomen.
circulate siolcjuleit] vi circuleeren, in
oinloop zips; circulating decimal,
repeteerende brenk; a cuing library,
een leesbibliotheek ; leeskring; "ding
medium, betaaliniddel; vt laten circuleeren of rondgaan ; in onitoop brengen,
verspreiden.
circulation [sbkjuleiSon] circulatie (v. Ii.
bloed, v. geld); 0111100p, verspreidingo.
circumambient [sokain-ambidnt] onigevend.

circumambulate [sokam-ambielleit] vi
rondloopen ; ergens onilieen draaien,
met draaierijen onigaan ; vt out... heel'.

loopen.
circumbendibtts [sLkainbendibas]

F

oinslag, oinhaal ; omweg.

circumcise Estpkoinsaiz] besnijden.
circumcision [sOkainsi3an] besnijding,
besnijdenis.

circumference Esr)kbilicarans] ointrek.
circumflex [sfikainfieks] sb accent circonflexe; kauje ( A ); vt onibuigen ; met
een ( A ) voorzien.
circumfluent [siAbinfluant] "dfluous,

onIvloeienci.
circumgyration

[sblcamd3aireiSan]
rondciraaiing, oinwenteling.

circumjacent [sbkaind3eisant] oinlig-

Jschriiven,
rC ittii;nlocution [sadinlokifiSaii] otnonislachtigheid, oinhaal van
woorden; het erontheen praten.

circumlocutory [si)kanilokjutari] outschrijvend, onislachtig.

circumnavigable[siThainhavigabl]oin.
vaarbaar.
Circumnavigate [sbkaninavigeit] onivaren, oinzeilen.

circumnavigation [siikaintiavigeiSdn]
oinvaring,

circumpolar Esi)lompoula] circumpolair.

circumscribe [si)kaniskraib] oinschrijveii beperken, begrenzen, insiniten.
circumscription [s))1(aniskripSaii] outschrijving ; onischtift; beperking.
circumscriptive [siii;aniskriptiv] oinschrijvend, beperkend.

ci_rcutnspect LsD14nispektj oinzichti ;.

clamp

circumspection
circumspection [sbkomspekfan] °tn.
zichti gheid.
circumspective [sblcamspektiv]onizichtig.
circumstance Pbkontstans] omstandigheid, voorval, gebettrtenis ; 0 staatsie;
SH plichtplegingen.
circumstanced [sokomstonst] be (,),
zich in een toestand of zekere oinstandiglieden bevindende ; cv as one is,
in den toestand, %vaarin men is.
circumstantial [si)kainstanSal] bijkomstig; onistandig, uitvoerig;, , evidence,
indirect of bijkomend bewijs; lie cv,
St/ indirecte lengen.
[sblcomstanSaliti]
circumstantiality
oinstandigheid, toestand.
circumstantiate [sblcantstanSi-eit] outstandig beschrijven, door omstandigheden Maven.
circunivallation [slikam-valeiSan] out-

circumvent [sbkomvent] omgeven ;fig
out de twin leiden,verstrikkenonisleiden.

circumvention [stikamvenSon] verstrikking, misleiding.

circumvolution [s6kant-voljuSon] om-

de oude stad, handelswijk (van Londen);
aj stads...

city-article [siti-atilel] beursoverziclit.
city-man [siti-man] beurs-, handelsman.
civet [sivot] civet(kat).
civet-cat [sivat-Icat] civetkat.
civic [sivik] burgerlijk, burger..., stads...
civil [sivil] burgerlijk civiel ; geciviliseerd, beleefd, beschaafd ; (N. , case, cideath, verlies van burgerviele zaalc
schapsrechten ; (N., law, burgerlijk recta;
servant, burger(N., list, civiele lijst ;

lijk anibtenaar; in El ambtenaar van
het Binnenlandsch Bestuur; (-,service,
civiele dienst ; het Binnenlandsch Hestuur ; cv things, beleefdlieden, consplintentjes.
civilian [siviljan] keener of beoefeuaar
van 't Romeinsche recht ; El ambtenaar
van het Binnenlandsch Bestuur ; burger ;
als aj burger...
civility [siviliti] beleefdheid.
civilization [sivilizeiSan] beschaving.
civilize [sivilaiz] beschaven.
civism [siviz'tn]btirgerdeugd, burgerzin.
clack [Mak] vi )clapper, klapperen, klilcklakken, rateleii ; Icakeletf2 ; vt klappen
net ; uitsnateren ; sb k la p, Iclapper ; ratel
(out vogels to verschrikken); verklilcker
(in een korenntolen), klik (van een klok
voOr het slaw); gesnap ; tong, seater.
clack-valve [klalc-valv] d5Z, lclepventiel.
()clad [dad] verl. tijd ett verl. deelw.
van clothe.
claim [Heim] vt (op)eischen, aanspraak
maken op, reclaineeren ; beweren; sb
eisch ; aanspraak, (schuld)vordering -,
recht; reclame; claim ; lay cv to, aanspraak maken op.
claimable [kleintabl] opeischbaar.
claimant, (ver [kleinlaut, -a] eischer,
pretendent.
clam[k lam] sb klamp, !lent 11 gaapschelp,
strandgaper; as close as a co,, zoo
dicht als een pot.

draaiing, omwenteling ; omloop.
circus [sbkos] circus, paardenspel; rotsdeel, rondplein ; keteldal.
hechtranIc I1 vederwolk.
cirrus [siras]
Cis(sy) [sis(i)] lcort voor Cecily [sisili].
cisalpine [sisalpaiu] aan deze zijde
van de Alpen.
kist, offerkorfje.
cist [sist]
Cistercian pisthSan] aj cisterciensisch;
Cistercienser
monnik.
sb
cistern [siston] regenbalc, waterbak ; co ,
barometer, balcbarometer.
burger, stedeling,f.
cit [sit]
citadel [sitadal] citadel, slot, sterkte,
burcht.
citation [saiteifon]citatie,dagvaarding ;
aanhaling ; bijbrenging,..
citatory [saitatari] dagvaardend ; letter
clamant [kleimant] luidruchtig; opschriftelijke dagvaarding.
drin gerig.
cite [sail] dagvaarden, indagen ; diceren, aanhalen; aanvoeren, bijbrengen. clamber [klamba] Himmel], klauteren.
clamminess
[klaminis] kleverigneid,
[sikan]
lnit,
citer.
cithern
klamheid, klefheid.
citizen [sitizon] burger; (N. , of the
[klatni]
kleverig, Ham, klef.
clammy
,
king,
de
■
world, wereldburger; the r
clamorous [tclamaras] luid(ruchtig),
burgerkoning : Louis Philippe.
tieretid,
razend,
schreettwend.
citizenry [sitizonri] burgerij.
citizenship [sitizanSip] burgerreclit, clamour [klama] sb geroep, roep; geschreeuw, lawaai, misbaar, getier;
burgerschap.
roepen, schreeuwen, tieren ; vt in: cv
§citric [sitrik] citroen...
down, overschreeuwen, tot zwijgen
§citrine [sitrin] citroeukleurig, citroen...
brengen door schreeuwen.
citron [sitran] citroen, citroenboom.
city [siti] sb stad; groote stad ; the City, clamp ['damp] sb kraut; kiwi]; kletn;

clan
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clear

classify [klasifai] classificeet en.
class-master [klas-masta] klasse-onderwijzer.
clatter [klata] vi & vt klateren, kletteren, rammelen (met) ; sb geklater, gekletter, gerannnel.
Claude, Claudius [klod, kladjas]
Claudius.
clause [Icloz] clausule, artikel van een
wet of verordening; passage; bijzin.
claustral plastron kloosterachtig; cv
life, het kloosierleven.
clangour [klagga] geklank, geschal.
knodsvorclavate(d) [kleiveit(id)]
inig
clank [klat3k] zie clang.
clan.
[lclatizman]
lid
van
een
(chive
[Icleiv]
verl.
tijd
van
cleave.
clansman
clap [Hap] sb slag, klap; donderslag; clavicle [iclavilc'1], sleutelbeen.
handgelclap; tik; vi klappen, slaan, vt claviger [klavid3a] sleutelbewaarder;

zware voetstap hoop (steenen, aarde);
vt (op)Iclampen ; krammen; vi klossen
(bij het loopen).
clan [klan] clan: stam, geslacht ; 'coterie, klielc.
clandestine [Handestin] heimelijk, gehelm, verborgen, onderhandsch, achterbaksch, clandestien.
clang [klatl] sb schelle lclank; getammel, geratel, gekletter ; geschal ; het
luiden ; vi & vt klinken, (does) kletteren
(de wapens), schallen, Widen.

dichtklappen, dichtslaan; toejuichen;

knodsdrager.

drukken ; toeslaan; cv (one's) hands, claw [Ho] sb klauw; poot'2 ; schaar,
nagel; vt klauweu, krabben;
in de handen,klappen; re., into prison, haak;
c, one up, in de gevangenis stoppers. krauwen, pluitustrijIcen, flikflooien.

clap-boarcl[klap•b9d] klamphout, duig. claw-hammer [kle-hania] klauwhamer ;
c, coat, F staler' pen : rok.
clap-net ['clap-net] slagnet.
clapper [Haw] klopper, klepel,bengel, clay [Iclei] sb klei, teem ; fig stof ; stoffe!dapper ; klapspaan, rater!.
lijk overschot ; F aarden pijp ; aj aarden ;
uitschelden;
clapperclaw
vt kleien, met klei bedelcken, met klei
bakkeleien.
zuiveren.
clap-trap[klap-trap]sbeffectbejag, knal- clay-cold [klei.lcould] kond, levenloos.
effect ; aj op effect berekeud.
clayes [kleiz] horden.
clayey, c,yish [Iclei i, -if] kleiachtig,
Clara [Iclara] Clare [Idea] Klara.
clare [Died] Klarisse.
clarence [klar'ns] coupe-clarence.
claymore [Heinle] slagzwaard (van de
claret [Hardt] Bordeaux(wijn).
Schotsche Hooglanders).
klaring,
clarification [klarifikeijan]
clean [kiln] aj schoon, zuiver, rein,
znivering.
zindelijk; onschuldig, vlekkeloos; ad
clarify [klarifai] vt Iclaren, zuiveren,
schoon ; totaal,heelemaal ; glad ; vlak;
louteren, verhelderen; vi Haar worden.
vt zuiveren, reinigen, schoon makes,
clarinet [klarinet] 'clarinet.
poetsen;c, one out,iemand blut spelen;
clarion [iclarian] klaroen.
c, up, opruinten, (groote) schoonmaak
clarity [klariti] klaarheicl, helderheid. !louden.
clary [kleri] scharlei, muskaatsalie. cleaning [klinit3] het schoonmaken;
clash [Iclaf] vi klinken ; botsen, stooten,
reiniging, schoonmaak.
rammelen, kletteren, ratelen;
with, cleanliness [klenlinis] reinheid, zindein botsing !comet', scrijden met; indruilijkheid.
schen tegen: sb bons, pats, lclets; ge- 'cleanly Plenli] aj zindelijk, zuiver.
kletter ; conflict, botsing.
ad rein, school], zuiver,
2 cleanly
clasp [klasp] sb slot, kraut, hank ; k lamp ;
gelcuischt.
gesp (aan decoratie); handdruk, omitel- cleanness[klinnis] zindelijkheid, zuiverzing; vt sluiten, toehaken; omvatten,
heid, onschuld.
otuklemmen; omhelzen.
cleanse [klenz] reinigen, zuiveren (van
clasp-knife [klasp-naif] icnipmes.
zonde); purgeeren.
class [klas] sb klas(se); orde; cursus, cleanser [klenza] schoonmaker, zuiveles(uur), college; take a c, at Oxford,
raar ; zuiveringsmiddel.
net lof promoveeren; the r,es and cleansing
[Iclenziti]
schoonmaak,
the masses, hoog en laag, de Icoogere „beurt"; Ns, veegset, vuilnis.
standen en het yolk; vt classificeeren, 'clear [kilo] aj Haar°, held ere, zuivero ;
rangschikken, indeelen.
vrij, onbezwaard; ad Haar; vrij, los;
classic [Iclasik] aj klassiek; sb klassiek
totaal, glad; sb in : in the
binschrijver of werk.
nenwerks.

clear
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clink

'clear [klia] vt klaren, klaar of helder clericalism Eklerikaliz'inj
waken verheideren (het gezicht); wive- clerk [klak] klerk, schrijver, grittier;
ren,sclioonvegen*-!, school' wasschen, versecretaris ; koster & voorlezer ;
gee
klaren, opheIderen ; aanzuiveren, altosleerde ; geestelijke ; the
of the
sets, aldoen, veretfenen ; afnenien, banes;
uitk laren, inklaren; vrijspreken; vi opklaren ; $ liquideeren, opruilning hou(len; as c, accounts, de reiceniug verefte ► en; cs, a ditch,,, a hedge, springen over, „neinen"; cv the road !, mini
baan !; cs, the table, de tatel atneinen ;
cs, the throat, de keel schrapen ; cv
away, op-, wegruinien;
aanzuiveren ; ziju biezen pakken ;
out, aan be
deur zetten ; zijii biezen pakken ; cs , tip,
ophelderen, op;daren.

clearance [klira ► s] oplieldering,klaring;
$ nettoopbrengst; opruiniing; bewijs van
uitklaring ; cv.sale, uitverkoop.
clear-cole [kaa-koul] lijingrond (out to
vergulden).

.House, de grittier van het Lagerhuis ;
cv of the weather, denkbeeldig ainbtenaar, die het weer regelt, het meteor°.
logisch bureau.
clerkship [kliikSip] kostersplaats; kler-

I.enbaa ► tje.
clever [kleva] bekwaain, h*udig, knap.
cleverness [klevanis] bekwaainheid,
knapheid.

Cleves [klivz]
clew [kin] sb kluwen, bal, knot; draad
tote den weg to vinden)
opgeien.

vt c

up, 0

click [klik] tikken, klikklakken, knappert; sb geklik, getik ; kkink (v. e. deur);
pal (v. e. rad).

clicket [klikit] klink.
clearly [kliali] klaar, cluidelijk; klaar- client [klaia ► t] client(e); klant, afneiner.
cliented

welbeklant.

clearness [latanis] klaarheid, zuiver- clientship [klaio ► tSip] c!ienteele.
Reid, helderheid,
cliff [klif] steile rots, rotswand (aan zee).
clear-sighted [klia-saitid] scherpziend, climate [klainiat] luctitstreek,
schrander.
C streek.

clear-starch [klia-statS] stijven.
climatic [klaimatik] het klimaat betrefeleat [kat] 0 klanip, wigje.
tende, kli ► naat(s)....
cleavage Lklivid3] kloot(vlak); (grens)- climatize [klaieiataiz] accliinatiseeren.
scheiding, atscheiding II ver ► leefdlieid.
climatology [1<lainiatolad3i] kliutaatkunde.
cleave [Idly] vt klooven, splijten, (door).
lieven ; vi kleven; aank levee, splij ten. climax [klai ► iaks] clietax,opkiileating,
cleaver [ldiva] kapines, kloever, bout- hoogste 1)11 t.
kleefkruid.
liakkersbill ;
climb [klaiiii] vi(op)klitninen, klauteren;
'mak ; golfstok (met k
cleek
vi klininien in of op, beklinin ► e ► ; cv
onnziek)sleutel.
clef [kief]
down, een toontje lager zingen, inbinden ; sb
'cleft [klett] Moot, spleet, barst.
[klainiabl] bektinibaar.
Lkletti
veil.
tijd
ett
veil.
deelw.
climbable
:cleft
; laimplant;
van cleave.
climber [klain ► o]
clematis ['clematis]
clematis, lieggerank.
climbist [klaimist] F klinuner(sbaas).
kliniaat ; (lucht)streek.
clemency[kleniansi]zaelitheid (v. weer); Oclime
goedertierenheid.
clinch [klinS] vt oink linken, ombuigen,
klinken ; batten (van de vuisten); fig
Clement[kletna ► t] Clementius, Clemens.
bekliiiken ,• sb kli ► knagel, krain ; greep,
clement [klemant] zacht (van weer);
goedertieren.

vat ; woordspeling-.

Clementina [klemantina] Clementine. clincher [kliiiSo] klinknagel; afdoencl
ant woorcl, dooddoener.
cleat tied [kleind] S hongerig, uitgeclench [klenS] Lie ciirrch.
Diongerd. cling [kliri] aanhangen, aankleven ; natiw
clergy D,Ifid3,3 1,:eestelijklietd;

Cleopatra [kliapeitra] Cleopatra.
clepsydra Lideps ► dr,] waternurwerk.
geestedoini ► ees.
clergyman [1,10d3iinon] geestelijke,

cling-peach

clerical [1,1erikl] of geestelijk ; doinics, error,
schrijvers...,
schrijitout sb iderikaal.

clinical [klinilel] klinisch, cv therm°•
meter, koor istherinonieter..
clink [klit3k] vi & vt (does)' klinken,

sl mien (aan het liji); (zich) vastkleinnten
(aan , o).
[klitl-pitS] cling-stone
•kiirl stone] hartperz ► k.

clinic [kli ► ik] klinisch onderwijs;
nick.

clinker

102

clothe

klinken !net; c, glasses together, cloister [kloista] sb kruisgang ; klooster ; vt in een klooster doen.
samen klinken ; sb het klinken ii S kot,
fclomb [klotim] verl. tijd van climb.
nor, lib gevangenis.
clinker [klitilca] )(linker (steen); 'lamer- sloop [Iclap] floep (van openg,etroRken
flesch); als vi: floepen.
slag ; metaalschuim ; S uitstekend paard ;
1 elose [Iclotts] (in)gesloten, dicht 2 ; (aanbests vent.
een)gesloten ; achterhoudend ; nauwsluiClio [klaio] Klio : muze der geschiedenis.
clip [Hip] vt (af)knippen (het Naar); tend; (diclit) op den voet volgend: getrouw ; nauw(lettend), nauw (op den
(be)snoeien,(af)toppen; kortwiekeu ; atpenning); bettanwend, bedotnpt ; on a
onthelzen;
bijten (bij het spreken);
view, meet' van nabij bekeken, op
sb scheersel (v. wol); lcnijper, haak; X
den lceper beschouwd ; ad (dicht) bij ;
patroonhouder ; S draai (om de ooren).
otnlieining
; speelplaats.
sb
clipper [klipa] (be)snoeier ;geldsnoeier;
klipper ; S kraal' 2 close [klouz] vt sluiten'2, of-, insluiten,
schapenscheerder ;
besluiten,
eincligen;
c, up, clichtmaken,
(v. e. vent), patente kerel; cvs, wol•gooien ; vizich sluiten, dicht gaan,zich
schaar, tondeuse.
clipping [klipitl] sbsnoeiing, afsnijdsel, aaneensluiten; X de gelederen sluiten ;
eindigen; c, in, opschikken; korten (v.
scheersel ; aj = patent, puik, prima.
dagen); invallen (v. d. avond); c, in
clique [klik] )click, coterie.
upon, aanvallen, losgaan op; c, up,
clish-clash [lcliS•klaS] gelcletter (van
aansluiten, op-, bijschikken; de geledewapenen).
ren sluiten ; cv upon a measure, het
clitter-clatter [klita-klata] klikklak ; geeens worden; c, with the enemy, met
snap, gewauwel.
den vijand handgemeett wonlen;
kleefkruid.
slivers [klaivaz]
with an offer, (gretig) aannemen; sb
clo [Hon] P zie clothes.
slot, eind(resultaat), besluit ; gauze.
cloaca [Hon eika] cloaca; zinkpur. 2.
vrekkig,
sb mantel, dekmantel; vt close-fisted [klotts fistid]
cloalc
stet een mantel beclekken, beinantelen. close-handed [klous liamild] I gierig.
bij den'
cloak-bag [Houk-bag] maittelzak,reis- close-hauled [klons hOld]
wind.
zak.
cloak-room [klouk-rilm] kleedkamer, closely [klousli] dicht (op elkaar), nauvv;
bedekt(elijk); innig; van 'tabu; opletvestiaire.
tend ; nanwkettrig,.
II
clock [lclolc] sb uurwerk ; F
blink (v. e. Icons) ; what o',■, is it ?, hoe closeness [klousnis]
geslotenheid'2,
Brie uur ; vt
dich theid, benan wdlteid ; achterliondendlaat is het ?; three
aangevell als op sett bepaald ttur binnen
held, gierigheid.
gekomen (in fabriek).
close-stool [Mous st61] stilletje.
clock-work Elclok-wi)1(] (hur)weric, slag- closet [Iclozat] kamertje, kabinetu ; bij,
werk ; mechaniek ; as regular as cv
zonder vertrek, studeerkamer ; Ant munrzoo geregeld (precies) als de klolc; cv
kast; vt opsluiten ; bee ecl (together),
een geheim onderhoud hebben.
toy, speelgoed met inechaniek.
clod [Mod] Huh, aardkluit ; klont(er); closet bed [Hozat bed] staapstee.
(aard)Iclomp , ; (boeren)knul, stotnmeling; closet-philosopher
[Iclozat-fi losaf.9]
vi Honteren, kluiten; vt met kluiten
kamergeleerde.
werpen (begooien).
[klozdt-stratad3ist]
closet strategist
clod-hopper [clod-hopa] kleitrapper, strateeg van achter de schrijftafel.
hosklos, boerenkinkel.
closing [1(louzitl] sb besluit, elude; aj
clodpate [klodpeit] lomperd, uils- s uttings..., slot...
lculken.
closure [Iclott3a] sb sluitine; slot ; becloff [klof] goed gewicht (van 2 op de sluit, elude; SH zie enclosure; vt het
336 Eng. ponder).
debat sluiten en tot stemming overgaan.
clog [Iclog] sb blob; blob awl 't bee0; clot [1:lot]sb icluit , klunter; Hodder; vi
trip : houten schoen net leder overtrokklonteren, stollen.
ken ; belemtnering ; vt sett blok aan 't cloth [Iclo1)] laken, stof ; dock, tafellaken;
been doen ;. tegenhouden, belemmeren,
(geestelijIce) stand; de geestelijken; more
verhinderen ; overladen; verstoppen; vi
than dinner gi oote parade en klein
blijven steken ; Honteren.
garnizoen ; zie clothes.
.loggy [klogi] (aaneen)klevend; Mon- clothe [Houk] kleeden, bekleedee; interig.
kleeden (gedacliten).

clothes
gewaad ; beddegoed.

clothes-horse [lclou3z-hQs] droogrek,
-

coach-man
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clothes [klou8z] klee(de)ren, kleeding,
hek.

[kloti3z-lain] drooglijn,
-ton \v.
clothes-man [lcloti8z-man] kleerekoop.
clothes-press [1clouoz-pres] kleerkast.
clothier [Idou81a] lakenverkooper,

clothes-line

lakeni abt ka
clothing [Iclouairi] (be)kleeding; inI<leeding.
cloth-merchant [iclo17-InfASant] takenlcoope•.
cloth-top [1:10-top] lakensch bovenstuk
(v. schoen).
cloth-trade [Iclo1)-treid] lakenhandel.

club [klvb] sb knuppel, knots; gezelschap, club ; fonds, bus ; gelag ;• c,(s),
klaveren (in 't kaartspel); be onthecv,
geldelijken onderstand krijgen ; call for
cvs, SH helpers oproepen; vi zich

vereenigen, medewerken ; botje bij botje
Leggett, zijn aandeel bijdragen; bijeettleggen; vt knuppelen ;• he cubed his

musket, hij sloeg met den kolf van
zijn geweer.
club(b)able [klybabl] maatscliappelijk

geschikt out lid van een club to zijn;
gezellig.

club-foot [1c1Db-fut] hot relvoet.
club-house [kInb-haus] societeit(sge-

bouw), club.
club-land [kIDb-land] de St. Jarneswijlc
in Louden (wear de clubs zijn).
cloth-weaver [1:10-viva] lakenwever.
clot-poll [idot-pool] tomperd, uils- club law [klub 16] vuistrecht,recht van
den sterkste.
clotty [klotti] klonterig. pcuiken.
cloud [klitudj Si) wolle2 ; be in the cvs, club-man [kI/LA-man] knotsdrager; clubman, F sooslooper.
in de lucid zweven; itt hooger sferen
zijn; he is tinder a cv, S liij is tijde- cluck [kIvIc] klokken, tolcken (van een
[lop).
lijk in verlegenheid, in grootemoeilijk- clue [WI] zie clew.
sb kloinp; blok ; groep
lieden ; hij is nit de gratie; every mi., dump
(boomen enz.), troep; dubbele tool; vi
has a silver lining, er is gees ongeklossen.
luk zoo ;root of er konit een geluk bij;
vt (be)wolken; net wolken bedekken; clumsiness [klvinzinis] loinplieid, onhandigheid.
verduisteree; fig benevelen; vi betrekken ; cv over (up), itch mef wolken clumsy [1cluinzi] lomp, onhandig.
clung [kIvq] verl. tijd en verl. deelw. van
bedekken; betrekken (v. 't gelaat).
cling.
®clottd-capped[klaudicapt] in wolken
cluster [klpsta] sb tros, bos; groepje,
gehuld.
hoopje,
troep; vi in trossen groeien, zich
cloudiness [klaudinis] bewolktheid.
verzamelen; ziclt scharen of slingeren
cloudless [klaudlis] onbewolkt.
(oin round)• vt in trossen binder..
cloudy [klaudi] bewolkt, wolkig, neve' vt grijpen, vatten, grijpen
lig, troehel, hetroicke0; duister2 ; SH clutch [iclvtS]
(naar aOis5 greep, k !atm ; 4R■ koppeling.
[somber.
dough [klvf] Hoof, ravijn.
sb warboet, chaos; geclutter
[kIpta]
clout [dant] sb (vaat)doek, lap, wrijfstommel; la waa i,drukte, Kerrie; vi stoutlap; I" oplawaai, lap; a zakdoek ; SH
lawaai,
drukte,
Kerrie maken.
melen ;
boogschuttersdoel; vi happen.
(clove [klouv] verl. tijd van cleave. Clyde [klaid] Clyde.
'clove [klouv] Icruidnagel; anjeliet;

broedknop.

cloven [Iclouv'n] verl. deelw. van
cleave; he showed the cv foot, hij

Piet den aap nit de mouw komen.
cloven•footed [clouv'n-fetid] met gespleten hoeven.
clover lclouva] klaver ; live in cv, een

leventje Leiden als God in Frankrijk,
het vette der aarde genieten, het goed
hebben.
clown [1claun] clown, hansworst ; boerenkinicel, lomperd.
[klattniS] pummelachtig,
clownish
boersch, lomp.
cloy [Icloi] overladen; overkroppen,
(over)verzadigen'2.

clyster [klista] klisteer ; cv-pipe,Iclisteer
spuit.
coach [koutS]sb rijtuig, koets, diligence,

spoorwagen ; F repetitor Oat) een hoogeschool; trainer; vi in eel' koets rijden;
mennen; F met een repitor studeeren;
zich klaarmaken (voor een examen); vt,
rijden, (per koets) vervoeren; F klaarmaken (voor een examen), trai ten.

coach-box [koutS-boles] bok van een
•ijtuig.
coach-horse [IcoutS-liQs] koetspaard.

coach house
remise.

[koutS-haus] koetshuis,

coach-maker [kontl-meika]

wagenmaker.
coach-man [koutf-inan](livrei)koetsiei

coact
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coact [kou-akt] sante.' werken.
coaction Dou.akionj samenwerking.
coative [koil.aktiv] medewerkend.
coadjutor [lcon.dd3fita] inedelielper,

cock-chafer

is soldaaf ; cv of arms, wapenschild;
c,,, of mail, malienkolder, panser ; vibe-

kleedeii ; beclekken, beleggen ; aanstrijken (met verf) • doorrooken (een pijp).
ambtgenoot, collega ; inedeplichtige.
coated Doutid] gejast ; a cv tongue,
coadjutrix [lcoudd3iltriks] medelielp• beslagen tong.
ster.
coatee[kouti] X pandjasjc; (dames)j.ak.
toagent [kou-eid3ant] helper ; inede• coating [koutig] stot voor rokkendaswerker.
sen ; laag (verf enz.).
coagulate [kou•agjuleit] stremmen, coax [kouks] vi fleemen; vt vleien,stree(doen) stollen. '
len, m., one into..., door vleierij ver•
coagulation [kou-agjuleiSan] siren'. krijgen dat hij...; m., one out of
wing, stoning.
something, lets aftroggelen.
coal [twill] sb kool, steenkool, bra ndende coaxer [kouksa] fleenuer, vleier, flikkool ; blow cvs, eeii viturtje, twist stoflooier.
ken ; carry c,s, vernederend, vuil werk cob [kob] kop, top, kruin ; 0 maisdoen, zich beleedigingen later welgekolf ; 4 kortbeenige hit.
vallen; haul (call) over the c,s, cobalt [koubolt] kobalt.
over den bucket halm den mantel uit- cobble [kon] sb (straat)kei ; vt bekeien;
vegen; vt van kolen voorzien ; vi kolen
(op)lappen; samenflansen.
innemen of. laden.
cobbler [kobla] schoentapper ; knoeier;
coalblack[koul-blak] koolzwart.
cobbler : koetdrank.
coal-box [koul•boks] kolenbak; S cob-nut [kob•nvt] groote hazelnoot.
(Duitsclue) houwitsergranaat•
cobra [koubra] cobra : brilslang.
coaler [koula] kolenschip.
cobweb [kobweb] sb spinneweb, spincoalesce[konales]samengroeien, samenrag ; aj ragfijn, dun, broos, Leer.
vloeien, zich vereenigen.
cobwebby [kobwebi] net spinrag becoalescence [Icoualesans] het samendea; met spinrag-vlies bedekt; ragfijn.
groeien, samenvioeiing, vereeniging.
Cocagne [koukein] Luilekkerlam)
coal-gas [tout-gas] lichtgas.
cocaine[koukei-ain] cocaine.
coal-heaver Dotil.hiva] kolendrager. coccyx [kcksiks] stuitbeen.
coalition [koualiSan] verbond, bondge- cochin•china [k2tSin-tSaina] Cochinchinootschap.
nakip.
coal-merchant [koul-m6tSant] kolen- cochineal [kotSinil] cochenille.
kooper.
cock [kok] sb mannetje,haane ; (wind).
coal-mine [koul-main] cvpit, [-pit]
wijzer; kraan ; haantje de voorste,Piet,
koleninijn•
primus II hooiopper II wijze van optoocoal-scuttle [lcoul-slcvt'l] koleneinnier. men, optrekken, opzetten II old ,,, F
coal-works Ekoul-wbkzi koleninijn.
ouwe jongen ; he is theca of the roost
coarse [k9s] gra-% loinp, raw.
(walk), hij is haantje de voorste ; the
coarseness [kgsnis] groflieid5, lomp- cv of the school, de Piet, de belhainel
lucid, ruwheid (van manieren). van de school; live like fighting
coast [koust] sb kust; the cv is clear, c,s, een lueereuuleven leiden ; that c,
de kust is veilig, het gevaar is voorbij ; won't fight, die vlieger gaat niet op •,
de kans is schoon •, vi bangs de kust
at (full) c', net gespannen ham', full
varen ; Am een (telling afsleeen ; van
cv, wijd open ; a cv-and-bull story,
een belling alfietsen (zouder de trappers
een ongerijmd, onniogelijk verhaal, een
to gebruiken), vrijwielen.
praatje voor de vaak ; vt optoomen, op•.oaster [k °Lista] kustvaarder, kustboot.
trekker, opzetten; spannen ; a c,ed hat,
coasting-vessel [Icoustiti-vesal] kust- steek; knijpbriefje; knock into a cued
vaarder.
hat, tot mosterd slaan.
coastwise [kotistwaiz] tangs de lcust, cockade [kokeid] kokarde.
[leku.
host...
cockadoodledoo [kolcadlicildil] kukecbat [trout] sb jas; rolc,(danues)mantel ; cockatoo [kolcatil] kakketoe, kalcatoe(a).
beoelching, bekleeding ; yacht, gels, vel, cockatrice Ekokatris] basilisk us.
huid; zaadrok,schil; (oog)vlies;laag (verf); , cock-boat Ekolc-bout kleine boot, job.
0 wapen; cut your cv according i cock-brained [kok•breind] onbezonto your cloth, zet de tering naar de I nen, gedachteloos.

perjug; he yiears the 4Lng's c,, hij ! cock-chafer [kolc-tfeifaa meikever.

cock-crowing
cock-crowing
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[kok-krouit3] hanenge.
kraai ; dageraad.
Cocker [koka] in : according to (../,
volgens Bartjens.
cocker [koka] (ver)troetelen.
cockerel [kokaral] jonge haat' ; fig
(kenip)haantje.
tcocket [kokit] tolbriefje, tolzegel,
plombe.
cock-eye [kok-ai] scheel oog.
cock-eyed[kok-aid] S scheel ; schuin.
cock-fight [kok•fait] hanengevecht.
cock-horse [Icok-hQs]sb stokpaard ; ad
schrijlings.
cockle [kok'l] sb kanunossel; inosselschelp; bolderik, Clolile; hot mis,
handjeplak ; it warms the •is of my
heart, het verwarmt mijn binnenste,
het doet mijn hart goed ; vi krullen, rimpelen, schuitnen.
cockloft [kokloft] vliering.
cock-match [kok-matS] hanengevecht.
cockney [kolcni] Londenaar (nit de
City) ; Cockneydialect; C Jan Hen, fat ;
cv school, spotnaani van
groep
van Londensche schrijvers (als Hunt,
Hazlitt) nit de 19de eeuw.
cockneydom [koknidom] eigenschap.
pen van een Cockney ; de Cockneys.
cockneyism [kokni-iz'in] Cockneyuitdrukking • Cockneydom.
zieken•
cock-pit [kok-pit] hanenmat ;
boeg.
cockroach [kokroutS] kakkerlak.
cock's-comb [koks-kouin] hanekam;
zot, fat : zie coxcomb.
cockshy [kolcSai] mikpunr2 ; kraampje
waar men net stokken,ballen enz. gooit
• naar kokosnoten of lets anders.
cocksure [kolcStia] zoo zeker als wat ;
positief.
bootsman.
cockswain [koks'n]
cocktail [kokteilJ (pa .ird met) in de
hoogte gedragen staart; parvenu, (over
het paard getilde) poen; cocktail (drank).
cocky [koki] verwaand, neuswijs.
cocoa [koiikou] kokosnoot, kokosboom,
klapper(boom) cacao(boom).
cocoa-nut [koukou-nvt] kokosnoot,
klapper(noot).
cocoa• press [koukon pres] de bladen
in harden der groote Engelsche cacao-

fabrikanten.
cocoon [kokan] cocon (v. zijciewormen).
coction [kokSan] koking.
cod [kod] schil,schaal,peul; beurs, bui-

del li kabeljauw.

coddle [iod'1] zacht koken; (ver)troetelen, verwennen,

cognizable

code [koud] code, wetboek,regletnent;
mi•telegram, telegram in geheim schrift.
codex [koudeks] code : wetboek; codex:
handschrift (van klassieken enz.).
cod-fish [kod-fiS] kabeljauw.
codger [kod;a] vrek, pintheuker ; ouwe

baas, kwibus.

codicil [kodisil] codicil: aan ► angsel.
codille [Icoudil] codille (i. h. ombrespel).
codling [kodliti] stoofappel II jonge
kabeljauw.
cod-liver-oil [kod•livar-oil] levertraan.
coefficient[kou•efiSant] ajmede-,samenwerkend ; sb coefficient (in de algebra).

coequal [kon ikwal] gelijk.
coerce [kott•fis] (af)dwingen.

coercion Doti isiSan] dwang.
coercive [kou•Osiv]dwingend; dwang...;
gedwongen.
coessential [kou-esenpl] van gelijk
wezen.
coeternal [kon-it/mai] eeuwig bestaande met.
coeval [kou-ival] aj even oud ; tijdgenoot van; sb tijdgenoot.
coexist [koti•egzist] gelijktijdig bestaan.
coexistent [Icon-egzistant] gelijktijdig

bestaande ; even oud.

coffee

[kofi] koffie.
coffee-bean [kofi-bin] koffieboon.
coffee•berry [kofi-beri] koffiebes.
coffee-house [1(ofi-halts] koffiehuis.
coffee mill [kofi mil] koffiemolen.
coffee pot [hofi-pot] koffielcan.
coffee-room [kofi-rtlinl gelaglcainer.
coffer [icofa] koffer, (geld)kist, schat;

schaticist.
coffer-dam [kofa-dam] kistdam,kisting.
coffin [kofin] sb doodlcist ; pasteivorm;
papieren zalcje, peperlmis; vt kisten.
cog [hog] sb stand of haul (van een
rad); vt Widen aan een rad waken II
vervalschen (van dobbelsteenen) door
ze aan e'en zijde net lood to bezwaren ;
SH vleien, bepraten,, bedriegen.
cogency [kotid3a ► si] bewijslcracht, het
kle ►► ende (v. e. betoog).
cogent [Icoticl3ant] krachtig, dringend,

kle ►► nend (v. e. betoog).

cogitate

[kod3iteit] vi denlcen ; vt over.
peinzen ; uitdenken, verzinnen.
cogitation [kod3iteiSan] overdenking,
overpeinzing.
cognac [Iconjak] cognac.
cognate [kogneit] verwanV.
cognizable [kog ► izabl, konizab'l] kenbaar, waarneenibaar; binnen het rechtsgebied valle ► d van, strafrechtelijk vet-

volgbaar.

coYntzance
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cognizance

[koznizone, konizans] kenkenms tenting. k,o.eeken, insigne;
onderzoelc ; (rechts)gebied.
'
cognomen [lco5,rtioutnati] familienaatn,
bijnaant, benatning
co guardian [kou•gadian] toeziende

colander [kuldmid]

collation
vergiet(test), door-

slag.

colcothar

[lcolkoj,a] doodekop,
gelsch rood.

En-

cold [kould] aj kotte, koe1 2 ; cv comfort, schrale troost ; give the cv shotdder, koel bejegenen; den nek toekeeren,

cog wheel [koi..)•,-wiz] kamrad. links laten liggen; sb kon(de); verkoudcohabit [kou habit] samenwonen (als held ; koelheid ;c■-, without,koude grog
zonder sulker; be left in the cv,
man en vrouw).
cohabitation [kou-habiteiSan] samen- ergens kaal afkomen, ergens buiten gehouden worden.
[kould-bIndid]koudbloedig (van visschen); koelbloedig, in lwetnedeerfgenaant.
cohere [kotthia] samenkleven, samen- Len bloede (gepleegd) ; ongevoelig.
cold cream [kould-lcritn] cold cream
hangers, verbonden zijn`2.
coherence [icoularans] coherency (huidsmeerseltje).
coldness [cottldnIs] koudheid, koel[kotthiransi] samenhane.
verkoeling.
coherent [kouhirant] samenhangend 2.
cohesion [koulti3an] cohesie; samen- cold-short [kould-SQt] bros (van ijzer),
hang'',
koudbreulcig.
cohesiVe [koulfiziv] samenhangend ; cv cold•shoulder[kould-Soulda]vtzie cold.
cole [kohl] Icool(raap).
power, coliesie.
cohort[konhot](krijgs)bende (van 300— coleoptera [koli•optara] schildvleuge600 man).
lige insecten.
coif [koif] huff, kap, mutsje.
Coleridge [koulrid3] Coleridge.
coiffure [kwofila] kapsel.
coleseed [koul-sid] koolzaad, koolradp.
wooing (als man en vrouw).

coheir [kon-ea], coheiress [kon

Eris]

cold-blooded

coign [kohl] (stel)wig ; cv of vantage, cole-wort[koul.wot]kool(plant),groene

geschikt punt.
[kool.
colic [kolilc] kolielc, buikpijn.
[koil] vt & vi (zich) in een bocht collaborate [kalabareit] tnede-, samenopschieten; (zich) ineenkronkelen of opwerken.
rollen; sb bocht, kronkel(ing); spiraal; collaboration [kalabareiSan] mede-,
rank (v. e. plant); rol van vlechten;
samenwerking.
metaaldraad;
inductielclos; SH her- collaborator[lcalabareita] medewerker.
rie • this mortal
C de last van het collapsable [kolapsab'I] toe-, samen-,
aardsche
i
Leven.
opvouwbaar.
coin [loin] sb geldstuk, munt,geld; flunk- collapse[kolaps] vi ineenvallen, in(een)stempel ; pay one in the same cv,
storten ; ineenzakken ; mislukken, vermet gelijke 'mint betalen; vt(geld)slaan, loopen (van staking); sb instorting, inmunten ; verzinnen, oaken ; cv a word,
valling, verval van krachten ; geheele
een woord smeden. mislukking.
coinage [koinid3] geldmunting, aan- collar [kola] sb kraag, boordje, lialsmaalc, aanmunting ; gemunt geld ; fig
band ; halsring; halsketen, gareel ; c, of
het swede!' (v. nieuwe woorden); ver•
brawn, rollade ; against the cv , zwaar,
inspannend ; vt bij den kraag vatten ;
coincide[kou-insaid] samenvallen, tegeeen halsband aandoen ; in het gareel
tijk gebeuren; overeenstemmen, meegaan
slaan ;• S in palmen, op den kop tikken ;
(met in).
c.ded beef, rollade.
coincidence [kou-insidans] het samen- collar-bone [kola-bow)] sleutelbeen.
vallen; samenloop (van omstandiglieden); collar-work [kola-m) c] zwaar, inspantref, toeval(Iigheid.)
vend werk.
coincident [Icou-insidant]samenvallend; collate [kaleit] vergelijken ; collationnvereenstemmend•
neeren; overdragen : schenken; een kercoiner [lcoina] (valsche) munter ; verkelijk ambt verleenen.
zinner•
collateral [Icalataral] zijdelingsch,zij...;
coir [kola] vezels van de kokosnoot: even wijdiga2 , parallel , .
saboet (of ton,/ daarvan).
collation [kaleiSan] vergelijking, collacoition [kou iSan] coitus, bijslaap
tionneering, collatie; collation; begeving
[Icoulc coke(s).
w (van kerkelijk ambt),

coil

collator
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collator [kaleita] collationneur, collator.
,.!,olleagtie [lmrig] anibtgenoot, collega.
Icollect [kolekt] sb RKcollecte (gebed

voor het epistel).
`'collect [kalek t] vt verzamelen, opzatnelen, opha len, a fhalen ; inners ; incasseeren;
afleiden, besluiten; cv oneself', (v. zijne
verraEsing) bekomen, tot zichzelf ge.
raken ; zich zelf ineester worden; vi zich
verzainelen.
collected [kalektid] verzameld
bed:lard, zich zelf ineester.
collectedness [kalektidnis] zelfbelteerbedaarclheid.
collecting-van [lcalektityvan] afhaalwagen.
collection [icalekSan] collectie, verzame-

; collecte: inzameling, het ophalen,
incasseering; buslichting.
aj verzainelend,
vereettigd; verzamel...; collectief, ge.
zatnenlijk, gemeenschappelijk ; sb vet- .
zamelwoord.
collector [lcalekta] verzamelaar, inzame•
laar, coliectant, ontvanger.
college [kolid3] college ; faculteit ; in.
rirchting van onderwijs,(afdeeling eener)
universiteit; S gevangenis.
college-cap Do lid3-kap] studentencollective [italektiv]

baret.
collegial [lcalid3a1] van een college.
collegian [kalid3att] lid van een college.
collegiate [lcalid3eit] een college het).
bend, college...; cv church, collegiale

kerk.
collet [lcolit] inetaalband ; bengel ; kas.
collide [kalaid] tegen elkauder stooten,
botsen, in aanvaring koinen.
collie, colly [koti] Scliotsche herderstoad.
collier [kolia] koleuwerker; kolen.

handelaar ; kolenschip.
colliery [koliari] koleninijn; kolenha ndel.
collision [kalipti] botsingt2, aanvaring.

collocate [Icolakeit] plaatsen, rang.

schikken, ordenen.
collocation[kolakeiSan] plaatsingo angschikking, orde(ning).
collodion [kalotidian] collodium.
collogue [kaloug] de hoofdett bijeen.
steken, sanienspannen.
collop [kolap] suede; lapje (vIeesch);
cv Monday, vastenavondinaandag.
colloquial [kaloukwial] dat betrekking
heeft op de oingangstaal, tot de om•
gangstaal behoorende, gemeenzaam,
spreektaal...; cv talents, talent van converseereu.

colourist

colloquialism [kalottkwializ'm] •oord
(uitdrukking) uit she oingangstaal, getneenzame zegswijze.

colloquy [kolakwi] samenspraak, gesprek, onderhoud.

collude Elcd1jCidi
eens zijn.

zich verstaan, het

collusion [kalji.13an] (heintelijke) yenstandhouding.
aljusivj heitnelijlc.
collusive
colly [koli] zie collie.
Colney Hatch [Icolni-hatS] in : fit for

F rijp voor Meerenberg
colocynth [lcolosinj,] bitterappel.

Cologne [lcaloun] Kettlen.
Cologne-water [olotin•wota] can de
cologne.
colon [koulan] dubbele punt (:); dikke
colonel Ekbital] kolonel.
[darn).
colonelcy [1(6nalsi] kolonelschap, kolo-

nelsrang.
colonial Elcalouniali aj koloniaal, van
de kolonien; sb bewoner der kolonien,
Indischinan ;
koloniale waren.
colonist rkolanist] 'colonist.
colonization [kololaizeiSaii] kolonisa.

colonize [kolanaiz] koloniseeren.
colonnade [kolaneid] znilenrij, -gang.
colony [kolarii] Volksnlanting, kolonie.
colophon Elcolgfanj slottitel.
colophony [koldfonni, Icalofani] spin-

gel-, vioolhars.
coloration [kvlareiSan] Hewing.

colossal Dolosall kolossaal,reusachtig.

colostrum [kalostram] biest(e).
colour [kipla] sb vent, kleuro; kleurtje,
tintje; schijn , dekinantel; cvs [IcDIaz]

X vaandel,Viag. onderofficier vaandeidrager ; desert' one's ev, zijn vaandel verlaten; show one's c.s, kletir
bekennen ; a man of md, een klettrling ;
change md, van 'deur verschieten,
bleek word en ; (zelden) blozen ;
to, een gliinp of schijit van waarheid
geven aan; put false r.is upon, in een
verkeerd d glicht plaatsen; under cv
of, onder den schijit (voorwendsel) van ;
tinder (with) the m/s, X bij het leger ;
vl verven, kleuren•, een kleurtje geven
aan verhloemen, betuantelen; (sett pijp)

doorrook en ; vieen klean krijgen : blozen.

colourable

[kDlarab't]schoonschijnend,

geveinsd, voorgewend.

colour-box [lcD1g

bolts] verf•, schilder

doos.

coloured [lcvlad] geverfd, gekleurd
be wimpeld.
colouring Elcvlarit3] kleur(ing), koloriet.
colourist Lkularist) kolorist.
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colourman

colourman [kplgmon] verfwinkelhouder.
colour-party [kula-pati] X vaandelwacht.
colour-serjeant, c.isergeant
sad3ant] onderofficier-vaandeldrager.

colportage [kolpQtid3] colportage.

colt [koult] sb veuleiv-, ; wildzang ;
eind touw ; vt 0 met een eind touw
geven, t laarzen.
colter [koulta] touter (v. ploeg).
coltish [koultiS] veulenachtig; kalverachtig, speelsch.
hoefblacf.
colts foot [kotilts-fut]
§colubrine [koljabrain] slangachtig ; lislig.

Columbine [lcolvinbain] Colombine.
columbine [kolvinbain] aj duiven...,
duif..., duifkleurig; sb

akelei.

column [kolam] zuil, pilaar, kolom;
X kolonne.

columnar [kalDnitio] zuilvormig.
'colure [Icaljaa, kotilja] snijpunt.

coma [kounia] slaapziekte, lethargic.
comate [kou-ineit] kameraad.
comatose [k o ti mat ous] slaapzuchtig,
lethargisch.
comb [kount] sb 'came; honiugraat; vt
kammen, kaarden ; cv one's head,
iemand den mantel uitvegen; vi omkrullen (v. golven).
combat [kombat, kumbot] sb gevecht,
kamp strijd; single cv, tweegevecht ;
'
kampen, strijden ; vt bevechvi vechten,
ten, bestrijden.
combatant ['combatant, kumbotont] aj
strijdend, strijdbaar ; sb strijder, coinbattant.
„omber [Icounia] kammer ; kaarder;
lange krulgolf.
*combies [konibiz] F zie combinations.
combinable [kainbainab'l] vereenigbaar, te vereenigen.
combination[kombineiSan] combinatie,
ver binding, vereeniging, samenloop,
samenspanning ; cvs , heindbroek ; cv
lock, letterslot.
combine [kainbain] vi zich verbinden,
vereenigen ; vt verbinden, vereenigen,
intnvoegen, combineeren ; sb

syndicaat, kongsie:

,ombustibility [icambvstibiliti] brandbaarheid.

combustible [kambustibl] aj (ver)bi-ati , ib3ar ; sb bra ndstof.
"combustion ['combustion] verbranding;
brand.
come [tvm] vi komenz, sail-, er hij-, op-,
over-, neer-, uitkomen; (inee)gaan

come

komen opzetten ; SH worden; (.4, toe
nu!, komaan !, och kom!; cv cheap
(expensive),goedkoop (dour) uitkoi ► en;
mi short, te Icort schieten ; cv true
(right), uiticomett (v. droomen of voorspellingen); c, undone (untied), losgaan,-raken ; ten years, m, Christmas,
met (komende) Kerstmis ; to-morrow
cv never, net St. Jutmis; (toe)komende, aanstaande; in time to cv,
mettertijd ; not for years to
nog
in gees jaren ; light cv light go, zoo
gewonnen, zoo geromien; quasi vt have
(N., a long way,
afgelegd hebben ; cv
your ways!, Q ga je gang (maar) t.; cv
it (too) strong, het te ver drijven,
overdrijven; cv the bully over one,
F iemand dOnderen, negeren ; c, a
dodge (a trick) over one, een truc
probeeren, eery loer (willen)draaien ; cv

the old soldier over one, Strachten
te overduvelen, „kisten" of imponeeren
door bet air aan te nemen van den man
die het weet ; c, a walk, inee(gaan)
wandelen; zie ook cropper ;G\sc, about,
dankomen, zich toedragen, gebeuren, geschieden ; c../ across one (it), (toewallig) aantreffen, ontmoeten of vinden ; cv
across one's mind, te bitumen schieten;
cv after, volgen op; e, again, terugkomen (ook voor tweede porde); cv
alongoneegaan, voortmaken; c, along!,
alio, tree !; c, amiss, te onpas '<omen ;
nothing mds amiss to him, alles is
van zijil gading ; c, asunder, losgaan,
kapot gaan ; cv at, aan (bij)... komen,
bereiken, (ver)lcrijgen ; cv at the truth,
achter de waarlteid komen; cv away,
losraken ; weggaan, scheiden ; cv back,
terugkomen, -lceeren ; weer te binnen
schietewo, by, voorbijkomen, passeeren;
aan iets komen, (ver)krijgen, gewinneti ;
cv down, naar bentedent komen (vallen);
(neer) komen, reiken (tot to) ; F eels
toontje lager zingen ; lager worden (v:
prijs of loon); c, down (handsomely),
F over de brag komen,flirtic afschniven ;
cv down in the world, aan lager wal
rakent ; c, down upon one, te lijf gaan,
op het mat komen ; cv down with the

money (the ready, the needful), F

opdokken; cv for; (cornett our, ',omen
(af)halen ; c, forth, te voorschijnt komen,
zich vertoonen ; (ook : er zijti op cent bepaalden tijd); cv forward, zich sariinelden (aanbieden) ; cv in, binnen
komen'; aankomen (v. mail); cv in
again, weer ill de mode of sail 't bewind komen ; when cherries c, in,

come
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als 't kersentijd is; where does the I
joke (fun) cv in?, waar zit (blijft) nu •
de inop?; where do I cv in?, waar
bliif ik nu, wat heb ik daar nu voor
vourcieel bij ?; c, in useful, van (te)
pas komen; c, in for money (a good
scolding, one's share), geld, een flink
standje, zijn (aati)deel !angel); cv into,
komen in; cv into one's head, liet in
liet lioofd krijgen;
into an estate
(a fortune, a thousand), krijgen als
zijn (erf)deel, erven ; c, into one's own,
zijn (erf)deel krijgen', erven; fig ook:
het hem (haar) toelcomende krijgen; zie
ook picture; c, into power, tot niacin
geraken ; c, into the world, ter wereld
komen ; c, near, naderbij lcomen ; cv
near doing (realizing), bijna doen
(verwezentiiken); c, of, (af)komen van,
afstammen (v. e. geslacht); c, off, loslaten,
(v. kleuren), uitvallen (v.
haar), ontslippen, losgaan; plaats ltebben; uitkomen; cv off badly, er slecht
afkomen, het er slecht afbrengen;
on, (aan)komen, gedijen, tieren; opkomen (v. onweer enz.); ter sprake
komen ; „lost:omen", op dreef ralcen ; cv
on for discussion, in behandeling
komen ; cv on for hearing, jur voorkomen ; c, on I, kom mar op !; cv out,
uitkomeno, naar butte!) komen; aan 't
licht komen, het licht zien, verschijnen
(v. publicaties); oplcomen (v. pokken);
uitloopen; debuteeren (in de groote
wereld); optreden, zich houden ; er uit
gaan (v. vlekken); co, out strong(ly),
flink voor den dag !cornett ; N out at 3
sh., komen op; cv out in the wash, atgeven ; cv out (on strike), het werk
neerleggen; cv out with a guess, zeggen wat men raadt ; c, over, overlcomen
(inz. uit Frankrijk met Willem den Veroveraar);overloopen (Haar to); a change
had cv over him, er had een verandering in hem plaats gehad, hij was veranderd; co., over one, F ietnand beprate!), onipraten ; bedotten; c, round,
aankomen, aanwippen; voorkomen, voorrijden (v. auto, koets enz); fig een gunstige wending nenien, in orde komen
(na bezwijming); bijkomen; bijdraaien ;
round again, er weer zijn (v. datum);
c, round to an opinion, tot een
ineening gaan overhellen; c, round
one, F iemand inpalmen, bedotten ; co,
to, (weer) bijkomen ; N to one, te
beurt vallen; te binnen schieten; co, to
blows, slaags ralcen ; handgenteen worden; cv to grief (harm), een ongeluk

comfy

krijgen, verongelukken ; er tegen aan
loopen, het afleggen, den nek breken;
to hand, zijn bestemming bereiken (v.
brief); if it "ds to that, als het daarop
aath.onit, als dat tie zaak is; (it will)

c, to be known, bekend worden;
what girls are coming to!, waar
moet het Loch net onze ineisjes heen!;
co, under this head, vallen onder ; cv
under one's notice, onder iemands
oogen komen ; cv up, opkomen; in de
!node komen ; ter sprake gebracht worden ; aankomen (v. studenten); c, up to,
toegaan naar; inhalen, gelijk zijn of beantwoorden aan; cv up with, inhalen,
cv upon one (it), aantreffen, tegen 't lijf
loopen ; aanvallen ; invaI1en , te binnen
schieten; cv upon the parish, armlastig worden.
come-and-go [kim-an-gnu] het komen
en van.
come-at-able [lcvm-atrb'l] te krijgen ;
it is not cv, er is gees aankomen aan.
comedian [lcamidian] tooneelspeler,
acteur; fig komediant; blijspeldichter.
comedietta pcomidieta] blijspelletje.
come-down [lcvm-dauti] val, vernede.
ring.
comedy [komadi] blijspel.
comeliness [kvinlinis] bevalligheid,
net-, knapheid, gepastheid, welvoeglijkheld.
comely [czoinli] bevallig, net, ooglijk,
knap ; gepast, welvoeglijk.
come-off [Icvin-of] uitslag, afloop; F
nitylucht.
comer [Icipma] aankomer, iemand die
konit; the first cv, de eerste de beste;
cvs and goers, de gaande en komende
man.
comestible [kamestibl] ajeetbaar ; sb
eetwaren.
comet [lcomat] staartster, komeet; cv
port, port uit een koineetjaar. comfit [kpnifit] sb suikergoed, suilcerboon, suikertje; vt confijten.
comfort [kunitat] sb troost,vertroosting;
steun, opbeuring; welgesteldheid, gemak, gerief(elijkheid), genot, comfort ; a
drop of cv, S een slokje; vt(ver)troo.ten, stentien, opbeuren.
comfortable [kvinfatabl] behaaglijk,
aangenaam, geriefelijk, gemakkelijk, ge
tioeglijk.

comforter [kvinfata] trooster, troosteres;
bouftante; fopspeen.
comfortless pcomfatlisr— troosteloos,
van alle gemakken verstoken.

comfy [kumii] F zie conifortabk.

comic
comic, "sal pcomik,
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ristisch, kluchtig, koddig, grappig.
[komikaliti] 't komische;
grap(pigheid).
coming [cninit3] aj (toe)komeud; sb
konist, aankoinst.
coming-in [kvinirvin] binnenkomen;
inkonien, opbrengst.
comity [koiniti] (burgerlijke) beleefdheid, (Internationale) courtoisie.
comma [lconia] kontwa; inverted c,s,
aanhalingsteekens.
command[kamaucl]vt beveletl,gebieden,
X commandeeren, aanvoeren ;X bestrijken ; fig beheerschen, beschilcken ; doers
(van hour); over, tot zijit beschikking
hebben; (af)dwingen; vi het (opper)bevel voeren ; yours to r..,,uw dienstwillige; sb bevel, gebod, opdraclit, last ;
X commando; have at cod, kunnen beschikken over; (geheel) belieerschen.
commandant [komandant] commandant.
commandeer [komandia] ZA opcommandeeren; requireeren.
commander [kamanda] bevelhebber;
aanvoerder; commandeur;
eerste ()Hider; X commandant ;
opperbevelliebber, legercommandant.
commanding [lcamanditl] bevelend;
bevelvoerend; den °nitre': bestrijkend ;
fig imposant, indrukwekkend.
commandment [kaniandwant] bevel,
gebod.
command-night [kantand-nait] (toot eel)voorstelling op boob bevel.
commandress [kamandris] bevelvoerster, gebiedster.
com memorable [kamemarabl]gedenkwaardig.
commemorate [katnemareit] herdenIcen, gedenken, vieren.
commemoration [kainemareiidn] herinnering, hercle ► kir► :, gedaclitenisviering.
commemorative [kantemarativ] herinnerings..., herd err kin
ged k...
commence [tainens] beginnen, aanvangen ;
promoveeren.
commencement [lnamensmant] begin;
promotiedag.
commend [Ir dIllellci] prijzen, nanprijzen,
aanbevelen, roemen ; ( de groeten doer
van ; for..., cv me to Paris, als je
praat, daarvoor is Parijs mijn stad.
mmen (lab 1 e [tom entldb'l] prijzenswaardig, aanbevelenswaardig, loffelijk.
commettclatiott [ltoindlideijdn] aanbeve.ling, lof(tuitin0.,

comicality
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komisch, humo- commendatory [kamendatari]

aanprijzend, aatibevelend, aanbevelings..41of...
commenstirable[kamenSardbl] (onderling) ineetbaar.
commenstirate[kainenSarat] evenredig;
uelijkinatig•.
comment [kament] sb uitlegging, aanteekening, commentaart2 ; vi uitleggen,
aant eekeningen waken (op on); vt commenteeren.
comMentary [komantari] uitlegging,
aanteekening, opmerking, commentaar;
commentator [lcomanteita] uitlegger,
Verklaarcier, commentator.
commerce Eltomos1 handel, verkeer;
oingang ; kleuren (kaartspel).
commercial EltainbSal] aj commercieel,
hanclelciriivend ;(.., crisis, ha elscrisis ;
handelsreiziger;,,treaty,
handelsverdrag; sb F handelsreiziger.
Co nun i nation [komineiSan] bedreiging.
comminatory [kominatari]bedreigend,
dreig...
commingle [kamit3g'1] inengen, (zich)
vermen gen.
commiserate [kainiz,:reit] beldagen,
medetI dent hebben met.
commiseration [kainizareiSan] deernis,
medelijden, deelneming.
commissariat [Itomiseriat] X intentdance.
commissary [komisdri] gemachtigde,
commissaris.
commission [ltainiSan] sb last, lastbrief,
aanstelling; volmacht ; optiracht, commissie; provisie ; net begaan (eerier in'sdaad) ; ship in re.), in actieven dienst ;
goods on cv , in commissie; vt machtigen, volmacht !;even; een bestelling
doers, bestellen •, aanstellen ; a non•,,ed
officer, een onderofficier.
mmissi on.agent EItarmijan-eid3ettt]
commissionnair.
commissioner EltainiSanal commissaris,
gevolinaeiniigde, geCommitteerde.
§conitnisstire[komiSa] voeg, naacl (waar
lippen, oogleden enz.santenkometi); ver-,
binding.
commit Damiti vt bedrijven, begaan,
plegen, doen; (toe)vertrou wen ; over-,
prilsgeven; verwijzern (naar college of
commissie); cv to mein o ry, vain buiten
leer en: cw., to paper, op het papier zetten, opschrijven; cv to prison, in de
gevangenis zetten ; cv for trial, rechtsingang verleenen tegen, tcr teleclitzitting verwijzen; vr: cv onesea, zich
toevedrouweu (overgeven) sari; zich tot

commitment
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iets verbinden; zich blootgeven of compromitteeren.
com mitment Damitmant3 het plegen ;
ver-, toewijzing ; aanbeveling ; inhectitenisneming of bevel daartoe.
committal [camit'l] zie commitment
] committee [lcaniiti] commissie; comite.
`committee Elcomiti icurator (van krankzinnige).
C commix [lcamiks] (ver)mengen.
C commixture [katiliktSa] vermenging,
tnengsel.
commode [kamottd] ladetafel ; stilletje;
fontange.
commodious Ekamoudiasi ruim ; C geriefelijk.
commodity [lcarnoditi] koopwaar, hancielsartikel ; gerief, voordeel.
commodore [lcomad9a] 0 commodore,
otficier boren kapitein en beneden
seliont-bij-nacht ; president (van yachtclub).
common [lcoman] aj gemeen(schappelijk), gemeenslachtig ; a lgemeen, alledaagsch, gewoon ; cv or garden..., huis
of tuin...; the micouncil, de gemeenteraad ; the c, crier, stadsomroeper ; cv
law, de erkende gebruiken (de niet
geschreven wet tegenover de geschreven
wet); Court of c% Pleas, gerechtshof
voorbnrgelijkezaken (in 1875 afgeschaft);
the c' people, het gemeene yolk ; the
cv rate, de gewone prijs; cv room,
gelaghanier; al docentetiLamer, kamer
school, 1 atijnsclie
voor de felloivs;
school; cv sense, gezond verstand ;
mi weal, C algemeen welzijit ; gemeenebest ; in cap, gemeen(schappelijk); out of
the coy, o ► gewoon ; buitengewoon, niet
alledaagsch ; sb gemeenteweide; the c,
of fishing, het vischrecht.
commonage [komanid3] (het recht Om
to weiden op) de geineenschappelijke
_
gronden.
commonalty [1romanalti] burgerstand,
burgerij; gemeenschap, samenleving,
maatschapplj.
commoner [komana] burger; lid van
't Lagerhuis; ie,mand die van de gemeenteweide gebruik mag maken ; student die geed beursoudersteuning heeft ;
Slf (allemans) lichtekooi.
commonly [konigiili] gemee ► lipc; gewoon;
commonplace Ekomanpleislaj gewoon,
alledaagsch, banaal; sb aanhaling, gezegde; ge ► eenplaats.
common-prayer [koman-prea] liturgie
der Engelsche perk ; gebedenboelc,

compact

commons [icomanz] burgerstand; the
(House of) Commons, het Lagerhuis;
be on short ev , bet mo ► djestnaat
hebben.
commonwealth [komanwelP] gemeene
best ; republiek 2 ; ( algemeen welzijn.
commotion [kamouSan] bewegi ► g, beroering, opschudding, beroerte.
commove [kamilv] bewegen, beroeren,
verontrusten.
communal [kamning!, komjunal] gemeente...; tot de gemeenschap behoorende.
, commune [lcamjCt] sb gemeente; gemeenschap, oingang; the Commune,
de Commune (1871).
2̀commune [lcainjun] vi gemeenschap
hebben met ; samehspreken,overleggen;
het Avondmaal nutti gen, R1( communiceeren.
communicable [kainjunikabl] medethelbaar, overdraagbaar; besniettelijk.
communicant [i<ainjunikant] Avondmaalsganger, RK communicant.
communicate [kainjunikeit] vt mededeelen (aan to); overbrengen ; vigemeenschap !louden, hebben (met tvith); ten
Avondinaal gaan, RK communiceeren.
communication[lcamjunikeiSan] mededeeling, mondeling gesprek ; gemeenschap, verbinding, aansluiting; verbindingsweg.
communicative [lca ► ninilcativ] mededeelzaam ; aanstekelijk;
communicator [lca ► janikeita] mededeeler, zegsman; 'X' ■ communicator.
coin m uni on [kamninign]gemeenschap ;
verbinding, oingang ; overee ► stenuning;
Avondinaal, RK co ► ninunie.
communism [homjuniz'm] commucommunity [kamjaniti] gemeenschapo,
gemeente, Maatschappij ; kolonie (van
vreenidelingen); the British c, of A,
de Engelsche Kolonie; the mercantile
de handelswereld.
commutation [IcomjuteiSan] verandering, verwisseling; omzetting, verzachting.
commutative [camjatativ, komjuteitiv]
wisselbaar, roil...
commutator [komjuteita] ' stroomwisselaar.
commute [kamjut] verancleren, verwisselen ; omzette ► , verzachten.
Icompact [l:ompakt] sb overeenkomst,
verd rag, bedi ng.
'2-compact [kanipakt] of compact, dicht,
vast, bekhopt, gedrougen (v. stiji).
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compactness [kampaktnIs] diclitheid, compasses [knmpaslz] passer; a pair,
vastheid, beknoptheid, gedrongenheid.
of c,, een passer.
companion [kampanjan] (rnet)gezel, compassion ElcampaSan3 sb medelijden,

makker; kameraad, keret ; gezellin, gemededoogen, erbarmen.
zelschapsjuffrouw, dame van gezelschap ; 'compassionate [kampalanat] aj medelaagste graad in een ridderorde ; penlijdend, meedoogend.
dant 11
kampanje, koekoek ; kajuits- 2 compassionate[kampaSaneit] vt inedekap ; cv hatch, kajuitskap ; mi picture,
Iijdeu hebben met.
pendant : tegenhanger.
compass-saw Elcvmpas-s83 0,Z4 cirkelcompanionable [lcampanjabl] !came- zaag.
raadschappelijk; gezellig.
compass-window [kvinpas-windou]
companionship [kampanjanfip] kame- halfcirkelvorwige erker.
raadschap; gezelschap, vereeniging ; ge- compatibility [kampatibiliti] bestaanzelligheid. baarheid ; vereenigbaarheid ; overeencompany[kimpani]sbgezelschapeonaat- stemming.
schappij, genootschap, gilde,compagnieo; compatible Elcampatib 9 13 bestaanbaar
bemanning; he is good cv , hij is (met with), vereenigbaar.
zijn gezelschap waard ; he never goes compatriot [lcampeitriat] landgenoot.
into c,, hij gaat nooit op visite ; keep compeer [kampia] sb gelijke, evenknie;
c, with, verkeering bebben, vrijen met ; malcker, confrater ; vt SH evenaren.
two is
three is none, twee bij compel [kampel] dwingen, noodzaken,
elkaar is gezelli,!, maar de derde is te
verplichteit ; afdwingen.
veel ; for cv , for c,'s sake, voor de compellable [icampelabl] te dwingen,
gezelligheid; van de weeromstuit ; vt
verplicht.
vergezellen ; vi verkeeren, onigaan compend [kompand] kort begrip.
(met with).
compendious [lcampendjas] beknopt,
comparable[komparabl] vergelijlcbaar,
kort.
te vergelijken•
compendiousness [kampencljasnis] becomparative [karnparativ] aj verge- knoptheid, kortheid.
lijkend; betrekkeliPc ; sb vergrootende compendium [lcampendiam] (unwelltrap.
dium, samenvatiing, kort begrip, (becomparatively [Icamparativli] bij-,
knopt) handboek.
vergelijking ; betrekkelijk.
compensate [Icomponseit, kampenseit]
..:ompare [kanipea] vt vergelijken (bij to, compenseeren, opwegen (tegen for);
met wit/z); cv notes, elkaar zijn bevingoed maken (met with, by), vergoeden,
dine!! meedeelen ; nabetrachting hon.
vergelcien (voor).
den ; vi vergeleken kunnen worden ; sb compensation [lcampansei.can] compel'.
vergelijking ; beyond cv , onvergelijkesatie, (schacle)vergoeding, vergelding.
lijk.
compensative [Icampensativ] of vercomparison [kamparisan] vergelijking;
goedend ; sb equivalent, compensatie.
In cv, daarmee vergeleken.
compete [Icampit] concurreeren, wedcompartment [lcompatmant] afcleeling, ijveren, mededingen
(naar for, met with).
vale, coupe; 0 (waterdicht) tusschen- competence [kompitatis] competency
[kompltansi] bevoegdheid, bek waantcompass [lcvmpas] sb onitrek ; ()man ; heid,
compelentie; weigesteldheid; have
oinweg -2 ; grens; gebiecl ; begrip, bestek,
acv , een (goed) bestaan hebben ; his
bereik ;
kompas ; beyond mycv , buifather left him acv , liet hem geiloeg
ten mijn gebied of bestek ; keep within
na om goed te kunnen Leven.
cm blithe!' de palen !louden (blijven); competent [kompitant] bevoegd, befetch, go, take a cv, een oinweg ma- kwaam, competent; it is notr,to me
ken, met rechtstreeks op het doe' afgaan ;
to .., het staat Met aan uij ow...
vt omvatten, omvamen 2, insluiten, ow- competition
[lcompliiSan] concurrentie,
ringers; begrijpen 2 ; volvoeren, verkrijmededinging, wedijver.
gen, verwerven ; beramen ; mied, SH competitor Elcimpetitaj concurrent,
gewelfd, boogvormig; zie oolc compasses.
tnededinger, deelnemer.
compass-bok pafimpas-boksj
Icom. competitress [rampetittis] concurrente,
pashuisje•
zompass•card

pampas kadj

neoedingster, deelneemster.
I compilation
DcampileiSanj compilatie,
SaMenlezing,
f

horn-
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compile [ksmpail] compileeren, samen- complicacy [komplikasi] ingewiklceldlezen; c, so many runs, maken (bij held.
cricket).

lcomplicate [komplikat] aj ingewik-

keld, geCompliceerd.
compiler [kompaila] compilator.
complacence [Icampleisans] recency complicate [lcomplikeit] vt ingewik.
[--sansi] voldoening; (zelf)beliagen; in
schikIcelijklieid.
(zelf)voldaan, !net itch
zic
zelf ingettomen; in
h
schikkelijk.
complain [kamplein] vi klagen (over
of ), zicla beklagen; sb Q klacitt.
complainant [kampleinant] eischer;

keld waken, verwikkelen, verwarren.

complication [lcomplikeiSati] ingewk.

keldheid, verwikkeling ; complicatie.
com plier Elcamplaiaj zeer inschikkelijk
mensch.
compliment [kotnplimant] sb plicht.
pleging; beleetdheid; compliment ;• c
douceur, cadeautje ; the cvs of the
season, het compliment van den' dag;
(aan)klager.
complaint [kampleint] beklag; (aan). with the author's (vs, van den schrijver, v. d. S.
klacht ; kwaal.
complaisance [komplazans kompla- 2 compliment [kompliment] vi plichtplegingen maken; vt geltik wenschen
za 'is] gedienstigheid, inschikkelijkheid,
(met on), complimenteeren, een compliwelwillendheid, hoffelijkheid.
complaisant [komplazant, komplezant] mentje makett ; vereeren (een geschenk).
gedienstig, inschikkelijk, welwillend, complimentary [komplimentari] vol
complimenteus;
plichtplegingen,
hoffelijk.
complement [lcomplimant] sb aanvul- ticket, vrijbiljet.
ling; bij-, toevoegsel; voltooiing; getal. complin(e) [komplin] RIB completen.
complot [complot] zie plot.
sterkte, vol getal, taks; complement; vt
comply [icamplai] zich onderwerpen,
aativullen,
oaken.
berusten
in, zich voegen (naar wit/);
[komplimental]
aancomplemental
c, with a request, aan een verzo,k
vullend,
complementary [komplimentari] aan- voldoen.
c, angle, aan- compo •[kompou] afk. v. compost 8c
vullend,
vullingshoek; cv colours, complemen. composition.
component [lcampounant] aj samentake kleuren.
complete [lcamplit] aj kompleet, vol. stellend ; sb (sainenstellend) bestauddeel.
ledig, voltallig, voltooid; volinaakt, vol. comport [lcamp2t] vi overeenstemmen,
zich verdragen (met with); vr cv oneslagen ; vt voltooien, voleinden, afinaken;
self, zich gedragen.
kompleteeren, aanvullen, voltallig niacomportment [kamp2tniant] gedrag,
ken.
completely [kamplitli] kompleet, totaal, hooding.
compose [katnpouz] vt samenstelten,
geheel en al, volkomen, volslagen.
vormen, (uit)maken; regelen, schikken;
completeness[kamplitnis] volledigheid,
opstellen (een bock) ; bijleggen, beslechvolkomenheict.
completion [kampliSan] voltooiing, vo"1- ten ; kalmeeren ; vi zetten (v. druk werk) ;
is componeeren; vrmdo'neself,zich hereindiging, volvoering, volmaaktheid ;
stellen, bedaren ; c, oneself to write,
aanvulling.
zich gereed maken, aatistalten maken
completive [lcamplitiv] aanvullend.
complex [komp'eks] aj satnengesteld, om to schrijven.
ingewikkeld, gecompliceerd; sb coot- composedly [kattipottzdli, cvidli] bedaard, kalm, rustig.
plex, saw.enstel, geheel.
complexion [caniplekSan] gelaatskleur, composedness [kampouzdtas,c ,idnis]
bedaardheid, kalnite, rustigheid.
teint; fig aanzien, voorkomen; t comcomposer [lcampotiza] opsteller; satnen.
plexie: geaardheid.
complexity [komplelcsit;]samengesteld. steller; (toon)zetter, componist; wie of
wat kalmeert ; zethaak.
held, ingewitckeldheid, complicatie.
compliance [kamplaians] inschikkelijk. composing-stick Dcampouzitkstilca iethaalc (v. letterzetter).
held, meegaandheid; toestemming; in
cv with, in overeenstemming met, over- composite [kompazit]ajsamengesteld:
getnengd; c, candle, stearinekaars;sb
eenkomstig, in gevolge.
compliant [kamplaiant] inschikkelij1c, samenstelling.
composition [kompaziSan] sametistelmeegaand.

complacent
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ling, verbitiling; aard, geaardheid, natuur ; composities; (stijl)oefetling, opstel ;
verdrag, accoord, vergelijk, afkooping:
het (letter)zetten; he ha.s a touch of
madness in his cv, er loopt bij hem
een streep door.
compositor kampozita] letterzetter.
compost [icOmpast] sb metigsel, mengelwerk; pleister ; 'nest; vt bemesten;
j3leiste•en.
composure [lcdtnpou3a] bezadigdlieid,
kainite, bedaardheid.
compotation[kompoteiSan]drinkgelag.
compote [kompout] compote.
'compound [kompaund] aj samenc,, esteld; cv
fracture, gecompliceerde
break ; cv interest, interest op interest ;
sb samenstelling, samengesteld woord ;
inengdratik(je), mengsel Ii erf (van Indisch 11MS).
vt in elkaar
, coinpound [kampaund]
zetten, vereenigen, (ver)inengen, bereiden ; bijleggen, afkoopen, beslechten,
vereffenen (een schuld a debt); vi een
scilikking waken, een akkoord treffen
(met with, voor for); cv for a fault,
een inisslag of gebrek weer goed !oaken.
comprehend [conlpriiiend] omvatten,
onivanien, insluiten,bevatten'2, begrijpen,
verstaan.
comprehensible [komprihensibl] to
begrijpelijtc.
comprehension [kompriltenj'an]
yang, bevatting(svermogen), (kort) begrip ; verstand.
comprehensive [kompriliensiv] veel
oinvattend, nitgebreid, groot.
camprehensiveness[komprihensivnis]
veel omvattendheid, nitgebreidheid, nitgestrektheici.
'compress [kampres] vt satnendrukken,
-persen; sainendringen 2 ; cv ed at the
poles, afgeplat.
t'compress [Icompres] sb compress natte
(mislay.
compressibility [kampresibiliti]samenrti k baarli ei d.
cotnpressible [kampresib'l]samendrukbaar.
compression [kamprepti] samendrukking, -p.,_.rsing; gedrongenheid, bondigof the earth, afplatting- .
heid;
[kainpresa] sainendruk•
compressor
kende spier; samendrukker.
comprise [ompraiz]
bevatten ;
itisluiten; ni:inaken.
•ompromise [kompraniaiz] sb conspromis, verg,lijk, overeeukomst ; schikvt (in der ininne) schikken, bij-

concentrate

leggen ; compromitteeren, in opspraak
brengen; vi tot een vergelijk komen.
tcompt [kaunt] Sti rekening.
comptroller zie controller.
compulsion [kampplSan] (twang; on
gedwongen.
compulsive, asory [katupplsi v, -sari]
ci wing,enci, ged wongen, d wa ng...; cv
attendance, leerdwang; nd education,
leerplicht.
compunction [kampiillcian] wroeging,
gewetenskitaging; berouw, spijt.
computable [kampiiitab'l]berekenbaar.
computation [koinpifileiSan] (be)rekening.
compute [kampillt] (be)rekenen.
computer [kampi 'Cita] (be)rekenaar;
rekennieester.
comrade [komrad] kameraad, matcher.
Con,Conny[kon(i)]verk. v. Constance.
'con [kon] teg,en; pro and c,,liet voor
en tegen.
de rich=con [kon] (v. buiten) leeren ;
ling van een schip aangeven,(be)stnren;
nd thanks, zijn dank befuigen.
concatenate [konkataneit]aaneenschakelen.
concatenation [konkataneiSati]aaneenschal<eling.
concave [koukeiv] aj concaaf, hot ; sb
(heinel)gewelf ; vt concaaf nieken.
concavity [lconkaviti] holligheid, Nolte.
conceal Elcansil] verbergen, (ver)helen,
verstoppen; bedekken verzwijgeu.
verbergbaar.
]
concealable [kansilabl
concealment [Icansilniant] verberging,
(ver)lieling; heinitlijkheid, geheim; verborgenheid, schuilplaats.
concede [icansid] toestaan, inwilligen;
toegeven.
conceit [transit] verbeelding, begrip,
voorstelling; waan, (eigetodunk, verwaandheid ; inval, grit ; I am out of
c, with it, ik heb er geeti plezier of
behagen meer in; put one out of cv
with, iemand beu of afkeerig (v. lets)
maken.
conceited [kansitid] waanwijs, vet*.
waanct, eigenwijs.
conceivable [kansivabl] denkbaar; begrijpelijk.
conceive [Iconsiv] bevatten, begrijpen;
denken, zici voorstellen; opvatten,ontwerpen; ontvanL2,en zwaiiI4er worden
van ; cv an affection for one, genegenheici voor temand opvatten ; vi
ontvangen: zwanger Nvorden.
concensus zie consensus.
concentrate Lkonsontreit, konsentreitj
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te winner (voor een belong), verwerven,
naar het middenpunt sainentrekken,(zic ► )
verkrijgen.
in 66,1 punt vereenigen, co ► ce ► treeren.
conciliation [kansili-eiSan] verzoening,
concentration [consantreijan] same ►
; het overhalen; het ver %verve)].
schikk
-trekinaco t•ie.
conciliator [Icansili•eita]
verzoe ► ier,
concentre [kanseta] zie concentrate.
concentric, concentrical [kansen- (be)middelaar.
trik(1)] concentrisch, gemeenschap- conciliatory [kansiliatari] verzoe ► eud,
beiniddelend.
pelijk middelpunt hebbende.
concinnity Lkansiniti] gekuisclute sierconcept [konsept] begrip ; concept.
lijklieid (v. stijl).
[Icanseppn]
bevatting„
beconception
grip, voorstelling, ineening ; opvatting, concise [kansais] beknopt, kort (en
bonclig).
ontwerp; ontvangenis, bevruchting.
concern [kaltsbn] aaligazut,(be)treffen, concision [lcansi3an] afs ► ijding, besnoeiing; besnijdenis; verniinking ; be•
raker, interesseeren, aandoen; vrr., onelcrroptheid.
self, zich belcommeren, verontrusten
(over for) ; zich interesseeren (voor in); conclave [lconkleiv] conclave, kardinaalsvergadering;
in (secret) c,, bij
zich lets (ieniands lot) aantrekken ; sb
geheinie zitting.
zaak, aangelegenheici,onderneming ; belangstelling, cleelneming ; belong, ge• conclude Ekanichadl besluitene, afleiclen,
op ► aken (uit from); (af)sluitett, afdoen,
wicht ; zorg, bezorgdheid ; have a c, in,
gehttetesseerd zijn bij ; I have no c, (be)eindigen ; to be c,ed (in our next),
slot volgt.
with it, i k help claarniede niets te ills ken ;
the whole coy, F het heele zaalcje, de conclusion [kankliipti] besluit, einde,
slot ; slotsom ; gevolgtrekking, conclusie;
heele geschiedenis of kraam.
concerned [lcansiml] bezorgd (voor try c,s with, zich meten met.
for), betrok ken ; te maken hebbend stet; conclusive [tcanklusiv] besluitend, bewe are c, at (to)..., het spijt ors dat...; slissend, afdoend ; slot...
be c, in (with), bezig zijn anti; te conclusiveness [kdnIclusivnes] bewijsi,racht.
maken hebben niet, betrokken zijn
concerning [lcansbnit3] betreffende, concoct [kankolct] beramen; !smeden,
bedisselen ; brouwenotitbroeden; satnena an gaande.
f la nsen ; f rijpen ; 1 vent eren.
concernment [kansit)timant] belong;
gewicht ; aangelegenheid ; tusschen- concoction [IcankolcSan] bereiding, bewerking,
bet awing; brouwsel ; verkonist ; deeltieming, betrokken zijn (in
ziusel.
with).
concert [kousat] sbovereenstemming; concomitance [kailkomitaits] saineltbestaan, gelijktijdige aanwezigheid.
p concert ; iii c, with, overeenkomstig ;
sa ► e ► met, in samenwerking of over- concomitant [catikomitant] vergezel•
lend, begeleidend, met lets gepaarcl
leg met.
gaand (verschijnsel).
concert [lo ► tsiit] vt (be)ra ► en, beraadconcord [konkcd, lioqkQd] eendracht,
slagen, overleggen ; J arrangeeren.
overeenstenning, liarmonie.
concert-grand [Iconsat-grand] J conconcordance [lcank2dans] overeenstemcertv leugel.
ming ; concordans, concordantie.
p
soort
har`concertina [honsatina]
concordant [Icankcdant] overeenstem•
monica.
mend, gelijk-, 66nstennui g.
concertinist [lconsatinist] concertinaconcordat [lcankqdat] concordaat.
speler.
concert•pitch [konsat-pitS] orcnesttoon. concourse [koithQs, kotlicps] toevloed,
toeloop, samenloop ; vereeniging.
concession [lcanseSan] bewilliging, vergu ► ning ; toegeving ; concessie(terretn). iconcrete [konlan] of samengesteld,
vereenigd, vast, concreet; sb vaste massa;
aj
coilconcessionary [lcansefanari]
beton ; cuncreet hegrip.
cessie...; sb concessionaris.
con cessionnaire [ko ► seSaned] con- 'concrete [Icankrit] vi zich verdikken,
conch [koillc] (zee)scluelp. [cessionaris. verharden, stollen ; vt verdichten ; betonneere ► .
§concha [korlIca] (oor)scluelp.
§conchifera[kotlIcifaraischelpdierett met concretion [Icatilrij,in] samengroeiing,
verdtk king, verharciing, versteening.
dubbele schelp.
conchology [kot3lcolad3i] schelpkunde. conctIbiti age [Icankjilbinid3] conctihi•
conciliate [kansili-eit] verzoe ► en; iveten naat, buitenechtelijbe sa men wonitig.
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(ttp)ott, afhankelijk van; sb
delijk;
condubine[kogkjubain] bijzit; bijwijf.
,oncripiscence[kankjapisans] zondige voorwaardelijke wijs.
conditioned
[kandiSand] bedongen ; gebegeerlijklieid, lust des vleesches.
goeden, slechccncopiscent Eka,i1cjupisaiit3begeerettd, steld ; well (v, ill
ten
staat.
gei; be4eerig.
concur Elcankii)] overeenstemmen, het condolatory [kandoulatari] van rouwbeklag,.
eens zijn; samenvallen; sainenwerken,
condole [kandotil] vi in: (.0 with one
medewerken (tot to).
concurrence [kanlcurans] "drency on..., iemand condoleeren 'net.
[--ransi] samenkomst, vereeniging, over- condolence [lcandoulans] rouwbeklag;
offer one's cv , condoleeren.
eenkomst, inedewerking, eensteminig.
condonation [kondoneiSan] veriliffenis,
held, instemming.
kwijtschelding.
concurrent [kankvrant] aj parallel
loopend; gelijktijdig (optredend); wee- condone [kandoun] vergeven, kwijtscitelden, door de vingers zien ; goed
werkend; overeenstemmend, eenstem.
condor ['condo] ge, condor. [maker'.
mig; sb ineewerkende oorzaak.
concurrently [kankurantli]gelijktijdig, conduce Ekandjilsj leiden , bijdragen,
strekken (tot to, toward).
•
tegelijkertijd• ut samenwerking met.
concuss [lcailvs] fig schudden, schok. conducive [kandjilsiv] bevorderlijk
voor, strekkend (tot to).
ken
concussion [kankuSan] scholc 2 , botsing, lconduct [kondakt] sb gedrag, bonding,
optrecien; aanvoering, leiding, beleid,
schudding.
bestuur.
condemn [kaudetii] veroordeelen, doemen; aficeuren (als ongeschikt tot ge- `2 conduct [kandykt] vt geleiden, dirtgeerene, besturen, aanvoeren; cv onebruilc of tot den dienst), opgeven (een
self well, zich goed gedragen; vi p
zieke); verbeurd verklaren; mied cell,
dirigeeren.
cel voor den ter dood veroordeelde.
condemnable [orideinnab'l]te veroor- conductor [Icandnkt9] (ge)leider, bedeelen, laakbaar. stuurder, leidsman ; p kapelmeester, diricondemnation [kondamneiSan] veroor- gent,directeur; conducteur; (hoofd)redacdeeling, afkeuring. teur; f geleiddraad, bliksernafleider.
condemnatory [kondenthatari] veroor- conductress [Icandnktris] geleidster,
deelend, afkeurend. bestuurster, directrice, j dirigente. •
condensable Dandensgb'll verdikbaar. conduit [kvndit, koudit] leiding, (gecondensation [konclenseiSan] verdik- lei)buis.
king, condensatie, verclichting; smell- cone [koun]kegel ; sparappel, pijnappel;
coi.shaped, kegelvormig.
persing.
condense [kandens]verdilcken; conden. coney [kviii] konijn.
seeren,verdichten;samenpersen; smiler'. confab [catitab] F zie confabulate &
vatten (in weinig woorden).
confabulation.
confabulate [kanfabjuleit] praterr, keucondenser [kandensa] condensator.
velen, kouteu.
condescend [konclisend] afdaleu (tot
confabulation [canfabjuleiSan] praatje,
to), zich verwaardigen.
gekeuvet, vertronwelijk onderliond. •
condescendence [kondisendans] afdating, (nederbuigende) ininzaaniheid. confect [konfekt] bonbons, suikergoed.
condescending [kondisendiij] neder- confection [lcanfekSan]sb toebereiding,,
buigend (minzaam).
vervaardiging, aanmaak; (dames)confectie; suikergoed, konfituur; vt (toe)condescension [IcondisenSan] zie con.
descendence.
bereiden, (aan)maken.
condign [Icandain] verdiend.
confectioner [lcanfekSona]suikerbakker,
condiment [Icondiniont] toekruid, toeconfiseur.
soils.
confectionery [onfekSanari] suikercondisciple[kondisaip'1] medeleerling. goed ; suikerbakkerswinkel.
condition [icandipn] sb staat, toestanci; confederacy
[Icaniedarasi] verbond,

gesteldheid; voorwaarde; change one's

cm van levensstaat veranderen (gaan)
tronwen ;

vt afspreken,

bedingen; over

(staten)bond, eedgenootscliap, vereeniging, sanienspanning.

Iconfecierate[kanfedarit] aj verbondeu;

eenkomen; bepalen.
sb eed-, bondgenoot.
conditional [kandisalial] aj voor waar- l'confederate [konfedoreit] vt vereeni-
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gen (tot een verbond, bondgenootschap);
vi een bondgenootschap, een verbond
sluiten, zich verbinden.
confederation [Icanfedarelian] bond•
genootschap, (staten)bond.
confer [lcanfb] vt opdragen ; toedeelen,
schenken, verleenen (aan upon) ; bijdragen (tot to); viberaadslagen, raadplegen
(met with).
conference [Iconf trans] conferentie, bespreking,onderhoud,samenkomst, onderhandeling.
confess [lcanfds] vt bekennen, erkennen;
belijden, (op)biechten, de biecht hooren ;
a mded criminal, een erkende misdadiger ; vi bekennen;
to, be•, erlcennen, toegeven dat.
confessant [Icanfesant] biechteling,
biecht kind.
confessedly [kanfesidli] volgens eigen
bekentenis ; ontegenzeggelijk.
confession [lcanieSaii] bekentenis, (ge•
loots)belijdenis ; biecht ; cv of faith,
geloofsbelijdenis.
confessional [kanfeSanal] biechtstoel.
confessor [kanfesa] belijder ; biechtvader.
confidant [konfidant] vertrouwde, vertrouweling.
confidante [konfidant] vertrouwde.
confide [kanfaid] vi vertrouwen (op in);
vt toevertrouwen (aan to).
confidencepconfidansyzelf vertrouwen,
astrantheid, brutaal optreden, vrijinoedigheid ; vertrouwelijke inededeeling.
confidence-man [konfidans-man]lcwartjesvinder.
confident [konfidant] astrant, brutaal,
vrijmoedig, (zelf)bevvust, zeker, overtui d.
confidential [konfidenial] vertrouwd ;
vertrouwelijk ; cyclerk, procuratiehouder.
configuration [kanfigjareiSan]uiterlijke
gedaante, vorm, configuratie, schikking.
configure [lcanfigja] een vorm;gedaante
geven (aan lets), schikken.
sb grens, kant, uiterlconfine [koala
ste; cvs, grens, grenzen.
`2 confine [kanfain] vt bepalen, beperlcen,
begrenzen ; in-, opsluiten, gevangen
to barracks, consigneeren ;
zetten
be c,d, in de kraam zijti ; be card for
room, erg belruisd zijn ; be c,c1 in the
body, verstopt zijn ; be (.41 to the
house, huisarrest hebben ; be c.d to
one's room, de knitter moeten !louden ;

vi in :c, on (with), pales, belenden aan.

confoundedly

confinement [Icanfailimant] beperking,
begrenzing; opsluiting, arrest, gevangenschap ; bevalling, kraam.

confirm Elcanfnin] bevestigen, verster-

ken, bekrachti gen ; aannemen, Rh' het
vormsel toedienen,vormen; the minutes
were c,ed, de cotter werden goedgekeurd ; a ,,ed drunkard, ten verstolde, onverbeterlijke dronkaard.
confirmation [lconfinneijan] bevestiging, versterking, bekrachtiging; aanRK vormsel.
confirmatory [kanfhmatari] bevestig end.
confirmee [lconfimii] aannemeling, RK
vormeling.
confiscable [kanfislcabl] verbeurd to
verklaren.
confiscate [konfiskeit] confislceeren,
verbeurd verklaren.
confiscation [konfiskeiSan] verbeurdverklaring, beslag, confiscatie.
conflagration [konflagreiSan] (zware)
brand.
conflict [konflikt] sb botsine, strijd,
tweespalt, geschil, conflict.
2 conflict [kanflikt] vi botsen, strijden, in
botsing komen (met with).
confluence [confluans] samenvloeiing,
samen-, toestrooming, samenvloed, toeloop.
confluent [ko ► fluant] aj samenvloeiend;
sb bijstroom, zijrivier.
.
conflux [1(01111z/1:s] zie confluence.
conform [kalif2inj vt afpassen, richten,
schikken, regelen naar, fir overeenstemining brengen (met to); vi zich schikken,
richten, regelen, vcegen (Haar to, with).
conformable [kdrif9niabl] gelijkvorinig, overeenkomstig, in overeenstemmin , met ;• inschikkelijk, meegaand.
coneormation [lconfcineiSati] overeen-,
stemming ; inrichting, vorming, boa
conformist [catif2mist] conformist, lid
van de Engelsche Staatskerk.
conformity [kanf9miti] overeenstem ►
ming, geliikvormigheid, overeenkomst;
inschikkelipcheid.
confound Elcatifatindj verwarren, in de
war brengen, doore6ngooien ; beschamen, beschaamd doen strati ; verijdelen,
in duigen doen vallen ; cd it!, wat duivel !; cv you !, de duivel hale je !, voor
den duivel !
confounded [Icanfaundici] ver ward, van
zijn stuk gebracht, ontliutst, beschaaind
vervloekt, weergaasch.
ver,
confoundedly [lcanfaundidli]
vloekt, geweldig, weergaasch, kolossaa
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confraternity [lcotifratfittiti] broeder-

menpalaing, verzatneling,

conjoin
ophooping,

conglomeraat.
[katifrunt] tegen elkander stet- conglutinate ponglatilteitj vt samenlijmen; vi samenkleven.
len, het hook! bieden ; vergelijketi (met
conglutination[kanglutineiSan] samenwith); jur confronteeren.
confrontation [konfrvnteiSan] verge- kleving ; aaneenhechting.
Congo[Icoiwon] Congo; Congoneger.
jar confrontatie.
vonftse[kanfjaz] verwarren,ontstellen, congo [kotygoti] zwarte thee.
congratulate [kangratjuleit] gelukverbijsteren.
eonfusedly [kanfjazidli, konfjazdli] ver- wenschen, feliciteeren.
congratulation DangratjuleiSdnj ge-ward.
confusion [1(210 .0139u] verwarring, be- lukwensch, felicitatie.
worse con- congratulator [kangratjuleita] gelukschaining; ondergang ;
wensciter.
founded, chaotische (onbeschrijfelijke)
congratulatory [lcangratjulatari]gelukverwarring.
wenschend, felicitatie...
confutable [kanfjiltabl] weerlegbaar.
confutation [kolifjilteiSan] weerleg- congregate [lcoggrigeit] vt vergaderen,
verzamelen; vi bijeenkonten, zich verging.
•
zamelen.
confute [lcatifjat] weerleggen:; tot zwijcongregation [korigrigeiSan] verzamegen brengen.
congeal [kandzil] (doen) stremmen, stol- ling, vergadering: (kerkelijke) e,emeente ;
bevriezett.
RC broederschap, congtegatie.
congealable [kand3ilabl] bevriesbaar. congregational [koggrigeiSangl] gecongealment [lcand3ilmant]stremining, zatnenlijk als een vergadering; gemeente....; (%) church, Brownistische gebevriezing, stoning.
meente.
congee [kond3i] conge, ontslag; (
bulging.
congress [kotlgres] emigres, vergademan, lid
ring ; bijeenkomst ; paring ;
congelation [kond3ileiSan] stremming,
van het Amer. emigres.
slotting, bevriezing; bevroren mosso;
Congreve [kourly] Congreve.
point of r.), vriespunt.
congener [kond3ina] aj (stan)verwant; congruence [lcotigruans] overeenkomst,
overeenstemming ; het samenvallen, congelijksoortig; sb gelijkslachtig lets.
congeneric [kond3inerilc] gelijkslach- gruentie: gelijIc- en gelijkvorntigheid.
congruent [kotlgrudlit] overeenstemcongenial [lcand3inial] (geest)verwant, mend ; sanienvallend, congruent: gelijk
gelijkgestemd; sympathiek.
en gelijkvormig.
congeniality [kand3iiii-aliti] (geest)- congruity [lcatlgraiti] zie congruence.
verWantschap, gelijkaardigheid, gelijk- congruous [koi3gruas] overeenkomstig,
gestettidheici, sympathie.
overeenstemtnend ; gepast, behoorlijk;
congenital [kond3enital] aangeboren, consequent (volgehouclen).
natuurlijk.
conic, (../al [konik('t)] kegelvortnig ; cv
conger [kot3ga] zee-paling.
section, kegelsnede.
congeries [kandziriaz] hoop, opeen- conics [ltoitiks] (leer van de) kegelstapeling- , mosso, verzanieling.
suede.
kegeldragende
congest [lund3est] samenhoopen,over- conifer Dounifol
laden, overvoere ► ; cougestie veroorplant.
zaken.
coniferous [konifaras] Akegeldragend.
congestion [kand3estSati] samenhoo- conjecturable [kand3ektSarab'l] verping, opstopping (v. verkeer), congestie
inoedbaar, to gissen.
(v. bloed).
conjectural [kand3ektSaral] vermoedeconglobate [kongloubeit] aj bolrond,
lijk; conjecturaal: op gissingen berusgebald; vt vormen tot een gal, sateentend.
hoopen tot een bal.
conjecture [kand3ektfa] sb vertnoeden,
conglomerate Elonglomaratiajopeen- gissing, onclerstelling, conjectutir; vt
t!eh000t, samengepokt, verza ► eld; sb
vermoeden, gissen, opinaken, verondercont;loineraat.
conglomerate [I<anglomareit] sanien- conjoin [kond3oiti] vt samenvoegen,
palcken, -voegen (tot een road lichaam).
verbinden, vereenigen; vi zich verconglomeration [kangl.om/reiSan] so- eenigen.
schap.
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consecutive.

conjoint [kand3oint] samengevoe;:,, d,

connubial [kanjabial] echtelijk, huwe-

vereenigd; toegevoegd.
conjointly [kand3ointli] gemeenschappelijk, tegelijk (met).
conjugal [kond3agal] echtelijk,

conoid [hominid] kegelvormig (figniir).
conquer [kot3ka] vt veroveren, verwer-

conjugality [kondpgaliti] eclitelijke
staat.

conjugate [kondpgeit] vervoegen.
conjugation [kond3ageiSan] samenvoeging ; vervoeging.
conjunct [handzpilkt] vereenigd; inedewerkend ; toegevoegd.
conjunction [kand3DrIkSan] verbinding,
vereeniging; samenstand (v. sterren);
samenloop van omstandigheden; voegwoord.
conjunctive [lcand3Di3ktiv] aj samenvoegend, verbonden, aanvoegend ; sb
aanvoegende wijs.
conjuncture [kand3DrIktSa] vereeniging ; samenloop (van omstandigheden);
crisis.
conjuration [kond3ureiSan] bezwering,
smeeking samenzwering. [ken.
Iconiure [kand3cia]
9
vt bezweren, stnee.
` conjure [knitd3.9] vt bezweren'; cv
down, batmen;
away, wegtooveren
c,./ tip, oproepen; vi tooveren ; goochelen.
conjurer [knnd3ara] geestenbezweerder ; toovenaar ; goochelaar.
connate [koneit] te •zamen geboren of
gegroeid ; aatqz- eboren ; verwant.
connect [kanekt] vt verbinden, vereenigen, aaneensluiten, aansluiten, hoppelen ; highly c.,ed, van zeer hooge
familie; vi aansluiten, correspondeeren.
connection [kanekSan] zie connexion.
connective [Icanektiv] aj verbindend ;
sb verbincli.ngswoord.
connexion [kanekSan] verbinding, verband, samenhang ; verbintenis ; aattslui•
ting (v. spoorwegen); (vleesche:ijke) gemeenschap ; familie(betrelcking), bloedverwant, handelsvriend ; clientele ; dokterspraktijk ; the Methodist cv, de
Methodisten ; in this (%), iii verband
hiermee ; in (,/ with, met betrekking
tot ; in verband met ; in aansluiting met.
conning-tower [souit3-tarn] uitkijk(toren), comma ndotoren (v. onderzeeer).
connivance [lonaiv.-ms] oogluiking.
connive [kanaiv] vi in c, at, oogluikend toelaten, door de vingers zien.
connoisseur [konisifia] (kunsOlcenner.
connotation [kononteiSdn] bijbeteekenis.
connote [katioitt] insluiten, (mede)aanclniden, (me.le ► beteekenen,

I

vett ; overwinnen ; vi de overwitining
behalen, zegevieren.
conquerable [holkarab'l] overwinbaar,
te overwinnen.
conqueror [lcolkara] overwitinaar, veroveraar ; play the cv, de beslissende
partij spelen.
conquest [korlk wast] overwirtning, veroveringt ; cottquete.
Conrad [hottrad] Koenraad.
consanguineous [konsalgwinias] verwant in den bloede.
consanguinity [konsar3gwiniti](bloed)verwantschap.
conscience [konSans] geweten, bewustheld ; he had the cv to..., hij had de
brutaliteit our...; in (all) c,, in trouwe,
in gemoede, voorwaar ; in Gods naatn,
Loch; c, clatase, clansule in een wet,
die andersdenkenclen op grond van gewetensbezwaren vrijstelt van zekere
verplichtingen ; m.)-keeper, zielverzorger, biechtvader ; c, money, gewetensgeld (gezoliden voor te weinig betaalde
belnsting).

conscientious[lratiSenSas]conscientieus,
nauwgezet, schroomvallig; gewetens...

conscientiously [kanSenfasli] nauwge-

zet; op grond van gewetenshezwaren.
[hanSenSasnis]
conscientiousness
nauwgezetheid, schroomvalligheid.
[lconSdnalfl]
billijk, redeconscionable
lijk.
conscious [konjas] bewust, gewaar ;
c, of, zich bewitst van.
consciousness [conSasnis] bewustheid,
bewustzijn.
conscript [konskript] aj ilizesclirev en ;
the cv fathers, patres conscripti : de
beschreven of v:oede vaderen ; sb dienstplichtige, loteling.
conscription [katishripSan] verplichte
krijgsdienst bij loting, conscriptie.
*consc. iptionist [kanskrippnist] voor.
stander der conscriptie.
consecrate [konsihreit] aj gewijd, ge.
heiligd ; vt toewijden, (in)wijden (een
herk), heiligen; RK consacreeren.
consecration [konsikreiSan] (in)wij•
ding, heiliging; RK consecratie.
consecution [konsikjilSan] (logisch)
gevolg; opeenvolging, reeks.
consecutive[kansekjativ]opeenvollzend,
(achtereenivolgend ; gevolgaandnidend,
gevolg.
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consensus
consensus [kansensas]

over6instem-

ming.
con ,ent [kansent] vi toestemmen, zijn
foestentining geven (om to); instemmen
sb tbestemonet with),
ming, inwilliging; with one cv, eenstemming, eenparig.
consentaneotis [konsenteinios] overeenstemmend (met to).
C'onsentient [kans.enSant] toestemmend;
overeenstenitnend; eenstemmig.
consequence [konsikwans] gevolg, uitverking; gevolgtrekking; belong, be.
teekenis, gewicht ; invloed ; by (in) cv,
dielvengevolge• in cv of, ten gevolge
Of little "0, van weinig belong;
a _matter of cv, een gewichtige zaak;
money is of no cv, op kosten wordt
:iiet,gelet; they were playing at c ■is,
?ij "maiden . protocollen op.
consequent [Iconsiktvant] aj daarop of
' daaruitvolgend; 'consequent; sb gevolg,;
'
volgende term.
cOnsequential[konsikwanSal] volgend;
gewicittig, ingebeeld, verwaand.
consequently [lconsikwantli] diensvolgens,, bij gevolg.
conservancy [kansfiv-ansi] op-, toezicht,
bewaring; college van toezicht.
conservation [konsoveiSan] bewaring,
' behoud, instandhouding;cv of energy,
behond Van arbei !sverniogen.
conservative[lcansavativ] aj bewarend,
behoudend, conservatief ; sb behoudsman, conservatief.
conservator [const)veita] bewaarder,
op, leiter ; custos.
conservatory ElcansOvatari] aj bewa.
rend ;• behoudend ; sb bewaarplaats;
wintertuin, serre , broeikast; Is conservatoire,
conserve [kansfpv] vt bewaren, intnaken
(vruchteft), in stand houden, behouden;
conserveeren; sb ing,elegd fruit, ingemaakte groyne.
, .:onsider [kansida] beschouwen, bezien ;
letten• op; in Overweging nemen, overwegefi, !moan, (be)denIcen; in aan-

consonant

consideration

[IcansidareiSan] beschouwing, overweging, bedenking ; aanzien ;
achting; zorgzaamheid, attentie, consideratie; vergoeding ; the cost is no cv,
kon't niet in aanmerking, op den prijs
zal niet gelet worden ; in cv of, uit
aanzien van, net het oog op ; ter wille
(vergelding) van ; take into No, in overweging, in aantherking nemen ; he sold
it for a cv, hij verkocht het voor een
klein winstje; on no cv, not on any
mo, voor geen geld van de ‘vereld, tot
geen prijs ; out of cv to, net het oog
op, ter wille van.

considering [kansidaril] aangezien;
de omstandigheden itt aanmerking ge:mitten, naar omstancligheden.
[Icansain] overdragen, overgeven, toevertrouwen ; opdragen; in
commissie zenden ; SH toestemmen;
cv to writing, op schrift brengen,aan
't papier toevertrouwen, opschrijven.
consignee [konsaini] factor, commissionoafr.

consign

consignment[kaasainmant]overdracht;
consignatie, factuur(tje).
[kausist] bestaan ;m0 in, bestow'
in; cv of, bestaan uit ; iv with, overeenstemmen, samengaan met.
consistence [kansistans] c,cy [-si]
dichtheid, vastheid, samenhang, consequentie.
consistent[lcansistant]dicht,vast, softly'•
hang end ; overeenstemmend, zich gelijlc
blijvend, consequent; cv with, bestaanboar of vereenigbaar 'net.
consistorial Ekonsist2rialiconsistoriaal,

consist

tot den kerkeraad behoorende.
consistory[konsistari, kansistari] Icerkeroad, consistorie.
consociation [konsottfi-eiSan] vereeniging, verbond; bond.
consolable [Icansoulabl] troostbaar.

consolation pconsouleiSan] troost.
consolatory Dcansolatari] troostend.
'console [Iconsoul] sb console.
`'console [lcansoul] vt troosten, vertroosten, opbeurett.

his
pinion, wel overwpgen; put on his
cap, over een laok - nadefiken;

consoler [kansoula] trooster, troosteres.
console table Donsoul•teibli console.
consolidate [kansolideit] vt vastmalcen,

vie considering.
considerable [Icansidarqb'l] aanzienlijlc,
nanmerkelijk ; erg.
considerate [kausidarat] zorgzaaM, op-

verharden, heckler maken; vereenigen;
consolideeren; vi vast, dint of hard
worden.
consols [Icansolz] de Engelsche geconsolideerde staatsschuld.
consonance [kcnsonans] cvcy [-si]
gelijkluidendheid, overeenstemming"2.

ierking neaten; achtene;

lettend, attest, kiesCh.

c 0 nsiderateness [Icansidaratnis]

zorgiaantheid,._oplettendoeid, atteinie; kiesch-

consonant[konsanant]ajgelijkluidend,

consortaniness
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consuetude

overeenstetnmend (met .with); sb mede- constitute [kbnstitifit] samerstellen,
(uit)maken, vaststellen vormen; titstelklinker.
tioemen, constilen, aanstellen tot, be
consonantness [konsatiantnis] gelijktueeren ; the cNsd authorities. de ge
luidendheid, overeenstemtning.
'consort [konsat] sb makker ; echtg,e- stelde machten.
noot, gemaal •
meelegger; Prince r..), constitution [konstitjuSati] samensteiling, vorming, inrichting, gesteldheid ;
Prins Gemaal.
=consort Ekansct] vi oingaan (met with); constitutieo, (I ichaa ms)gestel ; staatsregeling, grond wet.
samengaan, overeenstenunen (met with);
vt vergezellen, begeleiden, escorteeren. constitutional [konstitjuSanal] aj van
conspectus [kanspektas] (algenteen) het gestel ; grondwettelijk, -wettig, constitutioneel, constitutie...; sbgezondheidsoverzicht.
wandeling.
conspicuous [kanspikjuas] in het oog
[1<onstitjuSatialist]
vallend, duidelijk zichtbaar, uitstekend, constitutionalist
ijverig
constitutioneel.
ttitblinkend : they were c% , by their
absence, zij schitterden door atwezig- constitutive [kanstitjutiv] samenstellend, xvezenlijk; bepalend, wetg,evend,
maakte,
heid ; he made himself
parts, bestanddeelen.
verordenend;
dat alter oogen op hem gevestigd %verde'',
constrain [kanstrein] bed wingen, dyvintrok de aandacht.
gen,
noodzaken
;
vastzetten,
opsluiten ;
conspicuousness [kanspikjuasnis] (iii
•
c.ded, gedwongen, onnatuurlijk.
het oog vallende) duidelijkheid.
conspiracy [kanspirasi] c•ration,[kon- constrainedly [kanstreinidli] gedwonspireiSan] samenzwering, samenspan- gen, onnatuurlijk.
constraint [kanstreinf] gedwongenheid;
conspirator [kanspirata] satnenzweer- (liits)dwang.
constrict [kanstrikt] samentreklien.
der.
conspire [kgnspaia] vi sanienzweren, constriction [kanstrikSan] samentrek•
king.
samenspannen ; vt beramen.
constable [ktunstabl, konstabl] politic- constrictor [lcanstrilcta] kringsfuitspier;
boa constrictor : reuzelislang.
dienaar, agent ; connetabel, opperstalconstring t [kanstrind3ant] samensneester ; commandant.
constabulary [kanstabjulari] sb politic- trekkend (middel).
construct [kanstripkt] bouwen, oprichmacht ; aj
ten, aatileggen ; iii elkaar zetten, makeit,
Constance [konstans] Constanz II Con•
samenstellen ; §construeeren.
stantia.
constancy [lconstansi] standvastiglieid, construction [onstrDkfati] bouw ;
samenstelling, inrichting, oprichti n a ;
bestendigheid, vastheid, trouw.
constant ['constant] aj standvastig, be- aanleg ; maaksel ; constructie; zinsbonWr,
woordvoeging ; uitlegging, verklaring ;
stendig, vast, gestadig, aanhoudend ; sb
put a bad, favourable, good cv
constante.
Constantine [konst3ntain] Constantijn. upon any one's words, een slechte,
Constantinople [kanstantitioup'1] Con- gunstige, goede uitlegging aan iemands
woorden geven.
stanti 'lope'.
constellation [konstaleiSon] sterren- constructive [icanstryktiv] bouwkundig, bouw...;opbouvvend ; door a fleididg.
beeld, gesternte.
consternated [konstaneitid] ontsteld, constructor [Icanstriokta] bousver, vervaardiger, scheepsbouwineester.
verslagen.
consternation [konstaneiSan] ontstel- construe [konstru, kanstra] verbinden
partes
outleden, uitleggen, verklaren ;
tenis, verslagenheid.
constipate [konstipeit] constipeeren, Ina k en.
den in
[konsvbstanSal]
consubstantial
(ver)stoppen, liardlijvig makers.
constipation [konstipeiSan] cotistipatie, wezen.
consubstantiation[konsvbstanSi-eiSen1
verstoppi nu, hardlijvigheid.
constituency [kanstitjuansi] de ge- consubstantiatie : het gelijidlidig aan ,
wezig zijn van 't vleescli en bloed var
zanienlijke kiezers, kiesdistrict.
constituent [Icanstitjuant] aj samenstel- Christus in brood en wijn van hel
Avondmaal.
lend, vormend, constitueerend ; sb lastgever, gernachtigde; kiezer; client; be- consuetude [konswitjad] gewoonte, ge.
bruik, gewoonterecht, f adat.
standdeel.

consul
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:onsul [Iconsiol] consul,.
onjula] consulair ;
:onsular
consulaire factuur.
;.,ortsulate [konSulat] consulaato, consulaatscnap.
consult [kansult] vt consulteeren, raadpiegen, to rade gaan of rekening houden
one's pillow, zich op lets bemet ;
slapen ; vi beraadslagen (over on, about).
consultant [kanspitant] raadpleger;
,:onsulteerend geneesheer.
consultation [konsvIteiSan] raadpleging, beraadslaging; consult.
consultative [konspltativ] ( raadge.
consultatory [kanspltatari] f vend, ad' viseerend.
consumable [kansifttnab'l] verteerbaar.
consume [icansiant] vt verbruiken,(op)gebruiken, verteren 2 , verorberen; fig
veyslinden ; vi uitteren.
consumer [katisiuma] verbruiker, afnemer, constituent.
[fans/mit, konsomit] aj
, consummate
volkomen, volinaakt, volleerd, doortrapt.
consummate [consanieit, kansomeit]
vt voltrekken, voltooien, voleindigen.
consummation [lconsameiSati] voltrelcking, voltooting, voleindiging, elude,
doted ; vervulling ; oplossing.
consumption [IcanspinSati] vertering,
verbruik ; (uit)tering.
consumptive [kansDnitiv] aj verterend,
verslindend ; teringachtig, tering,..; verbrniks...; sb tering lijder.
contact [kontakt] aanraking, betrekking ; contact ; come into cad with,
in aatiraking komen met; make or
break cv , een electrischen stroom waken
of verbreken ; md•breaker,automatische
stroonisluiter, verbreker.
contagion [kanteidpn] besmetting, beinv toed, aanstelcelijkheicr;
stnetstof.
contagious [canteidps] besinettelijk ;
a a tistekelijle2 ; suet...
contagiousness [kanteid3aSnis] besmettelijk het d, aanstekelijkheid , .
contain [k9itteiti] bevatten, inhoudeno,
insInitett ; in tooth !louden, bed win.2.en.
contaminate [kdittainineit] besmetten,
bezoedelen, bevlek ken.
contamination[kantainineiSan] besinetthw, bezoedeling, bevlekking.
contango [kantailgott] contango: rente
wececs nitstel van betaliug van gekochte
effecten.
contemn [kantein] minachten, versinad en, veracliten.
contemplate [kontampleit,lcantempleit]

contestable

vt bescitouwen, bespiegelen, overpein-

zen; voor oogen hebben; denken over :
van plan zijn, ten doel hebben ; vi
peinzen.
contemplation [kontampleiSan] bescitou wing, bespiegeling ; overpeinzing ;
in cv, in over wetting.
contemplative [kantemplativ] beschouwend, bespleg,elend, nadenkend.
contemplator [kontempleita] beschouwer, bespiegelaar.
[kantemparani-iti]
contemporaneity
gelijktijdigheid.
[lcantempareinias]
contemporaneous
gelijktijdig,van (uit) denzelfden (leef)tijcl.
contemporariness [kante ► pararinis]
gelijktijdigheid.
contemporary [kantemparari] aj gelijKtijdig; van denzeltdett (leef)tijd ; sb
tijdgenoot ; zusterbiad.
contempt fkantemt] min-, verachting;
beneath cv, beneden kritiek ; hold in
md, mina chten.
contemptible[kantemtibl] verachtelijk,
nietswaardig ; sb in: French's c,s,liet
„verachtelijk legertje" van French.
contemptuous [lcaittennivas] veraclttettd, veracittelijk ; a mi look, een
verachteliike bilk.
[lcantemtjuasnis]
contemptuousness
veracntelijklieid.
contend [kantend] vi strijden, twisten,
vechten kampen (met with, voor, naar
for); vt' betwisten; bepleiten ; beweren.
lcontent [kante:it] sb tevredenheid, voldoening, genoegen it inhoud, omvang,
grootte ; to one's heart's cam, naar
hartelust; ,table of) c,s, inliond(sop.
gave.
'content [kantent] ajtevreden, voldaan,
vergenoegd; sb in: (,,s, vodirstemmers;
vt tevreden stellen.
contented [kantentid] tevrecleti.
contentedness Dcantentid las] levredenheid.
contention [IcantenSon] twist.
contentious [kantenSas] is istziek.
contentment [kantentinant] tevredenheid.
conterminous [kantiiminas] grenzend
aan, dezelfde grenzen hebbend, sate
vallend act de uiteinden.

sb geschil, twist,
(wed)strijd, wed kamp.
[kantest]
vt
bestrijden, bet wis-'contest
ten; (..) a borough, zich candidaat
► contest

stellen ; vi twisten
(oin for).

► net

lcampen

contestable Ckantestalii] betwistbaar.

contestant

contraposition
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contestant [kantestant] bestrijcier,tegenstander ; cleelnenter (aan wedstrijd).

contestation [kontesteiSan] strijd, bestt ijding, twist ; geschil, disputa.

context [kontikst] samenhang, verband.
contexture [kantekstja] (samen)weefsel,
sanictiliang; samenstelling, bouw, opzet
(v. literair werk).

contiguity [kontigjuiti] aanpaling, aangrenzing, belending,samenhang; nabijheid.

contiguous [kantigjuas] aanpalend, belendend, rakend, aangrenzend.

continence,,,cy [kontinans, -si] ont-

houding, zelfbeheersching, kuischheid.
'continent [kontinant] aj zich onthoudend, sober; '<nisch.
"continent [koritinant] sb vaste land;
SH hulsel.
continental [kontinental] aj van het
vaste land; the cv system, bet continentaalstelsel (van Napoleon I); sb
vastelandsbewoner.
contingence, c■dcy [kantincl3ans, -si]
toevalligheid, toevallige omstandigheitt ;
mogelijkheid of gebeurlijkheid; voorkomende gelegenheid, eventualiteit ; ge
val ; gebeurtenis; onvoorziene uitgave.
contingent [kantind3ant] aj toevallig;
mogelijk, eventueel, gebeut lijk ; onzeker ;
afhankelijIc (van on), gepaard gaande
(tort on); sb eventualiteit ; contingent,
aandeel, bijdrage.
continual [kantinjual] aanhoudend,gestadig, voordurend, bestendig.
continuance [kantinjuans] aanhoudendheid, voortduring, voortzettingo,bestendiging, duur; verblijf.
continuant [Icantinjuant] open of aangehouden medeklinker.
continuation [kantinjtieiSan] voortzetting, vervolga; prolongatie; cvs, Lange
slobkouseu ; S pantalbn; (vday, beursdag, waarop de coptango rente verrekend wordt.
continuative [kantinjuativ] voortzettend, voortdurend; grant niet beperkend.
continuator [kantinju-eita] voortzetter.
continue [iontinjti] vi aauliouden,voortduren; voortgaan 'net, doorgaan 'net,
blijveno, aanhouctend...; vt voortzett2n,
vervolgen, bestencligen; verlengen; to
be (-,d, worcit vervolgd.
continued [kantinjud] aanhoudend,
voortdurend, onafgebroken.
continuity[kontinjaiti]samenhang, verband ; §continuiteit.

continuous[lcantinjuas]samenhangend;

onafgebroken ; doorloopend ; voortdurend.
contort [kant2t] draaien, verdraaien,
(ver)wringen.
contortion [kant2ign] verdraaiiug, verwringing, verrekking; bocht (waarin
men zich wringt).
contortionist [kant9Sanist] woordverdraaier ; slangenmensch.
contour [kontua, kantila] onitrek.
contra[kontra] prep tegen; perc,,daarentegen; sb creditzijde.
contraband [kontraband] sb contrabande, verboden handel, sluilchaw' el ;
smokkelwaar ; aj gesmokkeld, •

contrabandist [kontrabandist] smokkelhandelaar, snrolcicelaar.

contrabass [icontrabeis] contrabas;
tuba.
'contract [kontrakt] sb verdrag, con-

tract, overeenkomst; verloving; cv work,
aangenomen werk.
!'contract [Icantrakt] vt samentrekken;
itilcrimpett ; aangaatt, slniten ; aannemen,
opvatten, oploopen, zich op den pals
haler; contracteeren; vi zich samentrekken, inkrimpen; c, for, contracteeren, zich verbinden tot.
contracted [kantraktid] samengetrokken ; verkort; verloofd.
contractibility [kantraktibiliti] samentrek baarheid.
contractible [kantraktibl] voor samentrekking, verkorting vatbaar; (zich)
samentrekkend.
contractile [kantralctil, -tail] samentrekkend.

contraction [kantral(San] samentrekking, verkorting;

contractor [kantrakta] contractant, aa n-

neuter, leverancier; samentrekker (spier).

contradict [kontradikt] tegensprekcn,

weerspreken, otakennen.
[kontradikSan] tegenspraalc, tegenstrijdigheid.
contradictious [kontradikSas] tegenstrijdig, tot tegenspraak tt. eneigti, gaarne
in de contramine.
contradictory [lcontradiktari] tegenstrijdig, tegensprekend; ontkennend;
strijdig (met to).
contradistinction [kontradistirlkSan]
tegenstelling,.
contradistinguish [kontradistiggvviS]
(door tegenstelling) onderscheiden.
contralto [lcontraltou] Jalt(stem).
contraposition [kontrapaziSan] tegenstetting.

contradiction

contraptions
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contraptions [kantrapfanz] S gereedschappen, spoiler); uitvindsels.
contrariety [kontraraiati] tegenstrijdigheid; contrast ; tegen werking, tegenslag;
weerstand ; hindernis.
contrariness [Icontrerinis] dwarskoppigheid.
contrariwise [koutrariwaiz, kantreriwaiz] integendeel; in tegenovergestelden of anderen zio, a ndersom, verkeerd.
contrary [kontrari] aj tegengesteld,
strijdig ; tegen...; P gaarne in de contramine, dwars; cv to, in strijd met;
sb het tegen(over)gestelde, tegendeel;
on the cv, integendeel, daarentegen.
'contrast ['contrast] sb tegenstelling,
contrast.
vt tegen elkander
- contrast [lcantrast]
stetter', stellen tegenover; vi een tegenstelling vormen (met with), afsteken bij,
contrasteeren (met with).
contravallation [kot3travaleiSan] X
lege!' verscha
contravene Dontravinj tegenwerken,
weerstreven, belemineren ; overtreden.

contravener , [lcontravina] overtreder,
overtreedster.

contravention [kontravenfan] overtreding ; in cv of, in strijd inet.
contributary [lcantribjutari] aj bijdragend ; schatplichtig;(vstream, zijrivier;

sb schatplichtige.
contribute [1<aritribjut] it toebrengen,
medewerken, helper'.
bijdragen ;
contribution EkontribjCiSan] bijctrageo,
contribtitie, belasting, brandschatting ;
lay under (N.), brandschatten; fig gebruik maken van, !mitten uit.
contributive [kantribjutiv] bijdt agend,
cede weekend.

contributor tkantribjuta] contribuant,
bijdragende niedewerker.
'7ontributory [Icantribjutari] aj bijdravend, inecle vverkend ; sb medewerker;
(gewezen) deelliebber, inede aanspralcerijic bij liquidatie.
contrite [kohtrait] berouwvol, door
wroeging verteerd, boetvaardig.
pcontrijanidiep berouw (over
zonden), wroeging.
contrivance [cantraivans] vindingrijlcheld, (uit)vinding, kunstgreep, list ; mid•
del, toepassing, toestel.
contrive [kantraiv] vinden, nit-, bedenken, verzinnen,berainen, overleggen,
het aanle
ggen; cap to, weten te...
contriver [Icantraiva] uitvinder, -ster ;
plannenmaker ; intrigant.
sb tegenhot.k; con-

'nntrol [kantroul]

convention

trole, foezichf ; beperking; bedwang;
(zelf)beheersching, macht ; vt contraleeren; bedwingen, in bed want; of in toom
'louden, beheerschen, regeeren; vr cv
oneself, zich inhouden.
controllable [lcantroulabl] aan toezicht
en dwapff onderworpen, beteugelbaar,
te controreeren.
controller [kantroula] controleur, opziener, toeziciithouder, verificateur.

con troversial

[kontravhSal] poletnisch,

t wist...

controversy[kontraviisi]

eschi I, strijcivraag, twistgeschrijf, redetwist, disputit,
debat ; without
bniten kijf.
controvert . [Icontravbt, kontravfit] bet wisten, bestrijden.
controvertible [kontraviAtibl] bet wistbaar.
contumacious [kontjunieiSas] weerspannig, weerbarstig, zich verzettend;
jar ongehoorzaam.
[kontjumasi] weerspannigheld, opzettelijke ongehoorzaaniheid aan
. een rechterlijk bevel, het ni et verschijnen.
contumelious [kontjuinilias] smalend,
hoonend, minachtend.
contumely [kontjuntli] smaad, boon,
schimp, beschunping, minachting.
contuse [kantjilz] kneuzen.
contusion [kantiii3an] kneuzing.
conundrum [1tanDindram] raadsel,
woordspeling, f aardigheid.
convalesce [konvales]' herstellen, beter
wor den.
convalescence [kon valesans] lierstel
(van gezondheid), boterschap.
convalescent [konvales3nt] al lie7. stellend; acv home, een tehuis voor herstellende zieken ; sb herstellende
convection [kanvekSan] voortplanting, overbren,ging, (warmte)begeleiding.
convene [lcanvin] vt bijeen-, same!).
roepen, oproepen ; vi bijeen-, samen',omen ; overeenstemmen.
convenience, -ency Ekon vinians,
geschiktheid,gepastheid, gerief, ge maks, ;
at your (,), als 't a gelegen kontt ; bij
geleg,enheid.
convenient [kanvinidnt] gemakkelijk,
geriefelijk, geschikt ; gelegen koniedd ;
(Hat bij ; vlak bij de hand ; if you can
make it cv, als het u convenieert.
convent [1:onvant] klooster.
conventicle [kali ventikl] helm elijke
godsdienstige bijeenkonist of bedelittis
(der Nonconformisten & Dissenters).
convention [kanvenSan] bijeenkomst,

contumacy
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conventional

Cooky

vergadering; overeenkomst, verdrag, conveyer [kauvela] overbrenger ; transverbond, afspraak; (de) conventie, de
porteura.
conventioneele vorrnen.
convict [konvikt] sb veroordeelde; als
conventional [lcgnvenSanal] ove•eenv,e- al gevangenis ..; straf...
komen, afgesproken, bedongen, stilzwij- `2 convict [canvikt] vt schuldig verklaren,
geed vastgesteld, door het gebruik ge•
schuldig bevinden, veroordeelen ; overwettigd, conventioneel.
tnigen (v. schuld, misdaad).
conventionalize [kanvenfanalaiz] con- conviction [IcanvikSan] schuldigbevinventioneel mattes; styleeren.
ding, -verklaring, veroordeeling; (vaste)
conventual [kanventjual] aj klooster- overtuiying.
lijk, klooster...; sb kloosterling(e).
convince [1(am/ins] overtuigen.
converge Ekanvi)4:j convergeeren, in convincing [lcanvinsiq] overtuigend.
een punt samenloopen.
convivial Dcanviviall feestelijk, vroolijk,
convergent,-ging DativiMput, •d3irl]
gezellig.
convergeerend, samenloopend.
conviviality [icanvivialiti] feestelijkconversable Datil:1%AI] spraakzaam,
heid, tafelvreugde; vroolijkheid, gezel•
gezellig, onderhoudend.
ligheid.
conversant [kanvbsdnt] getneenzaam convocation [IconvokeiSon] op-, bijeen(met with); bedreven, tehuis, ervaren
roeping, bileenkoinst; provinciale sy(in in); vertrouwd ( ► et with).
node der Engelsche Staatskerk ; Z senaat
conversation [konvaseiSgn] conversa- (Oxford).
tieo, samenspraak; (geslachtelijk) verkeer, convoke [kanvo Ilk] op-, bijeetsroepen.
onsgang.
convolve [lonvolv] samenrollen.
conversazione [konvasatfouna] meerv. convolvulus [konvolvjalas] A winde.
c, oni [-ouni] (literaire of artistielce)
convoy [icgtivoi] vt (be)geleiden, con-

soirée.

converse [lcativfis]

voyeeren.

vi converseeren, I t'convoy [iconvoi] sb geleide, konvoolo,

spreken, zich onderhouden; Comgaan
(met with); vt converteeren.

dekking.

convulse [lconvuls] krampachtig samentrekken, stuiptrekken, scholcken; bec../cl
with laughter, schudden van 't lachen.
, converse [conviis] (7] otngekeerd ; sb convulsion [lcanvvISan] kramp-, stuiphet omgekeerde; couversie, herleiding. trekking; schole ; schuddiug (v. lachen);
conversion [kanvi)Sdn] omkeering,om- • c..,s, stuipen.
zetting, verwisseling, verandering, con- convulsive [kanvvlsiv] kramp-, stuipachtig
versie ; herleiding; bekeering.
conversive [kanviisiv] omzetbaar; ge- cony, coney[kouni,l(Dnillconijintdupe;
zellig, spraaknatn.
c,-catcher, (boeren)bedrieger.
convert [kanvi)t] vt otuzetten, veran- conyza [Iconaiza] 51:1, vlooienkruid.
coo [kit] kirretv2 ; mitmekoozen.
deren, owl- el:ellen; bekeeren.
t'cohvert Doily IA] sb bekeerling(e).
cook [ h uh] sb keukenmeid, kookster;
convert bility [kanviAibiliti] onszet-, kok; vt Icoken, lclaarmakets, berei0.-n;
Cconverse [Iconviis] sb omgang, ge-

sprek.

omkeerbaarheid; verwisselbaarheid.

vervalschen (een balans), knoeieu met,

convertible Elcativi)tib'l] oinzet,

flatteeren (v. cijfers, balans enz.); ,-,
omany one's goose, S ientand zijn vet
keerbaar; verwisselbanr.
convex [konvelcs] a/ convex, bol- geven (ook : dooden); c, sip, opwnr-

(rond).

convexity

men; cv up a story. uit zijn dnins

zuigen, verzinnes.
[lcuica] kooktoestel; koolcappel,
-peer,enz.; vervalscher (v. rapporten enz.);
S nekslag.
cookery [kukari] kookkunst U P voor
hukri; mi•boolc, kookboek.
cookie [kuki] Sc(Icrenten)broodje, Am
koekje.
coolcroom [kukrum] keuken ;
0 [huts.
cooky Duki] kolc(kin).
of ,i , vervoermiddel(en).
conveyancer [kanveionsa] maker van Cooky Dukii F reiziger suet (Coolc)'Sbiljesten).
aides' van overthacht; S zakkettroller.
Dcanveksitil bolheid, convexheid.
convey [Icgrivei] overbrengen, transporteeren, vervoeren, dragen (Haar het
graf); overdragen ; geven ; overnemen,
ontleenen, S in de vvae!it steepen.
conveyance [kanveigns] het overbren•
gen, transport, vervo2r; overdracht;
vaartuig, voertuig, riitnig ; weg; means

cooker

cool
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copulative

cool [kilt] aj koelo, frisch ; lauw; Icahn; (cope [kotip] sb kap, koorkap, sIttier ;
(dood)leulc, brutaal, onverschillig; a N., verwtilfsel, (hemel)gewelf.
answer, eert leek (oribeschaamcl) ant- =cope [koup] vt bekappen,(be)deleleen1
vi in : N., with, het opnemen of vechten
woorci; it cost me a N., hundred, F

tegen, den strijd aanbinden net net
hoofd bieden aan; of-, dankunnen;
voorzien in of voldoen aan (aanvragen),
uitvoeren (bestellingen);cedwith clients,
bedienen ; we can't N., with the
demand, wij letinnen niet aan alleaanvragen voldoen ; cw with so many
patients, helpen.
Copenhagen [eoup'nheig'n] Kopenhagen; als aj: Kopenhaagsch.
winkelschip.
coper [kottpa]
Copernican DoupDnikani van Copernicus.
cope-stone [icoup-stoup] sluitsteen,delcsteen.
copier [lcopia] na.,afschrijver; nabootser, naaper; F copieerpotlood.
coping Dottpit3] kap (v. e. gebouw),
(mtuir)afdelcldrig, deksteen.
copious [lcoupias] overvloedig, uit.
voerig, rijIc(elijk), ruins.
copiousness [koupiasnis] overvloed(igheld), rijkdom (v. e. taal), weelderigheid
(v. stiji)
copper [kopa] sb rood koper ; ketel ;
koperen geldstuk ii S klabak,diender;
kopergerei ; kopergeld, centers ; hot (..),
haarpijn, katterigheid; aj koperen; vt
(ver)lcoperen, net koper bekleeden.
copperas [leopards] koperrood.
copper-beech [kopa-bitS] bruine bottle.
copperhead [kopalied] koperslang.
copper-nose [kopa.nouz] roode nests.
copperplate [lcopa-pleit] koperplaat ;
lcopergravtire.
copper-smith [kopa.smil,] koperslager.
copper-wire [kope-waid] koperdraad.
copper-worli(s) [kopa-wble(s)] koperpletterij.
copper-worm [lcopa warn] paalworm.
coppery [kopari] koperachtig, koperhoudend.
coppice, copse [kopis, kops] alekerco-ordination [kou-9dineifan] -natess maalshout,liakhout,lereupelhout,kreupelDosch.
[kott-getinitnis] gelijkheid in rang ; copra(h) [kopra] coprah.
Copt [Icopt] sb Kopt; aj Koptisch.
nevenschikking.
coot [kilt]
waterhoen, koet; as Coptic [koptik] Koptisch.
koppel wed: woord
zoo kaal als eery biijartbal. copula [kopjuls]
bald as a
cop [kop] sb S klabak, diender ; vt op (zijn); verbinding.
copulate [leopjuleit] zich koppelen,
den lcop tikken; pakken, inrekenen.
paren.
copal [kotipdl] copal(gom).
copartner [kou-parna] deelliebber, cont- copulation [kopjuleiSan] koppeling,
paring.
pa goon.
copartnership [lcou-pittnaSip] deelheb- copulative [kopjulativ, -eitiv] aj vet'.
bindend; sb verbindingswoord,
berschap, vennootschap,

het kostte me niet 'neer of minder dan
honderd pond, de bagatel van honderd
pond ; sb koelte ; vi & vt koelen, verleoelen, afkoelen ; lie was c,ing his
heels, hij stond te schilderen, te antichambreeren of te blauwbekken.
cooler [Icilla] lcoeldrank; koelvat, -kan.
koel
cool-headed
coolie, cooly [kali] koelie.
coolness [kalnis] lcoelheid, koelbloedigkalmte; leulcheid, aplomb; ver*coolth [1411j)] 'melte. [koelitig.
coons [lcuni] wagensineer; koletistof,
roet.
coomb [kfun] = 4 bushels, maat van
145 Liter Ilkom : dalholte.
waschbeer ; S kerel, gladcoon [ken]
janus; he is a gone cv, S hij is voor
de hasten.
coop [lp] sb kippeulcorf ; vt c, in (up),
onsluiten.
:ooper [kap] sb kuiper ; half (stout) en
ring (porter bier); 0 winkelschip; vi
kuipen ; vt inkuipen ; besiaan ; S knoeien
net; cv tip, F oplenappen.
cooperage[kuparid3] kui ploon,kuiperij,
kttiperswerk.
co-operate [kott.opareit] niede-, samenNV erkem.
co-operation [Icou-opareiSan] mede-,
sa men werking.
co-operative Doti oparativ] medewer.
kend; roi-store, cooperatieve winlcel.
co-operator[Icou opareita] medewerleer.
coopery [kapari] kuipersambacht, leuiperij.
co-opt Doti opt] co-opteeren, als lid
assuineeren.
ico.ordinate [kou-2dinit] aj van de.
zelfde orde, rang, nt:icht ; nevengeschilet.
.-!co-ordinate [koti.Qdineit] vt gelijk of
op emit Wit stellen, nevenschikkend or.
clerren.
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copy

corned beef

Copy [kopi] sb afschrift, nabootsing, cordon [1:2datt] (orde)Iint, snoer, band ;

intuirlijst; X cordon, keten van millnamaalc,copie3; kopij, kopijrecht ; exemtaire posten.
plaar; schrijfvoorbeeld ; vt afschrijven
(dikwijIs met out, sours off), na-, over- cordovan [1:2davan] Corduaansch of
Spaansch
leer.
schrijven, copieereno, nabootsen, nadoen,
corduroy [kodaroi] geribd soort bownainaken.
bazijti; c,s, broelc van corduroy.
copy-book [kopi bulc] (schoon)schrijfcordwain [1:2dwein] Corduaansch of
boek.
Spaansch leer.
copy-hold [kopi-hould] leen, erfpacht.
copy-holder [kopi•houlda] leenbezitter, cordwood [k2dwud] vadenthout.
core [Iccd] sb binnenste, liars•!, kern",
eripachter.
kloklmis (v. e. appel); rotten at the:N.',
copyist [kopi-ist] afschrijver, naschrijvan binnen tot ; rotten to the (Ni, door
ver, copiist.
en door rot; vt ontker ► en, het Idol:1111;s
Copy-inoney [kopi-inuni] (schrijvers)honorarium.
uithalen van.
copyright [kopirait] sb Icopijrecht; vt Corea [koria] Korea.
co-respondent [kon-rispondant] aanzich het kopijrecht verzekeren.
geklaagde minimar bij een echtschei•
copy-slip [kopi slip] schrijfvoorbeeld.
dingsproces.
coquet [kouket] a] coquet; vi coquetcorf [Of] stand of bale urn erts of steettteeren`2, zoelcen to behagen.
kool to vervoeren ; vischmand.
coquetry [kottkitri] coquetterie, behaagzticht
coriander [Icorianda] 0 koriander.
Coquette [kouket] sb coquette; vi coquet- Corinth [I, orinj,] Korinthe.
teeren.
Corinthian [korinNan] ajKorinthisch ;
loszinnig , losbandig; sb Korinthier;
coquettish [kouketiS] coquet, behaagposbol.
corium Ckoriam] lederhuid.
ziek.
coracle [korak'I] visschersboot (Wales cork [k9k] sb kurk, stop, prop, dobber ;
en Ierland).
kurkbaom; of kurlcen ; vt (dicht)I,urken,
zwart waken met gebrande kurk.
coral [koral] sb koraal ; koralen tandcorkage Fk2k1d31 kurkengeld.
ring ; of koralen; koraalrood.
coralline [koralain] aj koralen, koraal- corked [k9kt] gekurkt; 'mar de kurk
achtig, koraalhoudend; sb koraahnos.
sinakend.
corallite [koralait] koraalsteen.
corker [1:9ka] S afdoend argument,

corban [kQban] offer(geld) (bij de Israleugen van je welste ; pracht(siuk).
elieten); aal ► oezenkorf, aalmoes.
cork-screw [kQlc-slcrii] kurketrekker ;
ced.stair(s),
wenteltrap.
corbel [1:2bal] karbeel, kraagsteen.
corbeil [1(Qrbal] X schanskorf.
corky [k2ki] kurkachtig ; naar de kurIc
smakend; F uitgelaten, loszinnig.
corby [kgbi] Sc raaf.
corby-steps [kgbi-steps] geveitrap(jes). corm [kcal] 0 gerokte knol.
corcle, coracle [1:21ei, k2kjtil] 0 zaad- cormorant [kQinarant] ga, zeeraaf;
fib vreter, vraat.
Ictem.
cord [1:9d] sb koord, touw, snoer, band, corn [kcm] sb 'corm graan ; Sc haver ;
streng, lis ; vadem bout (128 voeten);
(e.,s, geribde katoenen stof ; vt(vast)bitiden, -sjorren ; vadenten ; c•ieci silk, geribde zij.

cordage[kodid3] touwwerk, Wig-, takel-

Am tnals; korrel ; likdoorn, eksteroog,

steengal ; tread on any one's m,s,
ietnand op de teenen trapper; I acknowledge the ,,, Am in be'ken schuld;
there is - in Egypt, Per is overvloed ;

vi korrelen; wet tout besprenkelen (ow
werk,
Cordelia [Icpdilja] Cordelia.
to zulten).
cordelier [1:9ddlia] Francislcaner mon- corn-bunting [lr-bvntit3] gra grauwgors.
nik, km& tier.
cordial [kgdial] of hartsterkend; bar- corn-chandler [k2n-tcandla] koren-

telijk ; harlgrondig- ; sb hartsterkend
widdel of likeur, hartversterking.
cordiality [Icodialiti] hartelijkheid.
Cordilleras [kodilards] the ,N.,, Cordilleras2ebergte.

.

cordite [kcdait] cordiet.
cord-maker [k2d-meika] touwslager.

trooper.

corn-cockle [1:Qn•lcok'l] A bolderik.
corn•crake [1(211 kreik] 22. kwartelIroning, spriet.

corn-cutter [kcm-kvta] likdoornsnijder.
cornea [kcria] boortivlies (v. h. oog).
c9rned beef [kvi,s1,12ill bussenvleesch,
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Cornelia
Cornelia

corresp-ondent
.

LIcqnilia] Cornelia.
aj lichamelijk, stoffelijk ; lichaas...;
cv
m
cornelian Lkonilian] cornalijn, corneool.
infliction, lijfstraf.
Cornelius [kwalias] Kornelis.
corporality [koparaliti]lichatnelijklieid,
stoifelijkheid.
corneous [1c2nias] horenachtig.
corner pc2nal sb lioek®; tip; kongsie, corporate[koparat]zeincorporeerd, corkliek van speculanten, die door opkoo poratie...; c, town, stedelijke gemeente.
ping den prijs opjagen; vt afhoelcen; corporation [kopareiSan] corporatie,
in een hoek zetten ; in het nauw brengen;
vereeniging, genootschap, gilde (met
rechtspersoonlijklieid); F burgemeestersopkoopen oni de prijzen to controleeren.
corner-boy [kcna-boi] straatslijper.
buikje; (municipal) cv, gemeenteraad.
corner-dish [icctia diS] bijgerecht.
corporeity [kcpari-iti] lichamelijkheid,
stoffelijkheid.
corner•man [Icctia-man] lanterfanter ;
komiek (v. troep negerzangers); lid van corposant [kQpazant] St. Elmusvuur.
een corner. corps [kw] lichaani; X legerkorps.
corner-stone [lcctia•stoun] hoeksteee. corpse [1:9ps] lijk.
corpulence, c■ilency [kQpjulans, -si]
corner-wise [k2na-waiz] overhoelcs.
cornet [konit] . horen(tje), peperhuis ;
corpulentie, zwaarlijvigheid, gezetheid.
kornetinuts ; is cornet (a pistons); pisto- corpulent rkOpjulant] corpulent, zwaarfist; X C 2de luitenant (vaandeldrager)
lijvig, gezet.
bij de cavalerie ; SH vendelruiterij.
corpus [lovas] corpus, lichaain ;fig vercornfield [k2tifild] korenveld.
zameling (v. wetten enz.).
cornice [1(9nis] lijst, kroonlijst,lijstwerk. Corpus Christi [kcpas kristai, -ti]
corning-house [konitkhaus] korrelliuis. Sacramentsdag.
Cornish [kcitiS] van Cornwallis.
corpuscle [kopas'1, kopps'1] lichaampje,
cornopean [konoupian]
cornet a stofje, atoom.
.
pistons.
corpuscular Lkopvskjala] cvpusculacorn-poppy [1(2n-popi] 0 klaproos.
Sian [--pvskjaleriati] uit stofdeeltjes becorn-salad [k2n-saladj veldsla.
staande, atomisch, atoom...
corn-stalk [1:2n-stoic] korenhalni ; S in corral [korai] kraal : oniheining.
Australia geboren Engelschman.
correct [karekt] aj juist, precies, nauwcorn•trade [icon-treid] korenhanclel.
keurig ; goed, zuiver ; corrects; in de
cornucopia [konjulcoupia] Boren des
puntjes ; vt corrigeeren, verbeteren ; beovervloeds.
rispen, kastijden, (af)straffen; reguleeren.
cornuted [konjatid] gehorend, 'toren- correction [karekSan] correctieo; verdragend ; horenvormig.
betering, berisping, kastijditig, tuchtiCornwall(is) [k2uwal, k9nwolis] Cornging, afstraffing; correctief.
wallis.
corrective [karektiv] aj verbeterend;
corn-weevil [k9n-wivil] 'colander.
sb correctief : middel ter verbetering.
corny [1:2ni] horenachtig, van Koren; correctness [karektnisj correctheid,
'net eksteroogen.
nauwkeurigheid, juistlieid, zuiverheid.
corolla [korola] (A bloenikroon.
corrector [karekta] verbeteraar, corcorollary [lcorolari, koralari] gevolgo,
rector ; afstraffer.
gevolgtrekking.
correlate [koraleit] sb correlaat ; wedercorona [korouna] lichticroon, kring (om
keerige betrekking ; vt in wederkeerige

J

de inaaii), kroonlichter ; tonsuur; kroon

betrekking stellen; vi een wederkeerige

(v. e. Ides).
betrekking hebben.
coronach [kQranak] lijkzang (bij de correlative [karelativ] wederkeerig
Schotsche Hooglanders en de Ieren).
betrekketijk, wederzijds afhankelijtc.
coronal [koratial] aj tot de kroon be- correspond [koraspond] corresponhoorend, kroon.... c, bone, voorlioofdsdeeren, beantwoorden (aan to); over-

'
been ; sb kroon, krans.
eenlcomen, overeenstemmen, brief wisseling 'louden (met with).
gewijs geplaatst.
correspondence [koraspondansj corcoronation [koranei .ran] kroning.
respondenties, briefwisseling; overeencoroner Ekorand] lijkschouwer.
konist, overeenstemming; getneenschap,
coronet Ocoraniti krans, 0 kroontje.
aanstuiting.
corporal [kcparal] sb X korporaal; correspondent [koraspondant] aj cot.
RK corporate: hostiedoek. respondeerend; .5'6 correspondent, ban.

coronaryD orandri]kroonvorinig; krans-

'corporal, m,poreal [k2parol, •pori21] delsvriend,

cortidor
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corridor [koridca] gang, galerij, corri- corvette [kovet] e korvet.
corymb [korinib] A stengeltros.
do•.
corrigible [koridzilfl] straf waardig, corypimus [k9riflas] corypheee,leider
(v. e. koor); aanvoerder, primus, kopstuk.
stra f Naar ; verbeterlijk.
coryza [koraiza] neusverlcoudheid.
corrival [karaival] mededinger.
corroborant [karobarant] versterkend cos [!cos] zie coss-lettuce.
cosaque [kosak] knalbonbon.
(niddel).
corroborate [karobareit] versterken, cosey [kouzi] zie cosy.
cosher [koSa] F vertroetelen, verwennen.
belcrachtigen, bevestigen.
corroboration [karoboreiPn] verster- cosine [kousain] co-sinus.
cosmetic [koznietik] aj de schoonheid
king, bekrachtiging, bevestiging.
bevorderend,verfraaiend;schoonheids...;
corroborative [karobarativ] verstersb schoonheidsmiddel, cosmetiek.
kend, bekrachtigend, bevestigend.
corrode [loioud] vt weg-, invreten, cosmical [kozinik'l] kostnisch, van de
wereld; wereld...
in-, nitbijten, aantastene, wegkilagen,
verteren ; vi aangetast worden, verroes- cosmogony [kozmogani] (leer der)
wereldschepping.
ten, verteren.
corrosion [karoupn] weg-, invreting, cosmographer [kozinografa]wereldbeschrij‘Tr.
nitbijting.
corrosive [karouziv]bijtend,invretend cosmographical [kozinografilel] cosmographisch.
(middel).
corrugate [korugeit] rimpelen ; fronsen, cosmography [kozinografi] cosmo•
graphie, wereldbeschrijving.
p!ooien ; cs,c1 iron, gegolfd ijzer.
cosmology [kozniolad3i] cosinologie:
corrugation [kortigeiSan] rimpeling.
kennis van den bouw van het heelal.
corrupt [karnpt] of bedorven, verdorvery ; onecht, verknoeid; onikoopbaar, cosniorama [kozinorania] cosmorama.
veil ; vt bederven, verbasteren, ver- cosmopolitan [kozmopolitan] aj cosinopolitisch ; sb cosmopoliet, wereldburknoeien, oinkoopen ; vi bederven, (ver)ger.
rotten.
corruptibility [karvptibiliti] •becierfe• cosmos [kozmos] wereld(stelsel), het
heelal.
lijkheicl; oinkoopbaarlieici.
corruptible [karpptib'l] bederfelijk, cossack [kosak] Icozak; S klabak.
aan bederf onderhevig, B vergankelijk; cusset [kosit] sb leplain,lievelingslam;
!leveling ; vt vertroetelen, verwennen.
onikoopbaar.
corruption[karvpSdn]beclerf,bedorven- toss-lettuce [kos-!etas] soort bindsla.
heid,
verdorvenheid ;
verbastering ; n cost [host] sb prijs, kosten, het kostende,
uitgave ; schade, verlies ; at (,), tegen
(tekst)verknoeiing of verminking ; owof,
I den kostenden prijs; at the
kooping.
tot elken
corruptive [karyptiv] bedervend; ver- ten koste van; at any
ilc het)
prijs; I learned it to my
derfelijk.
corruptness [karDptias]bedorvenheid. leergeld betaald ; vi kosten; cv dear,
duur (te slam]) koulerr, veel kpsten.
corsage [k9sei3] Wi(je).
§costal [kostal] van de ribber, ribber....
corsair [1:42sea] zeeroover; roofschip.
®corse [kQs] lijk.
costard [kostad] groote appel ; ( herse.
pit, hop.
cors(e)let [kQslit] borstharnas; borst§costate [kosteit] geribd.
sink (v. insect).
corset [k2sit] sb korset, keurs; vt cor- coster(monger) [kosta(tuvrwa)] appelmatt, straatventer vat' fruit, groenten
setteeren.
costive [kostiv] harctlijvig. [visch.
Corsica [kcsika] Corsika.
Corsican Dcsikanj aj Corsikaansch; costliness [kostlinis] kostbaarheid ;
hooge prijs.
sb Corsihaan(sche).
costly [kostli] kostbaar • duur.
cortege [kctei3] stoet, gevolg.
( costrel [kostral]
§cortex [kcteks] bast, bedekking.
§cortical [k2tik'l] bastig, schorsachtig, costume [kostjain, hostjunt] Heeding,
gewaael, kostuum, (kleeder)dracht.
schors
cortiscant [korDskant] fliklcerend, flon- cosy [kotizi] of gezellig, behaaglijk; sb
theewarmer,
kerend.
coruscation [koraskeiSan] flikkcring, cot [hot] hut, kooi, !crib; bedje; loot;
vingerlioed; c,cases, zwaar gewonden,
flonkering.
9
Engelach,

Co-tangent
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die in lam krib vervoerd moeten wor- council ikaunsall raad, raadsvergadering; hofraad.
den ; zie cotquean.
council-board [katinsal-bgcl] groene
cotangent [Icou-tand3ant] cotangens.
cote [Icout] hut, h&c; inz. schaapskooi. tafel (in de raadzaal).
councillor [katinsala] raad, raadsheer.
coterie [koutari] coterie: kliek.
counsel [katinsil] sb raads, raadgeving,
cothurn
n)n, koul)bn] cothurn
beraadslaging; raadgever, (rechtskuithooge tooneellaars.
dig) adviseur, advocaat; (de) advocaten;
cotillion [kotiljan]
King's (Queen's) Counsel, titel vercotquean [kon( win] janhen, keukenpiet.
leend aan eminente barristers, die daft
cotswold [kotswalci] Cotswoldschaap;
schaapslcooi.
het recht krijgen een zijden toga te
dragen; hold c, with, te rade gaan
cottage [icotid3]lnit; arbeiderswoning;
bij, den raad inwinnen van; keep one's
buitentje, kl -eine villa.
cottage-loaf [icotid3-loaf] road brood (own) 'zijn mond (weten te) houden,
net kleiner dito er bovenop gebakken. lumen zwijgen ; take ev, raad inwincottage-piano Dotic13-pianouipianitio. nen, raadplegen ; take c, of one's
cottager [kotidp] hutbevvoner ; huispillow, ziclm op lets beslapen ; vt(aan)cotter [kota]
raden.
[man.
spie.
counsellor [kattnsila] raadgever, raadscottier [kotia] keuterboer.
man : raadsheer.
cotton [korn] sb katoene ; cvs, katoenties ; of katoenen ; vi wol lig, ruig, pluizig counsellorship [lcaunsilaSip] post van
raadsheer.
worden ; cv together, fig met elkaar
overvveg kutmen, ophebben, goede mant- lcount [haunt] sb graaf.
les zijim of worden, goed harmonieeren ;
count [kaunt] vt tellen, op-, ineetellen,
cv up (on) to, opkrijgen met, goede
aan-, toerekenen ; I co. , myself happy,
ik aclit (relcen) inij gelukkig ; cv at, bemaatjes trachten te worden met.
rekenen op ; cv iii, ineetellen, meerekecotton-grass [Icot'n-gras] wollegras.
nen ; cv out, uittellen ;
cotton-lord [kot'n-lpd] . rijk katoenfabrikant.
buiten sluiten ; cv out the House, vercotton-gin[kot'n-d3in] katoenpelmolen. dagen als minder clan 40 parlementsleden
cotton-mill [kot'n.mil] katoenfabrielc. aanvvezig blijken; cv up, optellen ; vi
cottonocracy [lcontolcrasi] de macht tellen; meetellen, gelden ; staat waken
of heerschappij der cotton-lords.
of rekenen (op on, upon); cuing from
Cottonopolis [kot'nopalis] bijnaain
to day, met ingang van heden ; sb tel,
voor Manchester.
aantal, getal ; telling, fig rekening ; punt
cotton-print [kot'n-print] gedrukte kavan aanklacht ; ac..) was called, het
toeneit stof, katoentje.
voorstel werd gedaan oat de zitting te
out); have lost cv, den
cotton-wool [iconi-wul] boomwol.
verciagen (zie
cotyledon [lcotilidan] s$A zaadlob.
tel Is vijt zijit ; have lost cv of time,
couch [lcautS] sb rustbed, ligbank, soort
van omit noch tijd weten ; take no cv
chaise longue; ® sponde II
k weekof, gees rekening houden inet.
honcisgras ; laag, verflaag ; leger.
countable [kauntabl] telbaar.
=couch [lcautS] vt (neer)leggen ; X vel- countenance [Icauntanans] sb (aan)ge,

len ; van de staar lichten ; onder woorden brengen, inkleeden, nitdrukken ;
omsisieren (on d er woorden) ;
writing, op schrift brengen ; cv a person, van de staar lichten ; vi (in hind •rlaag) liggen, iegeren.
couchant [kaut!ant] liggend ; a lion
(..),
een liggende
couch-grass [kautS-gras]
kweek:

hondsgras.

:ough[kof]sb hoest; vihoesten;(%) down,
een sprelcer door luidruchtig hoesten het
spreken beletten; cv out, up, opgeven,
opbrengen.
could [kud] verl. tijd van can.
'coulter [Icoulta] hooter.
,

zicht, gelaatsuitdrukking, gelaat, voorkomen ; bescherming, otidersteuning ;
steun ; he changed cv, zijim gezicht
betrok ; he kept his cv , hij behield zijn
bedaardheid (kalinte),Iiij Itield zich goed;
his cv fell, lmij leek beteuterd; put
one out of cv, iemand van zijn stuk
brengen ; vt begunstigen, beschermen,
aaninoedigen, steunen.
countenancer [cauntonanso] be- unstiger, beschernier.
icounter[katinta] sb (leg)penning, fiche;
teller (in het Lagerhuis), rekenaar; boonbank ;; boeg (v. paard); gillittg it hielsluk sell over the (..), in het klein
verkoopen & aan 't loket verkoopen;

counter
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take money over the (,), geld a contant ontvangen.

course

countervail [Icauntaveil] evenaren (in
waarde of kracht); opwegen tegen.

=counter Ekauntal aj tegen(gesteld); counter-work [kaunta-wink] sb X
to, tegen... ingaan tegenibol)werk; vt tegenwerken, tekeer
ad tegen(...in) ; run
of indruischen, tegenwerken; vt tegen- countess rkauntis] gravin. Eg,aan.
counting-house Ekauntirkhaus] (banwerken ; afslaan ; vi pareeren.
kiers it< antoor.
counteract [katintarakt] tegenwerken,
countless [kauntlis] talloos, ontelbaar.
verijdelen, opheffen.
counter-balance [kaunta-balans] sb count out [kaunt-atit] verdaging (zie
count).
tegenwicht ; vt opwegen tegen, opcountrified [lcmitrifaid] verboerd;
h ellen.
boersch, landelijk.
counter-blast [kaunta-blast] tegenstoot,
country [kpntri] landstreek, (vader).
antwoord, repliek.
land ; het (platte)land ; in the (,,op het
counter-buff [kautita-bvf] terugslag.
land, buiten; S ver van de wickets;
counter-charge [kaunta-tSad3] tegengo to the cd , zie appeal; put oneself
beschuldiging.
counter-current [kaunta-livrant] tegen- upon the c ■-, , een onderzoek door een

(

stroom.

counter-draw [kaunta-clro] natrekken,
calqueer en.

counter-evidence

[kauntarevidans]
tegenbewijs, tegengetuigenis.
[kauntafit,
-fit] aj nagecounterfeit
maakt, onecht, valsch; vt namaken, nabootsen, vervalschen; fig huichelen.
counter-foil [kaunta-foil] souchestrook
(v. cliequeboek), talon.
counter-jumper [kaunta•d3vmpa]winkelbediende,
counter-light Ekaunta-laiti valsch Licht.
countermand [kauntamand] vt tegenbevel geven ; afzeggen, herroepen, afgefasten ; sb tegenbevel.
counter-march [kaunta-mats] tegenmarscli; frontverandering.
countermark [kauntamak] contramerk.
counter-mine [kaunta main] sb tegenmijn, (tegen)list; vt X contremineeren,
trachten to verijdelen ; vi een tegenlist
sineden.
counterpane [kauntapin, -pein] beddesprei.
counterpart [kauntapat] jiN tegenste m ;
tegenpartij; ter,eichanger.
counter-plea [kaunta-pli] repliek.
counter-plot [kaunta-plot] sb tegenlist ;
vt tegenwerken.
counterpoint [kauntapoint] Is contra-

jury vragen; zie ook appeal.

country•cousin [knntri-kvz'n] familie(lid) van buiten.

country dance [kvntri-cians]

contre-

dans.

country-life [kpntri-laif] landleven.
country-man [lwittri•man] buitenman,
landtnan; landsman.

country-seat [kuntri-sit] buitenplaats,
bWtetc.

country-squire [kvntri-skwaia] landjonker.

country-town [kDictri•tautc] provinciestad, landstad.

country-woman

[kintri-wuman]
boerin ; landgenoote.
county [kaunti] graafschap, f provinci e.
county-council [kaunti-kaunsal] graafProvinciale Staten.
schapsraad,
county•court [kaunti-kQt] graafschapsrechtbank, ± arrondissementsrechtbank.
coup [ku] Fr slag.
coupe [kupei] !calve coupe.
couple [lcop'1] sb paara; koppela; span;
band, Hem; vt koppelen,verbinden ; vi
pares.
coupler [kippla] koppelketting.
couplet [lcDplif] couplet : tweereg-elig
Evers
coupon [kiipon] coupon.
courage [kprid3] cooed ; SH lust(en).
[kareidps]
iccoedig.
courageous
'punt.
counterpoise [kauntapoiz] sb tegen- courier [kuda, kfiria] koerier,renbode.
Courland [killand] Koerland.
wicht ; vt opwegen tegen, opheffen.
koerso, gang,
counterpoison [kauntapoizatc] tegen- course [<Qs] sb
verloop, beloop, wedloop; vaart ; (ren)if.
baan;
lange
jacht;
cursus,leergang;rij,
counterscarp [lcautitaskap] X contrereeks, opeenvolging ; gerecht ; kuur ; .fig
scarp, tegenwal.
countersign [katintasain] sb X con- web, handelwijze, gedragslijn; c.s , (oncler)zeilen; perioden (der vrouw); evil
trasigne, wachtwoord ; Nv aa rin er Ic elide
slechte levenswandel; I will let it
onderteekening; vt contrasigneeren.
take its c.), il; zal 't op zijn beloop
counter-tenor [kaunta-terra] JS alt.
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laten ; let things take their (own) cove Ekouvj sb kreek, inhatn, baai S
Gods water over Gods akker laten
vent, lcerel; vi wulven.
of action, wijze van halide- covenant [lcnvanant] sb (wederzijdsche)
loopen ;
len ; c, of exchange, wisselkoers; (.0 overeenkomst, akte, verdrag, verbond;
of events, loop der gebeurtenissen; c,
the Covenant, het Verbond (van 1643)
of life, levenswijze t acv of stones,
der •Schotsche Presbyterianen; vt & vi
een latg steenen; c, of study, cursus;
afspreken, overeenkomen (met with).
► atuurlijk ; in (../ of construe• covenanter
of
[cnvananta] verbonde ► e;
tion, in aanbouw; in due ".), te be- aanhanger van het Covenant.
warner of te zijner tijd ; op tijd ; in Coventry [kyvantri] Coventry ; send
the c, of, in den loop van, gedurende
to c,, dood verklaren.
den loop van; in (the)
of time, cover [kvva] vtbedekken; dekken : bemettertijd ; in den loop der tijden ; vt
springers ; verdedigen, beschermen; be(na)jagen op de lange jacht; afdraven;
strijden (v. lcosten); broeden; overtrekvi jagen, loopen ; stroomen.
ken, zich uitstreklcen over; omvatten;
courser [1c2sg] renpaard.
X aanleggen op, bestrijken ; c
in,
coursing [kgsit3] lange jacht.
onder dak brengen (een huts); c, over,
court [lcQt] sb 11015; gerechtshof,rechtbeSlaan (met damp); c, tip, toedekken,
bank; hofhouctirig, hoistoet• (binnen)bedelcken;fige,up a scandal,sinoren;
plaats; plein; hofje; c, of Chancery,
sb dek(sel); (be)dekking ; oinslag (v. e.
kanselarij; c, of Exchequer, algeboek); overtrek(sel), onthulsel, 0 permeene rekenkamer; c, of guard, SH
senuing; enveloppe ; convert (bordones,
kortegaard ; pay one's cv to, het hof
vorlc lepel); deklcing (a. e. makelaar
toaken; vt het hof maken 2 ; dingen,
'
verstrekt)•,
bescherming; Sp schuilplaats,
trachten,streven naar ; vrijwilligzoeken.
Leger;• under
ingesloten (in brief);
court-card[1(Qt•kad] pop (i.h. kaartspel).
ondercialc ; X gedekt; under (the)
court-chaplain [Icgt•tSaplin] hofpredi- of, onder dekking van; onder voorwendker.
sel, onder den schijn van ; from cv to
court-day [1:2t•dei] rechtsdag, zittings• (,), van a tot z, van begin tot eind.
dag; ontvangdag ten hove.
covering [kvvaril] (be)deklcing, hoes;
court-dress [1c2t•dresj holcostuum,gala- begeleidend sclirijven.
kleeding.
coverlet pcDvaliti sprei; dekkleed.
courteous [1c2tjas, kiitjas] beleefd, hof- coverlid [1(Dvalici] zie coverlet.
felijk.
icovert [laivat] of overdekt, bedekt,
courteousness [1c2i-,Ici)tjasnis] beleefd- geheitn ; verborgen • gemaskerd, vet. heid, hoffelijkheid.
bloemd ; jar gehu wdi.
courtesan [Otizan, ki)tizan], courti- 'covert [Icnvat] sb schuilplaats, struiksane, lichtelcooi.
gewas, krenpelhout (als schuilplaats voor
courtesy [1c2tisi,klitisi]sblioffelijklieid, wild); leger, hol; delcveer.
vriendelijkheid, guest; [kfltsi] bulging, covertly [1(Dvatli] op bedekte wijze;
dienaresse, reverence; vi een reverence
verbloemd ; ter sloths.
courtfool [c4th:11] ► oft ► ar.
[Inaken. coverture [knvatja] bedekking, becourt-hand [1(40-hand] kanselarijschrift. schutting, 0 schut, scherm ; jur staat
courtier [1:2tia] hoveli ► g.
van geltuwde vrouw.
court-lady [Icot-leidi] hofdame.
covert-way [knvot-wei] bedekte Nv e g.
court-leet [k2t.lit] adellijk leengerecht. covet [1:Dvit] begeeren; c, after, nacourtliness
[1c2tl ► nis] . hoofschheid,
jagen.
heusci.heid, hoffelijkheid.
covetous[kpvitas] begeerig,hebzuchtig.
courtly [lc2t1i]lioofscli,lieuscli,hoffelijk. covetousness [kaivitastils] begeerigcourt-martial pcgt-inaSalj krijgsraad. held, begeerte, liebzucht.
court-plaster [kgt-plasta] Engelsche covey [kvvi] vlucht (patrijzen), troep,
pleister.
betide; S vent, here,.
Courtray pcilatreil, Kortrijk.
► cow [hau] sb hoe; the (.4, with the
courtship [1c2tSip] hofmakerij, vrijerij;
iron tail, J de pomp.
SH ]toffelijIcheicl.
2cow [kali] vi bang maken, vrees incourt•yard [icct-jad] (binnen)Itof, binboezeinen, intimideeren.
nenplaa-ts, plaatsje.
coward [kauad] sb bloodaard,lafaard;
cousin [1<nz'n] neef, nicht; our(Ame- of laf(hartig).
rican) cvs, stainverwanten.
cowardice [kat ► adis] laf(hartig)heid.
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I crack-berry [krak-beri] klapbes.
cow-boy [kau-boii koejongen; Am crack•brained Elcrak-breindivan Lorretje
co w boy.
cower [kana] nederhurken, ineenkrim- cracker [kraka] (noten)kraker; (zeven).
Hopper,
knalbotibon; (horde) beschuit ;
pen, (weg)kruipen.
zwermer; F opsnijer(ij),Ieugen; S incow-herd [katt-hid] koelierder.
cow-house [kan-haus] koestal.
breker; cv poem, ulevelvers.
cow-keeper [kau-kipa] herder; koe- crackle [krak'l] knetteren, knappen.
houder, zoetboer.
crackling [kralclit3] geknetter; gebtacowl ['caul] monnikskap; „gek" op een den zwoord ; cvs , kaantjes.
cracknel [kraknal] krakeling, bros beschoorsteen watertobbe.
schnitje.
cow-lick [kau-lik] sputiv,krul.
cracksman [kraksman] S inbreker.
Cowper [kilpg, kaupa] Cowper.
cracky [ltraki] F (van Lotje) getikt.
cow-pox [kau-poks] koepokken.
cowry [kauri] porseleinschelp (als be Cracovian [krakotividn] (inwoner) van
Krakau.
taalmiddel gebruikt), tnuntschelp.
Cracow [hreikou] Krakau.
cowslip [Icauslip] A sleutelbloe ► .
vogelwikbe. cradle [kreid'1] sb wieg`2, babermat ;
caw-vetch [kau vetS]
slede op de scheepshelling ; span: ;
cox [bobs] F sb zie cockswain; vt als
vt in de wieg leggen ; 0 op de sled,.
cockswain besturen.
plaatsen ; wiegen.
coxcomb [kokskoum] zotskap, proaker,
craft [kraft] hand werk, ambacht ; kunsthanekam.
kwast, fat ;
coxcombry [kokskantri] fatterigheid, (nijvcrheid), vak ; kunstgreep; list(igvaartuig van
held), sluwiteid, bedrog ;
kwasterigheid.
de vrijmetselarij ;
allerlei soort ; the
coxswain zie cockswain.
the gentle c., de hengelknnst.
)coy [koi] aj zedig, bedeesd,schuchter ;
craftiness [kraftinis] loosheid, listigcv of, barig met.
held, sluwheid.
9-coy [Icoi] vt aaien,streelett,(aan)lokken.
coyness [koinis] zedigheid, bedeesd- cra , tsman [krattsman] bekwaam handwerkstnan.
held, schuchterheid,
crafty [kraiti] loos, listig, sluw;
coz [kvz] verb. voor cousin.
knave,
doortrapte schurk.
coze [kouz] kouten.
crag [Drag] rots, (clip.
cozen [1:Dz'n] bedriegen, bedotten.
cozenage Eknz'nid31 bedrog, fopperij. cragged [kragid] craggy [kragi]stei!,
ruw, onregelmatig, grillig ingesneden:
cozy kottzi] zie cosy.
crab 'crab] sb 'crab ; Kreeft ; ijzegrim, crake [kreik] Z E kwartelkoning, spriet;
„zure", zuurmuil ; Wilde appel; kaap- << kraatheicte.
stander; vt a fmaken, bekritiseeren; be• cram [kraut] vt in-, volproppen, in-,
inpompen,kkar stoome,
volstoppen,
derven . ; erklik ken ; vi brabben.
(voor examen); doen sli Id, en (len ,2.ens)!
crabbed [krabld] stuursch, kribbig,
gulzig
eten,schransen,
zich volstoppen;
vi
norsch, korzelig ; kriebelig (geschre yen).
blokken; sb ingepompte kennis, iuzeekraal.
crab-grass [krab-gras]
pomper(ij); S lengen.
crab-louse [I<rab-taus] platluis.
crambo Ekramboul rijmspel.
crab's-eyes [krabz-aiz] kreeftoogen.
icrack [krak] sblaaalc,krak, beak, knal ; crammer ['crania] iemind, die eellstit
dent voor een examen klaarmaakt;
spleet, sprong, barst, break ; S inpomper; repititor; S leng.,en(aar).
braak ; slag, Map (v. d. stolen) ; F bluf,
[bracep] sb kramp(trekking) I
opsnijerij, snoeverij; S i,br&,er; F op- icrlin
brain,
kleinliaak, kiiijpliaak ; kink in de
,
he
did
it
in
acv
snijer; piet, brass;
babel ; aj krone, knoestig; moeilijk
F op staand en voet; in eeit wip ; aj chic,
ontcijferen.
prima, beste.
`!crack [krak] vi & vt krak(b)en, knappen, 'cramp ['cramp] vt Icramp veroorzaken;
brow trenches it trainmen, beklemmen.
breken (glas, ijs); barsten, springers;
samenklemmen, samenknijoen ; belemdoen knalles, (laten) Happen bluf fen,
meres; be ,wed for room. zich
opsnijden, snoeven; ev a bottle, een
eng belmisd zijn
vrij bewegen
flesch knappen ; cv a crib, S ergens
inbreken ; cv jokes, F moppen tappet! ; cramp-fish [kramp-fiS] sidderrot2.
up
alas]
kraut, muur►
(.%) a whip, hlappen tees de zweep ; cv cramp-iron [bra
tip, opkammen, in de hoogte steken. anker.

cowardly [kauadli] laf(hartig).
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crampoon Ekrampanj :tram, (mum). crayon [Icreidn] sb teekenkrijt; pastel,
pastelteekening ; koolspits; vt crayonanker; sp ijsspoor.
neeren ; schetsen.
cranberry [kranbari] veenbes, boschcraze [kreiz] vt fijn stooten, verbrijzelen,
bes, lepeltjesheide.
breken; verbijsteren,(de geestvermogens)
cranage [kreinid3] kraangeld.
crane [krein] sb ?oak kraalIVOgel ; 4,Z. krenken, gek maken ; m. ,c1, gek ; sb krankzinnig,heid, rage, manie.
kraan; 'level; vi den hats uitrekken;
cv at, blijven staan of steken (voor craziness [icreizinis] wrakheide; krankzinnigheid.
moeielijklieid).
crane's-bill [kreinzbil] ..:, ooievaarsbek. crazy [kreizi] wrake; gekrenkt, kranlc.
zhinig, gek.
craniology [Icreiniolad3i] scliedelleer.
crazy-patch [kreizi-patS] lappendelcen.
cranium [kreiniam] schedel.
[krik] kraken.
zwengel,
handvat;
creak
sb
crank [krat3lc]
krain; kruk; shnger;bocht, verdraaiing creaking [ktikiri] gelcraalc.
sb room", fig bloem; (..,
U woordspeling, gril; zonderling, ma- cream [krim]
of tarter, wijnsteenzuur ; of creme; vt
niak; aj makkelijk omslaand, tuitelig,
oproomen
; room doer bij;
(af)rooment2,
0 rank ; zwak, wrak, niet in orde.
crankle [Icratikl] vi zich kronkelen; sb vi roomen, zoo dik worden als room.
creamcheese [krinitSiz] roomkaas.
kronkeling, bocht.
cranky [kralki] sukkelend, zwak, wrak, creamery [krimari] boterfabriek ; room[huis.
Met in orde; grillig, humenrig; excel'. creamfaced [krimfeist] bleelc.
[kritn-leid-peipa]
trick, raar ; bochtig, makkelijk omslaand, cream-laid-paper
geel geribd sclirijfpapier.
tuitetig,0 rank.
crannied[kranid]gescheurd,vol spleten. creamy [kriiiii] roomachtig, roomhoudead; F fijn, uitgezocht; zalvend.
cranny [krani] scheur, spleet.
crape [krell)] sb krip, floers ; vt lcrippen, crease [kris] sb breuk, vouw, plooi II
(Maleische) kris; vt 13z vi kreuken, you wen,
kroezeti (het haar).
plooieti II krissen.
crapulence [krapjulans]overlading, onmatigheid, misselijklieici (door groote create [kri.eit] vt scheppen ; creeeren9,
waken, benoe ► en tot, aanstellen tot;
onmatigheid in 't drinken).
wekken (v. twijfeling); aj geschapen.
crapulous [krapjulas] zich to buiten
[kri.eiSan] scltepping, creatie,
creation
gaand.
instelling; bekleeding (met ambt), becrash [kraS] vt verbrijzelen, verplettenoeming.
ren ; vi kraken, ratelen ; krakend ineenstorten ; sb gekraak, geratel, geraas; creative [kri-eitiv] scheppend, scheppings...
groote beurscrisis, groot baukroet, krach
.
creator [I(ti•eita] scheppero.
II grof linnen.
creatuur,
creature [kritSa] schepsel ;
crass [kras] dik, grof, lomp, erg.
werktuig; beest, dier ; sterke drank,
crassitude [krasitjild] dikte ; grofheid,
inz. whisky ; c.., comforts, materieele
lompheid, stommiteit.
behoeften, spijs en drank, kieer,n, enz.
crate [kreit] krat; c.., eggs of c,s, per
credence [kridans] geloof ; givec,to,
krat verzonden eieren.
geloof hechten aan ; letter of c,), gecrater [kreita] krater.
loofsbrief, volmacht.
cra(u)nch[icranS, kremS]kraken, knarsen.
credentials [kridenplz] geloofsbrieven.
cravat [kravat] das.
crave [kreiv] vt smeeken, bidden out ; credibility [kredibiliti] g, loof waardigheld.
wenschen ; vi in ; c-w for a thing, naar
credible [kredibl] geloofwaardig.
lets verlangen of hunkeren.
craven [creiv'n] sb lafaard; of laf; credit [kredit] s' geloof, reputatie,
goede naani, gezag, invloed ; eer; crecry (,), zich gewonnen geven.
diet ; credit, creditzijde ; bills of c..,,
craw [uo] krop.
schatkistbiljetten ; letter of ,,,,credietcrawfish [krofiS] riviericreeft.
brief ; vt gelooven, crediteeren ; geloof
crawl [krol] vi kruipen 42,sluipen; krienvinden; aanrekenen (als eel' verdienste).
welen, kriebelen; r, with, weutelen van ;
sb let kruipen ; gekrieuwel II vischlcaar ; creditable [kreditab'l] eervol. achtens.
waardig, fatsoen Wk.
park (voor schildpaciden).
crawler [krOld] kruipend dier ; kruiper ; creditor [Icredita] crediteur, sciatic'.
[eischer.
snorvigelante.
credo [kridou] credos.
credulity [kridjuliti] credulousness
crayfish [kreifiS] rivierkreeft.

credulous

135

Crisp

Ikredjulasnis] lichtgeloovigheid, coed- crewel rkritall bordtturwol, c,-work,
l)orduurwerk.
geloovigheid.
credulous [kredjulas] lichtgeloovig, Cri [krai] in: the cv, het Criterion.
theater.
goedgeloovig.
creed [krill] geloof, geloofsbelijdenis. crib ['crib] sb 'crib; lint, koestal ; •kribbe,
kinderbedje • S 'ails; F plaats, betrekcreek [krik] 'creek, inham, boclit ; Am
spieicvertaling van een Griekscli
king ;
zijrivier, riviertje, beek.
of Latiiiisch schrijver-, plagiaat; vt opcreeky [kriki] vol kreken, bochtig.
creel [ a ril] (visschers)korf, kanis, kriel. sluiten; S in de %yacht slepen ; F overlc a 'ken, spieken.
creep [krip] vi kruipen, sluipen, krieu welen (als van insecten op de hold); it cribbage [kribid3] zeker kaartspel.
ik kreeg er kippen- crib-biter ['crib-baita] kribbebijter ; ijzemade my flesh
grim, kankeraar.
vel van; cv upon, bekruipen; sb Icrieu•eIhig; kruipgat; dreg; that gave me crick [krik] sb 'clamp, stijve nek ;
de
Engelsche ziekte; vt in: cv one's
dat
deed
me
kippevel
krijgen.
the c,s,
neck, zich verrekken.
creeperTkripa] kruiper; kruipend Bier;
cricket [krikit] sb krekel cricket(spel);
kruipplant; dreg.
creephole [kriphoul] kruipgat, trit. 'age stoel ; vi cricketten.
cricketer [krikita] cricketspeler.
vlucht.
creep-mouse [krip-matis] stil; schuw. §cricoid [kraikoid] ringvormig.
crier [kraia] ontroeper.
creepy [kripi] kruipend; griezelig.
cremate [krimeit]verbranden (v lijken). crikey [kraiki] S verdikkeme !
cremation [krinieiSan] lijkverbranding. crim-con zie criminal conversatioir.
cremona [kritnotina] ihCremonaviool. crime [Drain]] misdaad.
Crimea, The cv [krimia] de Krim.
crenate(d)[krineit(Ic1)] getand.
criminal ['criminal] aj crimineel; nriscrenel [Icren'1] Icanteel, thine.
[krenaleitid]
gekanteeld.
dadig ; cv conversation, overspel ; rk,
crenellated

creole [krionl]sbKreool; ajl(reoolsch. law, strafrecht; cv lawyer, criminalist.
creosote [kriasont] creosoot„
crepitate [krepiteit] knetteren, knersen. criminate [krimineit] beschuldigen;
crepitation [krepiteiSan] knettering, incrimineeren.
crimination [krimineiSan] beschuldi•
gekners.
ging.
crept [krept] verl. tijd en verb. deelw.
crimp [krimp] vt plooien, hrullen, friv. creep.
crepuscular [lcripDskjula] van de seeren (het Naar); 'crimp snijden ronselen; aj bros; sb ronselaar, zielverschentering, scheinerend; schemer.—
crescent [kresant] aj wassend, (aan)• 'cooper.
groeiend, toenemend ; halvemaanvormig; crimson [krintz'n] aj Icarmozijnen, karmozijurood ; sb karmozijn; vt 'cam°.
sb wassende maan; halve man (van
Turkije);huizen in een lialfcirkelvormige
rij gebouwd.

main-, waterkers.
cress [acres]
cresset [kresit] bakenlicht, toorts.
['crest]
'cam,
kit ; kruin ; (schuitn).
crest

kop (op de golven); (Itelm)pluitn, -teelcen.
crested [krestid] gekuifd ; met schuimlcoppen.

zijnrood verven; vikarmozijiirood worden, blozen.

cringe [krinc13] vi ineenIcrimpen; fig
kruipen (voor to); sb lcruiperij.
leaver.
cringle [krillg'1]
crinkle [kritVel] vt & vi kronkelen, krinkelen, ineenfrommelett, rimpelen;
kronkel, krinkel.

sb

crestfallen[krestfolan]terneergeslagen, crinoline [krinolin, -lira] hoepelroli,
crinoline.
F met den staart tusschen de beenen.
cripple [kripl] sb kreupele; vt kreupel
crest-tile [krest-tail] vorstpan.
cretaceous [kriteiSas] krijtachtig„lcrijt... inaken, verlammen, belemmeren (de
Crete [krit] Creta.

cretin [kritin] cretin, idioot,
cretonne [kraton, kretot3] cretonne.

crevasse [kravas] gletscherkloof. el
crevice [krevis] spleet, scheur.
;crew [aril] sb scheepsvolk, bentanning;
rot, gespuis; troep, betide.
"crew [krii] verl. tijd van crow.

werlczaamheid).

crisis [kraisis] meerv. crises [kraisizi
crisis, keerpunt.
crisp ['crisp] aj kroes; knappencl, kra1;end (v. papier), brokkelig, bros, cro(lant ; opwekkend (v. hicht); gedecideerd; frisch, ongezouten (v. e. antwoord); vt krullen, friseeren (het haar);

doers lcrottkelen; vlomkrullen; krampachtig samentrekken.
crispation [IcrispeiSan] het krullen ;
zenuwtrekking.
crispness [krispitis] kroesheid,brosheid.
crispy [krispi] knappend, croquant.
criss-cross [,ris-krQs] sb kruisje (in
plaats van handteekening) II warnet; ad &
nj kris en kras door elkaar (liggend).
criterion [kraitirian] criterium, toets,
maatstaf.
critic [kritik] criticus, beoordeelaar ;
vitter.
critical [kritikal] critisch; kritiek,hacheIiilc ; vitachtig.
criticism [icritisiz'in] critiek, beoor(feeling. , recensie, aanmerking.
criticize [kritisaiz] critiseeren, beoordeelen, recenseeren (cell schrijver) ; aanmerkingen maken op.
critique [kritik] critiek.
croak [kroulc]sb gekwaalc, het krassen ;
vi k waken, Icrassen ; F „bronnnen"
de nor); P krepeeren.
croaker [krotika] k waiter, krasser;
knorrepot ; ongeluksprofeet.
Croat [krouat] Kroaat.
Croatia [kroueiSa] Croatie.
Croatian [IcrotteiSan] sb Croatier ; aj
Croatisch.
crochet [IiroSei, krouSi] haakwerk.
crochet•needle [kroSei-, krouSi-nid'I]
haalcnaald.
crochet-work [kroSei-, krouSi-wi)k]
haalcwerlc.
crock [!troll] pot ; S sukkelaar, 'auk;
vilderspaard ; krak ; oud menbel.
crockery [krolcari] aardewerk.
crocodile [kroicaciail] krokodil.
crocus [krotilcas] Ot. krolcus.
croft ['croft] besloten veld ; klein sink
wei- of bouwland door een keuterboertje
gepacht.
crofter [Icrofta] keuterboertje.
cromlech [kroinleic] soort Hunched,
zijnde een platte steen op andere sten-

nend.
crone [kroun] oud wijf; ooi.
crony [Icrouni] F (oude)

kameraad,

kornuit, boezeinvriend.

kronlming ; haak ; iierdersstaf, kronistaf, bisschopsstaf ; S slinksche streek ; Ant oplichter ; the c, in my lot, mijn 1,ruis;
on the S niet eerlijic ; vt BE vi (zicli)

crook [lank] sb kronite, bocht ;

kronitnen ; bui gen.
c rook-back [icrtilc-bale] bocliel.
crook-backed [Icrtik.bakt] gebocheld.

crooked
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crispation

[krukid] lcrom, gebogen, vet- -

draaid, verlceerd, slinksch; Am

oneer-

lijk (verkregen).

croon [krill)] neurien.
crop ['crop] sb 'crop, top ; oogst; afge-

suede!' hair ; knipsel, ltet knippen ; in
tsar geheel gelooide 'mid ; stoic (van
zweep), jachtzweep; vt (afknippen);
plukken, oogsten, inaaien (een veld) ;
scheren, kortstaarten, de ooren a fsnijd en ;
afknabbelen, afvreten ; c, out, aan het
Licht. 'cornett ; tip, onverwacht aau
het Licht 'cornett, opduikeu, zich op-,
voordoen.

crop-eared ['crop-lad] gekortoord.
crop-ful [krop-ful] kropvol, verzadigd.
cropper [krop] 'cropper (dui'); F val
(zeer) prociuctieve plant ;

(voorover) Ii

he came acv

hij viel languit ; hij ging
over den hop ; it came a c,, het liep
op niets uit, het was een fiasco.
croppy [Icropi] kaalgelcnipte; kortoor;
iersch voorstander der Franscite revolutie (1798).
croquet(spel).
croquet [kroukei,
crosier, crozier ['croup] bisschopsstaf, kroinstaf.
'cross [ k ros] sb kruisgalg, kruisa ; kruisjeci; 'cruising, lcruisingsproduct, middending (tusschen between); coy and pile,
kruis of munt (spel) ; on tiler.), diago,

naalsgewijze, schuin ; S op oneerlijke
wijze; vt kruisen, doorkruisen, strepen
(e. cheque); net een kruis(je) inerken;
overloopen, overschrijden, overstekeito,
overvaren, overtrekken ; d warsboomen,
tegenwerlien ; c■-, off (out), doorhalen,
doorstrepen;
one's mind, bij ie ► and

opkomen; vi elkaar kruisen; vr c, oneself, een kruis slaan.
'cross [kros] aj elkaar kruisend, clwars,
verkeerd ; slecht van hunieur, verstoord,
boos, nijdig ; as c, as two sticks, zoo
nijdig als een spin.
cross-bar [kros-ba] dwarshout, !anis.

cross-bar-shot [kros.ba-Sot]stan
crossbones [kros-bounz] gekruiste dijbeenderen als zinnebeeld van den flood.
cross-bow [kros-bou] kruisboog.
cross-bred [kros.bred] van gekruist
ras; S oneerlijlc verkregen.
cross-breed [kros brid]sb gekruist ras;
vt kruisen (v. rassen).
cross-bun [kros-bvn] krentenbroodje
inet een kruis er op (op Goeden Vrijdag
in gebruik).
cross-country [kros-kvittri] dwarscloor
het !anti, over beg en steg.
cross-examination [1<ros
San] kruisverhoor.
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crush

cross-examine [kros-egzamin] aan een I maat van ramp • cv a man, dam halen.

kei•
crown-imperial
kruisverhoor onderwerpen.
zerskroon.
cross eyed [kros-aid] scheel (aan beide
crown-land[kratin-land) kroondomein.
oogen).
crossgrained [krosgreind] dwars- ' crown-wheel [kratin-wil] kroonrad.
crown•works [kratitt-wLks] X kroondraadsch, dwars.
xverk.
crossing [lcrositl] kruising, het overcrow's-feet [krotiz-fit] rimpels bij de
stekene; dwarsstraat, overweg.
crossing-sweeper[krosirl-swipa]straat- j buitenooglioeken.
gergel, kroosines.
, croze(r) [lcrouz(?)]
veger.
cross-legged [kros-legd] met gehruiste ' crucial [krfiSiol] kruisvormig, lcruis...;
beslissend.
kritiek
beenen,
krusilfl]stneltkroes; vuurproef.
crossness [krosnis] dwarsheid, genre- crucibie[
cruciferotts [crilsifaras] kruisdragend;
verstoordheid.
krithbloemig.
cross-patch [l<ros-patS] P nijdas, dwarscrucifix [krilsifili.s] kruisbeeld.
drijver.
,...ross-purpose [1<ros 1»",pas] tegenstrij- crucifixion [krilsifilcSan] hruisiging.
elkaar cruciform [krusifcm] kruisvormig.
• dig doel,misverstatid; be at
nitsverstaan. crucify [krustfai] kruisen, kruisigen.
cross-question [kros-kwestS;n] kruis• crude ['crud] rauw, ruw, grof, onbereid,
ongezuiverd, onrijp.
vraag; (vs and crooked answers,
crudeness [krildnis] crudity [ailditi]
protocollen.
rauwheid,rtiwileid,
grofheid, on bekookt[kros-refams]
vercross-reference
held.
cross- 'rgo. ad [kros-road] kruisweg,twee•, cruel [icrifil] wreed, c., -hearted, wreedaardig.
viersprong.
cruelty [krfillti] xvreedheid.
cross-row [kros rou] abe•boek.
[krait] oliefleschje, azijnstelletje;
cruet
Duos
van]
dwarslal.
cross-valley
RK
cross-way [Pros-weil zie cross-road.
vi hruisen; sb kruiscrotchet [lcrotSit] haakje, teksthaakje; cruise [krilz]
tocht, -vaart.
k‘vartnoot; gril.
kruiser.
cruiser [lcruza]
crotcheteer [t<rotSitia] maitiak.
crotchety [1:rotSiti] grillig, vol grillen. crumb [I(rvm] sb kruim, kruimer; vt hc
crouch [kratitS] vibukken; fig kruipen ; vi kruinielen.
cruinb-brush Eltrvm-brvS] tafelschuier.
sb hurkende hooding.
crotipFkrtipjkrtns van een paard II kroep. crumb-cloth [krvm•klo];■ ] morskleed.
croupier [krilpia, laiipia] croupier (v. e. crumble [lawn b'l] (af)kruinielen, verbrokkelen, verkruimelen, afbrokkelen.
speeltafel); ondervoorzitter (a. e. feestcrumbly [krninbli] kruinielig„
maal).
[kromi] kruimig; S lekker,
kraai
;
koevoet,
gekraai;
crummy
sb
crow [kroll]
as the c.) flies, in rechte lijn ; have tnollig; rijk.
[Icrrinp]
S slag, Hap, step.
a cv to pluck (pull) with anyone, cramp
een appeltje met iemand to schilletilieb- crumpet [krvinpit] plaatkoek; S bol:
kop.
ben ; vi kraaien' ,.
crumple Elcrumpli(ver)kreukelen,kreucrowbar [krouba] breekijzer.
kraaiheide. ken, verfrommelen.
crowberry [krotibari]
crowd [krand] sb gedrang, menigte, crunch [krvnS] vikraken,knarsen,Hiarpen ; vt (knarpend) orpeuzelen; sb krak,
(groote) hoops;• vi zich verzamelen of
geknarp.
samenpak 1( en ; vt (opeen)dringen; vullen;
r, into, duwen of proppen in; cv out, crupper [1:rDpa] staartriem; kruis (v. e.
paard).
verdringen ; cv with, volproppen,•stoppest net ; (N., sail, alle zeilen bijzetten. crusade [kruseid] sb kruistocht; vieen
kruistocht ondernemen (tegen against).
crowder [kraticia] F tjokvolle zaal.
ranonkel,liane- crusader [kruselda] kruisvaarder.
crow-foot [kroti-fut]
crush [lavS] vt uitpersen, verpletteren,
root ; X voetangel.
vernietigen, onclerdrulcken ; verirommecrown [krann] sb hroon<, kruin, bol
len, vertomfaaien ; (v., a cup of wine,
(v. e. hoed): muntstuk (v. 5 shillings);
vt kronen, bekronen ; to c, all, oin de een glas wijn knappen; cv out, nilpersen ; dempen (een oproer); vi
krooti op het wcrli to zetten; tot over-
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Into. binnendringen ; sb verplettering, cryptography [kriptografi] geheim

schok ; gedrang ; groote avondpartij.
[lcrnSa] pletter, plethamer,
stooter, verbrijzelaar ; S iets kranigs,
prachtstuk (waarvan je omvalt);
agent • zie ook crush-hat.
crush-hat [krvs-hat] klak(hoed); deukhoed.
crush-room [krvS-rum] foyer (van een
schouwburg).
crushy [laz/Si] (tot verdringens toe) vol.
Crusoe [Icrilsott] Crusoe.
crust [lcryst] sb korst, schaal, aanzetsel
(i. e. flesch); vi aanzetten, bekorsten,
een korst vormen; vt met een korst
bedekken.
crustaceous [krysteifas] geschubd, geschaald, geschelpt, schaal...
crusted [crustid] be-, omkorst ; aangezet (v. wijn); c, with prejudices, vol
vooroordeelen.
crustiness [IcrDstinis] korstigheid ; korzeligheid, kribbigheid, gemelijkheid.
crusty [lcrnsti] korstig ; korzelig, kribbig, gemelijlc.
crutch [krvtS] lank ; steun.
Crutched-Friars[aDtSid-frain] Kruisheeren.
crux [krvks] crux, Janis ; Zuiderkruis;
(onoplosbare) moeielijkheid.
cry [lcrai] sb (ge)roep, (ge)schreeuw,
kreet, gebrul ; geblaf, gejank ; gehuila,
huilbui ; it is a far c,, het is heel ver,
een heele afstand of sprong; (in) full
laid blaffend het wild vervolgend; more
cv than wool, veel geschreeuw en
weinig wol; vi roepen, schreenwen,
schreien, grienen, hui len ; blaffen; vt (nit).
roepen, otnroepen ; a froepen (in de kerk);
halves, buit half roepen ; G\9
'about, huilen om of over ; c, away,
verschreien ; c, down, afbreken, naar
beneden halen ; c, for joy, van vreugde
weenen ; c, for the moon, het °Tinto.
gelijke verlangen; c, off (from a bargain), terugkrabbelen ; er van afzien ;
c, out, uitroepen, het uitschreeuwen;
c, out against, zijn stein verheffen
tegen ; c, to of unto, toe-, aanroepen;
up, in de hoogte sicken, ophentelen.
cry-baby [lcrai-beibi] grienebalk.
cryish [krai-if] Imilerig.
crypt [kript] krocht
cryptic [Icriptik] gehein.t, verborgen ;
duister.
cryptogam [kriptogam] A bedekt
bloeiende plant.
cryptogram Driptagratni in geheimschrift geschreven stoic,
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c rystal

[kristal] kristals.

crystalline [kristalin,-lain] kristalachlens,
tig, kristallen, 0 kristallijuen ;
kristal lens.
crystallization [kristalaizeiSan] kristallisatie.

crystallize [kristalaiz] lcristalliseeren.
cub [hub] sb joug, welp ; fig ongelikte
beer, vlerlc; vi jongen werpen, jongen.
Cuba [lcjiiba] Cuba(sigaar).
Cuban [cjuban] aj Cubaansch; sb Cubaan(sche).
[lcjilbatja] inhoudsmeting;
kubieke inhoud.
cube [lcjilb] sb teerling, dobbeisteen,
kubus ; kubiekgetal ; cv sugar, klontjes-'
suiker ;• vt tot de derde macht verhef ten.
cubeb pcjilbib] cubebe, staartpeper.
cubic pcjilbilc3, c,al [-el] lcubielc, kubusvortnig.

cubature

cubicle pcjilbilelj slaapkatnertje (v. lcostschool enz.).
tubiform [cjiibifcm] teerlingvormig.
*Cubist [lcjilbist] Cubist(isch).
cubit [kjilbit] elleboogslengte ; voorat . m.
cocking-stool [1:D1dg-still] duikstoel
(strafwerktuig).
cuckold [knkald] sb horendrager; vt
de horens opzetten.

cuckoo [kukii] koekoek.
cuckoo-flower [lculcu-flatio] 0 1. pinksterbloem ; 2. gevlelcte orchis, koelcoeksbloem • 3. witte klaverzuring.

cucumber [lcjillcvmba] komkommer.
pompoen ;
cucurbit [kjukfibit]
cud [lcvd] voedsel in de voormang ;
tabakspruim ; chew the car, herkauwen ;
overpeinzen.

cuclbear [kDdbed] roode indigo (verf•
stof) • Vi bekermos.

cuddle [lcnd'1] vi lekker, dicht bij el kaar
liggen ; c, (in), er lekker onder kruipen (in bed); vt(lekker),,pakken", tegen
zich aan drukken of vIijen, knuffelern.
cuddy , [kDdi] eetkajuit; dispens
koolvisch; ire ezer , 'mast.
ppel ; vi kn uppecudgel [1(Dd3.91] sb lthu

len, afrossen ; r, one's brains, zich
bet mold breken.

cudgel-play [knci3al-plei]

Imuppel-

schermen.

cudweed [iced wid] 9?,!, 1. droogbloem ;
2. bekerinos.

cue [kjii] sb wacht(,,voord) van den acleer ; wenk, vinger- aanwijzin g; ged ragslijn p ken ; staart, einde; give one

cue-ball
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curdle

his e•), iemand de woorden in den fond I cumbersome[kbutbasam] log, hinderleggen, een xvenk geven ; in good c...), cumbrous [kpmbras] f lijk, lastig.
goed gemutst ; vi stooten (op 't biljart). cumin [lunniii] 1(01100.
cue-ball [hja-bot]speelbal (op 't biljart), cumulate [t<jiintjuleit] ophoopen.
cumulation [kjilmjuleiSan] ophooping.
cueist [14t-ist] biljarter.
cuff [kvf]sb (vitist)slag, klap, oorveeg; cumulative [kifinijulativ] ophoopend.
opslag van een monw ; manchet ; vt slaw!, cumulus [kjilinjdlas] meerv. cumuli,
stapel, stoop; stapelwolk.
1<lappen of klop geven ; vi kloppen.
Cunarder [kjunada] F boot van de
cuirass [hwiras, kjfiras] harnas.
Cunardlijn •' regenjas.
cuirassier [lc wirasia,kjfirosia] ',mossier.
cuneatedEkjilii-eitidic uneiform [kjilcuisli, cuiss [lcwiS, kwis] clijharnas.
tinqin] wigvormig; spijker...
culinary [kjillinari] van de keuken,
cunning [kuniri]ajliandig; listig, loos,
ketiken..., kook...
geslepe ► , slues; sb handigheid, listig•
cull [Icvl] vt plulck en, uitzoeken, lezen II
heid, loosheid, geslepenheid, sltmlieid.
sb sul It c, s, uitschot.
cullender Ekplanclai vergie(test), door- cunningness [hDnirinis] zie cunizini.r.
cup [kvp] sb kop, bek er, kroes, bokaa I,
slag.
kelk, bowie, school ; laatkop; be in
culling [kylit3] pink, bloentlezing; (•,s,
one's (,.., s, boven zijn theewater zijn;
uitschot.
fc, and can, bests maatjes ; a parting
0
cullion [h/pipit] deugniet, schavuit;
1,,, een glaasje tot afscheid; vt koppen
standelkruid.
zetten,
koppen.
cull's Ekvlisj vleeschnat, consomme;
cup-and-ball [1:Dp-an-b61] bilboquet,
doorslag ; dakgoot.
vangbal.
Culloden [1<alotidati] Culloden.
[kvp-beral schenher.
cully p‘plil sb S sul, domoor; vt be cup-bearer
cupboard [kDbaci] least • buffet ; elmsdriegen, bedotten.
bed, soorf bedstee; r love,
least
;
c
calm [kvitn] steenkolenstof II 0 stengel,
om de wille van de sineer lila de hat
halm.
ee
kandeleer.
culmen [kviman] hoogtepunt.
culminate [kifilinineit] cultnineeren, in cupel [kjilp'1] cape!, smeltkroes.
het toppunt zijn, het toppuirt bereiken. cupellation [kjetpleiSan] het cupelDeeren.
culmination [lcvlmineiSan] culminatie, Cupid [lcjupicl] Cupidoo.
cupidity [lcjilpiditi]begeerlijklieid, win-,
hoogste stand, hoogtepunt 2.
.
hebzucht
culpability [kvlpabiliti] schuldigheid,
cu pola [kjiipala] koepel.
misdadigheid.
culpable [kplpabl] schuldigonisdadig. copper [kuopa] koppenzetter, hopper,
culprit [knIprit] schuldige, misdadiger. cupping-glass [hvpitl-gigs] kopglas.
Elcjapriasi koperen..., koper.
.cult [knIt] cultus, eeredienst; vereering, §cupreous
cupule [kjapjul] napje, eikeldopje.
aanbidding.
cur [Ina] relict ; hood, vlegel.
cultivable [lcultivabl] bebouwbaar.
cultivate [kDItiveit] bouwen,bebouwen, curable [Icjilrabl] geneeslijk.
bewerken ; verbouwen, aankweeken ; be- Curacao [kjilrasou] Curacao & c.uracao (likeur).
schaven; beoefenen.
cultivation [kvltiveiSan] bebouwing, curacy [kjilrasi] (hulp)predikantsplaats,
•ambt.
het verbouwen, cultuur, aankweeking ;
curate [Icjitrat] (hulp)predikant.
beschaving,; beoefening.
[cjilrativ] genezend (tniddel).
curative
[kpltiveita]
bouwer,
beboucultivator
curator [kjureita] curator, beheerder,
wer ; beschaver; beoefenaar.
opzichter,
bibliothecaris, custos.
cultural [kyltiaral] cultuttr...
[kbb]sb kinhetting,(trottoir)band,
culture [lcnItSa] sb cultuure, aankwee- curb
teugel;
toom`i-;
otnheining, rand(steen);
king, akkerbouw; veredeling, beschavt een kinketting aandoen; beteugelen,
wing; vt zie cultivate.
in
toom
houden,
intoomen, beclwingen.
culver [lcnIva] (hout)duif.
curbstone [14,b-stoun]randsteen; trotculverin [knlvarin] j veldslang.
toirband.
culvert [kplvat] ducker (wider dijk).
curd [1cLd] wrongel, dikke tactic.
§cumbent [kvinbant] liggend.
[kiici'l] vi klonteren, stremmen;
belemtneren,
last
curdle
vt
cumber DDInbal
doen
strenunen,
stollen
of
runnen;
vt
of bezorgdheid veroorzaken; sb belem•
doen verstijven,
mering, versperring,

curdl•r
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customary

curdler [kbcila] r sensatieroman.

cursory rki)sori] ter loops gedaan of
cure Ekjudj sb kuur, geneeswijze, gegemaakt, vluchtig, haastig.
nezing; geneesmiddel ; (ziel)zorg ; predi• curst [Ici,st] zie cursed.
kantsplaats; S type ; vt genezen, beter curt [lait] verkort, kortaf, kortweg, bits.
waken, heelen ; (verduurzamen door) curtail [Ici)teil] korten, inkorten, aftopzulten, drogen, pekelen.
pen, bestroeient!, verkorten.
cure•place [kjiia•pleis] Kurort, bad- curtain [ki)tin] over-, meubelgordijn,
plaats.
portiere; scherm; X courtine; F lever
curfew [khijil] avondklolc;vuurschertn. de rideau;
tableau l; behind the
curio [kjilriou] F rariteit,kunstvoorwerp. cv , achter de schermen; draw the
curiosity [Icjilriositi] nieuws-, weetgie- het gordijn opener, „haler", het sclierm
righeid ; curiositeit, zeldzaantheid, beophalee;dett sluier oplichten; drop the
zienswaardigheid, rariteit;fnauwiceurigc.', het gordijn late!' vallen; het scherin
held.
laten zakketr2 ; vt behangen, voorzien
curious [kjarias] nieuws-, weetgierig,
net gordijnen; c, off, afschieten met
benieuwd; curieus,raar,zeldzaam; tnauwceri gordijn.
keurig.
curtain-fire [kalitin-faia] X schermvuur.
curl [lcbl] sb kruls, krotikel(ing);
krul- curtain-lecture [ki)titt-lektja] bedserziekte; vt !cruller, k•onkelen, rimpelen ;
moen.
minachtend optrelcken of oinkrullett; vi curtain-raiser [kbtin-reiza] lever de
(zich om)icrullen of ineenkronkelen ; S
rideau.
ellcaar zakken.
curtain-rod [khtin-rod] gordijnroede.
curlew [Ichljet]
wulp, heituter.
curtsy, curtsey zie courtesy.
curling iron [kblitkaian] krulijzer.
curvation [Ici)veiSan] kromming.
curl-paper [1(2)l•peipa] papiljot.
curvature [Ichvatja] boob, kromming.
curly [kbli] krullend, gekruld, krul..., curve [1o5v] sb kromming, bromine lijn,
kroes... boclit; §curve ; vi een bocht maker], buicurmudgeon [Icbtrivd3an] schrielhan• gen, zich krommen ; vt (om)buigen,
nes, pintheuker, gierigaard. krommen.
currant [kDrant] krent; aalbes; dried curvet [ki)vet, 1:tivit] sb (korte) boog,krenten.
sprong, courbette ; vi & vt (doer) sprincurrency [kvransi](oin)loop,circulatie,
gen of courbetteeren.
koers, gangbaarheid ; gangbaar geld, curvilineal [Icbvilinial]
count.
cushion ['cutoff] sb kusseii ;
wr ijfkuscurrent [kvrant] of loopend, gangbaar, sell; biljartband; vt van kussens
voorin omloop, algemeen verspreid of aanzien; op een kussen laten zitten; een
genomen ; pass (go, run),,, gattgbaar 2
biljartbal bij den band brengen; in den
of in oiiiloop zijn; sb stroont(ing), loop,
doofpot stoppen, morel].
richting.
cusp [Icvsp] floret' (v. d. maan); ultctirricle [knrilel] licht rijtnigje op twee
stekende punt ; knobbel op de !croon
widen.
van een tand.
curriculum [karikjulant] meerv. (,,la cuss [kvs] P vloek ; Am Icerel, baas.
[-Id] renbaan, loop; curses, leerplan. cussedness [knsidtils] Ant dwarsdrijcurrier [kDria] leerbereider, leertouwer.
verij, Iiijdasserigheid.
currisli [lcbrif] hondsch, rekelachtig 2, custard [kvstad] via (v. eieren en melk).
viegelachtig.

custard•apple

Elcnstad-ap'11 sirikaja.
]curry [knri] sb lcerrie; rijst net kerrie, custodian [kvstoirdian]
bewaarder,
vt met kerrie bereiden.
custos, conservator (v. museum).
'curry [kvri] vt(leer) bereiden,touwen, custody [1(Dstadi] bewaring, bewaking,
roska mitten ; afrossen ; c, favour with
hoede; hechtenis; take into (•),
verone, iemand lekker maker, ieinands zekerde bewaring, gevangen
n5men.
gunst zoeken to winner).
custom [kvstant] gewoonte,usance, gecurry-comb [kvri-bourn] roskatn.
bruik; clientele, Iclanclizie, tiering ; incurse [Ici)s] vt 8c vi (ver)vioekert ;
kontende recliten ;
donane ; the cw.is
with, bezoeken filet of door;sb vloelco, of the trade, de handelsnsaqce(s).
vervloeking, verwensching•
custoniable [lcDstainab'l] tolplicittig;
cursed [Icbsid, kiist] vervloeld.
( gewoon, gebruikelijic.
cursive [kbsiv] toopend(schrift).
customary [kvstamari] gewoon, gecursorily
zie cursory.
bruikelijlc.

customer
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customer [IZDstaing] Manta; SH snot; ' cutler [IcDtla] messeninaher.

lastige 'slant, gevaarlijk 'leer. cutlery [lcptlari] inessenniakerij; messen
ugly
en snares.
custom-House [knstain•haus] douaneofficer, douanebeambte, cutlet [1:Dtlit] kotelet, karhonade.
(kantoor) ;
cut-off
[knt•of] afsnijding ; amputatie ;
konitnies, NI rechercheur.
stroomX magazijnspal (v. geweer);
customs officer[lcDstainz-ofisa] dottane.
onclerbreker.
beambe, 'commies, NI rechercheur.
beurzensnijder,
[kvt•pi)s]
of-,
be-,
door-,
cut
purse
lent [kvt] vt siiijdetc2,
zakketiroller.
uitsnijden; coupeeren, afnemen; knippen;
maaien ; (zoden) cuttee ['cull] genegeerde.
(af)lcappen, velien ;
capers, bok- cutter [kpta] snijder, coupeur; (stuj)nies;
slijpen ;
steken,
trotter, boot ; Ant
houwer, halcker ;
Icesprougen waken ; c, a connection,
suede.
de kennistnaking afbreken; c a dash,
veel vertoon oaken, F geur 'oaken, cut-throat [lcut-profit] sb moordenaar,
bandiet; aj in : cv prices, schen) consoviet slaan ; re, one's finger, zich iii
curreerende prijzen.
den vinger snijden; c, it, uitsnijden,
aait den Baal gaan ; c, it fat, op- cutting pcptitl] aj snijdencl, sclierp,
afzetbijtend, vinnig ; sb afsuijdsel,
a
lecture,
wegblijven
van;
snijden; c,
a per- set, stele ; nitkiiipsel; snee (wood) ; per,, lots, strootje trekker ;
cee,
trace,
cioorgraving;
het
doorkomen
its
son, negeeren, dood doer] ;
(v. tanden).
teeth, tanden krijgen; vi snilden, conpeeren ; zich laten snijden ; chasse ma- cuttlefish [1<vt'l-fiS] inktvisch.
lcen ; aanslaan (v. paard); P er van door rutty-pipe [lcnti•paip] neuswarinertje.
zondaarsbankje
gaan ; G\9r, across, (dwars) oversteken ; cutty•stool
kerk.
mb-, asunder, in tweeen snijden ; c...) at voor vrouwen in de Schotsche
deCykladen.
one, steken of sell uitval doer' naar; Cyclades [sikladiz] theAcei,Alpenviooltje.
van
oval
cyclamen
[siklainen]
c, away, wegsnijden; . figr
steken ; clown, besnoeient 2 ; vellen; cycle Lsailel sb tijdkring, kring(ioop),
cycles; rijwiel, fists; vi in een kring
ce., in, insnijden; in de retie vallen;
fietsen.
off, afsiiijden'2 ; wegmaaien ; (-%., off rotiddraaien;
with a shilling, onterven; cv out, I cyclic [saiklik] tot een cycles behoorende,
cyclisch.
uitknippen, uitsnijden; iiitsluiten; den
voet 'kitten; be c., out for,alsv,eknipt cyclist [saiklist] wielrijder, fietser.
zijn voor ; coy under, onderkruipen; cv cyclone [sailclotin] cycloon, wervelstorm.
up, in stuklcen of still( snijden, versnij•
den; fig afmaken, afbreken; be c, 'up cyclopaedia[saiklopidia] encyclopedie.
[saiklops] cycloop.
up
fat
cyclops
by, ontdaan, kapot zijii van; cv
jonge zwaan.
(large, well), flink wat nalaten ; cv up cygnet [signit]
cylinder, Ovals;
rough (rusty), boos of nijclig worded ; cylinder [silincla]
(v.
grammophoon).
record,
rol
,
and
gesneden
;
geslepen
(v.
glas);
ce.
a!
[-drikil]
dry (dried), vooraf paslclaar gemaakt cylindric [silindrilc],
cylindrisch, cylindervormig.
(v. theorieen), oudbakken.
, cut [lcvt] sb suede, snee, knip, balm, cymar [sinia] samaar.
houw ; F jaap; tilt (met zweep); snit; cymbal [sinibal] cynibaal, bekken.
fatsoen, maalcsel ; houtsnee, plaat ; con- cynic [simile] aj cynisch ; sb cynisch
wijsgeer ; cynicus.
peeren (v. 'marten); dwarspad, kortere
weg ; whose c, is it ?, wie moet af- cynical [sinikal] cynisch.
sai-] poolster, de
nenien ?; a short cv , een kortere weg; cynosure [sinaSa,
above you, semi graadje Kleine Beer ; fig aantrekking.
he is a
hooger ; lie is of the same c, with cypher [saifa] zie cipher.
the rest, hij is van lietzelfde slag als cypress [saipris] cypres.
Cypriaansch, van
de overigen; they are c ,, s, ze negeeren Cyprian [sipriaii] aj
Cyprus; sb Cypriaan; lichtinis.
elkaar; draw (-qt.'s, loten; give one the
Cyprus
[saipras]
Cyprus.
c,, negeeren, dood does.
cut-away [kut-awei] aj road wegge- Cyrus [sairas] Cyrus.
sneden; sb van voren road gesneden jas. cyst [sist] blaas, blaar, zak, betirsgezwel.
Czar [za] czaar.
,7titch [lcIAS] mangrove-extract.
Czarevna [zarevna] docliter van den
opperhuid, vliesje'
zuticle

cutlass [laptlas] homer, kortelas.
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Czarewitz

Czarewitz [zaravitfl czarewitz, oudste
zooti van den czaar, kroonprins.:
Czarina [zarInd] czarin a.
'Czech [tsek] sb Czech Boltemer; aj
Czechiscii, Boheemsch.

D
d, re; 500 in
D [di] de letter d ;
Romeinsche cijfers; with a (big)
met een knoop (vloek) er op; d sbstifiver;
vi vioelcen. D., staat voor : Daniel,
David, Democrat, Detective, Doctor; D. A. A. G. = Deputy Assistant
Adjudant-General ; D. A. Q. M. G. =Deputy Assis ant Quarter-Master-Gene•
ral ; D. A. S = Director of Army
Signals: D.B.—= double-breasted ; D. C.
= Divorce Court ; D. C. L. = Doctor
of Civil Law ; D.C.M.= District Court
Martial ; distinguished conduct medal;
D. D. = Doctor of Diviitity; D. D.M. S.
= Deputy Director of Medical Services;
D. Lit. = Doctor of Literature, doctor
in de letterer; D. Sc. = Doctor of
Science, doctor in de exacte wetenschappen ; D. S. O. = Distinguished Service
Order ; D. T. = delirium tremens, dronlcemanswaanzin ; Daily Telegraph; D. V.
= Deo Volente, zoo .God tel wil.
'd = had, wovld.
zie damned.
dab [dab] sb tikje, por, prik, steelc;
klompje, spat ; plait, lap ' **E. scharretje it F pier, kraan ; cis , bikkelspel ; vt
tikken, pikken; met een spoils (droog,)betten, °linemen (zonder wrijven).
dabble[dab'i] vtbespatten, sat of morsig
inaken, plassen net ; vi plassen, ploeteren
(in water); broddelen, bennhazen, doen
aan, liefhebberen (in iii).
dabbler [dabla] bennliaas.
dabchick [dahtSik]
kleine duiker.
dabster [dabsta] F kraan, Piet.
dace [deis] ..k/srp serpeling.
dacoit [dalcoitl El rampokker, ketjoe.
dacoity [dakoiti] El tel rampokken ;
rampokpartij.
dactyl [claktil] dactyclus —
dactylology [daktil-olad,3i] vingerspraak.
dad, daddy [dad, dadi] pa, paatje.
daddy•long-legs
langbeenige mug; how wagen (spill).
dado [cleiciou] lambrizeering, bescbot
(v. bout, papier of andere scot).,

damask

Daedalian [dTcleiljan] van Daedalus;
labyrinthisch,
C daff[daf]wegschoppen,terzijde gooieu.
daffodil [dafadil]
gele narcis,Paaschdaffy [dali] zie daffodil.
[lelie.
daft [daft] dwaas, dons, mal, gels.
dagger Pagai dolk ; kruisje (t); be
at c■is drawn, op uiterst gespanneu
voet staan ; look c,s, woedend, gramstorilz kijlcen.
daggle [dag'I] beslijken.
daguereotype [dagerotaip] dag,nerdahlia [deilia] A dahlia.
[reotype.
daily [deili] al ciagelijks(ch); als sbdagblad; dagmeisje.
daintified [deintifaid] kieskeurig.
daintiness [deintinis] fijitheid, aardigheld, netheid, sierlijkheid ; leickerheid,
(kies)kettrigheid.
dainty [deinti] aj fiju, aardig, net, sierlijk, sinaakvol, lekker, verlekkerd, (ides).
keurig, ; sb lekkerbeetje, lekkernij.
dairy [deri] well:tuns, melkerij.
dairy-maid [dell lucid] melkineid.
dairy-produce • [cleri-prodjfts] zuivelprod ukten.
dais [deis, del-is] estrade; baldakijn.
daisied [deizid] vol madeliefjes.
daisy [deizi] sb
uiadeliefje ; als aj S
bovenste beste,
daisy-cutter [deizi-kvta] paard, dat bij
het draven de voeten zeer wei ► ig oplicht.
daisy picker [deizi-pika] S factieux
troisieme (die voor den vorin ineegaat).
dale [(lei]] dal.
dalliance [datians] het clartelen,stoeien
beuzelarij; getrettzel,
getaI it.

daily [dali] dartelen, stoeien, (minne)mallen; beuzelen, treuzelen ; c, away,
verbeuzelen.
Dalmatia [dalmeiSa] Dalmatie.
Dalmatian [dalmeiSan] aj Dalmatisch ;
sb Dalmatier ; Dalinatische hond.
daltonism [doltaniz'in] kleurenblincidam [dam] sb darn, dijk; boveuwater;
nioer (v. viervoeters); vt cv (up), of-,
bedammen, bedijken; stuiten.
damage [datniclg] sb schacle, nadeel,
averij, schadeverv,oeding ; what's the
S Itoeveel is 't, wat kost het ?; vt
beschadigen, bederven, havenen, toetakelen ; in discrediet brengen.
damageable [dainidpb'l] beschadigbaar.
damascene [damasin] damasceeren.
damask [damask] sb damast, daniasceering, damaseerierstaal: damoscusrood;
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aj gedamasceerd ; rood ; vidamasceereit ;

darken

raise one's cv, iemand woedend maker.
dandle [dand'1] laten dansen op de

rood verven (de kaken); als dantast
weven. knie, dodijnen (een kind); liefkoozen.
dandruff [daticirvf] roos (op het !mold).
damask-rose[damask-rout]roode roos. dandy [dancii] sb dandy, fat, modegek ;
rz soort van sloep of molter H knokkel[deint]
vrouw(e),
„moeder",
(
dame
'worts II soort palankijn; it is the (,),
dame, matrone ; (school)matres; bewaardat is je ware ; aj fatterig ; keurig.
I eeraar-kostbaas (te
school-hotideres;
knokkel[dandi-fiva]
Eton); tkostjuffrouw (voor Etonsche dandy-fever
[ciandi-if] fatterig,. [Icoorts.
dandyish
jongens).
manieren
van
uityloeken;
dandyism
[dandi
vt
vloelcen
;
vi
[data]
damn
een tat ; clandyisme.
verdoeinen ; veroordeelen ; in discrediet
brengen, onmogelijk !oaken ; afbt'eken, Dane [dein] Deco ; Noorman ; Deensche
liond.
(een tooneelstuk); sb vloek ;
n
laten valle
wilde vlier.
it is not worth a cam , P het is geen lor danewort [dein wf,t]
waard ; I don 't care acv, Pik geef er danger [deindp] gevaar ;
onveilig
sein
(op
spoor
wegen).
geen zier otn, het Ivan me 'del bowmen.
gevaarlijk.
damnable [clainnab'l] verdoemelijk, dangerous [cieinclpras]
dangle [ciatlg'1] vi slingeren, bengelen , ;
vloekwaardig, F verdo(e)inde.
achterna
loopen ; vt
after,
of
about
c,
damnation [damneiSatt] vercioemenis,
laten bet4,Yelen of zwaaien.
vereloenting.
[damnatari]
verdoemend,
.dangler[claiwla]
slenteraar
;
saletjouker.
damnatory
veroordeelend, afkeurend ; te veroor- Daniel [danjal] Daniel.
Danish [cleiniS] Deensch.
deelen.
damned [dated] vervloekt, verdoemd, dank [dat k]
vochtig, natti ,
""'
dankish datlkiS]
P verdijde.
cianjut)] Donau.
damnify [damnifai] beschadigen, be- Danube [daftii]
{ander.
Daphne
;
Daphne
5
nadeelen.
hofmeester.
Damocles [ciamokliz] Damocles; (*-..)'• clapiferrdapitalspilsitteester,
dapper [dapa] vlug, wakker, vief ; net,
sword, zwaard van Damocles.
keurig.
damp [damp] aj vochtig, nattig, klam ;
bespikkelen, spikkelen,
fig saai ; sb neve!, vochtigheid; nit. dapple [dap'l]vt
plekken; aj bespikkeld, geplekt ; sb spikwaseming ; (mijii)gas ; neerslachtigheid ;
kel,
y/ (be)vocliten, vochtig maker, doove0;
doers bekoeleit of verflauwen, temperer. dapple-gray [clapl-grei] appelgrauw.
handboeien.
damper [dainty] bevochtiger; demper, darbies [clabiz] Sand
Joan, oud, geluksourdine ; sleutel, schuif (1. e. kachel- Darby [dabi]
fcig echtpaar: Philemon en Baticis.
pijp); teleurstelling; saaie Klaas.
the c.), de
[cladatielz]
Dardanelles
dampish [dainpiS] vochtig.
Dardanellen.
®damsel [dainzal] juffer, (jonge) deern ;
[deal
v(t)
durven,
het
wagen
; trot•
dare
jonk vrouw.
seeren, tarten, uitdagen II St/ leettwe•
damson [clainz'n] lcwets, kroos.
say,
iic
denk
;
zeker.
rikken vangen ; I c,
Dan [dan] F Daan, Daniel.
dare devil [dea•clevil] roekelooze waagDanaids Ldanei-idz] de Danaklen.
dance [dans] vi (-Jansen ; vt Oaten) dart- hats, durfal. [dea-devilri]dolcfriestheid.
sea; c, attendance on, antichambree- dare-devilry
ren bij, achterna loopen, chapeau bas daring [cterill] aj stout, hoer, braid ;
sb stoutheid, koenheid, durf.
spelen voor ; sb dans(partij), dansje; c,
one a jolly dance, ongenadig tralc• Darius [daraias] Darius., donkera; fig
dark [dalc] aj duister`2
teeren, ervan laten lusters.
it cv, gij !noel
dancer [dansg] danser ; danseres, clan- zwart; you must keep
Ages, de
het geheint houden ; the
sense ; merry c,,s, Noorderlicht.
as
pitch, pikMiddeleettwen ; as c,
dancing [ciansirl] gedans, dans.
donker, cluisttrnis, duister•
donker
;
sb
danslokaal,
dancing-hell
'held, duister; you must not keep me
-huis.
in the cv , gij inoet me ales in on wetenddancing-room [clansi3-runt] danszaal.
held laten of er buiten houden.
paarciendandelion [iandilaign]
darken Edatenj vi donker worden, donbloein, molsla, leeuwentand.
keren; vt verdonkeren, verduisteren;
dander [danda] boosheid islecht humeuri

damaskeen [ciamaskin] damasceeren.
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day

you shall never( %) my door(s) again, dastardliness [ciastacilitas] lafhartig-

je zal nooit een voet meer over mijn dastardly [dastadli] lafliartig.
[held.
drempel zetten.
date [deit] sb datum dagteekening;
jaarcijfer, Q (leef)tijd,
duur II cladeltaarn.
(palm); out of (..), ouclerwetsch, uit de
darkie [dalel] donker, duister, somber mode, nit den tijd ; up to cv , op de
worden; verborgen liggen.
hoogte van den tijd, „bij"; vtdatecren ;
®darkling [daklirl] in het duister; dagteekenen ; cv from, rekenen van of ;
duistert2, donker'', somber.
to c■-, from.. , net ing,ang van...; vi
darkness [dalm's] duisternis, donker- „teekenen"; cv from, dateeren uit, terug(heid).
gaan tot.
elarksome [dlasm] duister, donker.
dative [deitiv] derde naanwal.
darky [daki] F neger, zwartje ; S slonsje, datum, meerv. data [deitain, delta]
dievenlantaarn.
gegeven.
sb lieveling; F schat, daub [(lob] vt sineren, besmeren, bedarling
dot ; aj geliefkoosd, geliefd.
pleisteren, bestrijI;en, bekladdee; SH
darn [dal)] sb stoppen, inazen P vloe• bewinipelen ; sb sineer ; pleister(werk);
ken ; sb stop, gestopte plaats.
kladschilder(ip.
dolik, herik.
darnel [cianal]
dauber [(lobo] kladscliilder.
dart [dat] sb schicht, pijlo, werpspies, daughter [(Iota] docliter 2 ;
jachtspriet ; aalgeer ; vt schieten, werpen ;
schoondocliter.
cv beams, strafe!' schieten; vi in : cv daughterly [deitali] wat een dochter
away, wegschieten; cv on, losstormen betaanit, dochter...
op ; cv on one's mind, to binnen daunt [dont] verschrikken,afschrikken,
scliieten ; cv up, opvliegen. ontmoedigen ; nothing cued, onverDarwinian [dawinian] aj Darwinis- saagd.
tisch ; sb Darwinist. .
dauntless [dontlis] onversaagd, oiiverdash [d:AS] vikletsen,spatten; cv against, schrolden.
bonzen, kwakken tegen ; cv away, weg• dauntlessness [ciontlisnis] onversaagdschieten ; cv off, voort-, wegstuiven ; cv
Reid, onverschrokkenheid.
on, voortstormen ; cv upon one, los. dauphin [cloth]] dauphin.
stormen ; vt sinijten, gooieii, kletsen, davenport [dav'tipQt] lclapschrijflessekwalcken, sinakken ; slain ; besprenkenaar met laden.
len, bespatter ; mengen (wijii met water); David [deivid] David.
verpletteren, ter neer slaaii, den bodein davit [davit, cleivit] 0 davit, doove jut.
inslaan, teleurstellen, vcrnietigen ; on- davy [deivi] davLan, veiligheidslanip
derstrepen;cv it!, P vertominel; c away
(voor mijnwerkers S eed ; take one's
tears, wegwisschen ; mi in, inslaan;
een eed doers.
(%) off an article, op papier g,00ien ; Davy Jones
d3ounz] geest der
mi out, cloorlialen, doorstrepen ; sb slag, zee;
locker, de
: de zee als
stool, klotsing ; sinak, klets, pats ; tikje,
het graf van zoo velen; go to
scheutje ; smeer (vest); X plotselinge
locker,eaar de 'male!' (den I:elder) gaan.
aanval ; zwier, élan ; streepje (—); a(%) claw [dO] le, !calm.
of the pen, een pennestreek; zie ook dawdle [dod'1] vi treuzelen, sammelen,
cut.
talmen, beuzelen ; vt in : cv away, verclash-board [da.r-boci] spatbord, slijk- beuzelen ; sb treuzel, betizelaarster.
bord aan een rijtuig•
dawn [c,8,1] sb dageraad'2 ; inorgendashed [daft] P verdijd. (scheinering); vi licht worclen ; clagen,
dasher [daig] pots, roerstok ; F fijne aanbreken ; it cued upon me, er ging
meneer, geurmaker; wierclame; cv of
mij een Hellt op.
a churn, karnpols•
dawning [ctiiiiitl] dag,eraad'2; het Oosten.
dashing [daSig] vliegend, haastig, on- day [dei] dag, daglicht ; jour fixe ; overstuimig ; kraing, flink ; zwierig, chic.
winning ; the (%) before yesterday,
das!ting-leather
le8,9] spatle,ler
eergisteren; this cv fortnight, over
(aan rijtuigen)•
1
veertien dagen; (at) this (%), op he.ic.-, 11;
dash-pot [claS- pot] knalpot (v. auto).
by (%), over dag ; co. by
(lag aan
dashy [daSi] zwiei
dag; for m.s, dagen Lang; in the (,),
dastard [dastad] sb bloodaard, lafaard ; overdag; in my (%), iii m lin tijd ; to
aj laf.
this (%), tot op heden ; cv about, oul

dark-lantern [clak•lantan] dievenlan-
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den anderen dag; one cv, op zel:eren I ken; c, sure, zoo zeker als wat ; sb het
doode ; stifle, rust; the c, of night,
dag ; one of these
eels dezer
dagen; all
(long), all the cv , den 1 het holle van den nacht ; the c, of
winter, het hartje van den winter.
gelieelen dag; every (,, alle dagen ;
every other c,, oni den anderen dag ; dead-beat [ded-bit] doodop.
the other N, onlangs ; a ", after deaden [ded'n] dempen, temperen, verthe fair, to laat; the v is ours, de zwakken, verdooven, doen verschalen
(wijn); mat niaken ; of-, verstompen.
zege is ons.
day-boarder [dei-b9da] half intense deadlock [ded-lok] slot zondcr veer;
leerling.
be at a cv, op het doode punt zijn.
daybook [dei-buk] dagboek; memo- deadly [dedli] aj doodelijk; cv enemies, doodvijanden; ad doodelijk; F
riaal.
doods...,
vreeselijk.
day-boy [(lei boi] exteriie leerling.
deadness [dednis] doodschheid.
day-break [dei-breik] dageraad.
dead-reckoning [cled-releitil] gegist
day-bug [dei-bvg] S zie day-boy.
bestek,
day-labourer [clei•leibara] daglooner.
daylight [dei-lait] dag(licht); no (,s!, deaf [clef] doof= ; c, as a post, an
F voile glazer !
adder,a beetle,the nether-millstone,
zoo doof als eels pot (lc wartel); cv
day-scholar [dei-skola] dagscholier,
and dumb, doofstons; c, of an ear,
extern.
doof aan ; c, to entreaties, doof voor
®day spring [dei sprit3] dageraad.
smeekingen.
day-star [det-sta] morgenster.
middagbe- deafen [def'n] doof maken, verdooven,
day's-work [deiz-wick]
dat hoort er deafness [defuis] doofheid. [dempen.
it is all in the
S
sb hoeveelheid ; a
zoo
Ideal
o bij.
heel wat,
boel ; a great (good)
day-time [del-tains] dag, dagtijd; in
kaarten);
het
geven
(bij
het
heel
veel
overdag.
the cv,
l
handel(stransactie) II vurenhout;
day-work [dei-wide] dagwerk.
daze [cieiz] vt verblinclen; verdooven, `2 deal [dil] vt uitdeelen,ronddeelen, toe(be)deelen;• toebrengen ; geven (de kaarverstompen; verbijsteren, in ver warring
ten); vi nitdeelen ; geven (bij 't kaarten);
brengen ; sb verblinning ; vet bijstering.
liandelen;,, well (ill) by,goed (slecht)
dazzle [daz'l] vt verblindeu ; sb verbejegenen, behandelen ; cv in, handelblinding.
deacon [dilcon] dialcen; ouderling; drijven, doen. in; F zicli inlaten of afgeestelijke in rang volgend op priest. geven met; cai in politics, doen aan;
c, with, behandelena, bejegenen.
deaconess [dianis] diakones.
deaconry [dilcanri] deaconship [di- dealer[dila] nitdeeler, gever (v. kaarten);
'woman, handelaar.
kan .rip] diakenschap.
dead [(led] ajdood, levenloos; doodsch, dealing [diliri] (be)handeling, halide!.
afgestorven; verdord, dor ; ttitgedoofd,
wijze; cvs , transacties ; have (no) c.,5
verschaald, !oat, werkeloos ; doodelijk ;
with, (niets) to waken hebben 'net.
I had it acv bargain, spotgoeclicoop; dealt [(telt] oily. yell. t. & verl. deelw.
van deal.
there was a r.dcalm,'t was bladstil ; a
cv certainty, absolute zekerheid; c, dean [din] deken; domproost; rector
magnificus; c, and chapter, het dom.
coal, doove kool ; c, door (window),
kapittel.
blinde deur (venster); in",earnest, in
alien ernst ; cv letter, onbestelbare brief; deanery [dinari] deanship [dinSip]
dekenschap, domheerschap ; kapitteldoode letter (der wet) ; on a "dlevel,
volkomen vlak ; he is a ", man, bij is
bins, proostdij.
eels kind des doods ; ca, men, F lijken dear [dia] lief, waard, dierbaar ; dour,
kostbaar ; c, me! cv, c, !, oh (,), och,
(leege flesschen); c, office, lijkclienst;
the c, season, de slappe tijd; c, shot,
och !, oje !, lieve Hemel !, guns( gut !;
cep Sir, geachte Heer; sb lieve. liefste ;
doodelijk schot ; he is a c, shot, bij
is eels voortreffelijlc schutter, liij mist
he is acv, F eels snoes ; do, there's
a co.), dan ben je eels beste.
nooit ; c, steam, afgewerkte stoom ; a
c, stop, plotseling ophouden of blijven dearie [(Hari] zie deaiy.
sicken ; cod water, stilstaand water ; ad dearly [Mali] chair; love cv , erg veel
'louden van, teer beminnen.
compleet, vlak ; "..) against,
dood,
vlak tegell ...in; ", drunk, smoordron- clearness [dianis] clierbaatheid; duurtc.
Engelseh,
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[d bp] schaarschheid, duurte; Deborah [debara] Deborah.
debouch [dibuS] uiticomen (op in), nitschaarschte, nood.
monden (in in); X deboucheeren.
deary [diari] F liefje, schat.
death [deP]dood;afsterven; sterfgeval; Debrett [dibret] adelboelc ,v. Debrett).
cw!,( vervloekt!; it is c, to..., op... staat debris [deibri, debri] Fr petite.
de doodstraf ; be the c, of, dell dood debt [det] schuld; he is in my cv, hij
to,
staat bij mij in 't krijt ; be in
veroorzaken van; ,e hand zich dood laten
!adieu]; be in at the c', tegenwoor- verplichting(en) liebben aan ; pay the
cw of nature, den tol der natuur bedig zijit als de v ,-)s of het wild door de
talen.
honden gedood wordt ; be at c,'s door,
doodsgevaar verkeeren; be c, on, debtor [deta] schuldenaar, debiteur.
S dol ziin op; he is c, on rabbits, decade [dekad] tiental(jaren).
hij is een uitstekende konijnenvercielger; decadence [dekadans, dikeidans] c,cy
frighten to cw, zich dood doen schrik. [-si] verval, achteruitgang,.
ken; to cv , tot den dood (toe); dress decagon [dekagan] tienhoelc.
to c%i, vreeselijIc chic; put (do) to cw, decalogue [dekalag] de tien geboden.
decamp [dilcamp] opbreken, X aftnarter dood brengen.cheeren ; F etitknijpen, zich nit de voeten
death-bed Pep-bed] sterfbed.
death-like Pet, laik] doodsch, doodstil. m al< en.
[dikainpmant]opbrelcing,
decampment
deathliness [dOlinis] doodschheid,
of-, uittocht.
doodelijklieid.
[dikeinal]
tot een deanery
death rattle [deP-rat'l] gerochel, ge- decanal
behoorende, proost...
reutel (vOor den dood).
death-warrant [deJ)•worant] bevel- decant [dikant] afschenken, zacht afgieten, overschenken.
scorift tot terdoodbrenging of tot uitvoe.
decanter [dikantg] afschenker; karat.
ring van de doodstraf.
death-watch[deP-wotS]doodkloppertje, decapitate [dikapiteit] onthoofden.
decapitation [dikapiteiSan] onthoofkleppertje (zeker insect).
ding.
debar [dibii] uitsluiten, onthouden, weidecasyllable [dekasilab'l] tienlettergregeren, verhinderen.
pig woord.
debark [dibasic] (zich) ontschepen.
debase [dibeis] vernederen, verlagen; decay [clikel] vi achteruitgaan,afnemen,
vervalleit, ire verval geraken ; bederven,
vervalschen.
debasement [dibeismant] vernedering, rotten; sb achternitgang, verval ; fall
into cv , in verval geraken.
verlaging, vervalsching.
decease [disis] vi overlijden; sterven,
debatable [dibeitab'I] betwist(baar).
nit het !even scheiden; sb het overdebate [dibeit] sb debat,beraacislagittg;
iijden , dood.
vt berecieneeren, betwisten ; vi twisten,
deceit [(lisle] bedrog, bedriegelijkleeid,
beraadslagen.
bedriegerij, inisleiding.
debater [clibeita] debater, disputant.
debauch [dibotf] vt verleiden, bederven; deceitful [disitful] beds
vrr., oneself, zich verliederlijken; vi zich deceivable [disivabl] makkelijk te be.
driegen.
te buiten gaan, brassen, slempen; sb
ongebondeuheid, uitspatting(en), brasse- deceive [disiv] bedriegeno, misleiden;
verleiden.
rij, slemperij.
debauchee [deboSi] lichtmis, brasser. deceiver [disiva] bedrieger; verleider.
debauchery [dibotSari] ongebonden- December [disemba] December.
lien.
held, liederlijkheid.
decemvirate [diseinvireit]
debenture [dibentja] $ verkiaring van manschap.
uitvoer omtrent op drawback recht heb- decency [disansi] betamelijkheid, welbende goederen; obligatie, schuldbrief.
voegelijkheid, latsoen; the decencies,
debilitate [dibiliteit] verzwakken.
het decorum.
debilitation [dibiliteiSan] verzwakking. decennary [clisenari] tiental jaren.
decennial [disenial] tienjarig, ; tienjaardebility [dibiliti] zwalcheid.
lijksch.
debit [debit] sb debet, schuld(post),
debetzijde (v. e. Icoopniansboek); vi de- decent [disant] betamelijk, gepast, wetbiteeren.
voeelijk, behoorlijk, fatsoehlijk.
[disentraiaizeiSan]
C debonair [debonea] joviaal, hensch, decentralization
minzaam, voorkoneend.
decentralis4tie,
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deception
deception [dIsepjan] bedrog, mislei- afwijking ; afwijzing, Nveitzerinv; achding.

deceptive [dTseptiv] bedrieglijk,
leidend.
decide [disaid] vt beslissen, bepalen,
uitmaken; (doen) beslniten ; vi een beslissing of besluit nemen; fur nitspraak
doe!).
decided [disaidid] beslist, vastbesloten,
bepaald.
decider [disaida] beslisser; sp beslissende partij.
deciduous [disidjuas] 4 a f vallend,
vallend ; vergankelijk.
decimal [desimal] aj tienta1lig; sb
deelige break, tiende deel.
decimalize [desimalaiz] tiendeelig maken.
decimate [desimeit] een van de tien
straffen; decimeeren, INegmaaien, dunnext.
decipher [disaifa]oracijferen (een brief);
ontraadselen.
decision [disipn] beslissing, uitslag,
besluit ; beslistheid (v. karakter).
decisive [disaisiv] beslissend, afdoend;
beslist.
decisiveness [disaisivnis] beslistheid.
deck [dek] sb del; ; spel kaarten ; vt met
een dek beleggen 11 (ver)sieren, tooien.
deck-chair [delc-tSed] dekstoel.
decker [delta] versierder, drapeerder;

teruitgang, vermindering ; i verbuiging.

declinatory [diklainatari] weigerend,
afwijzend.

decline [diklain] vi

afloopen;
buigen, (ten ondergang) neigen; late!)
hangers; at wijkent 2 ; afnemen, achttruitgaan, verminderen, fig tanen ; vt ver-,
neerbuigen; of-, van de hand wijzen,
bedanken voor, weigeren ; sb aineming,
achteruitgang, verval (v. krachten); $
daling; be on the cv , achteruitgaan;
tanen.
declivity [dikliviti]
declivous [diklaivgs] afliellend.
decoct [dikokt] afkoken.
decoction [dikokSan] afkooksel ; afkoking.
decode [dikoud] ontcijferen.
decollate [dikoleit] onthalzen, onthoofe
dn.
decollation [clikoleliSan] onthalzing,
onthoofding.
decolour [clikuld], "Aze [-raiz] outkleuren.
decompose [dikampotiz] vt scheiden,
ontbinden, oplossen, ontleden ; vi zich
oplossen, tot ontbinding overgaan.
decomposition [dikompaziSan] ontbinding, oplossing, on'tleding.
decompouncl [dikompatind] dubbel
samengesteld.
decorate ['del:area] versieren; deco4, F delmassagier.
declaim [dikleint] opzeggeu, voordra- reerene.
gen, declameeren ; zijn stem verheffen, decoration [dekareiSan] versiering,
(ver)siersel ; decoratie, eereteeken, riduitvaren (tegen against).
declaimer [dikleima] hoogdraveud derorde.
decorative [dekarativ] decoratief, verredenaar.
:leclamation [deklaineiSan] reciet,voor• sierings sier....
cfracht, redevoering ; (hoogdravende) decorator [dekareita] decorateur, huisschilder en behanger.
rede; rhetorica.
declamatory [diklamatari] declama- decorous [clikgras,dekaras] welvoegelijk, betamelijk.
torisch, rhetorisch, hoogdravend.
declaration [deklareiSan] declaratico, decorticate [clikctikeit] outschorsen,
pellet), schillen.
verklaringe, bekendinaking.
declarative [diklarativ], c,tory [-tari] decortication [dikctikeiSan] ontschorsing, afschilling.
verb tare!! d.
declare [diklea] vt verklaren; behead decorum [clik9ram]
gepastheid, fatsoen, decorum.
maken, aangeven (bij douane); Hidden
(bij kaartspel); cv off, of-, opzeggen, decoy [dikoi] vt (ver)lokken; sb lobmiddel, lokaas'1, lokvoger ; eendekooi.
afschrijven ; vrcvoneself,zijn meening
zeggen, zich (nader) verklaren; zich decoy-ducic Edikoi-dvki lokeend.
openbaren, uitbreken; vizich verklaren. decoy-man [dikoi-man] kooiker.
declass [diklas] verlageu, declasseeren. decrease [dli,ris] vi & vt (doen) vet,
declension [diklenfdn] verval, achter- mindere!), afnemen; sb vermindering;
afneming, afname.
uitgang, vermindering ; declinatiee, afdecree [dikri] sb decreet, (raads)besluit,
wijking ; verbuiging.
declinable [diklainabl] verbuigbaar. (raads)bevel, gebod, vonnis; ", nisi,
voorwaardelijk den edit schetdend vondeclination [deklineijan] afhel
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nis; vt bepalen, besluiten, een besluit
nitvaardigeti, vaststellen, verordenen.
decrement [dekrimant] vermindering.
decrepit [dikrepit] afgeleefd, kadutik.

clecrepitude[dikrepitjud]afgeleefdlieid,

verval (v. krachten).
[dikresant] afnemend(e
maan).
decretal [dikrital] ajeen decreet betreffend; sb pauselijk bevel, dekretaal.
decry [dikrai] uiticrijten, in discrediet
of verachting brengen, afbreken, declineeren.
§decumbence [dikpmbans] liggende
Bonding.
decuple [cielcjup'1] aj tienvoudig; vt
vertienvondigen.
dedicate [dedikeit] (toe)wijden, opdragen.
dedication [dedikeiSan] (toe)wijding,
opdtacht.
dedicator [dedikeita] toewijder, opdrager (v. e. boek).
dedicatory [dedikeitari] als opdracht.
deduce [didjils] afieideno.
deducement [didjustiont] afleidingo.
deducible [cildjusib'l] of to leideno.
deduct [clidukt] aftrekken, in mindering
brengen; fafleidett.
deduction [did/pi:San] aftrekking, vermindering, $ korting; gevolgtrekking;
deductie.
deed [did] sb daad, handeling. ; docu•ent, aide, stub ; vt overdragen.
deem [dim] oordeelen, achten, van weening zijn, denken.
deemster [dimsta] renter (eiland Man).
deep [dip] aj diept2, diepliggend, diepclenkend, diepzinnig, verdiept (in iii),
grondig, bedreven, S glad, gewiekst;
zes (Hien) adder
drawn up six
elkaar; a cv drinker, die zwaar
a r■-, fellow, S een gladde, geslepeit
kerel;
stakes, hooge inzet ; addiep,
zwaar ; drink (play)
zwaar drink en
(spelen); sb diepte, zee.
deepen
vidieperi, ver•, uitdiepen;
p lager stemmen; fig versterken: vi
dieper word en; the gloom is ing,
iict wordt clonkerder.
deep-clrawi ng[dip-droitl] diepgaand.
deeplaid [dip-leict] fijn bedacht,
listig
l
aangele,V.
deepmost [dipmonst] diepste.
deep-mouthed [dip-matt6d,dip-manj)t]
!Mc' van stein, laid en holiclinkend.
deep-musing [dip-mjiTizitt] diep iii gedeepness [dipnis] diepte.
[peiiis.
deer [did] (wild) hert; SH dier.
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deer-stalker [dia.stoba] jager, die de

herten besluipt; hoofticleksel met lagen
bol, een klep van voren en van achteren
en twee opgebonclen zijkleppen.
deer-stalking [clia•stokiri] sluipjacht op
herten.
deface [difeis] schenden, beschadigen,
ontsieren, bevuilen ; uitwisschen, door!mien.
defacement [difeismant] schending.
defalcate [difalkeit] vt verminderen,
aftrekicen, korten; verduisteren (geld);
vizich aan verduisteriiig schuldig maken.
defalcation [dila' keiSan] verniindering,
korting, kastekort; verduistering (geld).
defamation [difdineiSan, defatneiSdn]
eerrooving, 'aster, smaad.
defamatory [difainatari] eerroovend,
lasterlijk, smaad...
defame [difeini] onteeren, lasteren,
sin aden.
defamer [difeiina] eerroover, lasteraar.
default [difolt] sb gebrelc, font, feil;
verzuiiu ; by cv, bij vtl. stelc; in ry of,
bij gebreke van ; vitalen, fauteeren ; zijit
verplichting(en) niet nalcomen; niet (op
tijd) betalen; for niet verschijnen; it
bij verstek veroordeelen.
defaulter [difolta] (geld)verduisteranr;
wanbetaler ; X gestrafte ; c,'s drill,
strafexerceeren.
defeasance [clifizans] herroeping, vernietiging (v. e. verdrag).
defeat [clifit] sb nederlaag, verijdeliiig
(v. plan), vernietiging ; vt (ver)slaan,
afslaan; verwerpen (een voorstel); jar
nietig verldaren; verijdelen (een aa vat)
defecate [defikeit] zuiveren, (af)klaren ;
zich ontlasten.
defecation [defikeiSan] zuivering,, (af)Haring ; ontlasting- .
defect [difekt] sb gebrek, font, mankement ; vi fauteeren; (afvallig worderi.
defection [difeliSan] afval, a f valligheid,
ontrouw.
defective [difektiv] gebreickig, onvolkomen ; ontbt ekend.
defectiveness Edifektivnisi defecte toestand, gebrek, onvolkomenheid.
defence [clifens] (zelf)verdecriging`2 , ve•dedigingsrede, verwering, verweer(schrift); X bolwerk;
werken.
defend [difend] vt verdedig,en ; beschermen; verbieden ; c, from, he!louden (bewares) voor; vi als verdedi•
ger optreden.
defendant [difendant] beschuldigde,
aangeiclaagde, verweerder, gedaagde.

defender
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i defloration [clifloreiSan] onfmaagding,
defender [difenda] verdediger.
defensible [difensibl] verdedigbaar, i onteering, verkrachti,g; ontwijding.
deflour, deflower [cliflatid] ontinaaghoudbaar.
iefensive [clifensiv] aj defensief, ver- j den, onteeren, verkrachten; ontwijden.
werend,verdedie,end ; sb in : be on the Defoe [dafori] Defoe.
cv of stand on ther,, een verdedigende deforest [ditorist] ontbosschen.
deform [dif2in] inisvormen, mistnaken,
bonding nannemen.
ontsieren.
defer [difift] vt uitstellen ; overdragen ;
vi uitstellen, dralen ; cv to, eerbiedigen, deformed [clifcincl] inisniaakt, wansta
zich neerleggen bij (het oordeel van),
[difc initi] mismaaktheicl,
zich onderwerpen tan, zich aanstniten deformity
watistaltigheid.
bij (vorigen spreker).
[defdr.ms]
eerbied,
eerbiedidefraud
[difrod]
beciriegen, te kort
deference
of, ontlionclen, F door den
doen
ging, achting ; in c, to, nit achting voor
netts
boren.
with due cv to, met alle respect voor.
defrauder [difroda] bedrieger.
deferential [delarenSal] eerbiedig.
defiance [difaians] uitdaging, tarting; defray [difrei] bekostigen, de kosten
bestrijden of dragen van.
bid cv, tarten, trotseeren; in c, of, in
defrayer [difreia] bekostiger.
spijt van, trots, .. ten trots.
[clifreinunt] bekostiging,
defraymeni
defiant [difaiant] uitdagend, tartend.
bestrijding (der onkosten).
deficiency [difiSansi] gebrek, ontoereikendheid, tekort, leemte; onvolkoznen- deft [deft] vlug, vaardig, hanclig; aardig, net.
het ont•
heid ; defect ; deficit ; the
defunct [difamkt] aj overlecien ; sb overbrekende.
ledene,
a4.,restorvene.
gebrelcicig.
,
onvoldeficient [clifiSant]
doende, ontoereikenct ; niet goeci bij defy [clifai] trotseeren, uitdagen, tarten.
Edickenarasill ontaarcling.
degeneracy
zijn positieven.
'degenerate [dicl3enareit] ontaarden,
deficit [defisit, difisit] deficit, tekort.
verbasteren.
sb bergkloof, cage pas ;
'defile
"degenerate [did4enarat] gedegeneX defile.
reerd, ontaard, verbasterd.
t'defile [difail] vt besinetten, bevlekken,
bezoedelee, bevuiten, verontreinigen degeneration [did3enareiSan] ontaarof the heart, hartverding ; fatty
(water). onteeren it vi X defileeren.
vetting.
defilement [difailmant]verontreiniong;
deglutinate [digliltineit] ontlijinen, losbezoedeling'2, onteering, bestnetting- .
weeken.
definable [difainab'I] bepaalbaar, te
§deglutition [cligiutiSa ► ] het (cloor)slik•
onischrijven.
ken, inzwelging.
define [clifaiti] bepalen, begrenzen, bedegradation [deg,rodeiSon] degradatie,
schrijven, onischrijven, onilijnen.
definite [definit] bepaald, begrensd, (rangs)verlaging,afzetting;vernedering . ,
duidelijk omschreven, scherp omlijnd ;
precies.

ontaarding,verbastering; verval ; trapsgewijze verzwakking.

onischrijving.

den; vi ontaarden, degeneteeren.

definitely [definitli] bepaald ; definitief. degrade [digreid] vt deg,racleeren, afzetdefinition [definiSan] definitie,bepaling, ten, verlagen; vernederen, doen ontaar•
beslis- degree [digri] graad a , mate, trap'-'; rang,
hij proinoveerde •
stand ; he took his
send, bepaald, uitgetnaakt, definitief,
he received an honorary c0, bij wercl
eind....
honoris
catisa
tot
doctor
geinaakt ; by
deflagrate [ciefldgreit] (does) ontbranco s, lani.,Yzatiterhand ; in acv, in zekere
den, ontvlaninten.
in
to a
op
zeket
e
hoogte;
deflagration [defIdgreiSon] verbran- mate; tot
hooge mate, niterinate.
ding
deflate [difleit] inclri uitlaten of Wen degree-day [dig,ri-dei] proznotieciag.
ontsnappen (nit een baIlon of fietsband). degree-examination [digri-egzamineideflation [difleiSan] nitlati lig van lucht. pi]] cloctoraal (examen).
deflect [cliflekt] (does) af wijken, bui• degree subject [cligri-s ,,bd3ikt] exasss enenIc.
gen.
deflection[dillekS311] a f wijking; (straai). clegiistation [digiisteiSaii] het proeven.
openspringen.
dehisce
[Willis]
breking ; (door)buiging.

definitive Edifinitivj bepalend,

dehort
dehort [diligt] °Oradell.
dehortation [dilipteiSati] ontrading.
dehortatory [diligtatari] ontradend.
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dehumanize [dilijamanatz] verbeesten,
verdierlijken.
deicide [di-}said] Godstnoord(enaar).
deification [di.ifikeii'on] vergoding,
vergoddelijking.
deify [di-ifai] vergoden, vergodde-

deliberateness [dilibaratnis] beradenheld, kalm overieg.

deliberation [dilibareiSan] beraadslaberaad, overweging; take into
(..), in overweging neaten.
deliberative [dilibarativ] beraads'a,

end.

delicacy [delilosi] fijnheid, zachtlteid,

teer(gevoelig)heid, zwalcheid, ki(schheld, fijtigevoeligheid ; (cies)keurigheid ;
deign [dein] vi zich verwaardigen ; vt finesse; lekkernij.
delicate [clelikat] fijn, zacht, teer, zwalc ;
verwaarcligen met.
delicaat, kiesch, fijngevoelig, (kies)deism [di ieni] deisme, godsgeloof.
keurig; lekker.
deist [di-ist] deist.
[delikatntis] zie delicacy.
delicateness
deistical [di istik'l] deistiscli.
delicious [diliSas] lekker, aangenaam,
deity [di-iti] godheid.
heerlijk.
deject rdid -,;ekt] ter neer slaan, neerdelight rdilait] sb genoegen, behagen,
slachtig maken.
lust, genOt; take c, in, behagen schepdejected [didgelctid] neers:achtig, ter
pen in; vt behagen, verhengen, verrukneergeslagen, bedrukt.
ken, streelen ; I shall be (Nded to...,
dejectedness [did3ektidnis]
bet zal mij aangenaam zijti...; vi be[-San] neerslaclifigheid, bedruktheid.
hagen scheppen, genot vinclen (in in).
delaine [dilein] wohnousseline.
delate [ditch] aanbi engen (een mis- delightful [clitaitful] genotvol,heerlijlc,
verrukkelijk.
daad); aanklatzen.
delimit [dilitnit] afbalcenen, de grenzen
deletion [dileiSan] aanklacht.
vaststellen.
nitstellen,
verschniven,
delay [difei] vt
tegen-, oplionden ; all is not lost that delimitation [dilimiteiSan] afbakening,
grensregeling.
is cued, uitstel is ;been afstel ; vi uitstellen, dralen, talmen; sb uitstel, op- delineate [dilini-eit] teekenen 2, schetsett'2 ; fib schilderen.
onthond, vertraging, het talmen.
delineation [dilini-eiSan] teekening,
deleaturteeken.
dele
schets ; .fig schildering.
delectable [dilektabl] genotvol, beerdelineator [dilini-eita] teekenaar,schetlijic, verrukkelij1c.
ser; fig schilder.
delectation [ditekteiSan] genoegen,
delinquency [dilitlkwansi] plichtvergenot.
znitn
; overtreding, misdrijf.
sb
gedelegeerd
;
aj
[delagat]
'delegate
gedelegeerde, gemachtigde, afgevaar- delinquent [dilillCwant] aj(straf)schuldig
;
sb overtreder, misdadiger, schuldigde.
rdelegate[delag,eit] vt delegeeretionach- dige.
deliquation [delikweifan] deliquestigen, arvaardigen, opdragen.
delegation [delageiSan] delegatie, de- cence [delikwesons] deliquiation
[delilcwi-eiSan] vervloeiing; smelting.
putatie, afvaardiging, machtiging.
delete [dilit] uitschrappen, doorhalen, deliquesce [delilcwes] vervloeien ; wegsmeltell.
nitstrijken.
deleterious [delatirias] scltadelijlc, ver- delirious [dilirias] Wend, ijlhoofdig,
gels, dol, razeud.
derfelijk, giftig.
Dell, Delft [delf, delft] Delftsch aarde- delirium [cliliriatn] het ijlen,Ijlhoofdigheld, waanzin, dolheid, razernij ; coitrewerk.
mens [-trimenz] dronkenianswaanzin.
Delhi [deli] Delhi, provincie in Indie.
[diliva] vtbevrijden; verlossen ;
deliver
Delian [(Hilda] van Delos.
(over)geven, ter hand stellen; uitreiketi;
tdeliberate[diiibarat] aj weloverwogen;
(in-,
af)leveren,
bezon._ten ; over-, toebren(vast)beraden•, bedaard, bezadigd.
gen; c, a speech, sell rede }louden;
5 deliberate [ditibareit] vt overwegen;
she was c ■ved of a girl, zij beviel
vi delibereeren, zich beraden, beraadvan eeti meisje; vr in tc, oneself well,
slagen (over on).
goed spreken; c, oneself of, uiten.
deliberately [dilib3ratli] beraden, be[dilivarans]bevrijding, vet,
deliverance
daarcl, bezadigd, na rijp beraad ; willens
lossing.;. uitspraak, vonnis.
fin wetens.
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demulcent

deliverer [dilivara] bevrijder, verlosser ; demi-rep [demi-rep] demi-mondaine

demise [dimaiz] sb overdracht(bij aide
bezorger.
delivery[dilivari]bevrijding,vrijmaking; I of testament); overlijden; vt oyerdragen, bij uitersten wil verni,ken; vi
verlossing, bevalling; al-, overleveYing,
overlijden.
levering, leverantie ; X overgave, nituitlevering; uitdeeling, bezor- demi-semi-quaver [clemiweiva]
ging ; het toebrengen ; voordracht,rede;
J 3.)ste noot.
demission
[dImiSati]
neerlegging,,
afof,
in
ontvangst
semen.
take cep
stand ; ontslag; verlaging.
dell [del] natty; dal.
ontslaan
;
neerleggett
Delphian, Delphic [delfian, delfik] van demit [(Mult] vt
(een ambt); vi zij ► i ontslag neaten, zijn
Delphi, Delphisch ; duister, raadselachambt neerleggen.
Delphin [delfin] voor den dauphin; democracy [dimokrasi] democratie:
volksregeering.
the cv classics, klassieke schrijvers in
democrat [demokrat] democraat.
usum Delphini.
democratical [demokratik I] democradelta [delta] de Grieksche D
tisch.
delta van een rivier.
deltoid [deltoid] of deltavortnig; sb demolish EdimoliS1 afbreken, sloopen;
fig omverwerpen, vernietigen; F ver•
deltaspier,
delude [diliild] misleiden, bedriegen, orberen, verschalken
be,goochelen ; c, oneself into the be- demolition [demoliSan, climoliSan] het
afbreken, stooping; yernietiging; aflief that..., zich Nvijsmaketi dat...
deluder [ctilifida] misleider, bedrieger. braalc.
deluge [delitic13] sb zondvloed, over demon [diman] geleigeest ; booze geest,
(Wive!, demon.
strooming 2 ; (stort)vloec1 2 ; vt overstroodemonetize [dimonataiz] buiten koers
men"2.
stellen,
ontintinten.
delusion [diliiipn] (zins)begoocheling,
demoniac [diniouniak] of demonisch,
(zelf)bedrog, dwaling.
delusive [cliliilsiv] delusory[diliasari] ditivelsch; bezeten ; sb bezetene.
begoochelend, misleidend, bedrieglijk, demoniacal [climanaialel] demonisch,
cinivelsch.
illusoir.
demonolatry [dimanolatri] aanbidding
delve [delv] delven, graven, spitten.
demagogue [demagog] volksleider, van duivelen.
demonology [dimanolad3i] duivelen-meaner.
demand [climand] vt (ver)eischen, vor- leer.
deren, verlangen, vragen; sb eisch, vor- demonstrable [dinionstrabl] bewijsbaar.
dering, verlangen, vraag; in cv, zeer
gezocht; on (,), op aanvraag; op zicht; demonstrate [cilmonstreit,demanstreit]
vt aantoonen, bewijzen, betoogen ; aan
cv and supply, vraag en aanbod.
den dab leggen ; vi een demonstratie
demandant [climandant] eischer.
houden, manifesteeren.
demander [clinifinda] eischer, vrager.
[clenianstreiSan] bewijs,
demonstration
[climakeiSan]
afscheiding,
demarcation
afpaling, grens(lijn). betoog, betooging, manifestatie; X demonstratie;
betoon.
demean [dimin] verlagen ; cv oneself,
zich gedragen ; zich verlagen of ver- demonstrative [dimonstrativ] bewij 7

nedr.t,awijz;bes.tog:

demeanour [dinfina] houding, gedrag. zijn gevoelens (gaarne) intend, ietwat
dement [diment] krankzinnig,, razend aanstellerig ; bewijsbaar ; not very cv,
maken.

!net net zijn gevoelens to ]coop loopend.

demented [dimentrd] uitziunig, kranic- demonstrator[demanstreita] betoogero,

manifestant ; assistent (v. professor).
zinnig, razend.
uitzinnigheid, demoralize [climoralaiz] demoraliseeEdimenSal
rep , de zecten bederven.
krankzinnigheicl, waanzin.
demerit [dimerit] font, gebrek (tegen- Demosthenes [dimosYdniz] Dentosthe•
over deugd).
detnotiscit : bij
demesne Ecliminj domeingoed, vast demotic [dimotik]
het yolk in zwang zijnde.
goed, gebied.
Sr'
E demulcent [dimulsant] verzachtenct
demi-god [deini,goci] halfgod.
(middel).
demi-john [deini-d3cn] inancieflesch,

dementia

demur
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demur [climb] vi aarzelen, weifelen, ult.

depatiment

denote [dInout] aanduiden, aanwijzen,

wijzen op, te kennen geven.
stellen, bezwaar waken, protest aanteekenen (tegen to), jur excepties op- denounce [dinauns] aankondigeu, aanzeggen ; aangeven, aanbrengen,• aanwerpen ; sb aarzeling, weifeling, onNagel' ; X & opzeggen ; aan de kaak
zekeriteid, twijfel ; bezwaar, bedenking,
stellen; cv as..., uiticrijten voor....
urotest.
denture [dimjila] stemmig, (gemaakt) denouncement [dinatinsmant] aanlcondiging, aangifte, aanklacht, het aan de
zedig, prentsch, nitgestreken.
demureness [dintjaanis] stemmigheid, kaak stellen.
dense [dens] clichta; suf, stony, hardzedigheid, preutschheid.
demurrage [diniv•ic13] onkosten van koppig.
denseness [denstils] density [densiti]
overligdagen ; days of cv, ligdagen.
demurrer [dimura] weifelaar; fur ex- dichtheido; stomheid, hardkoppigheid.
dent [dent] sb deuk, indruk; vt inceptie.
demy [demi] half mediaan ; d (halve) detiken.
'dental [dental] aj van de tanden-,
beursstudent (Oxford).
den [den] hol, hok, !cool; F kast: katner ; Land...; sb tandletter.
dentate(d) [denteit(id)]
getand.
boudoir; Sc honk (bij spelen).
&
denarius [clinErias] meerv. denarii denticle [dentik'l] kalfstand (bouwk.).
denaritts;
penny.
dentifrice
[dineri-ai]
[dentilris]tandpoeder, -pasta.
dentiforni [dentifQin] tandvormig.
denary [dinari]
denationalize EdinaSanalaizi van de dentine [dentin] tandbeen.
dentist [dentist] tandheelkundige, tandnationaliteit(srechten) berooven.
arts.
denaturalize [dinatSaralaiz] denaturadentition [dentiSan] bet tanden krijgeu ;
liseeren.
tandstelsel.
§dendritic [dendritilc] boomvormig.
§dendrology[dendrolad3i]boonticunde. denture [deutSa] (kunst)gebit.
deniable [dinaiabl] loochenbaar, te denudation [denjudei,can] ontblooting, ;
berooving (v. recut enz ).
loochenen.
denial [clinalal] weigering, ontkenning, denude [dinjud] ontblooten, bloolleg•
gen; cd of, ontnemen (een recht enz.).
dementi, (ver)loochening; I will take
no cv, ilc wil van geed bedankje of denunciation [dinvtisi•eijan] aankondiging; bedreiging; aanklacht; opzegweigering ltooren.
ging (v. contract); veroordeeling, ful•
(denier [drag] 'l i e sou, duit.
denization [denizeiSan] naturalisatie,
wineerende afkeuriug.
erkenning als burger.
denunciator [dinnnsi•eita, dinunSi-eita]
denizen [denizan] sb (genaturaliseerd) aankondiger, aanbrenger, nanklager; cv
of..., dreiger 'net...
burger; bewoner; vt naturaliseeren, indeny [dinai] vt ontkennen, (ver)loocheburgeren.
nen, ontzeggen, heeten lieges; weigeDenmark [denmak] Denemarken.
denmark-satin [denmak•satin] ever- ren ; vr cv oneself, zich ontliouden ;
belet (niet thuis) geven,
last.
denominate [dinomineit] (be)tioemen, deobstruent [diobstruant] aldrijvend,
betitelen; cud, genaanid.
zniverend (iniddel).
denomination [dinoinineiSan] naam- deodand [di-odand]
Z21 zoenoffer,
geving, benoelning benaming, titel ;
godsgift.
deodorize [di-ottdaraiz] ontsmetten,
sekte; reduce to the same
narnig maken.
reukeloos makes.
denominational [diuomiueiSanal] tot deoxidate [(11•oksicleit] deoxidize [dieen sekte behoorende; c,education,
oksidaiz] van znurstof ontdoen.
confessioneel, bizonder onderwijs; cv jdepaint [lipeint] (at)schilderen, males.
depart [dipat] (weg)g,aaii, vertrekken,
school, sekteschool.
denominative [dinominativ] aj be- lieengaan ,2 ; cv from life, cv this life,
noemend; afgeleid van een zelfstandig
nit het Leven scheicien; cv front, af•
wiiken van, late!' varen; cued glory,
naamwoord; sb denominatief werkwoord.
vergane gTootheid; the cued, de overdenominator [dinotnineitd] ;tomer ledene(n).
department [dipatindnt] a Ideeli g, d
(v. e. break).
partemenr-!, gebied, werkkring.
denotation [dinoteifan] aanduiding.

departmental
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departmental [dipatniental] departe- deposit rdipoziti sb deposito, storting,
gedeponeerd geld ; neersiag; afzetsel op
menteel,tot eeu department behoorencle;
den bodein, bezinlcsel; Ain bewaarplaats;
,0 store, warenhuis.
money on (upon) cam, geld in deposito;
departure [dipatSd]vertrek, afreis ; heenvt (neer)leg gen, in bewaring, geveit, in
af wijking ; a
gaant2, afsterven, dood ;
pand geven, deponeeren, storten; oplets !lieu ws, een nieuwe koers;
new
slaan (in paklinis), bijzetten (in grafzij vertrokken.
they took their
kelder); vi neerslaan, (zich) afzetten.
wijden,
afgrazeti.
clepasture rdipastja] af
depatiperate [dipopareit] arm waken, depositary [drpozitari] bewaarder (v.
goecteren of panden).
verarnieii.
depaiiperize [dipfipdraiz] van arinoede deposition [dipoziSan] afne ► ing van
bevrijdeu. het Kruis; afzetting; getuigenverklaring.
depend [dipend]hangen ; afhangen (van depositor [dipozita] stoner, inlegger.
on); stennen, rekenen, vertrouwen, staat depository [dipozatari] bewaarplaats;
bewaarder.
waken, zich verlaten (op upon).
depot [depou, dipou, dipou] depots,
dependant [dipendant] af ► angeling.
; Am station(sgebouw);
dependence [dipendans] c•cy [-si]
loopplaats.
afhankelijkheid, samenhang, aanhang.
(sel); o ► derhoorigheid; an action in depravation [dipraveiSan] bederf, vetclorvenheid.
een nog liangende (rechts)zaak ;
deprave [dIpreiv] bederven, (zedelijk)
dependencies, bijgebouwe ► .
verdorven.
slecht maken;
dependent [clipendant] aj afliangend,
afhankelijk ; ondergeschiict ; sb afhan- depravement[dipreivinant] depravity
[dipraviti] bederf, verdorvenheid, verkelijk persoon, ondergescliikte.
bastering.
depict [dipikt] r,ture
Saj (af)malen,
deprecate [deprikeit] afbidden, afschilcleren.
sineeken,
bidden verschoond to blijven
depilation [depileiSan] ontharing.
van, net ernst opkomen tegen.
depilatory [dipilatari] ontharingstnid.

deprecation [deprikeiSan] afbidding;

del.
deplete [diplit] otitlastens, leeg laten

sineekbede; protest.

loopen, dunnen.
depletion [dipliSan] leegmaking, leegloopen ; fig outlasting, dunning, aderlating.
deplorable [diplQrab'l] betrettrens. beklagenswaardig,erbartnelijk, jannnerlijk.
'
deplore [diplca] betreuren, beweenen,
beklagen, bejannneren.
deploy [diploi] X deployeeren, zich
ontplooien.
deplume[diplilln]ontvecieren ; de veeren
uittrelciceii, plukken 2.
deponent [dipounant] aj lijdend van
vorni en bedrijvend van beteekenis;sb
deponens; getuige.
depopulate [dipopjuleit] zich(out)volken.
depopulation [dipopjuleiSo ► ] ontvolking.

deport [dip(21] deporteeren;cep oneself

,

zich geciragen.

deportation [dipcsteiSan] deportatie.
deportee EdipQril gedeporteerde.
deportment [clip9tinditt] houding, ge.

drag, manieren, optreden.
deposal [dipotizal] afzetting.
depose [dipouz] vt afzetten ; onder eerie
verklaren ; vi getuigen, getnigenis atleggen.

deprecator [deprilceita] af bidder.
deprecatory [deprikeitari] afbiddend,
smeekend.

depreciate [dipriSi-eit] vt doen dale!'
waarde),iii discrediet brengen, onder-

schatten, neerhalen ; vi in waarde claim
depreciation [dipriSi•eiSan] (waarde)verinindering, verlaging; geringschatling; afsclirijviug (voor waardevermindering).
depredate [deprideit] plunderen.
depredation [deprideiian] plundering,
verwoesting, roof(tocht).
depredator [deprideito]plunderaar,ver.
woester.
depress [dipres] (neer)clrukken'2, ververlagen; neerdrukken, neerlaten;
slaclitig maken.
depression [dipreSaii] (neer)drukking,
drule2 , gedruktlieid, neerslachtigheid;
doorbui ging, inzinking ; kiinduiking ;
dating (v. barometer), depressieo; slapte
(iii zalcen).
depressor [dipresa] neerdrukl<er.
deprivation [depriveiSan] berooving,
verlies ; afzetting, ontzetting (sit ambi).
deprive [dipraiv] berooven ; afzetten,
ontzetten (nit anibt).
depth [dept diepte5, diepzinnigheicl ;

J

depurate

154

liet diepste; in thee, of night, winter,
iii het Rolle van den Hach!, iii 't hartje
van den winter; he was out of his
hij voelde geen grond 'neer; hij
viaagde zich op glad ijs
depurate [dipjareit, depjureit] zuiveren.
depuration [depjureiSan] znivering.
[dipjarativ, depjurativ]
depurative
(bloc Ozniverend (iniddel).
deputation [depjuteiSan] alvaardiging,
depnta tit
depute rclipjilt] afvaardigen ; over(!ragenc
deputy [depjuti] afgevaardigde;
plaatsvervangend, vice..., onder...;
Speaker, ondervoorzitter (iit liet Lagerlin is).
deracinate [dirasineit] ontwortelen, nitroeien.
derail [direil] (doer) derailleeren of
ontsporen ; be mied, derailleeren.
derailment [direilinant] cleraillement,
ontsporing.
derange [direiud3] derangeerene, (ver)storen, in de war gooieu, verwarren;
het verstancl krenken; cud , getroubleerd.
derangement [direind3inant] storing,
stoornis, verwarring ; (mental) c,, getroubleerdheid
Derby [(alli, dbbi] Derby; the
de
Derbywedreimen te Epsom.
derby [(alli] F kaasbolletje, clop.
derelict [derililit] a/ iialatig, verlaten ;
lleheercl (v. e. schip op zee); sb verlaten snip; mds, onbeheerde goederen.
[deriiikSan]
verlating ;
dereliction
(plichOverznim.
deride [diraid] bespotteti, uitlachen, bespottelijk inaken.
derision [diripn] spot(ternip, bespotting, risee.
derisive [diraisiv] (be)spottend,
derivable [diraivab'l] of te
afleiding, her
, derivation [deriveiSati]
koinst ; X afwijking (v. projectiel).
derivative [dirivativ] of afgeleid ; sb
afg,eleid woord, afleiding.
derive [diraiv] vt afleiden, platen nit;
krijgen van, trekken nit; vi afkomen,
afstain ,neit, voorticomen, voortspruiten
(van, nit from).
§derni [dim ► ' link!.
dermal [cif/mai] tot de huid behoorende,
huid...
dermatology [dinnatoldd3i] leer der
Iin id zielcteri.
dermic [dbinik] zie dermal.
derogate [derageit] benadeelen, te kort
Moen, aibreuk doer (aan from), ver-

desertion

kleinen; c, from oneself, zijn rang
(waardigheid) net hoog 'louden.
derogation [derageiSon] verkorting,
schade, afbretilc (aan of, from of to).
derogative [dirogativ] mitory [-tarn
te kort doend (aan of, from, to), benadeelend, verkortend, verkleinend.
derrick [derik] rz; kraan, laadboom ;
boortoren ; 1 galg t ben'.
c, deed, xvaagderring [de ►
stub, stout bestaaii ; cv do, (inoed der)
roelceloosheid.
derringer [derindp] Ain zakpistool.
dervish [diiviS] derwisch.
'descant Edeskantisbcliscant: sopraan ;
gezaiig, zang ; nitweicling.
`=descant Ediskantivizingen in variaties;
. fig nitweiden (over upon).
descend [disend] neerclalen, afdalen`2
to); neerlcomen, -schieten ; naar be- (to
neden gaan (stroomen, zakken, vallen);
afliellen ; afstainmen (van front); cv on,
overgaan op ; X eeu landing (inval)
doer, overvallen, F te lijf gaan.
descendant, mdent [disendant] afstammeling.
( descension [disenidn] nederdaling,
afdaling, val.
descent [disent] of-, •nederdaling; het
afstijgen; (af)lielling, afzakken, verval;
landing, in., overeat ; overgang (v. rechten); afkomst ; afstammi lig, nakomelingschap, (na)geslacht.
describable [dIskraibab'l] beschrijfelijk, te be-, onischrijven.
describe [diskraib] beschrijvene.
describent [dfskraillant] beschrijvend(e
liin).
describer [diskraibo] beschrijver.
descrier [diskraia] ontdekker.
description [diskripSgn] beschrijvinge,
signalement ; soort, slag, Hasse, aard.
descriptive [diskriptiv] beschrijvend.
descry [disl<rai] ontdekken, gewaarworden, onderscheiden.
desecrate [desakreit] ontheiligen, ontwijden.
desecration EdesalcreiSani ontheiliging,
ontwijding.
'desert [dezat] aj woest, onbewoond,
verlaten • sb woestijnc), woestenij.
`desert [dItht] vt verlaten, in den steelc
laten, wegloopen van ; vi deserteereii.
:'desert Cdizi)11 verdienste; (verdiend)
loon ; get one's r,s, zijn verdiende loon
krijgen.
deserter [clizisit a
. ] deserteur.
desertion Edizi)Sanj verlating, aivalligheid, verzaking; verlatenheid; desertie.

deserve
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deserve

[dizhv] vt verdienen ; rile : cv '
well of, zich aterclie ► stelijk maken

jegens.
deservedly [clizlividli] naar verdienste;
tereclit.
verdienstelijk;
deserving [clithvit3]

waardig.
deshabille [disabil] negligle.
§desiccant [crisikant, desikant] opdrogenci (middel).
§desiccate [disikeit, desikeit] opdrogen,
droog worden.
§desicci.tion [clesikeiSon] opdroging;

uitdroging.
desikeitiv] op§desiccative
drogend (micide1).
desiderate [disidgreit] begeeren, verlangen, wenschen (doordien men het
geniis voelt).
desideratum [disidareitam] gevoelde

behoefte, gewe ► scht lets, desideratum.
design [dizain] vt teekenen, schetsen,
ontwerpen; zinnen op, beoogen, voorhebben, bedoelen ; bestemmen, aanwij•
zen (tot, voor for); ,,ed, opzettelijk;
Si) teekening, ontwerp, plan, dessin,
patroon; opzet (van roman enz.) ; fig,
voorn , men, becloeling, (boos) ooginerk ;
upon, jets
by cv, met opzet; have
in zijit schild voeren tegen.

tdesignate [designeit, dez-] vt aanduiden, aanwijzen; bestemmen (tot, voor
to of for).
edesignate [ciesignit, clez-] aj uieuwbenoemd (maar nog, niet ilt functie).
designation [designeiSan, clez-] aanciuiding, aanwijzing, bestenuning; beteekenis.
designer [dizaina] ontwerper, 5 teekenaar ; (berekenencle) intrigant.
designing [clizainit3] intrigeerend,listig.
desinence [desinans] eincle; uitgang
(v. e. woord).
desipient [disipiant] dwaas, speelsch.
desirability [dizairobiliti] begeerlijk•

held, wenschelijk ► eid.
desirable [dizairab'l] begeerlijk, wensc ► elijk.
desire [dizaia] vt wenschen, begeeren,
verlatigen, verzoeken; sb wensch, verlangen, begeerte, verzoek; by cv, op
verzoelc.
desirous [dizairas] begeerig,verlangend
(naar of).
desist [dizist] afstaan,afzien,ophouden,
aflaten (van, met from).
desk [desk] lessenaar ;• lezenaar.
desk-work [desk-wa] kantoor-, klerken-, schrijfwerk.

destroy

(desolate [desalat] aj verlaten, eenzaant
troosteloos.
t'desolate [desaleit] vt verwoesten, ontvolIcen; vereenzamen.
desolation [desoleijan] verwoesting;

ontvolking; vereenzaming; verlatenheid,
troosteloosheici.
despair [dispeo] sb wanhoop; vi wanhopen (aan of).
despairing [clisperiri] wan ► opend, wanhopig.
despatch[dispatS]vt met spoed afzenden
of afdoen, afmaken, van kant maken;
F naar bi ► nen spelen ; sb verzending,

(spoedige) afdoening, haast; spoedbe•
richt, depeche; the happy (N.,, harikari.
desperado [despareido] dolle waaghals, ijzervreter.
desperate [desparat] wanhopig, hopeloos.
desperation [despareiSan] wanhoop.
despicable [despikabl] verachtelij1c.
despise [dispaiz] verachten, versmade ► .
despite [dispait] sb spijtigheid; minachting, boosaardigheid ; in cv of, in
weerwil van, trots ; prep ...ten spijt,

trots...
despoil [dispoil] berooven, (uit)plunderen.
despoliation[dispouli-eiSon]berooving,

plundering.
despond [dispond] moedeloos worden,
wan ► open.
despondence [dispondans] c..dcy [-si]

inoedeloosheid, wanhoop.

despondent

[dispondant] moedeloos,
wanhopig.
despot [despot] despoot, dwingeland.
despotic, c,a1 [despoti ► ('l)] despotiek.
despotism [despatiz'in] despotisme,

d wi ngelandij.
§clesquamation[deskwameiSan] afschilfering.
dessert [dlait] dessert, nagerecht.
destination [destineiSan] (plaats van)
bestemming.
destine [destin] bestemmen; cvd, be-

stemd, voorbeschikt.

destiny [desti ► i] bestemming, noodlot,
lot; the Destinies, de drie schikgodinnen.
destitute [destitiut] ontbloot, arm, ve•

stolen (van

druftigett.
destitution

of);

the mr, de nood-

[ciestitiCiSan] ontblooting,
hulpeloosheid, ontbering, armoede.
destroy [distroi] vernielen, to gronde
richten to Met doen, verdelgen, uithalen
(nestjes).
'
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destroyer [distroll] verateler; 0 torpedojaer.
destructibility [dIstrvkli biliti] vernielbaarheid.
destructible [distrnktibl] vernielbaar.
destruction [distr./:fan] vernieling,
vernietiging, verdelging, verwot'sting,
ondergang.
destructive [clistruktiv] vernielend, Ver•
clelgend, verwoestend ; red criticism,
afbrelcende critielc.
destructor [distrnhta] vernieler, verdelger ; verbrandingsoven.
[deswitjud] ongewoonte,
desuetude
onbruil: ; fall into c.', its onbruil: raken.
desultory [desgitari] onsamenhangend,
103, zonder inethode, terloops gentaakt,
van den hale op den talc springend ; a
cer remark, een vluchtige optnerking.
detach [ditatS] lostnaket0, scheiden,
atzonderen, uitzenden ; X detacheeren.
detachable [clitalSabl] los to tnakett,
af neeinbaar.
detachment [ditatSmant] losnialcing ;
scheiding ; los zijn van, onverschilligheid voor zijit onigeving ; isolentent;
X detachentent, detacheering.
detail [diteil, diteil] sb bijzonderheid,
bijoinstandigheid; detail, k lei nigheid ;
opsoninting ; X dienstrooster ; detachement (voor speciale diensten); in r..),
breedvoerig, oinstandig, tot in de kleinste
bizonderheden ; vt oinstandig verlialen,
opsontinen ; X detacheeren, voor speciale diensten aanwijzen.
detain [ditein] vt ophouden, tang.,
tegen-, a fhouden ; ont ► ouden (ientand
lets from); gevangen of in bewaring
oud en.
detainer [diteina] achterhouder ; gevangenhouding ; bevel tot inhechtenisnettling ; onwettig bezit, onthouding.
detainment [diteinntant] aan-, onthottding ; gevangenhouding.
detect [ditek t] ontdekkeu ; opsporen ;
bespenren, betrappen.
detection [ditelcDn] ontdekking, opsparing.
detective [dile]; ti v] rtj opsporings...;
rechercheurs...; sb detective, recltercttettr,
gelteiine politiebeanibte.
detector[ditekta] ontdekker; verklikker
(bij instrunienten ettz )
detent [ditent]
doikker, (op)lichter,
pal.
detention [ditenfan] achterltouding, onwettige onthonding, oponthond ; aanhouding, opsluiting, gevangenzetting ;
schoolblijven.

detrain

detention-room[ditenSart-rihn] X arres•
tantenlokaal.
deter [ditty] a fschri kken, af weadeil,
terughouden (van freest).
deterge [diti)dg] zuivereu (v. wonden).
detergent [ditfid3ant] zuiverend (middel).
deteriorate [difiriareit] vt slecht(er)
maken, doer ontaarden, bederven ; vi
(iii qttaliteit) achternitgaan, minder worden, verslechteren.
deterioration [ditiriareiSm] bederf, bederving, achteruitgang, verslechting.
determinable [ditiminabl] bepaalbaar.
determinate [dith:Ili:tat] bepaald, vast,
beslissend.
determination EditbinineiSani bepalin ; vaststelling ; beslnit, uitsprank,
beslissing ; beslistheid, vastberadenheid ;
richting, koers`2.
determinative [ditfinninativ] bepalend.
determine [clitimin] bepaleno, vaststellen, besluiten ; beslissen ; eindigen ;
vi tot een besluit koinen; cv on, besluiten tot.
determined rditimindj (vast)beraden,
vastbesloten, resolunt.
determinism Editiminietn] determi'mistime : leer, dat de menschelijke wil
niet vrij is.
deterrent [diterant] afschrikkencl (middel).
detersive [ditfisiv] zuiverend (tniddel).
detest [ditest] verloeien, verafschttwen.
detestable [ditestabl] verfoeilijlc, alschnwelijk.
detestation [ditesteiSan] verfoeiing, atschn w ; hold (have) in
verfoeien,
veratschuwen.
dethrone [diProtin] onttronen.
dethronement [diprottnindnt] onttroning.
detonate [detaneit, ditaneit] ((loci') out. ploffen ; detonating powder, (fonderpoeder.
detonation [detaneiSan, ditoneiSon] o ► tp1offing, kizal.
detour [(Mild] ontweg ;• kronkelpad.
detract [ditrakt] aftrekken van, afbrenk
doen (aan from), kleineeren; Q bekladden.
kleineering;
detraction [ditralcfan]
las I ening.
detractive [ditraktivj kleineerend, lastedetractor [ditrak lasteraar. [rend.
detractress [clitraktris] lasteraarster.
detrain [clitrein] vi X nitstappen ; rt
(de nianschappen) ttitladen, nit cell trein
latest sta ppen.
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detriment [detrimant] nadeel, schade.
detrimental [detrimental] aj nadeelig,
schadelijk ; sb S ongewenschte huwelijkscandidaat.
afslijting.
detrition
detritus [ditraitas] afs:ijtse), overblijfsel, afval, pain.
cletruneate [ditrnt3keit] afknotten, (be)snoeietC.
deuce [cijils] twee (op dobbelsteenen en
speelkaarten); gelijk (in tennis)Ildnivel,
drommel ; the cv4 , drommels!, dui kers !;
vat cluivekater !; what (who) theca.'?,
wat (wie) voor den dronnnel ?; the
is in it,'t is of de citt(i)vel er mee speelt ;
a coy of a..., (zoo) een drommelsche...;
a bit, zie devil; go to the
loop naar den drommel; it plays the
c, with his health, het is de pest voor
zijn gezondheid; c, ace, de een en
twee bij liet dobbelen.
deuced
dusid] aj drommelsch,
duikersch; ad
verduiveld, duivelsch.
deuterogamy [cljiltarogami] tweede
huwelijk.
Deuteronomy [djiltaronami] Deutero•
iiorniu m.
Deux Ponts [du porfl Zweibriicken.
devastate [devasteit] verwoesten.
devastation [devasteijan] verwoesting.
develop [divelap] vi ontvouwen, ontplooien, ontwilckelene, ten toot] spreid en;
developpeeren ; vi zich ontwikkelen.
development [divelapinant] ontwikkelingo, ontvouwing, ontplooiing ; wait
verdere gebeurlijklieden afwachten.
devest [divest] zie divest.
deviate [divi-eit] vi afwijketil vt afwend en.
deviation [divi-eiSati] afwijkine, afleicling (v. water enz.)
device [diva's] plan, patroon ; oogtherk;
middel, list, nit vinding, uitvindsel; zinspreuk, motto, devies.
devil [dev'l] sbdttiver; loopjongen (bij
clrukkers), assistent,duivelstoejager,loonslaaf; wolf (of duivel) in spinnerij ; sterk
gekruide (vleesch)spijs; P fat ; the c,!,
duivels !; (the)c,a bit, Been steels, been
zier; gees sikkepitje; the c, on two
sticks, diabolo(spel); the (../ and all
of a row, een Kerrie (standje) van de
andere wereld ; between the c, and
the deep sea, tusschen twee vuren ;
like the c,, als de drommel (weerga);
give the c, his due, iedereen recut
laten wedervaren ; it's the (own)
luck, liet is een echte wanbof; niaar
oak your have the c,'s luck, je

devotee

bent stoat elti Id< g ; there was the,'
to pay, char had je de poppet' aan
clansen ; play the co with, zie deuce;
1-, take the hindmost, sative qui pent !;,
vi beet pepet en ; F donderen ;
woiven ;
vi als loonsIdaf voor een ander werken.
devil-dodger [dev'l-dod3a] S
dragonder, zidtjeswinner.
devilish [dev'liS] duivelsch.
[dev'lkin] duiveltje.
devil-may-care [dev'l-mei•kea] onver. ,
schilg;roek,dst.
devilry [clev'lri] duivelskunsten(arij),
duivelarij, snoodheid, sleclitheid, dolle
streken ; roekelooze inoed.
devil's bones [dev'lz-bounz] dobbelsteeiieii.
devil's dirt, c, dung [ciev'lz digit, - dvii]
diii velsdrelc.
devil's dust [dev'lz-civst] kunstwol.
devil's tattoo [clev'lz.tatil] het trommelen net de vingers op een tafel of bet op
en neer wippen net den voet (v. ongeduld of zenuwaclitiglieid).
devious [divias] hronkelend ; afwijkend ; a c, way, een oiiiweg.
devise [divaic] vt ult., beclenken, verzinnen, smeden ; legateeren ; vi overleggen; sb erimaking, legaat.
devisee [divaizi] testatnentair aangewezen erfgenaam.
deviser [divaiza] verzinner, uitvinder.
devisor [divaiz9] erflater.
devocalize [divotikalaiz] (eels klinker)
stemloos waken.
devoid [(Hyoid] ontbloot; (not) c, of
understanding, (niet) van verstaud
ontbloot.
clevoir [davw2j plicht; plichtpleging;
cois, „respect".
devolution [devoljuSan] overgang(srecht); het overgaan of toevallen b:j
versterf ; devolutie.
devolve Edivolvj vt doen overgaan,
overciragen, opleggen (sail upon) ; vi
upon, neerkomen op`-,overgaan
:
op, toevallen aatt.
Devon [devan] het graafschap Devon.
Devonian [divottnian] (iuwoner) van
Devon(shire).
devote [divo tit] (toe)wijden, bestemmen
voor, overleveren (aaii to'.
devoted [divoutid] (toe)gewijd, verknocht ; ten onder gang gedoemd, rampvervloekt.
devotedness [clivotttidnis] toewijdiiig,
verb noclitheid.
devotee [devoti] (bekrompen) dweper
(met), ijveraar (vcor), dwepend aauhan-
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dialogize [dai-cladpiz] dialogiseeren•
dialogue [daialog] dialoog, gesprek,
to).
[divouian]
(toe)wijding,
gesamenspraak.
devotion
hechtlieid ; godsvrucht, vroomheid; gods- dial-plate [daial-pleit] wijzerplaat.
diameter [dai-amata] middellijn, diadienstoefening, gebed; bestemming.
meter.
devotional [divouSanal] godsdienstig,
diametrical [daiametrik'l] diainetraal,
stichtelijk.
lijnrecht.
[divouSanalist]
kwezeldevotionalist
diamond [claiamand, daimand] sb dia.
(aar).
mant;
ruit; * ruiten (in 't kaartspel);
devour[divaua] verslinden 2, opslokken,
black cv, zwarte diamant: steenkool;
devourer [divattra] verslinder.
devout [divaut] godsdienstig, god- cuttingev,glazeinnakersdiamantrough
cv, ruwe diamant'; it is cv cut cv, ze
vruchtig, vroom; stichtelijk,
devoutness [divautnis] godsdienstig- zijn aan elkaar gewaagd ; ajdiamanten.
diamond-letter
[daiamand•leta] diaheld, godyruchtigheid, vroomheid.
dew [djil] sb dauw; vt bedauwen, be- mant (kleine drukletter).
Diana[dai-ana,dai•eina] Diane; jageres.
sproeien.
diapason [daiapeizan] (stein-, toon)dew-berry [djil-bari] kruisbes.
hoogte ; (toon)oinvang; normale la; medew-drop [dja-drop] dau ydruppel.
dewlap [djil-lap] kossein, halskwabbe, lodie, harmonic.
diaper [daiapa] sb pellengoed (ook ms);
wart.
clew-worm[cijil-wbin](dauw)worm,pier. servet (v. pellengoed); vt schakeeren,
dewy [dja wi] dauwachtig, bedatiwd. met figuren weven.
dexter [deksta] 0 rechtsch, ter redder diaphanous [dai•afanas] doorscliijnend.
zijde.
dexterity[deksteriti]behendigheid, han- diaphragm [daiafram] iniddenrif, tusschenschot;
diaphragma (v. lens).
digheid, bedrevenheid.
dexterous [dekstaras] rechtsch; belien- diarist [daiarist] ]louder, schrijver van
een dagboelc.
dig, handig, vaardig.
diarrhoea [daiaria] diarrhee, buikloop.
ley [del] dey (v. Algiers).
diary [daiari] dagboelc.
diabetes [daiabitiz] suikerzielcte.
diabetic [daiabitik] aj suikerzielcte...; diastole [dai-astali] uitzetting van het
hart na de systole.
sb diabeticus : Iijder aan suilcerziekte.
diabolic, mial [daiabolik,-'1] duivelscli, diatribe [daiatraib] fulininatie,schimprede; hekelschrift.
cluivels ..
diaconal [clai•akanal] van een deacon. dib [dib] sbkootje,bikkel; fiche; cvs, S
diacoustics [daialcaustiks] leer der ge- duiten; vt aantilcken.
dibble [dil)'1] sb pootstok; vt net den
luidsweerkaatsing.
diacritic [ciaiakritik] of onderscheidend ; pootstolc bewerken.
onderscheidings...; sb onderscheidings- dice [dais] sb clobbelsteenen (van die);
vi dobbelen; cv away, verdobbelen.
teeken.
diadem [claiadani] diadeem; kroon, dice box [dais-bolts] ciobbellcroes.
(•ied [-cidnid] gelcroond.
dicer [daisa] dobbelaar.
dia(e)resis [dai.erisis, -crisis] diaeresis : Dick [dik] F Richard; SH vent.
verdeeling van een lettergreep in twee; dick [chic] aflc. voor dictionary 8z S
declaration; take one's ,.., that, S
deelteeken, trema,
diagnose [daiagnouz] de diagnose op- zweren dat..,
maken.
dickens [dikinz] F drominel ; the (..,,
drommels!
diagnosis [daiagnouzis] diagnose.
diagonal [dai-aganal] a/ overhoeicsch, dicker [dika] sb tiental (huiden) II vi Ant
hoeklijn,
diagonaal.
sjacheren, afdinven.
diagonaal; sb
diagram [daiagrain] diagram, door- dickey, dicky [diki] sb S & F kattebak
(v. rijtuig); frontje, lialfhemdje, Inorssnee, figuur, schematische teekening,
kiel ; boorclje; ezel ; vogeltje 11 aj S mar,
schema.
beroerd.
dial [daial] zonnewijzer; wijzerplaat.
;
taal,
}dictate
tongval,
dialekt
[clikteit] vt voorzeggen, diedialect [daialekt]
teeren, ingeven, gebieden, voorschrijven;
idiooni.
I will not be ,,,d to, laat inij net
dialectical [daialektikal] dialeCtische;
coniniandeeren.
dialect...
ger of enthousiast beoefenaar (van of&
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'dictate [diktit] sbvoorschrift, gebod,in- diffictilty[difilcaltijinoeilijIcheidoonoeite,
spraa k.
zwarigheid, bezwaar.
dictation [dikteijan] dictee, dictaat.
diffidence [dificlans] mistronwen, gedictator [dikteita] dictator.
brek aan zelfvertrouw ,m ; overbescheidictatorial [diktat9rial] dictatoriaal, i denheid, schroonivalligheid.
gebied e d
diffident Ed ifidanti overbescheiden,
dictatorship [ciikteitaSip]dictatorschap.
schroonivallig.
diction [diicSan] clictie, voordracht, zegs- diffraction [difrakian] diffractie, brewijze.
king (buiging) (v. lichtstralen of geluidsdictionary [clikianari] woordenboelc ;
golv en).
F stadimiswoorden, -taal.
Idiffuse [difjus] aj verspreid, verstrooid,
dictum [cliktain] voorschrift, uitspraak, • nitgebreid ; breedsprakig, svijd loopig.
gezegde.
'diffuse [clifjitz], vt nit-, verspreicien, uitdid [did] verl. tijd van do.
stories, uitgieten, verspreiden; §diffundidactic, (.411 [didaktik(1)] aj didacdeeren.
tisch, leer...; sb in : cvs , onderwijskunde. diffusedly
verspi eid.
clidapper rciaidapa] 2,Ei duiker.
diffusedness Edifjazidnisi zie diffusediddle [did'l] vt bedotten ; vi vvatikelen,
ness.
waggelen (als eery kind); sb bedotterij. diffusely [difjasli] breedsprakig, wijdIdie [dai] sb inuntstempel ; dobbeisteen,
loopig.
teerling ; the c, is cast, de teerling is diffuseness [difjusnis] verspreidheid ;
geworpen.
breectsprakigheid, wijdloopig held (in
idle [clan vi sterven; dood van; wegstiji).
r. diffusion [difjf17,3n] verspreiding, versterven, verflatt wen ; verschalett ;
away, of-, wegstervee ;
down, weg- breiding, uitstorting ; §diffusie.
sterven; r ■-, of laughter zich dood- diffusive Edifjusivi verspreid ; wijdloopig ; §diffundeerend.
lachen ; out, nitsterven; r, unto the
world, der wereld afsterven •
with diffusiveness Lditjusivnisj zie diffusethirst, van dorst sterven (vergaan);
ness.
the title r,s with him, sterft net hem dig [dig] vt graven, delven, (oni)spit-uit; she is dying to go, zij brandt
ten; rooien (aardappelen); c, down,
ondergraven, -mijnen ; (%) in, ondervan verlangen ow to gam!; vt sterven ;
delven, (zich) ingraven; c, one's nails
c, the death, den dood sterven.
dies non [dai-iz-non] da g, waarop geen
into, doen dringen, slaan in ; out of up,
uitgraven, opdelveu, nithollen ; fig uitrechtszaken behandeld worden, geen
zittingsdag.
through, doorgraven ; vi
vorschen ;
blokken; S wonen ; sb por,
'diet [daiat] sb spijze, leefregel, dieet !j
spitten;
rijksclag.
stomp, duw, ribbestoot ; fig sleek;
2 diet [daiat] vt een leetregel voorschrijblolcker; S „kast", kainer; in cis, op
ven, op dieet stellen; vi eten, op dieet
kamers.
'digest [did3est, daid3est] vt verteren,
!even.
a diatary [daiatari] aj dieet..., (cost...; sb verduwen, verwerken, verkroppen;
dieet(hoelc); host.
orde schikken, systeinatiseeren; vi verdiffer [difo] verschillen, het niet eens zijn. teren ; rijp worden (v. zweer).
difference [difarans] verschil, order- -'digest [daid3est] sb digester, pandekscheid; geschil(punt); koers-, prijsverten; verzaineling van Romeinsche wetschil.
ten order Justinianus.
different [difarant] verschillend, order- digester [did3esta, dai-] verciuwer,rangverscheicien (van from, io), anders (dan
schikker; Papiniaansche pot.
from, to).
digestible [did3estibl, dai-] licht verdifferential [difarenSal] ajdifferentieel ; teerbaar.
differentiaal ; cv calculus, differentiaal- digestion [did3estjan, dai-] spijsverrekening ; sb differentiaal.
tering, verwerking (van het geleerde),
differentiate [difarenSi-eit] vt odder- digestiee.
scheiden, doen verschillen, verschil ma- digestive [did3estiv, dai-] de spijsverken tusschen; vi zich differentieeren.
tering bevorderencl (iniddel).
differentiation [difarenSi-eiSan] ver- digger [digs] (goud)graver, delver.
schil, otiderscheiding ; differentiatie.
digging [digit] mijnwerk; cvs , goaddifficult [difikalt] utoeilijk , lastig,
, veld; F kamer(s), fogies, kast.
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diluent [diquant] verdtinnend (tniddel).
dilute [diljfit, clailjat] vt verdunnen,
aatimengen, verflauwen; vi zich later
verdunnen.
dilution [diljuSati, dailjuSdn] ve•dunning, aanmenging.
diluvial [diljavial] diluviaal; diluviaansch.
dim [dim] of duister, schemerig, dof;
vaag;
flauw; zwak, onduidelijk ; vt vetdigitigrade [did3itigreid] aj op de
duisteren, dof makett, benevelen, over•
teenen loopend; sb teenganger.
schaduwen.
dignified [dignifaid] waardig, vol
waardigheid ; cv language, vet heven dime [claim] 1/10 dollar; the c,s, F de
duiten; a car novel, goedlcoope sensatie•
stijl (taal).
roman.
dignify [dignifai] fig adelen, verheffen,
dimension [ditnenSan] ahneting, on'.
vereeren (met with).
vang, nitgebreidheid, grootte.
dignitary [dignitari] dignitaris,(kerlcedimeter [dimita] vers van twee voeten.
liji:e) waardigheidsbekleeder.
dimidiation [diniidi•eiSati, dai-] hal•
dignity [digniti] waarcligheido.
veering.
digraph [daigrat] dubbelletter,•teelcen.
digress [digres, daigres] afdwalen (v. diminish [diminiS] vtverminderen, yen.
kleinen ; vi (ver)minderen, afvallen, atotiderwerp), uitweiden, afwijicen.
nemen.
digressio'n EdigreSan, daigreSan] afdwaling (v. 't onderwerp), nitweiding. diminution [ditninjuSan] vermindering,
afname.
sloot,
gracht
;
dijk,
steenen
dike [daik] sb
num (zonder !calk), date.; vt indijken, diminutive [diminjativ] aj klein, gering,
verkleinings..., miniatuur...; sbverbleininciammen 2 ; een gracht leggen om of
woord.
door...
dilapidated [dilapideitid]verwaarloosd, diminutiveness [diminjativnis] Meinheld, geringheid.
vervallen, bouwvallig.
dilapidation [dilapideiSan] verwaar- dimity [dimiti] sb diemet; aj dietnetten.
!oozing, vernal, bouwvalligheid ; gelden,
die den geestelijke in rekening orden dim(in)ish [dimiS] zie dim.
gebraeht voor het onderhoud der kerlc. dimness [dimnis] duisterheid, donlcerheld, dot eid.
dilatability [daileitabiliti, di-] uitzetdimple [climpl]sb(wang)kuiltje;vt 8z vi
baarheid, uitzettingsvermogen.
lcuiltjes vormen.
dilatable [daileitab'l, di-] uitzetbaar.
dilatation [dailateiSan, di-] uitzetting, dimpled [dimpld] net lcuiltjes (in de
wangen).
verwijding; uitweiding.
dilate [daileit, dileit] vt uitbreiden, doeti dimply [dimpli] vol lcuiltjes.
uitzetten; with (-,d eyes, net openge- din [din] sb !even, geraas; lawaai, gekletter ; vt verdooven.
spallcte oogen ; vi zich uitzetten of ve••
Dinah [daina] Dina.
wijden; c%) upon. uitweiden over.
[dais] vi mithlagnialen, dineeren,
dine
dilation [daileiSan, dileiSan] uitzetting.
eten ; I r.ti off boiled meat, ilc deed
dilatoriness[clilatarinis]getalm,neiging
mijn
maal net gekookt vleesch; co. out,
tot uitstellen.
nit eten gaan ; he has ,,kid with Duke
dilatory [dilatari] talmend, geneigd tot
Humphrey, hij heeft gees midclageten
uitstellen.
gehad, hij heeft den hond in den pot
dilemma [dilema, dailetna] dilemnao.
gevonden ; vt middageten leveret' aan,
dilettante [dilitanti] clilettant; liefhebto dineeren hebben.
her, kunstininnaar, -vriend.
diligence [dilid3ans] liver, naarstigheid, diner [daina] eter, dineerder ; a c out,
ietnand, die buitensintis eet of veel nit
vlijt ; spoed ; diligence (in Frankrijk enz.)
eten gaat.
diligent [dilid3ant] ijverig, naarstig,
ding [ditl] P slaan, stnijten, gooier; atvlijtig.
ranselen.
dilly [dill] kar, waE,Y,en (hij den landhouw
bom-barn (-beiere),
in gebruilc); F diligence; S nachtkar. ding-clong
Iclol<gebrom; go it cv, F e• op los slaan
[diii-dali] F trenzelen, tal(van wat ben je me).
men, teuten ; besluiteloos zijn.

Cdight [dait] tooicti, uitdossen; (toe).
bereiden, gereedmaken.
teen,
digit [did3it] vinger(breedte),
deel van
vinger ; cijfer beneden 10;
de middellijn van zon of man.
digital [did3ital] aj teen..., vinger...; sb
p toets; F vinger.
& idp
digitated [did3iteiticl]

dingey
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dirty

kleiue jol diplomatist [diploutnatist] diplomaar.
dingey, dinghy [diggi]
dipper [diva] ggt duiker, waterof sioep.
spreeuw ; schepper,potlepel; F (weder)dinginess [clind3inis] duister-, dof-,
dooper; Am de Groote Beer.
smerig-, vuil-, goorheid.
dipsomania
[dipsomeinja] drankzucht.
dingle [dirVI] (bosch)dal, vallei.
dingle-dangle [dirig'l-daty'1] vi benge- §clipterotts [cliptards] tweevlengelig (v.
insecten).
len ; sb gebengel.
dingy [dind3i] duister, dof, smerig, dire [daid] alcelig, ijselijk, verschrikkelijic, gruweltilc.
yin!, goor-.
[dainirl-kd]
restattratie- direct [direkt, dairekt] aj direct, recht,
dining-car
rechtstreeksch, onmiddellijk; fig rondwagen.
uit, ondubbelzinnig; vt besturen, richdining-room [clainitkram] eetzaal.
ten, mikken, (ge)leiden, voorschrijven,
dinky [dit3ki] F snoezig, honnig.
orders (last) geven; j's dirigeeren; jar
dinner [dicta]middagmaal, -eten, diner.
instrueeren ; inlichten; adresseeren; vi
dinner-jacket [diva-d3alcit] smoking.
dinner-wagon [diva-wagan] dientafel commandeeren.
direction [direkSan, dai-] directie, leiop rolletjes.
ding, bestuur, besturing ; leant, richting ;
dinner-time [dina-taint] etenstijd.
aanwijzing ; bevel, last, instructie ; voordint [dint] sb indruk, deltic ; (C slag, stool;
schrift ; opsthrift, adres.
SH kracht ; by c,-; of, door kracht van ;
door uit alle macht te...; vt (in)deuken ; directive [direktiv, dai-] bestureud,
beuken.
regelend, richt...
diocesan [dai.osisan] aj van het (een) directly [direktli] ad direct: rechtdiocees; sb diocesaan ; (aarts)bisschop. streeks, dadelijk, omniddellijk; ci zoodra.
diocese [daiasis, daiasis] diocees : bis- directness [direktnis] rechtstreekschdom, sticht.
held, ondubbelzinnigheid.
Diogenes [dai-odpniz] Diogenes.
director [direkta] directeur, leider, beDionysian [dai-anisiall] Dionysisch;
stuurder, bewindhebber, $ commissaris
Bacchus...
(v. maatschappij).
Dionysus, coos [dai-anaisas] Dionysus. directorate [direktarit] directoraat,
directeurschap; $ raad van commissadioptric [dai•optrik] dioptrisch, straalbrekings...; sb in : cis, leer van de straalZ;)4 Directoire (1795-93).
rissen ;
breking.
directory [direktari] aj aauwijzend, bediorama [dai.orama] diorama.
sturend • sb adresboek; regeeringsaltnaDirectoire (1795-96).
dip [dip] vt (in)doopene, indompelen, nak;
soppedoppen; (uit)scheppen; verven; directress [direktris] directrice, benee'rlaten, latest hellen ; F in schulden stestuurster.
ken, verhypothekeeren; cv a curtsey, direful [daiaful] zie dire.
een bulging maken ; vi (onder)dniken, direittiness[daiafulnis] direnessEdaia(af)hellen, neigen; doorslaan (v. balans) ;
nis] verschrikkelijkheid, ijselijkheid,
cv into, zich verdiepen in ; (vluchtig)
rampspoed.
inkijken bier en daar; cv into one's dirge [cii3I3] lijk-, klaag-, treurzang.
pocket, in den zak fasten ; sb incloo- dirigeable, dirigible Eciirid3ib'17; of beping ; onderdompeling, F bad ; het duistuurbaar •, sb bestuurbare luchtballon.
m pediken, (kini)duik ing, (a f)hell g ; suteer-, diriment [d i ri want] aj in :
vetkaars; F(zoete)saus; Szaklcenroller;
merit, annulleerend beletsel.
cv of the horizon, lchnduiking; coa of dirk Ecii)lq sb ponjaard, dolk (v. adelthe needle of magneticcv , inclinatie borst); vt doorsteken net een dolk.
der kompasnaald; have acv into a dirt ['di) t] sb vuil(nis), modder 2,
book, 'tier en daar (even) inkijken.
vuiligheid; groud, land; yellow c.),lint
dipetalous [daipetalas]
tweebladig.
slijk der aarde; eat cv, beleedigingen
diphtheria [difj7iria] diphtheritis slikken; throw co), net modder gooien,
[diftaraitis] diphtheritis.
bekladden.
diphthong [difintl] tweeklauk.
dirt-cheap [da)t-tSip] spotgoedkoop.
diploma [diplounla] diploma.
dirtiness [chitin's] vuil(ig)heid, morsigdiplomacy [diploumasi]
Reid, smerigheid.
diplomat [diplomat] diplomaat%
dirty [(WA] aj vuil, stnerigo, schuin ; vi
diplomatic [diplomatik] diplomatiscic2 ; bevuilen, vuil maken ; bezoedelen ; vr
sh in: cvs, diplomatiek; palaeographic.
oneself, zich bevuilen, in zijn broel.
11
Engelseb.

disability
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doer; vi vuil worden ; sb S slobber :
icoffie.
disability [dis3biliti] onverinogeno, onbelo,vaantheici, onbevoegditeid.
disable [cliseib'l] onbekwaam, onge.
schikt, onschadelijic Hatred; buiten gevecht stelleu ; jar disqualificeeren, onbevoegd verklaren ; uitsluiten; onttakelen.
disabuse [disabjklz] uit een dwaling of
nit den drown helper.
disadvantage [disadvantic13] nadeel ;
schade, verlies ; take one at Etc..), (op
een onbewaalct oogenblik) overrompelen.
disadvantageous [disadvanteicips]onvoordeelig, nadeelig.
disaffected [ciisafektid] misnoegd, ontevreden ; the cam , de malcontenten.
disaffection [clisafekSan] misnoegdheid,
ontevredenheid.
disafforest [disaforist] ontbosschen.
disagree [disagri] verschillen, niet overeenkomen, het oneens zijn, niet pas3en
bij ; 11c, to your proposal, ilc 'teem ow
voorstel niet aan ; beer c's with me,
bier lean ik niet verdragen, bekomt me
niet goed. .
disagreeable [disagri3b1] a] onaange.
Imam; sb F cvs, onaangenaantheden.
disagreement [disnrimant] af wijking,
verschil,oneenigheid, geschil,tweedracht.
disallow [disalatt] niet toestaan, weige.
rest, van de hand wijzen, af wijzen;
schrappen (een post), verwerpen, afkeuren.
disallowance [disalattans] verbod, verwerping, aficeuring.
disannul [disanDl] vernietigen.
disappear [disapia] verdwijnen.
disappearance [disapirans] verd wijdisappoint [clisapoiM] teieurstellen (iii
of); I was c,ed in the book, het boek
viel mij tegen.
disappointment Eilisdliointinautiteletirstelling, tegenvaller, cleceptie.
disapprobation [disaprobeij'an] afkettring.
disapprove [disdprilv] vt all:curet]; vi
in ; c, of, afkeuren.
ont•
disarm [disam] ontwnpenee;
takelen.
• lisartnement [disam3mant] X outwapening.
disarrange [disareind3] verwarren, iii
wanorde brengen.
disarrangement [disdreind3mont] vet*.
warring, wanorde.

disciplinary

disarray [disarei] sb wanorde; vet-.
warring ; neglig; vt iti wanorde brengen ; Q ontkleeden.
disaster [dizasta] ramp, ongeluk,
disastrous [dizastras] rampspoedig,
noodlottig.
disavow [disavau] toochenen, ontken.
nen, niet erkennen; desavoueeren.
disavowal [disavatial] loochening, ontken ning, niet•ericenning.
disband [disband] vi uiteengaan, zicli
ontbinden of verspreiden ; vt afdanken ;
ontbincien.
disbelief [disbilif] ongeloof.
disbelieve [disbiliv] niet gelooven.
disbeliever [disbiliva] ongeloovige.
disbranch [disbranS] onttalcken, aflion wen.
disburden [clisbisid'n] ontlasten; verlichten ; c, one's mind, (zij a (tart) luckten, ttitstorten.
disburse [disbIs] uitbetalen, voorschie.
ten.
disbursement [disbhsmant] uitbetaling,
[verschot.
disc [disk] zie disk.
discard [disked] af., wegleggen, op.
ruimen, op zij zetten, ter zijde teggen ;
afdanken, uitsluiten, batmen; 6carteeren.
discern [dizi)n] onderscheiden, ontwaren, opmerken, waarnenten, ontdelc•
k en.
discernible [dizbilibl] (duidelijk) to
onderscheiden, waartieecubaar.
discerning [clizi/nitj] schrander, seller!).
ziend.
discernment Edizi)intiont] onderscheicling(svertnogen), oordeel des onderscheids, cloorzicht, schranderheid, schen).
ziendheid.
discharge EdistSfic131 vt of-, ontladeno,
afschieten, losbranden; lossen; (water)
loozen ; ontlasten, verlichten; onthef.
lett, vriisprelcen, kwijtscheldett (..,froin);
ontslaan, afmonsteren ; (zich) kwijten
(van); (at)betalen ; vi zich ontlasten ;
cirat2 en (v. e. wonci); sb ontladingo;
't losses, losbranding, het afschieten ;
schot ; ontlasting, loozing, verlichting;
ontheffing, vrijspraak ,
wijtscheld g ; •
kwijtbrief, ontslag ;
afmonstering ;
vervulling (van ziin plicht).
disciple [clisaip'1] lceiling , volgeling,
discipel, 13 jonger.
disciplinable [disiplinab't] onderwor.
pen, order tucht to bretien.
disciplinarian [disiplin'6rian] of discitucht...; sb ordellonder.
disciplinary [disiplinari] disciplinair,
krijgstucht...

discipline
discipline [disiplin]
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discrepance

sb (Icrijgs)tucht,
intrekken (een vergunnin,g); opzeggen
(een abonnement).
schooltucht : orde, disciplineo; tuclitiging, Icastijding ; vt disciplineeren; tuck- discontinuity [diskontinjiliti] onsamentigen, Icastijden.
liangencilleid; inconsequentie.
disclaim [diskleim] niet erkennen; geen discontinuous [diskantinjuos] afgebroaanspraak maken op, afwijzen, van zich
ken, oinsamenhangend.
werpen; verwerpeii, ontkennen.
discord [disked] sb disharmonie, on.
disclaimer [diskleimo] afwijzing, vereenigheid,tweedracht; Nv angeluid, \vs,klank.
werping, ontkenning.
disclose [disklottz] vt ontdekken, out- discordance [ciiskcridns] c ,clancy
dansi] zie discord.
sluiten, fio blootleggen,openbaren,ontaan het Licht brengen; vi zich discordant [disk9clant] dis-, onharmonisch, niet-overeenstemmencr, niteenopenen, zich openbaren.
disclosure [disklott3a] ontdekking, loopend; oneenig, xvanlitidend.
o pen bari n g, onthull i n g.
Idiscount [diskaunt] sb discoid°, icordiscusting, rabat
be at acv , beneden pari
discobolits [diskobalas]
werper.
staan ; iii discrediet of niet iii aanzien
discolour [diskpla] vt & vi (doer) ver- (tei) zijn.
kleuren, verschieten of verbleekeii.
9-discount [disicatitit] vt disconteeren,
cliscolo(u)ration [dislcvlareijan] ver- buiten rekening later, niet aatireketien
of teller; afbreuk doer ass, vermindeandering van kleur, verkleuring, vlek.
discoinfit [(I islcDnifit] verslaan, nit het
ren ; lets afcroen ; (irottisch) op zijn juiste
waarde schatten.
veld slasti, verijdelen (v. plannen);
discountenance [diskauntdnans] veronthutst.
legeu waken, van zijn stuk brengen ;
discomfiture [diskpnifitja] nederlaag;
steun otithouden aan, geen voet
verbij3tering.
ongemak;
geven,
niet aanmoedigen tegenwerlcen.
[ciislininfat]
sb
discomfort
'
es•
onbehasglijkheitl; lcommer, teed; vt be- discounter [diskaunta] disconteur,
droeven. compteur.
discommend [diskaniend] afraden, af- discourage [dislcnrid3] ontinoedigen;
niet aanmoedigen; afschrikken.
keuren, misprijzen, berispen.
discommode [dislcamoucl] lastig vallen, discouragement [diskurid3mant] ontmoecliging ; tegenwerking.
overlast aandoen.
discommon [diskoman] (te Oxford en discourse [diskgs] sb rede(voering),
Cambridge) een winkelier het recut ontpreek ;
discours, gesprek, onderhandeling; vi spreken, handelen, uitweiden
nemen oni de studenten te bedieneti.
discompose [diskainpouz] doer out- (over on, of), redeneeren; vt besprekeii,
stellen, verontrusten, verstoren.
beredeneeren; c%) a song, (naar SH)
discomposure [diskampoup] ontstel- een lied ten gehoore brengen.
tenis, verontrusting,, verwarring, wan- discourteous [dislcgtjas, -kfitPs] onhotfelijk, onhensch, onbeleefd.
orde.
disconcert [cliska:7s
ils t] in de war stored, discourtesy [disk2tisi,--kfitisi] onhoffeottlieuschheid, onbeleefdheid.
verijdelen; ontstellen, van zijn stuk
discover [diskvva] ontdelcken, ontbrengen.
disconnect [diskanekt] losmaken; los-, sluieren, openbaren, toonen, verraden.
afkoppelen, ontschakelen; scheiclen,ont- discoverable [dist:J./vat-Al] te ontdekbinden. lien.
disconsolate [diskonsalat] troosteloos. discoverer [dislcnvard] ontdekker.
disconsolateness [diskonsafatuis]
discovery [diskDvari] ontdekkingo.
discredit [diskredit] sb discredieto; vt
tion [-konsaleiSan] troostelooslieid.
discontent [diskaidelit] sb misnoegen ; Wet gelooven ; in discrediet (ninaeliting)
brengen.
vt mistmegen geven.
discontented [diskauteutid] misnoegd, discreditable [diskreditdbl] islet tot
eer strekkend, schandelijk.
ontevrecien.
discontintiance[dislcantinjuans] ,%inua- discreet [diskrit] kunnende zwijgen,
voorzichtig (in zijnuitlatingen); taktvol,
tion [--jueiSdn] aibrelcing, uitscheiden,
verstandig (in zijn optreden).
ophonden, staking; intrekking; gaping.
discontinue [diskantinju] stakes, afbre- I ciiscrepance [diskripans, diskrepans7
ken, ophouden met, niet voortzetten; I tegenstrijdigheid, onvereenigbaarheid.
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disgrace

discrepant

[diskrtpdnt, diskrep)nt] disembarrass Edislinbarasi bevrijden,
ontlasten, ontslaan (van of); r.soneself
tegenstrijdig, niet overeenstemmend,
of, zich van den pals schttiven.
onvereenigbaar.
discrete [diskrit] onderscheiden; ab- disembodied [disimbodid]
zonder
afgedankt.
lichaam;
stract.
discretion [diskreSan] oordeel (des on- disembogue [dislinbottg] vi uitinottderscheids), verstand ; wijsheid, voor- • den, zich ontlasten; vt uitsto•ten, uitzichtigheid, beleid ; years of cv, jaren werpen, uitspuwen.
des onderscheids; surrender at (,), disembowel [clisfinbaual] ontweiden;
zich op genade of ongenade overgeven ; (visch) uithalen.
het is (sisal) tot uw disembroil [clisimbroil] ontwarren.
it is at your
dienst; zooals u verkiest; act by cv, disenchant [disintiant] ontgoochelen,
on one's own cv, naar (eigeii) goed- de oogen opener, ontnuchteren.
vinden Itandelen; it is within your c%), disenchantment [disintSfintinant] outdat noel gij zeif weten, het staat aan
goocheliiig, ontnuchtering, disillusie.
cv is the better part of valour, beter disencumber [disinkinnba]
los-, vrijmaken, (v. overlast) bevrijden.
bloo Jan clan doo Jan.
discretionary [diskreSanari]onbepaald, disengage [ciisingeid3] los-, vrijmaken,
naar elven believes te bepaleu.
scheiden, ontbinden, ontslaan, vrijlaten.
discriminate Ediskrimineiti onderschei- disengaged [disingeid3d] bevrijd, outden (van from), onderscheld maken
slagen; los, vrijs, onbezet (v. tijd); Met
(tusschen between & against);
c,ing geengageerd.
duties (rates), differentieele rechteii. disengagement [disingeid3mant] los-,
discrimination [diskrimineiSan]onder- vrijinaking, bevrijding, vriTheid, vrij
scheiding(sverinogen);
oordeelkundigzijit ; vrijstelling; losheid (v. beweging);
afinaking (v. engagement).
held, scherpzinnigheid; onderscheid.
disentangle
discriminative [diskriminativ] onder[disintaug'1] ontwarren ;
losmaken, vrij oaken; mr.onesel 7 , zich
scheidend, nauwiettend; kentnerkend.
discrown [diskratin] de kroon ont- loswerken.
neaten.
disestablish [disistabliS] ontbinden.
disculpate [diskulpeit] verontschuldi- disestablishment [disistabliSmant]ontgen, rechtvaardigen.
binding; scheiding (v. kerk en staat).
discursive Ediskfisiv] niet-intuitief, disesteem [disistini] vt minachten, gelogisch betoogend; beredeneerd ; van
ringschatten.
den halt op den tak springend, teikens disfavour [disfeiva] sb ongenade; onafdwalend ; veelzijdig; vluchtig.
guest; to his c..), te zijnen nadeele;
discus [diskas] discus, (werp)schijf.
regard with cv , niet gaarne zien ; vt
discuss [disl<Ds] discuteeren, bespreken, nit de guest brengen, niet gaarne zien,

behandelen, beredeneeren, ttitpluizen ;

gees voet geven.

F verorberen, (een gloasje) verschalken. disfiguration [disfigjareiSan] mismadiscrission [diskuSan] discussie, beking, schending, verminking; ontsiering,
sprelcing, gedachtewisseling, beredenitpluizing; F verorbering.
disdain Edisdeitij vi minachten ; versmaden, beneden zich achten, zich niet verwaardigen ; sb minachting, verstnading.
disdainful [discleinful] minachtend, ver-

mismaaktheid„
disfigure [disfigja] mismaken, schenden,

verminken, ontsieren.

disfigurement [clisfigjamant] tnismaakt-

vt ziek

held, schending, verminking, ontsiering.
disfranchise [disfrantSiz, -aiz] de voorrecliten, het kiesrecht benetnen.

diseased Edizizcli zielc, ziekelijk; a cv

disfranchisement[disfrantfizinant]ontnettling of berooving van de voorrecit-

disease [disiz] sb ziekte, kwaal ;

mak en.

imagination, beijorven verbeulding.

ten, van het lciesrecht.
vt uitbraken, oatlasten; op-, teruggevee; vi zich ontdisembark [clisimb5k] vt ontschepen,
!astzn of uitstorten.
aan land zett.ti, fanden; vi (zich) omit- disgrace[disgreis]sb ongenade,schancle,
schepen, !andel], aan wal stappen. I schancivlek; vt in ongenade doen vallen,
disembarkation rdisimbakeifonj out- I zijit gumist onttreicken aan ; onteeren, te
scheping, landing. schande maken ; tot schande strekken ;

disedge [discd3j stomp maken, verstouipen, uitdooven.

disgorge [disg2d3]

disgraceful
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dismiss

[disinfekta] ontsmetter
schandvlekken; c, oneself, zich sepals- disinfector
ontsniettingsmiddel.
delijk gedragen.
disgraceful [disgreisful] schandelijk, disingenious [disind3enjuas] onoprecht, gevehisd.
F schandalig.
disgruntled [disgrunt'ld] F het land disinherit [disinherit] onterven
disinheritance [dishilteritans] outerhebbend, ontevreden.
ving.
disguise [disgaiz] vt verinommen, verkleeden; hanclig verbergen, inasiceeren, disinter [disintb] opgraven, opdelven.
verbloeinen; a •id hand, een ver- disinterested [disintarestid] onbaatzuchtig, belangeloos; c, in, niet geindraaide hand ; lie was a little c•d
teresseerd bij.
in of with liquor, hij was wat boven
zijn theewater, licht aangeschoten; we i disinterestedness [disintaresticinis]belangeloosheid,
onbaatzuchtigheid.
cannot c from ourselves the difficulty of..., wij kunnen ors de noeielijk- disinterment [disintDmant] opgraving.
heid oni... niet ontveinzeit ; sb verinom- disinvite [dishivait] eels uitnoodiging
afzeggen.
ming, verkleeding; delcmantel, masker;
disjoin [disd3oin] scheiden, losinaken.
in
vermoind, verkapt; without
[disd3oint] ontwrichten, nit
disjoint
zonder er doekjes out te winden.
disgust [disgust] sb waig, afkeer; wal- elkander neuter; Nded, onsamenhangend,
los.
ging ; vt doen walgen (van with); be
disjunct [disd3urIkt] afgezonderd, geceded at, walgen van.
scheiden.
disgusting [disgunstig] walglijk, waldisjunction [disdpmkSan] scheiding.
gingwekkend.
dish [clif] sb schoteler, schaal, gerecht; disjunctive [disd3nlictiv] scheideud.
eels
vaste
disk
[disk] discus, werpschtif ; 0 schlif.
(kop (thee); a standing cv,
schotel; fig eels nooit mankeerend num- dislike [dislaik] vt Met houden van.
Met mogen, het land liebben awl; sb
suer ; vt opscheppen (nit ketel) ; S troeafkeer, tegenzio.
ver, te shill of zijn, eels beentje lichten,
ten val brengen ; c, out of, S door den dislocate [dislakeit] ontwrichten 2.
[dislakeifait] ontwrichtine.
dislocation
neus bores; c, up, opdisschen, opdienen, voorzetten; N.ied (up)!, F flambe, dislodge [dislod3] vt doe!' verhuizen,
(Mt eels stelling enz.) verdrijven, op•,
foutu, naar de maan.
verjagen ; vi verhuizen.
dishabille [disabil] neglige.
disloyal [disloial] ontrouw, trouweloos.
(dish-clout [clif-klatit] vaatdoek.
[disloialti] ontrouw, trouwedisloyalty
dishearten [dislifttaii] ontinoedigen,
loosheid, trouwbreulc.
xvanhopig maken.
dismal [dizmal] aj akelig, naar, treurig,
disherison [disherizan] onterving.
dishevel, [diSeval] het tsar in de war ijselijk, droevig ; sb in: thec,s, zwaarmoedigheid.
brengen.
.
dishonest[disonist]oneerlijk,onoprecht. dismantle [dismant'l] ontwallen, ,ontdishonesty [disonisti] oneerlijkheid, wapenen, ontmantelen ; (4) onttakelen.
Cdismask [dismasic] SH ontinaslceren.
onoprechtheid.
dishonour [disona] sb oneer ;schande; disiiiast [dismast] ontmasten.
vt onteeren; schande aandoen; $ (eels I dismay [dismei] vt ontinoedigen, ter
neer slaau, doen ontstellen ; sb ontsteltewissel) niet lionoreeren.
nis, verslagenheid.
dishonourable [disonarab'l] schande[disinemba] vandenschendismember
lijk ; oneerlijk, eerloos.
ren, uiteenrukken, verdeelen, verbrokkeV S ] I vaatwater
- w a s h [ d i S - NQ
len ; verminken`2.
'
dish- w a t e r E d i j'-w 6 t a ] I
dissillusion [disilitipn] sb desillusie: dismemberment [disinembamant] verdeeling, verbrokkeling, verminking 2.
ontgoocheling; vt de illusie ontnemen,
dismiss [dismis] vt wegzenden, laten
ontgoocheten.
disinclination [disinklineipit] onge- gaan, ontslaan, afdanken, afzetten; ontbinden (eel] vergadering), opheffen (zitneigdheid, tegenzin, afkeerigheid.
disincline [disinklain] afkeerig 'oaken; ting); van zich afzetten (eels gedachte);
(eels idee) laten varen; inderhaast afc,d to, niet genegen om, afkeerig van,
doen; jurafwijzen; cued I, X ingerukt !;
niet gestenid tot...
sb the mi, X het (commando van) indisinfect [disinfekt] ontsmetten.
disinfection [disinfekSall] ontsmetting. rukken.

dismissal
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dismissal [clis'ilisal] dismission [dis. ; dispensatory [dispensatari] aj otithef' fend, vrijstellend sb pharmacopoea.
miSan] afzetting, ontslag, af wijzing.
Him °tint [ !ismount] vi afzitten, af- dispense [dispel's] vt uitdeelen; toe(itenen ; recepteeren, klaarmaken (eel'
-aijgen ; tales: vt van het paarci of uit
recept); vrijstellen (van from); vi itt
;let zadet werpen ; X demonteeren.
cv with, het stellen (cunnen) buiten,
iisnatured [distieitSad] o ttaard.
het does zonder.
disobedience [disobidians] ongeltoordispenser= [dispensa] uitdeeler, beschikLaamlieid.
leer (over of) ; apotheker.
disobedient [disobidiant] ongelioor.
dispeople [dispip'1] otitvolken.
zaan,
disobey [disobei] vt niet gelloorzamen, dispersal [dispIsal] verstrooiing, verspreidinge.
net luisteren naar, niet opvolgen, overtreden ; vi ongehoorzaam zijn, niet disperse [dispDs] tit verstroolen, verspreiden, uiteen doer gaan ; tuteenjagen,
Iuisteren.
disoblige [disoblaid3] weigeren van -drijven ; cv one's strength, zijn krachten versnipperen; vi zicli verstromen of
dieust to zijn ; voor het !mold stooten,
verspreiden, uiteengaan.
onneusch bejegenen; ( overlast aandoen.
disobligingness [disoblaici3itinis] on. dispersion [dispiipn] verspreidinp,o,
verstrooiing, het uiteenjagen ; het v ervriendelij.dieid, oillieuschlieid.
disorder [disgda] sb wanorde, verwar- strooid liggen ; the cv, de verstrooiing
der Jocien order de Held enen : de diaring; derangement, lc waal, ongesteldspora.
held ; vt in de war brengen of waken,
dispirit [dispirit] uioedeloos oaken,
van streek (ziek) inaken.
disordered [disgdad] ver ward; gederan- ontmoedi gen.
displace [displeis] verplaatsena, weggeerd, van streek.
disorderliness [discpalinis] •wanorde- rulmen ; afzett en ; vervangen.
ongeregeldneid ; rustverstoring, displacement Ldispleismant] ( water).verplaatsing, verschuiving, vervanging.
burengeruclit.
disorderly [dis2dali] onordelijk, onge- display [displei] vt ontplooien, ontvouwen; vertoonen, aan den dag leggen,
regeld, uitgelatett, rumoerig, burettgeten tool' spreiden; sb vertoon(ing), tenrucht veroorzalcend ; c' house, publiek
toonspreiding, schouwspel. nitstalling ;
Ids; speellia.
disorganize [disczganaiz] desorgani- make a c, of, ten tool' spreiden, pra•
len met.
seeren, frg ontwrichten.
disown [disoun] niet erkennen, ver- displease [displiz] mishagen, onaangenaam aandoen, niet aangenaam zijn.
loochenen, ontkennen.
verlcleinen, displeasing [displiziq] onaangenaam.
[dispar413]
disparage

•leineeren, neerhalen, kleinachten.

disparagement [disparid3mant] ver-

kleining, kleineet ittg , kleinachting.
disparate [disparat] ajongelijk; sb rvs,
ongeliike, soortelijk verschillencle zaken.

disparity

ver[dispariti]
schil, strijdiglieid.
dispart [dispat] scheiden, splijten, verdeeien.

dispassionate [clispaSanat] bezadigd,
koel, onpartijdig.

dispatch [clispatS] zie despatch.
dispel [dispel] uit-, verdrijveu, (ver)bann en.
dispensable [dispens3b'l] ontbeerlijk ;
waarvan vrijstelling verleend lean worden.
[dispensni] (ar ► en)apo.theek.
dispensation [dispenseifon] be-, nitdeellng, Godsbeschikkiw , ; dispensatie,
vergunning, ontheffing, vrijstelling.
dispensary

displeasure [disple33] mishagen, inisnoe gen.
(Ddisplume [displain] onivecleren, pinkdisport [disp2t] vr & vi zich vermaken,

spelen, ciartelen; sic c
verltistiging vermaak

ontspannilig,

disposal [dispowal] beschikking ;• bestier ; schikking, ordering ; have the(%)
of, (utliner') beschikken over ; it is at

your (,), het staat to ewer beschikking.
dispose [dispon,] (rang)schikken, or-

denen, plaatsen; regelen ; voorbereiden;
(voorbe)stemmen ; gereed maken ; vi beschikken; cv of, baschikketi over ; regelen afdoen ; weerleggen (argumenten),
ontzennwen
'
; nit den weg ruimen, kwijt
rake!' ; zich ontdoen van, van de hand
doer ; J verorberen ; man proposes,
God cvs , de mensch wilt God beschikt.
disposition EdispoziSdni (rang)scilikking, plaatsing, opstelling, ligging; rege•

dissident
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een slechten naam liebbend, minder fatling; (wils)beschikking ; aard ; aanleg y
soenlijk.
ezindheid, neiging, stemming ; at your
disrepute [thsriplut] k wade naani,
to ewer beschikking,*.
achting, oneer.
dispossess [dispazes] uit liet bezit
disrespect [disrispelit] minachting, onstooten, berooven (van of).
eerbiedigheid.
dispossession [dispazeSan] berooving,
disrespectful [disrispektful] oneerbie,
onteigening, ontzetting.
dig.
dispraise[dispreiz] sb afteuring, taking,
disrobe [disroub] (zich) ontlileeden,
blaain ; vt afkeuren, taken, wraken.
on! blooten.
disproof [disprilf] xveerlegging.
disproportion[dispropcSan] sb onevcn- disruption[disrDpS9n] vaneenscheuring,
spfitsing, uiteenspatting, scheiding.
rediglieid, wanverhouding.
dissatisfaction [dissatisfakjan] mitedisproportional [dispropgSanal]
vredeiilieid, onvoldaanlieid, inisnoegen.
portionate [--pQsanat] onevenredig,
dissatisfactory [dissatisfaldari] onbeniet iii verhouding (met to).
vrediizend, teleurstellend.
clisproportioned [dispropgiand] ondissatisfy [dissatisfai] geen voldoeniiig
evenredig ; sleclit geproportioneerd ;
schenken, teleurstellen,tegenvallen, nitsto, niet geevenrectigd aan, 'del in verhagen; ontevreden steninien; the c■-iect
houding inet.
factions, de inalcontenten.
disprovable [disprilvabl] weerlegbaar.
dissect [disekt] ontleden 2 ; c,ing room,
disprove [disprilv] weerleggen.
sitii- of ontleedkanier.
disputable [dispjutabl, dispjfitab'l] bedissection [diseliSan] ontleding, sectie
twistbaar; SH twistziek.
(v. lijk)
disputant Edispjutantl disputant, rede.
dissector [disekta] ontleder.
twister.
disputation [disp;;!'

dispunt,rede. disseize [aissiz] uit liet bezit.stooten

twist, twistgesprek.

(van of).

disputatious [dispjutcijas] c•tative dissemble [disenibl] vtontveinzen, seehelen ; C negeeren ; vi huichelen, vet zen.
[dispjfitativ] twistzielc. .
dispute [dispjlit] vi redetwisten , dispu• dissembler [disenibla] liuiclielaar, veinen of zer.
teeren ; Er., for, betwisten, veclit
wedijveren oin; vt discuteeren over ; disseminate [disemineit] (uit)zaaient',
tiitstrooien ,, verspreiden.
betwisten ; sb dispuut, twisgesprek,
het
[disemineiSan]
(rede)twist, woordenstrijd, verschil van dissemination
zaaten"2 , verspreidiiig.
nieening, geschil; the matter in
het geschilpunt, de zaak in questie ; disseminator [clisemineita] verspreider.
dissension [disenSaii] verdeeldheid, onwithout r%), batten kijf.
eenigheid, tweedracht.
disqualification [dist< wolifikeiSdn] Onbevoegdheid; onbevoegd verklaring, dissentEdisentiviverschillen in gevoelen
of van ineening ; zich alscheiden (in ge.
disqualificatie.
loofszaken); a mding minister, een
disqualify [disk wolifai] onbek waani of
afgesclieiden doniinee; sb verscliil van
ongeschikt maken, zijn bevocgdheici outineening; atwijkelide of tegengestelde
nitsluiten, disqualificeeren.
ineening; afscheiding (v. d. staatskerk).
disquiet [disliwaiat] sb onrust ; vt vet. .
dissenter [disenta] afgescheidene (v. d.
ontrusten.
Engelsche staatskerk.
disquieter [dislovaiata] verontruster.
disquietude [diskwaiatjud] verontrus- dissentient [disenSant] aj afwijhend

ting, ongerustheicl.
disquisition [diskwiziSan]uiteenzetting,

-verhandeling; Eonderzoek.

(in denkwijze), andersgezind; antlersdenkend ; with one coy voice, met een
stein tegen; sb andersdenkende; tegen-

steninier.
Disraeli [disreili] Disraeli.
dissertation [disateiSan] verhandelnig.
disrate [disreit] degradeeren.
disregard [disrigad] vtgeen acht Mann disserve [diss/iv] een onclienst doen.
op, negeeren, veronachtzamen, in den disservice [ciissiivis] ondienst.
wind slam]; sb veronachtzaining, ter. dissever [diseva] (af)scheiden.
dissidence [disidans] meeningsverschil,
zijdestelling, geringschatting.
disharnionie, oneenigheid.
disrepair [disriped] vervallen sisal (vandissident [disidant] aj een andere
wege sleclit oiiderhoud).
ineening toegeciaan, andersdenkend ; atdisreputable [disrepjutabl] berucht,

dissimilar
g escheiden
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sb anclersdenkende ; afge- distaff [distal] spinrolcken. the cv (side)

,

scheidene.
de spillezijde.
dissimilar [disiiuila] ongelijk.
distain [distein] ver-, ontkleuren ; bedissimilarity [disimilariti]
smenren, bezoedelen.
tude [disimilitjud] ongelijkheid, vet- distance [distans] sb afstand, distantiee,
scheidenheid.
draagwijdte ; verte, eind(weegs); terughouctendheid • SH oneenigheid; keep
dissimulate [disimjuleit] vtontveinzen,
,:erbergen ; vi veinzen, huichtlen.
one's cm zich op een afstand houden ;
dissimulation[disitnjuleifan] geveinsd- , op een (een eerbiedigen) afstand blijven ;
heid, veinzerij ; het ontveinzen.
at this cv of time, im het zoo tang
dissipate [disipeit] vt verspreiden, vergeleden is; vt op zekeren afstand plaatdrijven, verjagen ; verstrooien ; doen opsell; acliter zich latent!, voorbijstreven ;
trekken of vervliegen; yerdoen verkwisbe mied, bet afleggen (tegen concurrent),
verkwistend
s
; losten, verspillen ;
achterblijven.
bandig ; vi pierewaaien.
distant [distant] ver, verwijderd, afgedissipation [disipeiSan] verspreiding,
legen, verre ; terughoudend, op een afverdrijving, verstrooiing ; verspilling,
stand blijvend.
verkwisting ; losbandigheid.
distaste [disteist] sb afkeer, tegenzin
dissociate [disoufi-eit] (scheikundig)
(in for,of,to);vt SH onsinakelijk makeit;
ontbinden, (apscheiden, oplossen ; cv
niet 'louden van.
oneself, zich afscheiden of losmalcen. distasteful [disteistful] onaangenaam,
dissociation [disouSi•eifan] ontbinding,
onsmakelijk.
(apscheiding.
distemper [distempa] sb humeurigheid;
dissolubility [disoljubiliti] oplosbaarongesteldheid,ziekte,kwaal kalk-, ei witheid, ontbindbaarheid.
verf ; vt gemelijk maken, in de war of
dissoluble [disaljub'I, disoljub'l] opnit zijn humeur brengen; ziek maken.
losbaar, ontbindbaar.
tdistemperature [distemparatfa] oninadissolute [disoljut] ongebonden, lostiglueid, verwarring, ongesteldheid,stoor(bandig), liederlijk.
nis.
dissoluteness [disoljutnis] ongebon- distend [distend] vt (uit)relcken, spandenheid, losbandigheid, liederlijkheid.
nen, ope ► spalken' (doen) uit-, opzetten,
dissolution [disoljilfan] (weg)smelting,
opzwellen, ; vi relken,
c
zich uiLetten, opoplossing ; ontbindinge, vervloeiing ;
zwelien.
dood.
distenion [distenSan] nitrekking, spandissolvable [dizolvab'l] oplosbaar, ontning, atzetting, opzwelling ; omvang.
bind baar, smeltbaar.
distent [distent] opgeblazen.
dissolve [dizolv] vt oplossen, ontbin- distention [distenSan] zie distension.
scheid en ; vi zich oplossen, smelten, distich
distichon tweeregelig
vloeibaar word en, verdwijnen ; dis•
vers.
solving views, lichtbeelden waarvan distil [distil] vi afdruipen, afdruppelen ;
het eene langzamerhand in een ander
vt distilleeren, overlialen.
overgaat.
distillation [distileiSan] a fdruiping ;
dissolvent [dizolvant] ontbindend of
overhaling, distillatie.
oplossend (micidel).
distillatory [distilatari]
dissonance [disanans] wanklank, wantillatie...; rt, furnace, distilleeroven.
luidendheid, dissonant''.
distiller [distila] distillateur.
dissonant [clis3nant] wantuidend,
distillery[distilari]distilleerderij, likeurkend, onharmonisch, Met overeenstemstokerij, branderij.
mend (met from, to).
distinct [distir3kt] onderscheiden, verdissuade [disweid] of-, ontraden; afschillend; eigen, apart ; fielder, duidelijk:
schrikken (van . from).
a c, improvement, bepaald een verdissuasion [diswei3an] of-, ontrabetering ; as c, from, in tegenstelling
ding.
met...
dissuasive [dis, eiziv] of of-, ont- distinction [distiqkfan]
onderscheiradend ; sb atschrikweldiend voorbeeld
ding(sverinogen), onderscheid; aanzien,
of geval.
gedistingeerdheid, voornaamdissyllabic [disilabilc] tweelettergrepig.
heid, het gedistingeerde (voorkomen);
dissyllable
tweelettergrepig
in cv to, in tegenstelling met; of
woord.
gedistingeerd, eminent; without
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zonder ondersclieid ; zonder aanzien des district [distrikt] district, arrondisse•
urent, streek, wijk, gebied 2.
persoons.
distinctive [distitiktiv] aj onderschei- district-officer [distrikt-Qtisa] El E controleur bij 't Binnenlandsch Bestttur.
dend, kentnerkend; sb distinctief.
distinctness [distit3lctifis] onderschei- distrust [distrust] vt wantrouwen ; sb
wantrouwen.
denlieid, verschtl ; duidelijlcheid.
distinguish [distit3wiS] vt onderschei• distrustful [distrustful] wantrouwig,
xvantronwend.
den, onderscheid ['taken; onderkennen ;
be cued by (for), zich onderscheiden disturb [disti)b] (ver)storen, in de war
brengen, verontrusten, opjagen.
door ; as r.ied from, in tegenstelling
met; vi versehil makers (tusschen be- disturbance [disthbans] (ver)storing,
stoornis; verontrusting, rustverstoring,
tween).
distinguishable [distitpviSabl] onder. verwarring, opschudding.
disturber [dista)ba] rustverstoorder.
sclieidbaar, to onderscheiden.
distinguished [distigwiSt] onderschei- disunion [disjilnian] splitsing, scheiding, oneenigheid.
den ; aanzienlijk, voornaain; gedistindisunite [disjunait] vi scheiden, vergeerd, eminent.
deeleu ; vi oneenig worden ; uiteengaan.
2.
distort [dist9t] verwringen, verdraaien
distortion [distcaSan] verwringing, ver- Idisuse [disjils] sb onbruik.
'disuse [disjaz]] viniet (neer) gebruiken;
draaiing 2 ; verwrongenheid.
of-, ontwennen.
distortionist [dist2Sanist] karikatuurdisyllable [dai-, disilab'l] woord van
teekenaar; slatigenmensch.
twee
lettergrepen.
distract [distrakt] afleiden, afwenden;
verwarren, in beroering brengen, ver- ditch [cliff] sloot, grant, greppel ; loopgraaf
; the Ditch, F het Suezkanaal ;
bijsteren, gek of dol maken.
die in the last cw.), zicli tot het uiterste
distracted [distraktid] verward, ververdedigen ; vt slooten, een sloot of
bijsterd ; gelc, dol, krankzinnig.
slooten graven our of in.
distraction [distrakSan] afleiding, verstrooiing, verzetje; verdeeldheid; ver- ditcher [ditSa] slootgraver; F Suezboot.
warring, beroering ; (verstands)verbijste- dithyramb [d i},irainb] dithyrambe ;
geestdriftige lofzang.
ring, krankzinnigheid; love to cv,
dithyrambic Ldij)irambilc] aj dithyramwaanzinnig lief hebben.
bisch, bezield, %wig ; sb dithyrambe.
clistrain [distrein] aanslaan, in beslag
peperkruid,• kers.
nemen (van goede•en), beslagleggen (op dittander [ditanda]
1. marjolein v. Creta ;
dittany
[ditani]
upon).
2. esschenkruid.
distrainee [distreini] geexecuteerde.
distrainor, distrainer [distreina] be-. ditto [dito] de- of hetzelfde, dito; say
slaglegger. md to everything, op alles ja en amen
distraint [distreint] beslag(legging) (op zeggen; a c suit, a suit of cis, F
compleet costuuni.
goederen), executie.
ditty [dill] deuntje, wijsje.
distrait [distrei] Fr verstrooid.
,distraught [distrat] waan-, krank- diurnal [diti•bnal] aj dagelijksch,dag...;
eendagsvlieg ;
sb dagroolvogel,
dagboek, journaal.
distress [distres] Hood, verlegenheid,
ellende, benauwdheid, angst II beslag- divagation [daivageiSait] afdwaling; geraaskal.
(legging), executie; a ship in cv, een
snip in nood ; levy acv, beslag leggen ; divan [divan] divan ; rooksalon, rookvt beitauwen, bedroeven, kwellen U in kainer ; sig,arenwinkel; verzatneling of
beslag nemen; a mied vessel, een schip reeks van gedichten ; (Turksche) staats•
raad
in !rood.
Clive [daiv] vi(onder)duiken, dompelen ;
distressful [distresful] rampspoedig.
doordringen (tot to); verdiept zijn in,
distribute [distribjut]verspreiden,rond-,
zich verdiepen (in into); c into one's
uitdeelen, rondbrengen, bezorgen, bepocket, in den zak tasters ; sb (onder).
stellen, distribueerena.
duiking ; kopje onder; Am kroegje.
distribution [distribjuSan] nit-, verdiver
[daiva] duilcere; dompelaar;
deeling ; verspreiding; ronddeeling, beS zakIcenroller.
zorging, bestelling ; distributies.
distributive [distribjutiv] uit-, verdee- diverge [divbc-i3, dai-] afwijken, niteenloopen r verschillen; divergeeren,
lend, distributief,
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divergent [divi)d3ant, dai-] afwijkend,
niteenloopend ; divergeerend.
divers [daivi5z] versclieidene, ettelijke.
diverse [divbs, dai-] onderscheiden,
verscneiden, verschillend.
diversification [diviisifikeiSan, dai-]
verandering, verscheidenlieid, afwissewijziging.
diversify [divnsifai, dai-] veranderen,
wijzigen, varieeren, verschillend maken,
afwisseling brengen in.
diversion [diviiSaii, dai-] afleidinge,
af wending; verzet(je); afleidingsaanva I.
diversity [divbsiti, dai-] verscheidenheid, ongelijklieid; cv Of opinion,
meeningsverschil.
divert [div1t, dai-] afbrengen, afwenden, afleiden 2 (van from); aan zijn bestemming otittrekken, ten eigen bate
gebruiicen; anmseeren, afleiding geven.
diverting [divbtit3,
afleidinggevend, amusant, vermalcelijk.
divertissement [divertismarn cmusement,uitspanning; is divertissement.
Dives [daiviz] de rijke man; Croesus.
divest [divest, dai-] ontkleeden, ontdoen, ontblooten, berooven (van of).
divestiture [clivestitja, dai-] ontblooting,, ontkleeding; berooving, afstand
(v. goederen).
divide [divaid] vt(ver)deelen, uitdeelen,

scheiden, doorklieven ; cv the House,

later steinmen; vi deelen; zicli verdeelen of splitsen;stemmen; sb (water).

scheiding ; bifurcatie.
dividend [diviclancl]deeltal; dee!, aandee!, dividend.
dividend warrant [dividand•wprant]
coupon (v. aandeel).
divider [divaida] (ver)deeler, verdeeldheidzaaier; (vs, steelcpasser.

divination

[divineiSan] voorzegging

waarzeggerij, voorspelling.
divine [divain] aj goddelijka; gods-

clienstig ; cv right of kings, koningschap door Gods genade; cv service,
godsdienstoefetting; sb godgeleerde;
geestelijke.
divine [divain] vt raden, gissen ; voor•
speller, voorzeggen, waarzeggen.
diviner [divaina] voorspeller, waarzegster.
diving-bell [daivig-bel] duikerklok.
divining-rod [divainityrod] wichel.,
tooverroede.
divinity [diviniti] goddelijklieid, god(held); godgeleerdheid.
divisibility [divizibilitij deelbaarheid,

do

divisible [divizib'l] deelbaar.
division Pivipti] (ver)deeling, in-, afdeeling, divisie; verdeeldneid; (af)scheidings; steminine,-; equal c%), staking
van stemmen.

divisor [divaiza] deeler.
divorce [divQs] sb eclitscheiding; (4,
from bed and board, scheiding van

tafel en bed ; vt
latest) scheiden
(van from); he (,,c1 his wife, hij liet
zicli van zijn vrouw scheiden;vischeiden.
divulgation [divvIgeiSon, dai-]ontintlopenbaarmaking.
divulge [divuld3, dai-] ontitullen , ontelekken, openbaren, ruclitbaar inaken.
dixie [diksi] X S veldketel.
dizen[daiz'n, diz'n] (op)smulcken, tooien,
opsclii kken.

dizziness Edizinisi duizeling.
Dizzy [dizi] F Disraeli.
dizzy [dizi] aj duizelig; duizelingwelckend; vt duizelig malten; vi duizelen.
do [du] vi does ; dienen, dienstig zijn,
balm, voldoende zijn ; that will
zoo is 't goed (voldoende, genoeg);
that won't cod, dat gaat niet aan, dat
kart zoo niet ; (N)gloriously, een prachtig fignur maken; lie is coiing well,
het gaat hem goed, hij maakt het goed ;
how do you c-,?, hoe gaat het ?, hoe
utaak je het ?; mi or die, er op of er
order; vi duet's, nitvoeren, verrichten;
maken, op•, klaarmaken; mdbattle slag
leveret', strijden ; cd bills, wissels verhandelen ; mi the French books for
the Times, critiseeren, recenseeren;
cd one brown, S beetnemen ; N a
distance, afleggen ; (N., the grand, den
beer spelen of uithangen ; ed one's hair.
opmaken ; cd a paper (sums), maken ;
r, time, S zijn tijd nitzitten (in de
„nor"); o s c r ij v e d
you see?,
ziet gij ?; I (N., not know, iic weet het
niet; you don't think so, cv you?,
wet?; adrn lc k e 1 ij k : when I cd
speak, als ik spreek ; (N., come, koin
Loch ; toe ]cote nu ; hoin toch vooral;
plaatsvervangend: he likes it,
and so c, I, en ilc oolc;
N away,
wegnemen (een indruk enz.);
away
with an . idea enz., van zich afzet , en;
wegnemen; afschaffen; cd by others
as you would be done by, wat gij

niet wilt dat geschiedt, doe dat een
ander 'del; (., for, dienen als ; dettgen
voor; voldoende zijn voor; cN , for one,
F iemands huishonden ‘vaarnemen;
S ietnand zijn vet geven; r, in spirits,
handelen in; done in wood, ttitge.
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dog-bee

voerd ; clone into French, in het ; gras; vi bevel', trillen ; beverig strompe[fen.
off, atleggen' al- doddery Cdodari] beverig.
Fransch vertaald ;
out of 20 dodecagon [doudekagan] twaalfhoek.
schieten (een vertrek);
pounds, afzetten, in den net: zien voor ; dodge [ciod3] vi ter zijde sprmgen, op
zij gaan, heenloopen om, ultwijken ;
c, over !lazier', repeteet en;,.., to death,
met
zich wenden en keeren, draa en
ter (food brengen; done to a turn (well),
stenters oingaan ; vt pareeren, ontdniken,
goed gebraden of gaar ; r , up, in orde
ornsilappen
;
sb
behendig
ont,vijken,
maken ; repareeren, opknappene; op.
plotselinge zijbeweging ; zijsprong ontstrijken ; inpakken, dichtbinden ; done
wijkende manoeuvre ; slenter ; knees),
up, ciood op, F „kapot" (van with); have
to ca with, betrokken zijn in ; ", with. kunstje, true, foefje, street( ; he is up
out, het stellen zonder of buiten; sb to acv or two, liij heeft ze leelijk
achter de noun.
F beetnemerij, verlakke•ij.
dodger [dod3a] draaier, leeperd, slimBoat [dont] lie dote.
merd, glimpieper.
dobbin Edobini boerenpaard, knot.
docile [iousail, dosil] leerzaam, volg- dodo [cioudon] get dodaars.
doe [doll] hinde; wijtje (van haas of
zaam ; handelbaar.
docility [dosiliti] leerzaamheid, volg- konijn).
doer [duo] dader, bedrijver ; ill css are
zaatitheid, handelbaarheid.
ill deemers, zooals de waard is ; vet- .
clock [dole] rz; dolt staart, staartriem 11
trouwt hij zijn gasten.
wilcle zurIng hokje der beschuldigden ; vt rZr: dokken lj of-, Icortstaarten, al- does [dvz] derde pers, enk. teg. tijd
van do.
kappen ; korten, inhouden (v. loon).
doeskin [ciouskin] hindevel ; soort
docker [dolca] dokwerker.
buckskin.
docket [dokit] ,sb briefje; borderel;
etilcet ; fur rol ; opening van faillisse- doest [duist] 2de pers. enk. leg. tijd
van du.
'tient; korte inhoud ; vt een korten inhood make 1, inerken en nummeren (op doeth [dull)] dichterlijke vorm van den
derdett persoon enk. teg. tijd van do.
een briefje), op de rol plaatsen, etilcetdoff [doi] afdoen, afleggen, -zetten,
teeren.
-neaten ; Copgeven, later varen.
dock-yard [clok.jad] werf.
doctor Edoktailsb doctor, (folder; leeraar: dog [dog] sb liond; mannetje (v. vos,
hyena, tijger); vuurbok, klamp, haak,
kerkvader ; S scheepskok ; F clotikere
'matt; a dull ".), een saaie Klaas ; a
sherry; vt tot dokter bevorderen; (gelucky c..), geluksvogel; an odd c ,, een
neesktinclig) beim! telen, F opknappen;
rare sijs; an old cd, een oude rot ; a
Icitoeien tnet, vervalschen flatteeren (de
sly cv, een slimme vogel; the (..is of
balans enz.); re , oneself, zich mediciwar, SH de oorlog(sverschrilckingen);
neeren; vi dolderen, F dokter spelen.
doctoral [dok targl] doctoraat, dokters.,. give of throw to theca's, wegsmijten;
go to the cos, achteruit, naar de limit,
doctorate [dol,tarat] sb doctoraat.
naar den kelder gaan ; give acv a bad
"doctorate [dolda•eit] vt doctoreeren;
name and hang him, wie een hond
vi promoveeren (tot doctor).
wil slaan, viudt Itcht een stoic; shall I
Doctors' Commons [doktazdcontanz]
keep a ".) and bark myself?, zal ik
eertijds: College van Rechtsgeleerden
Idiechts houden en zelf werken ?; let
in Louden, sede•t 1831 opgelost in
sleeping ".is lie,geen slapesde honden
Divorce Court en Probate Court.
watcher maken; die like a "..), een
doctorship [doktaSip] doctoraat.
ellendigen dood sterven; help a lame
doctress [doktris] 1 doctores.
over a stile, een armen clrommel
doctrinaire [doktrinea] aj doctrinair,
tilt de verlegenheid redden; iemand een
leerstellig; sb doctrinaire : leerstellig
handje helper, de behulpzanie hand
theoreticus (in de politiek).
in a blanket, Jan in den
reilcen ;
doctrinal [cloktrinal, doktraingl] leerin the manger, ► ij
zak ; he is a
geloofs...
kan
de
zon
diet
in het water zien schijdoctrine [doldriti] leer, leerstuk, leernen ; every cv has his day, het gaat
stelsel.
iedereen wet eel's goed in de wereld ; vt
document Eclokjunignti sb (bewijs)stuk,
op de hielen zitten, (op den voet) volgen,
oorkonde, document; vtdocumeaie:nands ganger' nagaan; vervolgena.
teeren.
1. warlauid, 2. tril• clog-bee [dog-bi] Rommel.
dodder [dodo] sb

dog-berry
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domiciliary.

dog-berry [dog-beri] OA 1. kornoelje; jammer ; happy man be his m, nine
2. lijsterbes.
geluk zijn deel zijn; vt uit-, roild-,
' verdog-briar [dog-braia] 54 honcisroos.
deelen.
dog-cake [dog-Iceik] hondenbrood.
doleful [doulful] cvsome[-s3m] droedog-cart [dog-!cat] dogkar.
vig, treurig.
dog-cheap [dog-tSip] spotgoedkoop.
dolichocephalic [dolilcousifalilc] tang.

dog-days [dog-deiz] hondsclagen.
sehedelig.
doge [doud3] doge (v. Venetic).
do-little [dil-lit'l] nietscioener, leegloodog-fish [dog-fiS] doornhaai.
Doll [dot] F Door(tje).
[per.
dogged [dogid] hondsch, norsch, krib- doll [dot] pope.
big, onhandelbaar, vasthoudend: taai; dollar [dola] dollar; S 5 shillingstuk ;
it's md does it, de aanhouder whit.
the almighty (,), de mammon; de maent
dagger [doga] 0 dogger(schip); kabel- van het geld.
jauwvisscher.
dollop [dotal)] klomp, sinak (water).
doggerel [dogaral] doggrel [dogral] Dolly [doll] verkorting van Dorothy
aj rijmelend; sb kreupelrijm, 'clapper[doraj,i] Dorothea; mo Varden , soort
manspoezie.
polonaise met gebloemden rok; soort
doggish [dogiS] liondseh.
dameshoed.
doggishness [dogiSnis] hondschheid. dolly [doll] aj popperig fl sb popje II
dog-goned [dog-gond] P verdo(e)ind. stampton; ertstrog.
doggrass [dog,gras] 0 kweek.
dolly•shop[doli-Sop] S zie leaving•shop.
doggy [dogi] hondseli; !louden...
dolman [d9Iman] dolman.
dog-kennel [dog-Icenal] hondenhok.
dolorous [dolaras] smartelijk, pijillijk,
'dog.latin [dog-latin] potjeslatijn.
droevig.
dogma [dogma] dogma, leerstuk.
®dolour [doula, dola] smart, pijii,
dogmatical [doginatilcal] doginatiseh, droefheid.
leerstellig.
dolphin [dolfin] dolfijn• meerboei 'net
dogmatics [doginatiks] dogmatielc.
ring; aanlegpaal; dukdalf.
dogmatism [doginatiz'in] doginatisine, dolt [doult] botinuil, uilslcuiken.
mees'erachtige leerstelligheid.
doltish [doultiS] bot, don', sullig.
dogmatist [dogmatist] dogmatictis.
doltishness [doultiSilis] botlieid, dom.
dogmatize [doginataiz] vi doginati- held, sulligheid.
seeren; vt op leerstelligen toon verkon- domain [domein] doinein, gronclbedigen.
zitting, landgoed, gebiecm
dog's ear [do2.,z-ia] sb ezelsoor (in een' dome [down] doin(kerk), koepel; c,..11,
buck); vt oinvouwen.
koepelvormig, koepel...
dog's•life [dogz-laif] hondenleven; Domesday [clouinzdei, clilinzdei] ,..,lead one a (,),ieinand een hondenleven Book
ri l register van de landerijen
late!' Leiden, het levee zuur maken.
van Engeland, ingesteld door \Villein
dog's-nap [dogz-nap] hazeslaap.
den Veroveraar.
dog-star [dog-sta] hondsster, Sirius.
domestic [ctoinestik] aj huiselijk, huisdog-teeth [dog-tip] oogtanden.
houdelijk, huis...; Handsel' ; c.. , animal,
dog-tired [dog-taiad] zoo inoe als een huisdier; c, economy,huishoudkunde;
bond, doodmoe.
(N., life, huiselijk !even; (.0 troubles,
dog-trot [clog-trcit] suklceldratje.
binnenlandsche onlusten; sb (liuis)bedog-vane[dog-veln]O S
- paansehe waken diende, dienstbocle.
dog-watch Ed og- wotS] 0 plat voet wacht domesticate [doinestikeit] aau 't huise(v. 4-6 en 6-3) na den middag.
lijlc Leven gewennen; huiselijk maken;
doily [doili] vingerkommendoelcje.
inburgeren ; tam make"; become c,ed,
doing [daig] daad, bedrijf, werk, Ilanwennen (v. bedienden).
delwijs; his c..is, zijn doers en lateii, domesticity [doniestisiti]inaselijkileid;
at wat hij deed.
kuiselijic lever; the domesticities
dolt [dolt] (WW2.
littishoudelijke zaken.
,
Dol [dot] F Door(tje).
domicile [domisii, -sail] sb domieilie,
doldrums [doldrainz] street van de
woonstede, wooiiplaats. vt doiniciii•
windstilten, stiltegordel; be in the cs,,
eeren (een wissel); vi zich
' vestiges, zijn
down zijn, landerig zijn.
doinicilie liebben.
dole [doul] sb deel, portie ; aalinoes; domiciliary Edoniisiliarill huis...; (.0
uitdeeling ; c lot II teed, droefenis; gevisit, liniszoeking.
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dominant [dominant] aj (over)heerschend,allesbeheerschend, do ► ineerend;

sb r dominant.
dominate [doinineit] be-, overheer-

schen, de bovenhand hebben ; zich verheffen hovel'.
[doinineiSan] be-, overheerschin g, heerschappij.
dominative [doininativ] beheerschend.
dominator [domineita] be-, overheerschen
domineer [ciontinia] overheerschen, den
Baas spelen (over over).
dominical [doininilel] van den Heer;
c, letter, Zondagsletter.
Dominican [dominikan] aj Domini•
kaansch ; sb Dominikaan.
dominie [domini] Sc dominee ; schoolmeester.
dominion [dominjan] heerschappij, gebied; bezitrecht • the Dominion (of
Canada), Britscli-Canada.
domino [dominou]domino; dominospel.
don [don] sb don ; Spaansche don;
Spanjaard; groote meneer, Piet (in at);
hoofd van een college; the c,s, de
groote hanzen.
-'clop [don] vt aant•ekken, aandoen.
donation [doneiSan] gift, geschenic ;
schenking.
donative [donativ] aj geschonken ; sb
gift, geschenk, schenking.
done [don] verl. deelw. van do, gedaan ;
gekookt, gebraden, gaar ; lclaar ; what
is c,cannot be undone, gedaite zaken
nemen gees keen; if top !; zie ook do.
donee [douni] begiftigde.
donjon [dnitd3an] middentoren (v. slot).
Don Juan [don•d3ilan] Don Juan'2 .
donkey [dotlki] ezeP2 .
donnish [doniS] als een don, pedant.
donor [donna] gever, schenker.
Don-Quixote [don-Kwiksat] Don Quichot.
don't [donut] samentrekking van do(es)
not; doe (het) niet, laat het ; sb verbod.
doodle [dild'i] sul, sukkel.
dooly [dith] El draagstoel, taudoe.
doom [du n s] sb (doem)vonnis, oordeel,
lot, ondergang ; vt vonnissen, veroordeelen, doeinen ; c,ed, ten doode opgeschreven.
doomsday [clanizdei] het laatste oordeel, de jongste dag.
doomsday-book [dilinzdei- bilk] zie

domination

Domesday.

door [dga] deur ; scheerbord (v. schrobnet); next r, to, vlak naast ; this is
next c, to atheism, het verschilt niet

dot

veel van atheisine; it lies at his
het is hem to wijten, de schuld ligt aan
hem; out of co.'s, buitenshuis; come
vOorkomen (van rijtuig);
to the
within r,s, binnenshuis.
door•case [dc-keis] deurkozijn.
door-check [dQ•tSek] sortie.
door-keeper [(12-kipa] portier.
door-nail [dc•neil] spijker of lccor,
waarop de klopper neervalt ; lie is as
dead as a r,,hij is zoo dood als een pier.
naamplaatje,
door-plate [dg-pleit]
•b orclje.
door-post [dg-poust] deurstijl.
door-step [thil-step] kozijn, drempel,
stoep.
doorway [d2-wei] ingang, portaal;
•
deuropening.
dope [doup] sb doop, sineer ; S bedwelmend middel of drankje ; vt (een rent-„
4
paard) lets ingeven, bed welinen.
dorado [doradon] *or. dorado : soort
dolfijn.
Dorcas [dgkas] B Dorkas; F naaikransje;
Dorkasvereeniging.
zonnevisch.
doree [d2ri]
Dorian [cicrion], Doric [dorilc] aj
Dorisch; sb Dorir; het Dorisch (dialect).
Dorking rd91<itl] Dorkingsche
dormant [agmant]slapend,sluinierend t2,
rustend ; niet werkend ; cv partner,
stille vennoot.
dormer-window [d2ina-window] dakvenster.
dormitory [dcmitari] slaapvertrek,
-zaal ; Am slaapcoupe.
dormouse [dginaus] rebinds, zevenslaper.
dormy [dgini] even veel gateii voor als
er gespeeld inoeten women (bij golf).
Dorothy [doral)i] Dorothea.
dorsal [dgsal] aj rug...; sb rugwervel.
dory [dcril kiln(); zie oolc doree.
dose [dons] sb dosistl; vt (op de maat)
afpassen, af wegen, afmeten; ingeven,
toedienen ; mengen met.
doss [dos] S sb slaap, indf ; bed ; vi
slapen, matfett.
dossal [dosal] dorsale.
doss-house [dos-haus] S slaapstee.
dost [dust] (gij) doet (van do).
dot [dot] sb stipje, punt ; kindje bruidschat ; vt stippelen, stippen ; you must
c% your i's, gij inoet de puntjes op de
i's zettent2 ; c,ted line, stippellijn ; coated
with, bezaaid met ; vi puncteeren ;
and carry one, (nul) ik how er een;
c, and go one, F mauk(poot), hinkepi ilk.
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dotage

dotage [doutid3] sufferij, kindschlieid; double-edged
overdreven ingenomenheid, verzotlieid.

dotal [doutal]

dotard [dotttad] suffer, kindsche grijsaard.
dotation [douteipts] begiftiging, schenIcing.
dote [clout] stiffen, kindsch worden;
verzot zijn (op on, upoa).
doter [douta] stiffer.
Both [civ17] ® vont' van den derden
persoon cult. teg. tijd. van do.
doting [clotititi] verzot, dol, mal (van
verlieldheid); afgodisch betninnend.
dotterel [dotaral], dottrel [dotral]
morinelpluvier.
dottle [don] kluitje, propje onverbrande tabak, dat in de pijp is overgebleven.
dotty [doh] gestippeld,stippel...; onvast
(ter been); (vats Lotje) getilct, half gaar.
double [dDb'l] ap5, ad dubbelo, dubbelhartig ; red line, dubbelspoor ; cv rhyme,
vrotswelijk rijin ; cv three, 33 ; time,
X loop-, stormpas; Jalla breve ; bend
in tweeen vottwen ; carry
twee
personen dragen (v. e. paard); mottnt,
ride (,), met ziju tweeen op eels paard
zitten; sleep cv, met tweeen in een bed;
sb het dubbele; dubbelganger, tegenhanger ; doublet, duplicaat; dubbelspel
(tennis) ; kruissprong (v. haas), fig stenter ; X loop-, stortnpas;
or quits,
kiet of dubbel; vt verdubbelene, (ont).
vouwen ; ombuigen; (de vuisten)ballen;
doubleereno; rz; onszeilen; c, up, out-,
dubbelvouwen ; met tweeen in e'en (cattier
enz. onder dal< brengen ; (N./oneself up,
zich dubbel vouwen, in een bocht opschieten ; c, oneself up with laughter, zich krom 'adieus; vi(zich) verdubbelen ; vooruit- en weer terugloopen;
met slenters oingaan ; X in den looppas
marcheeren ; cv up, samen eel' hut,
kamer enz. hebben; cv upon the enemy,
den vijand tusschen twee vuren brettgen.

double-barrelled[diftbl-bardld]dubbel(loopsch); clubbelzinnig ;a double usage.
double-breasted [dub'(-bresticl] met
twee rijen knoopen (v. kleeclingstukken).

double-dealer [dDbl-dila] dubbelhartig persoon, huichelaar.

double-dealing Edpb't
hartiglieid, huichelarij.

double-Dutch
waalsch.

Edobl-dviS]

dubbellcoeter-

double-dyed [du /W. claid] in de vol geverfd ; dubbelgebeid (v. e. schurk).

dencr2.

dovelike
[dvb'l-ed3d] tweesnij-

double-entendre Fr dubbelzinnige aardighetd.

double-entry [dDbl-entri] dubbel of

Italiaansch boeklioudeu.
double-faced [c1D131-feint] met een dubbel gezicht, huichelachtig.
double4irst [dDb 1-fOst] (ieniand itet)
hoogste(n) graad in de klassieke tales
en in wiskunde (Oxford).
double-ganger [d/Al-gasp] dubbelganger, t weede ilc.
double-handed [dDbl-handid] met
twee hancivatten ; verraderlijic, bedrieglijk.
double-hearted EdDb'l•Itaticlj dubbelhartig, valsch.
double-locic EdDbl-lolci't slot tweeniaal
omdraaien, op het nachtslot does.
double-minded [dDbl.inaindid] weifelend, besluiteloos, op twee gedachten
hinkend.
double-quick [clubl-kwilc] versneld;
at the cv , net versnelde pas.
doublet [dublit] doubleto; paar; dubbele (postzegel enz.); coup double
(wain)buis, Buis.
double-tongued Edpb'l-tvgdi dubbeltongig, 'net twee inonden sprelcend.
doubling [dDbliri] (ver)dubbeling;
vouw; wending, uitvlucht, list.
doubloon [dvblun] dubloen.
doubly [dvbli] dubbel.
doubt [dant] sb hvijfei, weifeling, onzelcerheid, argwaan; beyond a (-.), no
(..), on 2,- etwijfeld, zonder twijfel; Pi t wijfelen (aan of), weifelen ; vt betwijfelen;
E vreezen, verinoeden.
doubter Ed atita] twijfelctar.
doubtful [ciatitful] twijfelachtig.
doubtless [datitlis] ongetwijfeld.
douche [dud] douche; irrigator.
dough [don] deeg.
dough-balced [dots-beikt] halfgebakken, halfgaart2.
doughty Di atiti] manhaftig,
doughy [dons] deegachtig, pappig;
fig slap.
douse [clans] vt in 't water ploffen,
plonipen ; losgooi en, iteerlaten, dicht'oaken ; S nitdooven; vi onderduiken;
zie ook dowse.
dowser zie dowser.
dove [doe] duif(je).
dovecot, (‘‘,110 use [dpvicot, -haus] dui•
ventil.
dovelike [dDvlaik] zachtnioeclig gelijk
een duive.

Dover
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drag

[clattn-sten] (naar) beDover [clotiva] Dover; No court, een doWnstairs
neden.
Poolsche landdag.
down-train
[dawn-trein]
van Louden
sb
nvaluwstaarC;
vt
dovetail [dpvteil]
gaande of koniende trein.
lasschen (met een zwalliwstaart); vi in
downtrodden [clauntrod'n] vertrapt 2elkargijpn.
downward Edaunwad naar bedowager [datiod3a] donariere.
sb neden, nederwaarts, tot nu toe.
dowdy [daudi] a] slonzig, slordiv,;
[slons.
downy
[daunt] donsacittig, donzig; S
dowel [daiiit] ‘5 4 dookbout.
nitgestapen.
dower [claw] sb bruidsschat; weduwen- dowry
[dotal] zie dower.
goed ; huwetijksgift ; fig gave, talent ; vt
een bruidsschat geven; begiftigen (net dowse [clanz] net de wichelroede water
opsporen.
with).
dowerless [(lotions] zonder huwelijks- dowser [datizo] wichellooper (die water
•
opspoort).
goed of bruidsschat, arm.
dowlas [daulas] grof linnen. doxology [dolcsolad3i] lofzang.
S liefje F opinie.
down [palm] prep (van)...of; cv the doxy [dolcsi] vi
soezen, dutten: c, off,
country, landwaarts co, town, naar doze [douz] : cv
away, versiapen, verindutten; vt in
de benedenstad (de city);_ c, the wind,
dutje,
dommeling.
soezen; sb
fnet den wind mee; ad (naar) beneden,
a long (•), dertien.
[duz'n]
dozijn;
dozen
nederwaarts, neer, onder, af, tangs ; c,!,
yet, nog niet doziness [dotizinis] soezerigheid.
koest !; Miss is not
[dourt]
soezerig.
dozy
bij de hand ; money (..), a contant ;
lichtbrnin. vaal(brnin);
at heel, afgetrapt (v. schoenen); cv drab Ldrab] aj
lichtbruine Ideal - of
(in the month), neerslachtig, down; fig grauw, saai; sb
broek van drab; in
stof
stet;
be cv for, in het krijt staan voor ; gebij
kleine beetjes; vi
dribs and c,s,
teekend he,bben voor ; aan de beurt zijn
de sletten naloopen.
voor; op de agenda (program) staan
om...; er bij zijn voor (zekere straf); te drabber [drabs] hoerenjager.
vt vuil !oaken, be
ach ten hebben ; be con (up)on one, drabble [drab'l]
smenren ; vi door het vuil baggeren.
dadelijk er bij lappets, iemand ,zoeken";
[drain] drachma Edrakindj
on one's luck, S peel's liebben ; drachm
be
drachme; Grieksche frank.
er niet • best voor staan, in de penarie
[dralconik] Draconisch 2.
zitten ; cv to our time, tot op onzen Draconic
under, F daarginder (in Austra- draff [drat] spoeling, draf, droesein ;
tijd;
afval, nitschot.
lie); be cv under, awl lager wal zijn ;
[draft] sb bet trekken, de trek ;
with...!, weg met...!; be c, with in. draft
het aftappen; X detachement,lichting;
F
er
vt
fluenza, (te pakken) hebben ;
$
traite,
wissel; stifle uitstag ; eerste ontorder Icrijgen of houclen; neerleggen,
werp, schets, concept, !dad; vt concipi-schieten; coy tools, (het werk) staken.
tegen- eeren, op blad brengen, ontwerpen; X
2 down [dauli] sb cions2liduin
detacheeren ; zie ook draught.
slag ; ups and (.is, zie up; he has a draftsman
[(Iraftsinon] ontwerper, ophij
heelt
de
pile
op
mij.
cv on me,
; teekenaar.
down-bow [datin-bou] irs neerstreek. steller; commies-redocteur
[drag] vt trek ken, steepen, sleuren ;
downcast [datinkast] terneergeslagen, drag
dreggen; remmen; eggen; vi slepen,
neerstachtig, zwaarmoedig.
; fig traineeren; G.9 c, along,
downfall [daunfol] regenbui ; vaP, slieren
voortsleepen; (,) away, onikritipen (v.
achternitgang, instorting.
cv for, dreggen !naar; c•- , in, met
down-hearted [dattn-hatid] ontmoe- tijd);
de hare!' erbij steepen ; c ■-, on, voortdigd, terneergeslagen, gedrukt.
out,
steepen ; oinkruipen (v. tijd);
downhill [dautiliil] bergaf, liellend 2 ; rekken,
tang aanhouden; voortsleepen
cv work, clot als vanzelf goat; als sb
het
wild
groot
(zijn leven); cv up, F in
[claunhil]
brengen ; sb haalc ; dreg; eg; rem(schoen);
Downing Street [dnimig-strit] Downchar-a-banes, mailcoach, groote wager
ingstraat (in Londen) met regeerings•
voor vier paarden ; stfrktnikend voorbureaux ; ± het Binnenhof.
werp (langs den grond gesleept oni het
downpour [datinpoo] stortbui 2.
spoor flan te geven) of jaclitclub(die op
downright [daunrait] aj bepaald, op- zulk
een spoor jaagt); that's were the
•recht, rechtuit, volslagen; ad gelteel err
cv lies, daar zit hem de knoop,,
IP al, totaal, absolunt,
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draggle Edrag'11 vt bemodderen, door
't slijk sleepen, over den grond steepen;
vi in het. slijk slepen ; zich voortsleepen.

draggle-tail [drael-teil] Mons, ino•sedrag-net [drag-net] sleepnet. [bel.
dragoman [dragoman] tolk, droginan.
dragon [dragon] draako ; B serpent.
dragonet [draganit] draakje ; )-4ED. pit-,
spinvisch.

- dragon-fly [dragan-flai] waterjuffer.
dragonish [draganiS] draakachtig.
dragonlike [draganlaik] woest, woe-

den d.
;:2i dragominade (order Lodewijlc XIV).
dragon's-blood[draganz-blvd] drakenbloed (zekere goin).
dragon-tree [dragan-tri] drakenbloedboom.
dragoon [drogiln] sb dragonder2; vt
aan de woede van de soldaten overgeven ; donderen; cv into, • militairement dwingen tot...
drain [drein]
droog malted, (does)
klaren, afvloeien, afwateren ; aftappen;
op-, nitdriuken ; draineeren ; c, one's
purse, iemands beurs uitputten ; vi of-,
wegvloeien, nittelcken ; sb afvoerbuis,
-pijp ; -kanaal ; af watering; S slokje ;
a c, on one's pocket, een zware post.
drainage [dreinid3] drooglegging, waterafvoer; atwatering; rioleering; draineering.
drake [dreilc] woerd, mammetjeseend ;
draalc.
dram [dram] sb drachme; beetje j! borreltje; vi borrelen.
drama [drama] dramas.
dramatic [dramatik]
[-tikal]
dramatisch, tooneel...
dramatist [dramatist] tooneeldichter of
-schrijver, drainaturg.
dramatize [dramnataiz] dramatiseeren.
drank [dratlk] vent. tijd van drink.
drape [dreip] overtrekken, bekleeden,
drapeeren.
draper [dreipa] lalcenkooper, manufacturier.
drapery [dreipdri] lakenweverij; takensche stollen ; draperie; c, goods, manufacture!).
drastic [drastik] thastisch, krachtig,
doortastend; sterk werkend.
drat [drat] in : c, it, P verclikkenie ; c,
the boy ! die dnikersclme jongen!
dratted [dratid] P vervloekt.
draught Ed raf t] sb trek(ken); tocht ; ten,
dronk ; draakje ; haat visschen net een
vangst ; klad, schets, concept ; dain-

dragotinade [draganeid]

draw

schijf; diepgang (v. e. sail)); trekking ;
traite, wissel; X detachement ; SH plee;
damspel, -bord beer on cv., vatbier ; vt schetsen, teekenen
'
(v. kaarten).
draught-board [drilft-b9d] dambord.
draught•horse [draft-119s] trekpaard.
draughtman [draftman] damschijf.
draughtsman [draftsman] teekenaar;
ontwerper, opsteller ; damschijf ; zie ook
draftsman.
draw [dro] vt trekkene, aats-, dicht-,
op-, tlit-, open-, voort-, wegtrekken ;
(tnee)sleepen (aan)halen, mitten, tapper;
(uit)rekken, spannen; (fang) uithalen of
aanhouden ; opmaken, opstellen (een
rapport); teekenen ; F bedotten ; c, a
bead upon, nikken op; c, bit (bridle),
inhouden, stilhouden ;'cv the long bow,
met spek schieten ; cv a conclusion,
een gevolgtrekking makes ; c, a cover(t), het wild opjagen uit zijn schuilplaats ; c, it mild, niet overdrijven;
c, it strong, opsnijden; cv lots, loten . ;
cv a man, vitt-worm aan de praat
krijgen, uit den hoek does konien, op
dreef helpen, aati den gang maker ; cv
a pond, net het net afvisschen; cv
a pig (poultry), schoonmalcen, ultimates ; c, one's salary, toucheeren;
1%) a sigh, s!aken ; cv all the trumps,
emit slaan ; c, ... feet of water,0 een
diepgang hebben van...; vi trekke0;
den sabel trekken; zich tared trekken; •
teehenen; G.9 c, away, wegtrekken;
zich verwijderen; c, back,(zich)terngtrekken 2 ; c, in, intrekken; korten (van
dagen); zich (gaan) bekrimpen; evening was cuing in, de avond viel; cv
near (nigh), naderbij komen, naderen ;
c, off, aftrekken, af leiden (de aandacht);
zich terugtrekken, of-, wegtrekken; cv
on, naderbij komen, Whalen; c, on a
banker, trekken op
on one's imagination, !mitten nit ; cv on consequences, ten gevolge hebben, na zich
steepen; meesleepen; c, out, (uit)rekken, lengen (v. dagen); tang aan!louden ; X opstellen, cletacheeren;
out an avowal, ontlokken; c, out a
man, aan de praat kriigen; co, out a
note, uitschrijven; c, to, diclittrekken;
c, to a close, op een eind loopen;
c, together, samenbrengen ; g met
elkaar overweg !oilmen ; cv up , odtwerpen; opstellen9, X (zich) opstellen;
c, oneself up, zich opdenten, de lionding aannemen ; c% upon,
(wissel) trek ken op ; gebritik mai, en van,
pollen uit; c, ruin upon oneself, zich
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op den hals Baler; cv (kindly) with,
overweg !mullet) 'net ; sb trek ; getrok•
ken (loteriDnummer ; loterij; aantrekking, trekpleister, succesnummer; partie
remise ; end in a (,), kamp zijn ; she
was acv, zij „trok" erg ; it was only
a md,een proefballonnetje; zie ook drawn.
draw-back Pro-baki teruggave van
impost, premie op uitvoer ; remise; bezwaar, nadeel, gebrek, inconvenient,
wat lets tegen heeft, schadtiwzijde.
draw-bar [dro•ba] koppelstang.
draw-bridge [dro-brid3] ophaalbrug.
drawee [dro•i] persoon, op wien een
W issel getrokk en wordt
, betrokkene,
acceptant.
drawer [d•oa] trekker, teekenaar ; (af)tapper, tkellner; (schnif)lade; cvs , onderbroek •, commode; a pair of cv, een
onderbroek ; zwembroekje.
drawing [droirc] trekking; teekening ;
teeketikunst ;
ontvangst(en).
drawing-master [droit•inasta] teekenmeester, •leeraar.
receptiedrawing-room
Joiner, salon; receptie ten hove (voor
heeren en dames).
drawl [drol] vi temen, lijzig spreken ;
Si) temerige spraak.
drawn [droll] (uit)getrokken ; opgetrokken, vertrokken; onbeslist ; a c, game
of battle, een onbeslist spel of gevecht;
a (N., bird, een nitgehaalde vogel ; ce,
butter, gewelde boter; with cv features, er spits of betrokken uitziend.
dray [drei] sleeperswagen, brouwerskar.
dray-horse [drei-hQs] sleeperspaard.
dray-man [dreiman] sleeper.
dread [dred] sb vrees; aj gevreesd ;
vreeselijk, outzagwekkend ; vt vreezen,
duchten, beducht zijn voor.
dreadful [dredful] aj vreeselijk®, verschrikkelijko; sb in: a penny c,,goedkoop sensatieroniannetje.
dreadnought [drednot] aj onbeschrootnci, ouverschrokken ; sb onverschrokken keret ;• soort duffel, dikke
overjas; dreadnought reusachtig gepatitserd oorlogschip.
dream [drim] sb droone, ; vi droomen,
zich droombeelden sclieppen ; he little
(...4 that..., hij had er geen Haim idee
van dat...; vt
a dream, een drooni
droomen ; c, away, verdroomen.
dreamer [drima] droomer, droomster.
dreamt [dreint] verl. tijd en veil. deelw.
vait dream.
dreamy [drimi] drooiu(er)ig, droomachtig, droom...
Eugelscli ;

dressy

C)drear [dria] akelig, naar, triest(ig),
xvoest.
dreariness [dririnis] akelitiheid , 'marheid, triestigheid, woestlieid.
dreary [driri] zie drear.
dredge [dred3] sb sleepnet, dregge,
baggermachine ; vt inet een sleep- of
baggernet visschen, uitbaggeren ; dreggen 11 net !nee' bestrooien.
dredger [dredp] baggerman; baggernet, -machine II strooibus.
[dred3it3-in9Sin]
dredging-machine
ba gg erma chine.
dreggy [dregi] drabbig, droeseniig.
dregs[dregz]droes(em),grondsop,grondsel, bezinksel ; fig lieffe, uitschot.
Dresden [drezd'n] Dresden ; Saksiscli
porselein.
drench [drenS] vt (door)nat 'oaken, doorweeken ; (de aarde) drenken ; een paardenmiddel toedienen ; sb(purgeer)cirank;
F stortbui; nat pale.
drencher [drenfa] stortbui, plasregen.
dress[dres]kleeden, tooien ; klaarmaken,
aamnaken(salade),bereiden,prepareeren;
beinesten ; opma ken (het Naar), roskammen ; sehoonmaken (visch), zuiveren ;
verbinden (e. wonde); stmeien ; scliaveu ;
ne, a shop-window, etaleereii ; vi zich
kleeden, (avond)toilet maker ; X zich
richten; sb 'deeding, kleeren; kleed'2,
groot
toilet, costuum, japon ; full
toilet of tenue, ambtsgewaad.
dress-bow[dres- bon] witte das(bij role).
dress-circle [dyes-s6lel] eerste balkon
(schouwburg).
dress-clip [dres-klip] rokophouder.
dress-coat [dres-kontirok, F stales pen.
dresser [dresa] aaiikleeder, -kleedster;
bereider • capper ; verbinder ; aanrecht,
rechtbadc ; wanmachine.
dress-improver [dres imprilva] queue
de Paris.
dressing [dresiri] (aan)kleeding,kleedij,
toilet ; bereiding ; preparaat, appretuur,
sineersel ; stijfsel, sans, pap (voor linnet);
verband; F schrobbeering, een „pale".
dressing-case [clresig-keis] toilet- of
kapdoos; verbandkist.
dressing down [dresitkdatin] schrobbeering, een „pale".
dressing-glass [eiresitj-glas] toiletspiegel.
dressing-gown [dresit3-gaup] haulerjapon, morgenjapon ; sjambei lock.
dress-maker [dres tneika] modemaalcster, (costuttin)naaister.
dress-shield [dres-Sild] sous-bras.
dressy [dresi] veel oiit zijn toilet gevend,
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veel werk van zijn kleeren maketid ; dripping-eaves [dripit3 ivz] benedeukeurig geldeed, smaakvol, chic.
ste dakrand, druiplijst.
dribble [drib'l] vi &tippet', droppelen ; dripping-pan [dripitypati] druippan.
biggelen ; kwijlen ; vt een bal met kleine drive [draiv] vt driven.; aan-, voort-,
ver-,indrijven; mennen,rijdeu, (achterna)stootjes vooruitdrijven (bij het voetbalspel); sb drop; motregentje; Icwij1;
jagen, aatizetten; vervolgen; he •is all
(Iclets)praatjes.
before him, alles moet voor hem zwichdribblet [driblit] drupje ; pruts(somten ; cv a bargain, een koop sluiten;
metje); by met 'defile beetjes, in
c, hard bargains, het vel over de
prutssommetjes.
ooren halen ; c, hogs, P bout zagen:
drier [draia] droogmachine ; opdrogend
snorken ; c, one mad, gek waken ; c,
iniddel.
the pen, de pen voeren ; (N., a nail enz.
drift [drift] sb rz; drift, koers; het afin, inslaan, -stooten, -hameren; c, one
drijven, afwijking; drijfkracht ; stroom ;
into a corner, in het nauw brengen;
opeeuhooping (als sneenwjacht,ijsgang,
vi rijden (in waged), mennen; what's
zandstuiving); fig bedoeling, strekking ;
he driving at ?, waar wil hij (toch)
ZA wed ; drevel ; vidrijven, af-, me&
been ?, wat wil hij toch ?, wat voert hij
drijven (met den stroom)='; (op)waaien,
in zijn schild ?;
er op los slaan ;
verstuiven,zich opeenhoopen (v. sneeuw);
sb rit(je); rijtoer; in-, oprij; drijfjacht ;
vt op hoopen jagen (v. sneenw, zand);
slag (bij het tennissen).
overstuiven; eR, drevelen.
drivel [driv'l] vi kwijlen ; zeeveren;
drifter [drifta] drijfnetvisscher(sboot);
bazelen, wauwelen; sb IcwijI, zeever;
fig Jan Salie, die zich op den stroom
gebazel, gewauwel.
laat afdrijven.
driveller [driv'la] kwijler i zeeverbaard,
drift-net [drift-net] drijfnet, vlouw.
wanwelaar.
driftwood [driftwud] drijfhout.
driven [driv'n] verl. deelw. van drive.
drill [dril] vt drillena (= bored; africh- driver [draiva] drijver (bij drijfjacht);
ten, dresseeren ; op rijen zaaieu) ; sb
(wagen)menner; X stukrijder; voerman;
dril(boor), boor(inachine); X het drilled,
machinist ; .,drijfwiel; sp golfstok ; Ant
exercitie; dressuur; drilmeester; drilvlotter.
cultuur, zaaimachine (voor drilCultuttr) drizzle [driz'l] vi mot-, stofregenen ; sb
mandril
11
dril
(Russisch
linnet*
mot-,
stofregen.
4
drill-press [dril-pres] boormachine.
drizzly [drizzli] als stofregen, mottig.
drill-sergeant [dril-sR13ant] sergeant- drogue [drotig] drijfatilcer.
drily [draili] zie dryly.
[instructeur. droll [drool] aj stiaaksch, kluchtig;
drink [dritlIc] vi drinken; vt nit-, op- grappig ; csb snack, grappenmalcer ; vi
drinken; c, the waters, een badkuur
c boerten, schertsen.
doer ; c, down, onder tafel drinken; drollery [droulari] boerterij, snalcerij,
cv down sorrow, zijn verdriet verdrinsnaalcschheid.
ken ; c, in an error, een dwaling in dromedary [drninidari, droin-] dromezich opnemen ; cv off, in den teug uitdrindaris.
ken ;
(to) the health of, (op) ientands drone [droop] sb hommel'2,nietsdoetier
gezondlteid (welzijn) drinken; c, onegegons, gesnor, gebrom ; baspijp van den
self to death, zich dood drinken; cv doedelzalc; vigonzen, snorren, bromine!),
uitdrinhen ; (zijn geld) verdrinken,
dreunen parasiteeren ; vtc, away, ververzuipen ; sb drank, dronic ; 't drinken,
lnieren.
dronkenschap; in
dronken; on the drone-fly [droop-flai] bromvlieg.
flan den drank.
•
droop [drill)] vikwijnend hangen; neerdrinkable [dritlIcabl] drinkbaar.
hangen ; ® zinken (v. moed); fig(weg)drinker [dritlIca] drinker, dronkaard.
kwijnen, verflauwen ; (..iing eyes, neerdrinking-bout [drit3kit3-baut] drinkge- geslagen oogen; vt laten hangen; (de
lag, zuippartij.
oogen) neerslaan ; sb het laten hanger',
drink-money [dritlic-nivni] drinkgeld, hangende houding; verzakking ; kwijfool.
ning, verflanwing.
drip [drip] vi druipen, neerdt uppelen ; drop [drop] sb drop, drup(pel); F borrel,
vt laten drupp(el)en ;sbdrup; druiplijst;
slokje; oorbel, oorknop; drupsje, ztrurleksteen.
tje Ii scherm; valluik (aan een galg);
dripping [dripiri] druipvet;
valdeur ; het vallen ; val, achteruitgang,
lekwijn,
afnaine; have a c, in one's eye, eeu
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beetje aangeschoten zijip, have had a drudge [clrvc13] vi sloven, zwoegen,
N too much, te diet) in het glaasje zich afsloven; sb zwoeger, sloof; slaaf.
gekeken liebben; vt laten vallen; drui- drudgery [drDd3ari] geslaaf, koeliewerk.
pen, laten varen; laten schieten ; zich
later ontvallen ; opgeven; (een passagier) drug [dreg] sb drogerij ; kruid ;artsenij;
drankje, bedweltningsiniddel; be a c,
afzetten ; (wild) neerleggen; (jongen)
in the market, gee aftrek vinden,
werpett ; verliezen (bij het spel); N. , it !,
niet (van de hand) gaan; vt !net eel]
F scliei ttit !;Ni a line, een lettertje schrijslaapwelchend of vergiftig iniddel wenven ; he was Niped, men liet hem links
gen ; (ieinand) lets ingeven ; bedwelnien,
liggen, schieten ; vi druppelen, druipen ;
verdooven.
(oni- neer)vallen, lcom en te vallen. opdrugget [drngit] droget.
'
houden
; c, astern, 0 achter rakes
'
c, away, afvallen (v. e. partij), zich druggist [drygist] clrogist; apothelcer.
verwijderen ; langzaain achteruitgaan; drug-taker [drug-teika] aan bedwelmingsmiddelen verslaafde.
rk, down, neerzinken ; (de rivier) afzakken ; c, in, even sail-, oploopen Druid [druid] Druide.
(bij ientand upon one); e'en voor eett Druidical [druidikal] Druldisch.
binnenkonien: c, into a habit, ver- drum [drum] sb troinniel, trout; tam.
cylinder, Ovals; troninielliolte;
boero;
vallen tot ; c, off, konien te vallen ; in
trointnelvisch; theepartij, soirée ; with
slaap raken; c, on (across) one,ientand
r,s beating and colours flying, met
tegen het lijf loopen ; te lijf van, overvliegende vaanclels en slaande trout;
vallen ; out, uitvallen (bij het spel);
N, out of use, in gebruilc raken; coy vi trot melen; vt trommelen met of op;
through, itiet doorgaan; N., to the (,) out, nittrommelen; N., tip, satnen ,
2.
troinel,bj
rear, achter rakett.
drop-curtain, Ni-scene [drop-lc/Ain, drum-head [drDin hed] trominelvel,
-vlies; N., court-martial, X stand.
scherm, dat tusschen de bedrijreclitetijke krijgsraad.
ven wordt neergelaten.
drum-major [drum-nieid3a] taniboerdropsical Propsikall I x.iterzuchtig.
majoor.
dropsied [dropsid] I
drummer [drums] troininelslager, tam.
dropsy [dropsi] waterzucht.
dross [Bros] liamerslag, schttim 2, tiit- Boer; Ain handelsreiziger.
drumstick [druin-stik] tronnnelstok;
snot.
drossy [drosi] schuitnig; onzuiver, tromnielboutje (v. e. gebraden vogel).
drunk [drvrik] aj gedronken; dronken,
slecht.
dronkedrought [draut] c,tiness [drautinis] beschonken ; sb
lap ; P zuippartij, roes.
droo0e ; droogheid ; Q Borst.
droughty [drauti] droog, dor ; Q dor- drunkard [drutlkaci] dronkaard.
[stig. drunken [driorpon] dronken; aan den
( drouth Edrauj)] droogte.
drank ; dronkeinans...; dal (v. schroef).
tdrove [drouv] verl. tijd van drive.
drunkenness [cirptlhannis] clronken, drove [drouv] kudde, drift, school,
schap , beschonkenheid.
droin, hoop, troep.
drupe [drill)] steetivrucht.
drover [drouva] veedrijver.
drown [drawl] vt verdrinken, onder dry [drat] of d•ooga; dorstig; zuiver,
onverniengd; niet zoet (wijn) ; fig dor ;
water zetten ; oversteinmen, stnoren (d-e
stem); overstrootnen; they were c,ed, a c, death, zonder bloedvergieten ; SH
lodging, zo ► zij verdronken ; vi verdrinken; a •ding zonder verdrinking ;
money, contalit geld; vt
der host;
man, drenkeling.
(laten)
drogeu,
afdrogen
; doen uitdrodrowse [drauz] vi sluimeren, soezen;
vt slaperig inaken; doen versuffen; sb gen ; vi (op-, uit)drogen; eesten (tout);
soes, donintel(ing).
Ni up, opdrogen; P zijn nod 'louden ;
drowsiness [dranzinis] soezerigheid, c, up!, P (hou je) hop dicht !; dried
up with thirst, van Borst versmacht.
slaperigheid, domineligheid.
drowsy [drauzi] soezerig, slaperig, dryad [draidd] dryade: boschnintf.
doininelig.
dry-boots [drai•bilts] F droogpruinr,
drub [drvb] stompen, afrossen; c, it droogstoppel.
dryer, zie drier.
into one, het ieniand instainpen.
drubbing [drubiti] afrossing, pale, rain- , dry goods [drat gndz] geweven goz•
I deren, manbfactmen.
meting.

dryly
dryly [drain] droogjes, droogweg:

ISO

dullness

erg boos, zoo nijdig als een spin ; take
in (,, lcwalijk newel'.
dryness [drain's] droogheid.
baker,
droge
due
pjfil aj verplicht, plichtniatig,
dry-nurse [drai-tins] sb
schuldig, verschuldigd; rechtfnatig, bemill; v(t) voor een onkundigen meerdere
hoorlijk; $ vervallen (v. wissel); in (..,
den dienst of het xverk does.
form, in behoorlijk-en von!' ; inc,titne,
dry-rot [drai-rot] vuur (in bout); cor(precies) op tijd ; te zijner (bekwamer)
ruptie • I' geklets.
the mail is c,, de post inoet
tijd;
dry-salter [drai-solta] drogist en Battnu aankomen ; the train is six mindelaar in verduurzaanide levensmiddelen.
dry-saltery [drai-soltari] drogerij, utes c,, de trein is zes ininuten te laat ;
vessels mi, verwachte schepen ; it was
drogistwinkel (waar ook blikjes cone, to him, hem te darken (te wijten);
serven verkocht worden).
become (fall) c,, $ vervallen; ad
dry-shod [drai-Sod] ciroogvoets.
0 vial( ; c, East, vial( Oost ; sb het
dual [dji131] dubbel ; tweedeelig, tweefeinand verschuldigde of toeleomende;
tallig; c, engined, '1 met twee Inachines of inotoren ; the c,.., Monarchy., recht(en); e,s, schuld(en); 0 (haven
enz.) Belden; rechten en leges.
Oostenritk-Hongarije.
dub [dvb] tot ridder slaan ; noefuen, due-bill [dja-bil] scliuldbel<entenis,proinesse.
doopen, betitelen ; vette!' (v. leer), X in
duel [djual] sb tweegevecht ; fight am),
de slappe was zetten.
dubbin(g) [dvbig, dvbin] X slappe duelleeren ; vi duelleeren.
duellist [djualist] duellist.
was.
dubiety [djilbai-iti] twijfelachtigheid. duenna [djuena] gouvernante, Bezelschapsdame.
dubious [djabias]
duet [djfilt] duet; tvveetal; play cis,
dubitable pjfibitabl] 1 twijfelachtig.
quatre-mains spelen.
ducal [djaleal] hertogelijk, hertogs...
duff [dvf] leolenstof.
ducat [dvleat] dukaat; mis, P duiten.
duffel, duffle [dvf'I] duffel.
duchess [dviSis] hertogin.
duffer [clvfa] (inars)kranier (v. onechte
duchy [dDtSi] hertogdoni.
duck [dvi:] sb eend, eencivogel; F snoes ; artikelen) ; F brekebeen, stoninferd, suf.
fer, uilsle uileen, sok ; S valsclt geldstuk ;
nul (bij cricket) II duikeling, dompeling II
nagemaakt artikel.
licht zeildoek ; •is, (wit) linnen broek ;
play (at) (N.,5 and drakes, plisplasje 'dug [dug] verl. tijd en verl. deelw. van
make •is and t'dug [dvg] tepel, tiet, slier.
[dig.
gooien, leisleassen;
drakes of one's money, zijn geld in dug-out [dvg-aut] kano; uitgegraven
het water gooier; vt in-, onderclonmelen ;
woonhol ; X bonivrije schuilplaats.
0 doopen; vi duiken, buigen ; (zich) duke [djtalc] hertog.
bukken.
dukedom [djilledan]] hertogdoin.
uck-bill [dDk-bil] lea vogelbekdier ; Dukeries [djaleariz] District in Notts.
0 roode tarwe.
net bezittingen van dukes.
ducking [clvicit3] in-, onderdonipeling. ®dulcet [dvlsit] zoet, zacht(klinkend).
ducking-stool[dpkitl-stfil]dompelstoel. dulcify [dDlsitai] zoet inaken, verzoeten,
duck-ladder[dvle-lada]eendenladdertje
•erzachten; fig vermurwen.
duck-legged [dilk•legd] kortbeenig als dulcimer EdDisiniaj j hakkebord.
eel' eend.
Dulcinea [dvlsiuia, dvlsinia] Dulcinee.
duckling [dvklig] jonge eend.
dull [civi] aj bot, dons, dof, stomp ; suf,
duck-weed [dDic-wid] 0 (eencle)kroos. loon], saai ;• mat, flauw, geclrukt ; druileducky pvki] F aj stioezig; sb snoes. rig; c•,.., of hearing, hardhoorig; the r.,
duct [dvkt] kanaal, buis, pijp, leiding. season, de slappe tijd; be (feel) (%),
ductile [dvktil, -tail] stneed•, rekbaar, zich vervelen; vt bot, dote, dof, stomp,
buigzaanit!handelbaar.
suf waken; of-, verstompen; verdomokfiliti] smeed-, buigzaain•
men ; flauw stemmen; verdooven; vi
ductility Cd
heid, handelbaarheid, rekbaarheid.
afstompen, verflau wen, verdooven.
dud [dvci] S lor, 'mil; mis, S vodden; dullard [clulaci] botterik, donfoor.
•,pullen, spulletjes.
dull-brained [cipl-breind] dote, stomp
,dude [djud] Am dandy.
van verstand, hardleersch.
jiudeen [iudin] Ir nenswarinertje.
dull-eyed [di/l-aid] dof van oog, net
dudgeon Edpdpii] wrevel; boosheid;, doffen blik; SH droefgeestig.
g.epikeerdheid, ergernis; in high (,,,,, ' dullness, dulness EdDlnis] botheid,

dulse

181

domheid, looinheid, dofireid, inatheid ;
saaiheid.
eetbaar zeegras.
dulse [dvls]
duly Edjillii behoorlijk, naar behooren;
op (den behoorlijken) tijd; tereclit ;
nauxvIceurig.
dum [dvm] zie dummy.
duma [Buena] doenia.
dumb [dvm] stony, sprakeloos; strike
verbazen, does verstomd staan.
dumb-bells [dDin-belt] halters.
dumbfound, dumfound [cI ► irfatind]
verstoind doeii slam!, verbluffen.
dumbness [dymnis] stoinheid.
dumb-show [dum-Sou] gebarenspel,
pantomime.
dumb-waiter [dDin-weita] dientafeltje,
stomme knecht.
dumdum [dvindvin] sb dirmdumkogel;
vi X ontploffen ; vt met dumdumlcogels
beschieten of afmaken.
dummy [dunii] sb stomme knecht;
stommeling; blinde (bij het kaartspel);
figurant (op het tooneel); strooman;
(costuuin)pop ; pruilcenblolc; voorwerp,
dat als uitstalling client in winkels,leeg
fust, leege flesch enz.;actc,,, stommetje
spelen; aj onecht; nageinaalct; cv cartridge, X exerceerpatroon; r comforter, fopspeen; c, door, !ooze deter.
dump [dvinp] sb plot, plomp ; vuilnisbeit Ilduit ; prop(je); looden fiche ; the
F moppen: cetiten ; droefgeestigheid; be down in the mdsonoedeloos,
in de put zijn; vt(neer)ploffen of plonipen, gooien ; (puin) storten, lci !Ten ; $ de
buitenlandsche markt overvoeren.
dumpish [climpiS] droefgeestig.
dumpling [dvinpliri] knoedel.
dumpy [dDinpi] propperig, kort en dilc.
idun [dvnj aj donkerbruin, doirker; sb
donkerbruiu paard ; vt bruinzonten.
idun [don] sb schuldeischer, maner,
mailing; vt marten, rastig
dun-bird [dDir-biid] tafeleend.
Duncan [dDrilcan] Duncan.
dunce [dons] lomperd, domoor, ezel.
dunderhead [cinndalied] dunderpate
[dnirdapeit] domoor, ezels-, domkop.
dun-diver [don-daivaj
duikergans.
Dundreary[dyndriari] in c, whiskers,
(soort Engelsche) bakkebaard.
dune pjanj duin (in Holland).
; vt (be)nresten.
dung [civil] sb inest,
dungaree [civr3gari] dongris: grove
katoenen stof.
dungcart [dnglcat] inestkar.
dungeon [dwid3an] zie donjon.
dunghill [dDtkhil] mesthoop.

dusty

! Dunkirk [do/111,6k] Duinkerken.
dunnage EcIDnidgi stowage.
Dunsinane [dvirsi nein] Dunsinane; lieuvel in Schotland.
duo Edjcionj f duo, duet.
El odeei o[djii-odesi mon] duodecinio,,.
§duodenum [djuodinaiii] twaalfvingerige darer. .
(drip [dvp] SH opendoen.
dupe [djilp] sb bedrogene, dupe; vi be.
dotten, beetnemen, bedriegen.
duplex [djuplelcs] tweevoudig, dubbel.
iduplicate[djilplikat] aj dubbel; tweede;
sb dubbele (v. postzegel); afschrift, duplicaat ; in re), in duplo.
"2-duplicate [djuplikeit] vt verdubbelen;
dubbel vouwen of aaninaken; iiu duplo
opmaken.
duplication [djiiplikeiSan] verdubbeling ; verdeeling (v. infusiediertjes).
duplicity [djuplisiti] dubbelhartigheid.
durability [djurabiliti] duurzaainheid,
bestendigheid.
durable [djilrabl] duurzaani, bestendig.
durance [cljfirans] gevangenis; duurzaamheid.
duration [djureifan] dour, voortduring.
durbar Ecibba] El vorstenhof; receptie
(bij vorst of onderkoning).
dure [djira] Buren.
duress [djures, djaris] dwang; gevangenis, onwettige gevangenhouding, gevangenschap.
during [djuriti] gedurende.
kafferlcoren.
durra [dura]
durst [(Ust] verleden tijd van dare.
dusk [dusk] sb duisterheid, schemering,
schemerdonker ; aj duister, schemerig;
vi donkeren ; vt (ver)duisteren.
duskishi [dDskiS] dusky [dvski] half
duister, scheinerachtig.
dust [dust] sb stofa; stuifineel; slothagel ; F a2rdsch slijk, duiten ; F standje,
Berrie; bite the (•), in het stof biiten;
kick up (raise) acv, Kerrie schoppen ;
fig veel stof doer opwaaien; throw
cv in a person's eyes, iemand zand
in de oogen slrooien; vt afstoffen, beshriven ; bestrooien ; tot fijir poeder ma,
ken; I have •ied his jacket, ik heb hem
den mantel uitgeveegd, op zijir baadje
gegeven ; vi stuiven, stoffen.
duster [dinta] stof fer, stofdoek, borstcl ;
stofzeef ; stofmantel.
dustiness [dDstinis] stoffigheicl.
dustman EdDstinonl aschnian, Icarreman.
vuilnisman.
dustpan [dDstpan]
dusty [closti] aj stoffig, bestoven; not
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so cv, P (tang) niet mis of niet kwaad ;
sb F zie dustman.
Dutch [dots] aj Nederlandsch, Hollandsch; tDuitsch ; c, auction, verkooping bij afslag; c, cheese, Edaminer(kaas); c, clock, koekoeksIclok;,-, cornfort, schrale troost (1 e. het liad erger
kunnett zijn); c, concert, een leven
als een oordeel ; c, courage, jenever!Hoed ; cv gold, black klatergond; cv
pipe, Gottwenaar; c, tile, geglazuurde
tegel; cv toys, Neurenberg,er kratnerij;
C., uncle, bronipot; talk to one like
acv uncle, belioorlijlc de les lezen ; cv
widow, N! goeling : rolkussen voor de

earl

dyer [dai?] verver van stoffen.

dye•works [dai-woks] ververij.
dying [dal-itfj stervend(e); cloods..;
laatste; c, acknowledgment, op zijn
sterfbed gegeven.

dyke [daik] zie dike.
dynamic[dainainik,din--] of dynamisch;
bewegings...; c,s, sb dynamica, bewegingsleer.
dynamite [dainatnait, din-] sb dynOIniet; vt met dynamiet latest springer.
dynamiter [dainainaita, din--] (dynamiet)bommenwerper.
dynatuo[dainamon] dynamo-electrische
machine, dynamo.
dynamometer [dainamomata, din-] dynamometer.
dynasty [dinasti] dynastic, vorste ► -,
stainhuis; regeering.
dysentery [disentari] dysenterie: bulkloop.
dyspepsy [dispepsi] slechte spijsvertering.
dyspeptic [dispeptik] aj moeilijk yenterend; sb lijder cart moeilijke spijsvertering.
dyspnoea [dispnia] bekleindheid van
ademhaling.

beenen; sb Nederlandsch, Hollandsch;
that's ca, to me, da's Spaansch voor
inij•, the cv , de Hollanders; my old
P inoeder de vrouw.
Dutchie
[dDtSi] F Hollander ; Duitscher.
'
dutchify [dptSifai] Nederlandsch maken, verhollandschen.
Dutchman[ciptSmait]Nederlander, Hollander. (ook schip); Am buitenlander,
Duitscher; Dutchmen, F regenbobbels
op het water; I'm a c, if I do it, ik
ben eery boon als ik het doe.
CAuteous [difitias] zie dutiful.
dutiable [djatiabl] belastbaar.
dutiful [djfitiful] dienstwillig, gehoorzaam, onderdanig.
duty [djati] plicht; dienst; recht(en),
accijns, impost; in mi to, it (vet schuldigden) eerbied voor; be off cv , geen
e of re; E staat
dienst hebben, vrij zijn; (up)on cv , op E [i] de letter e;
voor: Earl, East, Edward, Ellen,
wacht, diensthebbend (doend); c , free,
English ; E. C. = Established Church;
vrij van belasting, tolvrij ; pay one's
ced to, bij iecna id zijn opwachting maken. East Central; E. E. E. & 0. E. = Errors
duumvir [djii-Dinvi)] tweeman. (and Omissions) excepted, behoudense
vergissingen (en verzuinien); E. I. =dux [dubs]
primes.
East India ComEast Indies; E. I. C.
dwarf [dwqf] sb dwerg, dwergin; vi in
pany, 0.-I. Coinpagnie • E. M. = Enden groei belemmeren.
gineer of MineS; E. N. E. = East-Northdwarfish [dwgfiS] d wergachtig, d werg...
East; E. S. E. = East-South-East; Esq. =
dwarftree [dw2ftri] dwergboom.
Esquire; Exr. = executor ; ed. = edidwell [dwel] wonen, verblijven; c, on
tion, uitgaaf 8zeditor,redactetir; e. g.
of upon, drukken of rusted op (v. het
oo2 ► (lang) stilstaan bij, uitweiden over.
exempli gratia, bij voorbeeld.
dweller [dwela]
each [itS] elk, ieder; r, other, elkanbewoner.
dwelling [d
der, elkaar.
wooi ng.
dwelling-house [dwelig-hatts] woon- eager [iga] varig, begeerig, verlangend,
hut,.
gretig.
dwelling-place [ciwelitkpleis] woon- eagerness [igatils] \Tutu., drift, gretigolaats.
held, begeerte, (ongeduldig) verlange ► i.
dwindle [dwind'I] afneinen, verminde- eagle [ig'1] arend, adelaar.
ren, to niet loopen, achteruitgaan; cep eagle-eyed [igl-aid] cep sighted [away. verschrompelen.
sa i cid] met arencisocygen of -blik.
Dyalc [dai,k] sb Dajakker; aj Dajaksch. edglet [iglit] jonge trend.
dye [(lard sb verf, kleur, tint; vt verven emigre
iga] spritigvloecl.
(v. stoffen).
tear [in] -SH lammeren.
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.ear

ear [ia] sb oor, oortje ; aar ; be all c,s,
• geheel oor zijn ; gain the cv of, geltoor
vinden bij ; give cv to, het oor leenen
aan have an cv for music, (muzikaal) gehoor hebben; he had the king's

easy

earth-hunger [up-livgga] aardhouger ;
fig landhonger.

earthian [61)iati] aardbewouer.
earthiness [6j7inis] aardschheici.
earthliness[bPlinis] aardschgezindheid.
hij had (bezat) het oor van den koning, earthly [60 li] aardsch, aard...; of no
cv use van hoegenaamd gee nut.
de Iconini,,r luisterde graag naar zijn woor•
den; bring the world about one'sc,s, earthly-min ded[otdi-inaindid] aardschtint] aardaker. [gezind.
iedereen tegen zicli in 't llamas jagen ; earth-nut
fall by the (-,s, ellcaar in 't haar vlie- earth-quake [61)-k weilc] aardbeving.
gen , set by the cvs, tegen elkaar in 't earth-work [617-wbk] terrassement ; X
grondwerk.
harnas jagen ; play by cv , op het gehoor • in the public,,, in het openbaar; earth-worm [61)-wnin] regen worm,
aardworm`.
up to the c,s (in love), tot over de
earthy [blyi] aardsch wereldsch(gezind);
ooren ; vi area ,schieten.
ear drop [ia-drop] oorbelletje, -lcnopje. aard...; of the eartli,,, ,B dOor en door
wereldschgezind.
earl [iii] grant (Eng. titel), zie count.
ear-trumpet [ia-ti•vmpat] gehoorbuis.
ear-lap [ia-lap] oorfelletje.
ear-wax [ia-waits] oorsineer.
earldom [oldam] graafschap.
carless [ialis] zoiider ooren ; (Oostin- ear-wig [ig-wig] sb oor worm ; fig oordisc ► ) doof.

earliness [Minis] vroeglteid, vroegtijdigheid.

early [Iii] aj vroeg; vroegtijdig ; (%)
fruit, vroege(voorjaars)vrucht; keep cv
hours, vroeg opstaan en vroeg naar
bed gaan ; an c' party, niet laat durend ;
an cv settlement, spoedige afdoening, ;
the bird catches the worm, de
morgenstond heeft good in den mond ;
ad vroeg, bijtijds ; an hotir(v,een ttur
te vroeg ; as cv as September, reeds
in September.
ear-mark [ia-malt] sb (merk)teeken; vt
merken, teekenen ; fig (gelden) bestemmen, uittrekken (op een begrooting).
earn [pit] verdienen, winnen, verwerven.
earnest [bnist] aj ernstig (gemeend);
ijverig; vurig,*;sb crest handgeld, pand;
belofte, voorsinaak; be in co-), het meenen;
in good cv , in alien ernst, serieus.
earnest-money [bitist-mvni] handgeld,
godspenning.

earnestness [bnistnis] ernst.
earnings [onit3z] verdienste(n), opbrengst, loon.

blazer ; vt in het oor blaze'', door oorblazing bewerlcen.

ear-witness [ia-witnis] oorgetuige.
ease [iz] sb rust, gemak, verlichting ;
los-, ongedwongenheid; gegoecilleici ; at
gemalckelijk, onged wongen, vrij ;
stand at cv , X op de plaats, rust !; vt
stiffen, gerust make!'; verg,emakkelijken,
verlichten, ontlasten (van of), genial;
verscliaffen, verzachten; cv away of off,
vieren; cv her!, 0 halve kracht.
easel [Izal] schildersezel; cv piece,
paneeltje.
easement [izmant] gemak, verlichting,
leniging- ; servituut. easiness [izinis] gemalcicelijklieid.
East [ist] sb Oosten ; the far cv , het
verre Oosten (China, Japan &); the
middle (,), Perzie; the near cv , Turkije ; aj oost(elijic); ad naar het (ten)
oosten.
Easter [1sta] Paschen ; the c,s, F de
Paaschvacantie.
easterly [istali] oostelijlc
eastern ['stall] aj oostersch ; oostelijk,
oosten..., oost...; sb Oosterling.
East-Indian [ist-indian] ajOost-Indisch;
halfbloed..., sb halfbloed.

ear-pick [ig-pik] (..picker [-a] oorlepel.
ear-ring [ia-rig] oorring.
ear-shot [ii-fot] be out of cv, niet to East-Indies [1st-indiz] the cv, Oost.
beroepen zijn ;withinev, te beroepen.
Indie.
earth [61)] sb aarde; grond ; Sp hol ; eastward [istwad] oostwaarts(ch).
how on c, could you...? , hoe kon je easy [Izi] gerust ; gemakkelijk, ongewillig; in
dwongen ; stil ; welgesteld ;
nu toch...?; vt 'net aarde bedelcken, begraven ; iz near de aarde afleiden ; cv (,, circumstances, in goeden ctoen,welgesteld ; cv of belief, licittgeloovig ;
(up), aatiaarden ; (een vos) in zijn hol
honours (are) cv, honnenrs gelijk ; ass
jagen ; vi in zijn hol kruipen.
ad maid, elijk ; cv all !, stop !; als sb rust:
earth-bound [1)17-batind] aard vast.
without an cv, zoncier uit to rnsteti of
earthen [i)j)'n] van aarde, aarclen...
op te !louden.
earthenware [6],'nwea] aardewerk,
..►
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easy-chair [izi-tfea] leunstoel, fauteuil.
easy-going [izi-gouiii] Licht loopend ;
(de zaken) licht opnemend; gemakzuchtig.
eat [it] vi eten, opeten, invreten ; cv salt
with, aanzitten 'net; cv one's terms,
de colleges voor de rechten volgen, in
de rechten studeeren ; (...0 one's words,
zijne woorden herroepen ; cv their
heads off, als doodeters op stal staan
(v. paarden); mi out, opeten, opteren;
r■-, out one's heart, zijn teed opkroppen, zich dood chagrineeren; cv one-

self out of hearth (house) and
home, alles er door lappen; vi eten;
it c.,5 well, het laat zich goed eten ;
into, iuvreteu ; van lets eten.

eat [it] verl. tijd van eat.
eatable [itabl] aj eetbaar ; sb

cv(s),
eetwaar, eetwaren.
eatage [itid3] etgroen, nagras.
eaten [it'n] verl. deelw. v. eat.
eater [it3] eter, eetster.
eating-house [itiri-haus] eethuis, spijshuis,
gaarkenken.
eaves [lvz] oz(i)e : onderste dakrand.
eaves-drop[ivz•drop] staan (af)luisteren
(aan de deuren), luistervinken.
eaves-dropper [ivz-dropd] luistervink,
(af)luisteraar.
ebb [ebb] sb eb(be)*2 ; at a low r,,,aati

lager wal ; op eeti laag pelf, in verval;
vi ebben'; rai away, ebben, aftiemen.
Ebenezer [ebilliz)] Ebenezer; bedehuis
van de Dissenters).
Ebionite [ibianait] Ebioniet.
Eblis [ebbs] duivel, satan (der Malto.
medatien).
,;;on [ebon] van ebbenhout, mart (als
ebbennout).
ebonite [ebanait] eboniet.
euony [eb3tii] sb ebbenhout, ebbetiboom; dealer in rkd, S slavenhatidelaar;
aj ebbenhouten.
Sri zie Hebrew.
tEbrew
ebriety [ibrai iti] dronkenschap.
ebrious [ibrias] dronken.
ebulliency [ibpljonsi] zie ebullition.
ebullient [ibuljant] (over)kokend, opbrnisend, opborrelend, opwellend.
ebullition [ebvii,c4n] (over)koking, opsorrelhig, op\velling, opbruising.
,;_jeburneati, eburnian[ibionim]ivoren.
eccentric [eksentrik] aj nitiniddelputt-

tig, excentrisch; zonderling,excentriek;

sb excentriee.

eccentricity [eksentrisiti] nitiniddel, puntigheid,excentriciteit,zonderlingheid.
FcClesiastes ekliziastiz] B de Prediker,

edge

ecclesiastic

[ekliziastik] sb geestelijke;
als aj geestelijk.
ecclesiastical [elcliziastikal] aj geestelijk ; kerIcelijk,
egelskop.
echinus [ikaivas] zee-egel ;
echo [ekon] sb weerklank'2, echo'; (be
uitbundig; ;vt
aplauded) to the
tertig-,weerkaatsen; herhalen, nabauwen;
vi weergalmen, •klinIcen.
eclectic [eklektik] aj eclectisch ; schif.
tend, uitzoekend• sb eclecticus.
eclipse [iklips] sbi verduisteriug, eclips ;
vt verduisteren, overschaduwen, in de
schaduw stellen.
ecliptic [ilcliptilc] ecliptica, zonneweg.
eclogue [eklog] herdersdicht.
economic [Ikonomik] aj econotnisch,
staathuishoudkundig; cvs sb huisltoude•
beheer, (staat)huishu
odkunde.
'
economical [ilconontikl] spaarzaam,
zuinig, zninigheids...; economisch,staathuishoudkundig.
economist,
economist Plconamist]
(staat)huishoudkundige.
economize [ikonamaiz] vt (be)sparen,
be-, uitzuinigen; spaarzaain of zuinig
zijn met; vi bezuinigen (op on).
economy[ikonami]lutishoudlcunde,huishouding, spaarzaamheid, zuinigheid; be-

sparing, beztiiniging; economic, inrichting (v. bock enz.); political cv, staathnishoudkunde.
ecstasy[ekstasi] (ziels)vernikking, geestvervoering, opgetogenheid, extase.

ecstatic [ekstatilc] oval [-al] verrukt.
Ecuador [ekwadga] Ecuador.
eczema [elczino] ekzeem.
vraatzucht.
edacity [idasi
Eddy [edi] afk. voor Edwin, Edgar,
Edward en Edmund.
eddy [ecli] sb draaikolk ; maalstroom;
wervel., dwarrelwind; vi ronddwarrein een draaikolk), wervelen.

len

Eden Eid'n3 Eden ,.

§edentate [identeit] tandeloos (flier).
Edgar [edge] Edgar.
edge [ed3] sb stte(d)e, sclterp(te) ; rand,
kant, zoom; give an ev to,scherpet0;
on cep , op zijn kant; set the teeth on
wee maken ; door nierg en been gaan,
doer' griezelen; put to the cv, of the
sword, over de klieg jagen; vt scherpen, slijpen, aanzetten; (oni)zoomett,
boorden (met with); randen; ca, in,
onizootnen; cv in a word (or two)
handig een woordje plaatsen
over ; you could not r*., in a word,
er was gees woord (gees spell) inssclten to krijgen; c ■-, on, aanzetten, op-
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hitsen; vr cv oneself into, zich wcteu Edward [edwad] Eduard.
in te dringen in ; vi in : c, away, af- Edwardian [edwgdian] aj van (honing)
Eduard; sb aanhanger of besvonderaar
o houden ; cv off, uits ► ijden, wegslui pen.
edged Led3d] scherp, snijdend ; gerand. van (coning) Eduard.
edge-tool -[ed3-tfil] snijdend gereed- Edwin [ed win] Edwin.
schap; play with m-sonet vuur spelen. eel [if] sb aal, paling; vi aalvangen.
aalkorf.
edgeways [ed3weiz] I op zijn,kant (ge- eel-buck
edgewise [ed3waiz] zet), schuinsch, eel-pout [il-pact] puitaal, aalpuit.
tegen elkaar ; not get a word in c.), eel-spear [11-spia] elger.
(azijn)aaltje.
er geen woord (geen speld) tusschen eel-wortn
®een [in] oogen.
kunnen krijgen.
e'en [in] verk. van even of evening.
edging [ed3i1l] rand ; boordsel.
edgy [edit] kant(ig); (te)scherp; F prik- e'er [ea] verkorting van ever.
eerie, eery [ire] bijgeloovig bang ;
kelbaar, lichtgeraakt.
edible [edibl] aj eetbaar; sb eetbaar „un ► eitnisch", angstwekkend, akelig, F
„eng".
lets; cvs, eetwaar, eetwaren.
edict [idikt] edict, verordening, bevel- efface [efeis] uitwisschen 2, uitvegen, fig
overschaduwen, in de schaduw stellen;
schrif t.
edification [edifilceiSan] opbonwi ► g cv oneself, zicli terugtrekken of op den
achtergrond !louden.
(godsdienstig, geestelijk of zedelijk);
effect [efekt] sb (uit)werking, uitwerksel,
stichting.
gevolg, effect t• (doel) eind ; cvs, (peredifice [edifis] gebouw 2, gesticht.
soonlijk) eigendom, goed(eren), F sput.
edifiy [edifai] opbouwen, stichten 2.
len; give cv to a wish, gehoor geven
edile [idail] zee aedile.
ziju
aan, ten uitvoer brengen; take
QEdina [idaina] Edinburg.
werking doer, uitwerking liebben ; effect
Edinburgh [edinbara] Edinburg(sch).
maker
(sorteeren);
in
werking
treden;
edit [edit] (voor den druk) bezorgen,
for cv, uit effectbejag of aanstellerij;
persklaar malcen; redigeeren.
carry into cv, ten uitvoer (tot stand)
Edith [Mil)] Edith.
brengen; to no c,,zonder resultaat; te
edition [icliSon] uitgaaf, druk.
editor [edita] bezorger (voor den druk) .; vergeefs ; (a notice) to the c ■ithat...,behelzende;
his reply is to the cv that...,
redacteur.
editorial [edit2rial] aj de redactie of den koint daarop neer, houdt in, dat...; with
met
ingang van (bij benoeredacteur betreffend; redactie...; sb cv from,
mingen); vt uitwerken, teweegbrengen,
hoofdartikel.
bewerkstelligen, tot stand brengen, ttiteditress [editris] bezorgster (voor den
voeren, verweze ► lijken ; effectuteren.
druk); redactrice.
effective [efektiv] aj werkzaam, krac'nEdmund [edmand] Edmond.
tig,
krachtdadig; doeltreffend; it is very
educate [edjukeit] oproeden, opleiden,
vormen ; highly c%d, zeer besc ► aafd md, 't maalct reel effect ; sb X dienstcloend soldaat ; het effectief.
(ontwil<keld).
[efektirnis] werking,
education [edjukeiSan] opvoeding, vor- effectiveness
doeltreffendheid.
ming, ontwikkeling, ondtrwijs, oplei[efektjual]
krachtdadig, krachteffectual
ding.
educational [edjukeiSanal] de opvoe- tig; doeltreffend; van kracht, bindend.
ding betreffend; onderwijs..., school...;
cv establishment (institution). insti- effectually [efektjuali] krachtdadig,
taut (voor opvoeding en onderwijs), krachtig; met succes, op doeltreffende
wijze ; inderdaad.
onderwijsinrichting.
ethicationalist[edjukeiSanalist]oproed- effectuate [efektju-eit] uitvoeren, vol.
voeren, volbrengen.
(st)er, opvoedku ► dige,paedagoog,schooleffeminacy refeminosi] verwijfdlieid,
man.
verweekelijking.
educator [edjukeita] opvoeder, -ster.
educe [icijils] trekken ... uit, uittrekken, Jeffeminate [efe ► inat] aj verwijfd, vet,
weklijt.
afleiden ; afscheiden.
eduction [idDlcSaii] afvoering, uit. `-'effeminate [efemineit] vtverwijfd maken, verweekelijicen; vi verwijfd worden.
Wing ;
pipe, 'R. afblaaspijp.
edulcorate [idulkareit] ontzuren,zuive- effervesce [dares] mousseeren, OW bruisen.
ren (in de scheikunde).
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effervescense [efavesons] het mous-

alles op ee'n kaart; vt met ei bestrijken

seeren, opinitisingt!.
effervescent [efavesditt] mousseerend,
opbruisencr.
effete [efit] krachteloos, zwak, afgeleefd,
uitgeput.

egg-cup [eg-kup] eierdopje.
egg-flip [eg,•flip] zie egg-nog,
egg-nog [eg-itog] soort advokaten-

II r%., on aanzet ten, op-, aanhitsen.

boi rel.

efficacious [efikeiSas] Neil-, werkzaam, egg-shyl [eg•jel] eierdop, eierschaal.
doeltreffeticl, probaat, krachtig.
egg-tinier [eg-taima] soort zandlooper.
efficacy [efikosi]
kracht(dadigheid), Eginhard [ed3inhad] Eginhard.
Heil , werkzaantheid, doeltreffendheid, eglantine [eglantain] 0 I. egelatitier;
2. hondsroos ; 3. Wilde kamperfoelie.
efficiency [efiSonsi](lit)werking,kracht- ego [egou, igou] het ik; ildieid.
egoisme,
(dadigheid), doeltrelfetlltekl; X ge- egoism [egou-iz'in,
schiktheid ;
effect.
zelfzucht, eigenbaat.
efficient [efijant] aj werketid, kracht- egoist [egou-ist, igott-ist] egoist, zeif-

dadig, krachtig, doeltreffend ; geschikt,
zuclitige.
bruikbaar, effectief; als sb : cvs , X bruit- egoistic(al) [egou-istik(I)] egoistisch,
bare manschappen (mannen).
zelfzuchtig.
effigy [efici3i] afbeeldsel ; beeld, heel- egotism [egatiz'nt, igatiz'm] gewoonte
om van zich zelf te spreken, ikkerigheid,
ciennar (op een munt) ; execute, hang,
burn in cv, in effigie terechtstellett,
eigenliefde; zelfzucht.
hanger, verbranden.
egotist [egotist, igatist] ieinand die
effloresce [eflores] uitslaan (v. mitre!'
gaarne van zicli zelf praat; egoist, baatenz.); nit botten, ontittike0, zich outzuchtig mensch.
Woolen.
egotize [egataiz] altijd het woord „tic"
efflorescence [efloresons] uitslag; outiti den mond nemen.
luiking, uitbotting ; bioesent ; bloei(tijd). egregious [igricips] nitinuntend, groot,
effluence [efluans] uitvloeisel.
kolossaa I (meestal ironisch).
effluent [efluant] aj uitvloeiend ; sb egress [igres] uitga lig, opening.
uitloop.
egret [egrit, igrit] reiger; reigerveer;
effluvium [eflitviam] fluidum, ttitstroozaadpitiiiii.
aigrette ;
ming, uttwasenting, uitdamping.
Egypt [idzipti Egypte.
efflux [eflyks] effluxion [eflDkSon] Mt- Egyptian [ici3ipSan] aj Egyptiscli ; Zi•
vloeiing," uitvloeisel ; fig verloop. geuner...; sb Egyptenaar; Zigenner(in).
effort [efat] pogilig, inspanning; make Egyptology[id3iptolad3i] Egyptologie.
an zich ge weld aandoen.
eh [ei] he !, wat ?
effrontery [efrmitori] onbeschaainclheid, eider [aida] gs. eidergans.
brutaliteit.
eider-clown [aida dam]] eidercions;
effulgence[eIvId3ans]glaus, schittering.
ciek bed.
effulgent [efDld3ont] glansrijk, schij• eider-duck [aida•dvk]
eidergaiis.
nend, schitterend.
eidolon[aidoulan] Or schijn-,drogbeel ,l,
effuse [efjilz] uitgieteu, (uit)storten, uitschint,
stralen, uitzencien, verspreidee.
eight [eit] acht ; the Eights week,
effusion [efjit3an] het vergieten, uitstorwedstrijden te Oxford 8.: Cambridge voor
tin g:, ontboezeming.
bootee met 8 roeiers.
effusive [efjaziv] uitgietenci, nitstortend, eighteen [eitin] achttien ; thiec nine(utOstrooieiidi=', zicil geheel gevend,
ties, de Oren 1890 —1900.
(over)hartelijlc, expansief.
eighteenth [eitinj)] acattiende (deel).
eft [eft] salamander.
eightfold [eitfould] achtvondi
®eftsoons [eftsilnz] (spoedig) claarna ; eighth [eitH achtste (deel);
octaal;
nu en daft.
achtste noot.
egad [igad] clrommels!
eighthly [ein)li] ten achtste.
Egbert [egbdt] Egbert.
eightieth [elfin)] tachtigste (deel).
egg [eg] sb ei ; I bon), (zee)fitijn ; a had eighty [eiti] tachtiLr„
F eeft presentkaasje; do not count eisteddfod [eisteovoud] bardencon' , our c,s before they are hatched,
gres (in Wales).
,ij !noel de !mid van den beer jet ver- either [Ma, aiba] press (een van) beide;
k. 00pen edr hij gevangen is ; he put
de cell zoowel als de andere ; SI/ elkaar ;
all his c,s in one basket, Itij zette cv of us, 88ft onzer ; cjc,...or,(of)...of.
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(vlier)struik.
elderly [eldali] eenigszins bejaard,
leettijd lcomend, oudac ► tig.
i el,
l-tii;oscuicm
eldership EeldaSipi majoraraiig
eldest [eldist] oudste.
eldorado [elcioraclott] eldoraclot ,.
eldritch [eldritS] Sc spookachtig, „tinheimisch".
L.leanor [elina, elanca] Eleonora.
Eleatic [eli-atik] Eleatisch.
Eleazar [11i-eiza] Eleazar, Eliezer.
alant.
elecampane [elikampein]
elect [Held] vt kiezen, verkiezen ; aj
uitverkorene.
verkoren, gekozen ; sb
election [iletcSati] kens, verkiezing.
electioneer [iid:fauia] stemmen werven,
uteedoen aan een verkiezingscampagne;
ding address, verlciezingsrede.
kenr...; (verjelective [llektiv]
aifikiezend ; verkieselijk ; verkozen ;
nity, keurverwantschap.
elector [ilekta] kiezer ; keurvoi st.
kiezers...,
electoral [ilektaral] aj kies
keurvorstelijk ; als sb: c■is, Hessisc ► e
wol.
electorate Eilektaratj de (gezantenlijke)
kiezers; keurvorstendom.
electress[ilektris]keurvorstin ; kiezeres,
kiesster.
electric [ilektrik] aj electrisch ; cveel,
sidderaal ; c, jar, Leidsche flesch ; als sb;
cogs, F electrisch licht.
electricity [ilektrisiti] electriciteit.
electrification [ilektrifikeiSan] electriseering ; electrificatie.
electrify [ilektrifai] electriseeren; elecelate.
trificeeren.
[ileiSan]
opgeblazenheid;
overelation
electro [ilektrou] Epleet(weric);
inoed.
[llektrakjut] Am electrisch
electrocute
Elbe, the c, [oi-elb] de Elbe.
terechtstellen. .
elbow [elbow] sb elleboogo; bocht ; be
at one's c.%), nabij, in de nabijheid zijn; electrocution [ilektrolcjiljan] Am electrocutie, electrische terecntstelling.
binnen bereik, te bereiken zijn ; out at
:vs, met de ellebogen door zijn moo- electrolier [ileictrolia]electrische lcroonluchter.
wen; aan lager wal, in behoeftige outstandigheden ; up to the c•.is, tot over electrolysis [ilektrolisis] galvauische
ontleciing.
de ooren, geheel en al (verdiept of opgaand in); vt cluwen, stooten, dringen, eleetrotneterEilektromataielectrometer.
aanzetten; one's way, zich een weg electromotion [ilektromouSan] bewebatten, dringen door ;(... , outuitstooten, ging door electriciteit.
verdringen; vi een elleboog (bocht) electromotor [ilektroniouta] electromotor.
maken.
electroplate [ilektropleit] Pt galvanisch
elbow-chair [elbow-tSea] armstoel.
verzilveren; r■id work, pleet(werk).
elbow-room [elbou-ruin] ruimte om
zich te roeren, vrijlieid van beweging. electuary Eilektjuarijslikartsenij, likke.
pot.
teld [eid] ou terdom, aloudheid ; of cv ,
eleemosynary[elimosl ► ari]als aalmoes
van oude tijden.
gev,even,van aalmoezen levende,armen... ;
]elder [elda] aj ouder, oudste (v. twee);
liefdadigheids..
the cv hand, de vocirhand (bij 't kaartelegance [elagans] (,,gancy
spe1); sb oudere, ouderling.

ejaculate [id3alcittleit] uitspuiten,(uit)storten, schieten (zaad enz.); uitroepen,
ontboezemen,
ejaculation Eicl3a1<juleiSanjuitstortinge,
ontboezenting; uttroep, kreet desharten.
ejaculatory [id3alcjulatari] (zich) nitstortend; c ■-, prayer, schietgebed(je).
eject [id3ekt] uitwerpen ; uitschieten
(stralen); met geweld uitzetten, ttitbannen, verdrijven.
ejection [id3ek.ran] uitschieting, tilt.
storting, verdrijving.
ejectment [id3ektinont] uitzetting, verstooting,
ejector [id3ekta] X 8,‘R. (patroon)uitIverper.
leke [ilc] vt verineerderen, uitrekkeit,
uitspinnen; cv (out), aanvullen; c,otit
a livelihood, zijn onderhoud bijeenschat retell.
2̀ eice [ilc] ad ook, inede.
lelaborate[ilabarat]aj doorwerkt, doorwiocht, fijn afgewerkt.
'elaborate [ilabarett] vt bearbeiden,
nauwkeurig, gronclig tilt-, bewerken.
Elaine [ilein] Fiaitte.
eland [hand] jf eland.
elapse [flaps] verloopen, voorbijgaan.
elastic [ilastik] aj veerkractitig, etastiscit ; rekbaar'2 ; sb elastiek(je).
elasticity [llastisiti] veerkracht, rek•
baarheid.
elate[ileit] aj opgeblazen, trotsch, prat
(op succes), hionifeerencl, opgetogen,
blijde; vt opgeblazen ► ia'cen; c,d zie
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sierlijklieid, netheid, fraaiheid,bevalligheid, elegance.
elegant [elagant] sierlijk, net, bevallig,
elegant; Am fijit.
elegiac [elid3aialc] aj elegisch; an cv
poem, een treurdicht ; als sb f u :
elegische poezie.
elegist [elad3ist] treurzangdicliter.
elegy [clad 3i] elegie, treurzang.
element [elamant] grondstof ; bestanddeel,.(grond)begiusel, element°.
elernental[elaniental]van de elementen;
grondstoffelijk, wezenlijk, onvermengd.
elementary[elamentari]elementair, aanvankelijk, begin..., aativangs.., grond...
elephant [elafant] olifant ; the gift of
a white
een lastig en kostbaar geschenlc; c, patier , olifantspapier.

elephant-driverre
lafaut-draiva]lcornak.

elephantiasis [elafantai9sis] olifantsziekte.
elephantine [elafantain] olifantachtie.
elevate [elaveit] (op)lieffen,
verlielfen, itooger stellen of stemmen;
opslaan (de oogen); opwekken ; veredeverlichten.
elevated [elaveitid] verlieven; F aangeschoten, de hoogte hebbend; (a/railway, Itichtspoorweg.
elevation [elaveiSan] op-, verheffing,
verhooging, hoogte, verhevenheid ; opstand : verticale projectie.
elevator [elaveita] verheffer; 'R‘ elevator, hijschkraan; lift (in hotels).
eleven [ilev'n] elf ; an cv, een elftal;
my cv o'clock, F inijn elfuurtje.
eleventh [ilev'nP] elide; at the cv
hour, ter elfder tire.
elf [elf] elf, fee, Icaboutermannetje,d werg;
dreumes.
elfin [elfin] aj elfen...; sb elf.
elfish [elfiS] elfacittig ; plaagziek.
elf-lock [elf-lok] verwarde haarlok:
Poolsche vlecht.
Elgin [elgin]
then, marbles, door
Lord Elgin in 1801-02 uit Griekettland
gehaalde ond-Grielcsche beeldhouwwerken, in 1814 door het Britsch Museum
:Eli [hat] Eli, Elias. [aangekocht.
Elia [elia, ilia] Elia: pseudoniem van
Charles Lamb.
Elias plaids] Elias.
elicit [ilisit] nit-, ontlolcken, aan het
licht brengen, ontdekken, hale!' (lcrijgen)
(uit from).
elide [plaid] uitlaten (een letter of lettergreep); elimineeren.
eligibility [elid3ibiliti] (ver)kiesbaarheid; geschiktheid, aannentelijkheid,

elude

eligible [elid3i1f1] aj (ver)lciesbaar, geschikt, gewenscht, aannemelijk ; verkieslijk ; als sb : (vs, voor den (krijgs)dienst
geschikte personen.
Elijah [ilaid3a] Elias.
eliminate [ilimineit] elimineeren, wegwerken (een factor); of-, verdrijven;
verwijderen (nit het lichaam) ;nitwerpen, ter zijde stellen, buiten beschouwing laten.
elimination [ilitnineifatil eliminatie:
wegwerking, verwijderink, ter zijde stelElisabeth [ilizabej,] Elizabeth. [ling.
elision [ili3an] uitlating (v. e. klinker of
lettergreep).
elixir [iliksa] elixer 2.
Eliza [Balza] Elize, Lize.
Elizabethan [ilizabiPan] aj van (Koningin) Elizabeth; sb schrijver enz. nit den
tijd van Elizabeth.
elk [elk] 44 eland.
ell [el] el ; ellemaat.
Ellen [elan] Ellen.
ellipse [clips] chips, ovaal ; uitlating.
ellipsis [elipsis] uitlatitig.
elliptical [eliptikal] ovaal; elliptisch.
elm [elnil olm, iep.
Elmo [eli.nott] in: (St.) cv's fire, St.
Elmusvuur.
elocution [elolcjilSan] voordracht, dictie.
elocutionist [elokjilfanist] voordrachtslcutistenaar, declamator; leeraar in de
dictie.
elongate [iloilgeit] vt verlengen; vi
zich verlengen, !anger worden, af wijken,
zich verwijcleren; aj langwerpig.
elongation [iloilgeiSan] verlenging,verwijdering; afstandshoek; .R4 rek.
elope [iloup] wegloopen; cv (with),
zich laten schaken; ontvoeren.
elopement [iloupinant] het wegloopen ;
schaking, ontvoering.
eloquence [elakwans] welsprekendheid.
eloquent [elakwant] welsprekend'2 .
else [els] anclers; what cv?, nog iets?
elsewhere [els-wea] elders, ergens
a riders.
Elspat [elspat]
Elspeth [elspaj,] Elzebet.
elucidate [iI(Olisideit] ophelderen, toelichten; duidelijlc makes, verklaren.
elucidation [11Wilsideifait] opheldering,
toelichting, verklaring.
elucidator [11(i)Ctsideita] oplielderaar,
verklaarder.
elucidatory[il(i)fisidatari] ophelderend,
verklarend.
elude [il(i)Cid] ontgaan ontsnappen ; ontwijken, ontduilcen, onikomen aan.
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embryo

elusive [il(i)usiv] ont,vijkend, ontdui- ! embed [embed] insluiten.
kend; (aan alle iiasporiiig) ontsnappend, embellish[embeliS]versieren,verfraaien.
moeielijk of niet te benaderen of te be- embellishment [embeliSmant] versiering, verfraaiing.
[pales.
elves [elvz] meerv. van elf.
ember-days [emba-deiz] quatertemperelvish [elviS] elfaclitig.
[Milan]
Elyseesch;
hemelsch,
dagen.
Elysian
embers [embaz] asch, gloeiende kolen,
verrukkelijk.
sintels.
Elysium [Iliziam] elysium: hemer.
embezzle [embez'l] ontvreemden, verdekschild.
elytron [elitron]
duisteren.
Elzevir [elzivia] Elzevier.
embezzlement[embezlinant]ontvreem'etn [am] F zie them.
ding, verduistering.
ewaciate [inteiSi-eit] vi; Cc vt (doen)
embitter [embita] verbitteren.
vermageren, uitteren.
emaciation [Inteifi•eiSan] vcrinagering, emblaze [embleiz] emblazon [embleizan] blazoeneeren.
mage ► heid, nittering.
emanate [emaneit] cv from, voort-, emblazonry [embleizatiri] blazoeneering, heraldielce figureu.
uitvloeien uit jets, uitstroomen, vourtemblem [emblam] zinnebeeld, symbool.
komen nit, uitgaan van.
emanation [emaneifan] uitstrooming, emblematic [emblamatik] c,matical
[--inatilcal] zinnebeeldig.
nitvloeiing, uitstraling, emanatie.
emancipate [imansipeit] bevrijden, embodiment [embodimant] belicliaming, verpersoonlijking.
vrijlaten, vrijmalcen, emancipeeren.
emancipation [itnansipeiSan] bevrij- embody [embodi] van een lichaain
voorzien,belichamen,personifieeren ;hiding, vrijlating, vrijinaking, vrijverklalijven (troepen); omvatten.
ring, emancipatie.
emancipationist[imansipeiSanist]voor- embolden [emboulden] verstouten, verstander van de afschaffing der slavernij. kloeken, inoed geven om,aannioedigen.
emancipist [imansipist] vrijgelatene, embolism [embaliz'in] inlassching (v.
dagen in den kalender); embolie.
nit de gevangenis ontslagene.
embosom [embuzam] in zijn schoot
Emanuel [iinanjual] Manuel.
emasculate [imaskjuleit] castreeren 5, opnemen; in-, onistrengelen, omsluiten.
emboss [embos] in relief maken, (zilver)
ontmannen , ; verslappen, ontzenuwen.
gedreven werk waken.
emasculation [imaskjuleiS3n] castra- drijven
tie, otttmanning; verslapping; verwijfd- embossment [embosmant] relief, ge[held.
dreven
werk
; uitwas, knobbel.
embalm [einbatn] balsetnen.
embank [embarik] indijken, bedijken, embowel [embaual] de ingewanden
uitnemen, ontweien.
oin-, bekaden.
etnbankment[embaglunanailidijkillg; embower [embaua] van lustprieelen
voorzien; omhullen, oinsluiten.
(spoor)dijk; kade, wal.
embargo [einbagott] sb beslag op sche- embrace [embreis] vt in de armen
sluiten, omstrengelen, onthelzen ;
pen; vt beslag Ieggen (op een schip).
embark [embak] vt inschepen; vi zich bevatteniinsluiten;cvan opportunity,
aangrijpen ; vi elkander ontarinen ; sb
inschepen ; cv in, zich steken in, zich inlaten met; cv on (upon), zich waged onthelzinge.
embracement [embreistuant] onthel(begeven) in.
embarkation [emba.keiSan] inscheping. zings, omarminge.
•
embarrass [embaras] verlegen waken, embrasure [embrei3a] schietgat.
verwarren, in verwarring brengen; be- embrocate [embrakeit] inwrijven, (in).
smeren.
moeielijken; hinderen, belenuneren.
embarrassment [embarasmant] (geld). embrocation[embrakeiSan] inwrijving;
wrijfmiddel, smeersel.
verlegenlieid, verwarring; moeielijkiteici;
embroider [embroida] borduren 2.
hindernis.
embassy [entbasi] gezantschap ; ambas- embroidery[embroidari] borduurwerk,
borduursel 5 .
sade.
embattle [embat'l] X in slagorde op- embroil [embroil] verwarren, in de
war gooien, dooreenhalen, verwikkelen
Mellen of scharen 11 van kanteelen yourzien.
(in gescliil).
embay [embei] in een baai opsluiten, embryo [entbriou] sb embryo, onvol(een schip, een vloot).
dragen vrucht, kient; eerste ontwerp ;
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in c..), in embryonalen toestand 2, in deli
clop; als aj: embryonaal.
embryonic [embrionik] embryonaal.
embne [embjii] zie imbue.
emend [intend] emendeeren, verbeteren.
emendation [imendeipn] einendwie,
(telcst)verbetering.
emerald [emarald] sb smaragd; the
Emerald Isle, het groene Erin Inland;
aj van smaragd, sinaragdgroen.
emerge [imbd3] opdniken, oprijzen,
bovenkomen, to voorschijn komen (bij
een eclips); opkomen (nit from), zich
vertoonen ; zich opdoen of voordoen.
eme genre [finfAci3ans] opcluiking, verschijning.
emergency [Inifid3ansi] opduilcing, verschijning, onverwachte of onvoorziene
gebeurtenis, moeilijke oinstandigheid ;
in case of cvcy, in geval van nood.
emergency-brake [IniDd3ansi-breik]
n000rem.
emergent [inufs/d3 mt] oprijzend, plotseling opkomend.
emeritus [imeritos] emeritus, rustend ;
cv professor, emeritus professor.
emerods [emarodz] B aambeien.
emersion [inii)San] het opduiken, oprijzing, emersie : wederverschijning van
een heinellichaam (bij een eclips).
emery [emari] amaril.
emery-cloth, c,-paper '[emari-k10,
-peipa] schnurlap; schnurpapier.
emetic [finetik] aj wat het brake!' bevordert ; sb braakiniddel.
ggs, eiuoe: drieteenige kaemeu
zuaris in Nieuw.Holland.
emigrant [emigrant] aj (Haar een ander
land) trelckend,uitwijkend, emigreerend ;
nitgeweken ; trek...; sb emigrant, landverlinizer, nitgewekene.
emigrate [emigreit] vi einigreeren, nit
het land trek ken, uitwijicen, F verhui zen ;
vt doen einigreeren, nitzenden.
emigration[emigreiSan]emigratie,landverlurizing, nitwijking.
Emilia [imilia] Emilie.
Emily [einili] Emilie.
eminence, c,cy [eininons, -si] hoogtea,
grootheid, verhevenheid, uitst ekendheid,
uitmuntendlieid; eminentie ; by way of
r%), bij uitstek.
eminent [einiiiant] boon, verheven, nitstekend, unnentend, eminent.
eminently [eininantli] in liaoge mate,
uiterst, bijzonder.
emissary [emisari] (af)gezant, zendeling ; agent, verspieder ; afvoerkanaal.
emission [imiSan] uitzending (v. geluid,

empress

Hein) ;, Atitstraling, uitstorting„ 'oozing ;
uitgifte (v. bank biljetten, enz.), uitvaardiging.
emit [fink] nitzendeno, nitstralen, nitstorten, loozen ; voortbrengen (geluid) ; nitgeven, uitvaardigen.
Emma [ma] Emma.
emmesh [lineS] zie enmesh,
emmet [emit] mien
[imoliant]
verzachtend
emollient
(middel).
emolument [imoljumant] honorarium,
salaris, (bipverclienste.
emotion [finouSan] aandoening, ontroering, gemoedsbeweging.
emotionable EimouSanabl] !Mit ge
roerd.
emotional [finouSanal] tot bet gevoel
sprekend ; gevoels...; licht geroerd.
emotive [finoutiv] op de aandoeningen
werkende, gevoels...
empanel [empanal] op de lijst van gezworenen plaatsen ; (een jury) samenstellen.
emperor [emporia] Iceizer ; purple (%),
pan woog (vlincler).
emphasis [einfasis] nadrukt! klem(toon).
emphasize[eintasaiz]nadrull leggen op ,!.
emphatic [einfatik], c,a1 [-al] nit-,
nadrukkelijk, met klem.
empire [empaia] (keizer)rijIc ; beerschappij, 'gebied ; Empire Day,24 Mei.
empiric [empirilc] aj enipirisch, op et - varing gegrond, door wider vinding vet .kregen ; sb empirist ; kwalaalver.
empiric :
empiricism [einpirisiz'in]
ervaringsleer, ondervindingsinethode ;
kwakzalverij.
emplacement [empleismant] emplace.
rent, terrein ; Was tsing.
employ [emploi] vt gebruilcen, besteden,
bezigen, aanwenden ; bezig houden, in
dienst liebbe ► ; be coed on, bezig zijn
net (sail); (N., oneself, zich bezig hon.
den ; sb dienst ; werk; in the N of, tii
dienst bij; out of buiten diems(,
zonder werk, werkloos.
employee [emploi-i] employe, geemployeercle; werlctienier.
employer [emploio] meester, meesteres,
werlcgever, patroon; reeder.
employment [emploimant] gebruik,
aanwending; bezigheid, anibt, bediening,
dienst, einplooi.
empoison [empoizon] vergiftigent ,.
emporium [einpgriani] stapelplaats,
Icoopplaats, entrepot, markt; winlcel.
empower [empatia] maclitigen (tot, om
[to).
empress [empris] keizerin.
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(!)eniprise [einpraiz] avontutirlijke on- encaustic [enkostik] aj eucatistiek...;
cv brick (tile), verglaasde kleurtegel;
derneining ; ridclernioecl.
sb encaustiek, wasschildering.
emptiness [etn(p)tinis]ledigheid,leegte.
encephalitis [ensefalaitis] hersenontemption [einSdn] troop.
steking.
empty [eni(p)ti] aj ledig, leeg(hoofdig),
kaal ; ijdel; c, of, ontbloot van, zonder ; enchain [entSein] ketenen, boeieu'.
sb leege wagon, lust, flesch enz.; vt enchant [entSant] betooveren; bekoren,
verrukken; c■-ed ring, tooverring.
ledigen, leegen, leeginaken, unmet), nithalen ; vi le,gworcien of loopen ; zich enchanter [entSfinta] toovenaar; bekoorder, charineur.
uitstorten (in into).
em pty-lia tided [ein(p)ti•handid] inet enchantment [entSantinant] betoovering, bekoring.
leege 'louden.
enipty-heilded[eni(p)ti-liedid]leeglioof- enchantress [entSfintris] toovenares;
bekoorster, charinense, onweerstaan bare
dig, onwetend.
verleidster (licks).
empty-hearted [ein(p)ti-hatid] SI-I liarenchase [entSeis] inzetten ; drijven, ciseteloos.
Eleeren.
Eenipiip'11
purper
verven,
encircle Eensfik'l] oniringen.
enipurple
enclasp [enklasp] zie clasp.
purperen.
empyreal [enipirial, empirial] heinelsch, enclave [enkleiv] Fr enclave.
enclitic [enklitik] enclitisch (woord).
henielrein.
empyrean [enipirign, ei]pirign] aj he- enclose Eenklottzl out., insluiten, quinielsch, hoogverheveu; sb hoogste (zeheinen, oniringen, oinvatten.
vende) kernel.
enclosure [enlclou3a] (om)heining; bezie cozen.
sloten veld; bijlage, ingesloten brief of
emu
•
pakje.
emulate [enijuleit] nastreven, wedijveencomiast [enkottiniast] lofredenaar ;
ren ( ► net
Iofprijzer.
emulation [enijuleiSali] nastreving, na•
encomium [enko mutant] lofrede,-zang,
ijver ; wedijver, wedstrijd.
lof(tuiting).
emulative [enljulativ] nastrevend,...van
den edijver; c...) of, wedijverend met. encompass [enkvinpas] onigeven, on'.
emulator [einjuleita] nastrever, metreringen, oinsingelen, onisluiten ; oin.,bevatten; onivangen, onivanien.
dinger.
emulous [einjulas] naijverig; cv of, encore [at31:Q] ij nog eens, bis !; alssb:
strevend ease, tractitende to evenaren.
bis(nunnner); vt bisseeren.
inelkach- enconnter[enhaunta]sainenkoinst, outemulsion [itnDISdn]
tige verbinding van olie 'net een ander
moetinge; X (aan)trelfen, gevecht, scheiinutseling; vt ontinoeten, aantreffeu,
vocht ; 1<oeldrank.
(onder)vinden; tegeinoet treden ; het
eintinetory [inini3ktari] aj snuitings..;
hoofd bieden ; vi etkander ontinoeten,
sb afvo,..rkantial, alscheidingsorgaan (v.
unite stollen nit het lichaani).
hancigenieen ‘vorden.
enable [eueib'I] in stoat stellen, be- encourage [enkDric13] aannioedigen,
kwaam waken (out, tot, to), inachtigen.
aanwakkeren, voet (voedsel) geven
enact [enakt] vaststelleit, tot wet ver- encouragement [enkDrid3inant] aan; (bij de wet) bepalen; bekrachmoediging, sac wakkering, cOnsporing.
tigen ; op-, ten tooneele voeren, spelen. encroach [enkroutl] vi inbreuk niaken
enamel [enantil] sbbrandschilderwerk, (op on, upon); zich indringen;
brandvert, verglaassel • vt brandnierkt in beslag nenien, veld winnen.
schilderen, einailleeren; selial:eeren.
encroachment[enkroutSinant] i n brenkenameller [enaindla] brandschilder, (making), aaninatiging, (machts)usurpatie, voortgaande overweldiging.
eniailleur.
enamour [enacts] verliefd maker, be- encumber [ent,Dinba] beleinineren, hieiwren ; be ,-,ed in (of, with), verliefd deceit ; (met eel' hypotheek) bezwaren.
encage [elikeid3] opsluiten. [ziju op. encumbrance [enkninbrans] beleniniering, hindernis, last ; hypotheek ; no c,);
eacamp [enk an. p] vt 3c vi(zich) legeren,
without cv, zonder kinderen.
i:anipeeren.
encampment [enkanipindlit] legering; encyclical [ensaiklikal]aj ronclgaand ;
iegerplaats, komp.
sb roudgannd schrijven, encycliek.
encase [eel:els] °vet tlekken; steken in encyclopaedia [ensaiklopidia] eucyclot
(foedraal enz.).
pedie.
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endocarditis[endou-kadaitis] hartvliescyclopedisch.
ontsteking.
end [end] sb eind(e)e, besluit; afloop, endogamy [endogami] huwelijk onder

uitslag ;• (eiiid)doel, ooginerk; eiiidje
(touw, kaars), puntje (v. sigaar); punt
(v. zeil); and there's an "./ (of it),
en daarmee nit, basta, N/abis perkara;
no e, sorry enz., S uiterst, ,,reuzen"...;
no c,of.., masses, hoopen, zeeen van...;
...bij de vleet ;• ...zoiider tat ; gain one's
zijn doel bereiken; make ane,of
it, er een eind aan maken, er eels stokje
voor stekett; make both "is meet,
rood-, toekomen ; be at an ev, voorbij
(oils nit) zijn; be at a loose
niets
ont hander hebben ; be at loose e,s,
aan ziju lot overgelaten; in een vrijgevochten land; for that cm te dien
einde; in the c,, ten laatste; op den
langeii duur ; on c.), overeind ; achter
elkaar, in eenen door; it niakesyour
fir stand on
te berge rijzen;
come (draw) to an (mien einde looped;
come to a bad"), leelijk (ongelukkig)
aan zijn eind komen; to no"), te vergeefs; to what c,?, waarvoor?; met
welk (Joel ?, waartoe zou 't dienen ?; to
the e, that, ten chide; ") to c,, in de
lengte achter elkaar; vi eindigen, besluiten, ophouden, afloopen; c, in, nitgaau op (eels letter); uitloopen, uitdraaien op; all is well that "is well,
eind goed, al goed ; vt (vol)eindigen,
afmaken, een eind maken nail.
endamage [endamid3] beschadigen,
schaden.
endanger [endeind3a] in gevaar brengen.
endear [endia] bemind malcen, lief doen
krijgen; c,ing ways, innemende manieren.
endearment [endiamant] teederheid,
liefkoozing, lielde(blijk).
endeavour [endeva] sb poging, streven,
inspanning ; vi beproeven, trachten, pogen; c, after, streven naar.
enclecagon [endekagan] elfhoelc.
endemic [endentik] aj endemisch, inheentsch, aan een land eigen ; sb endemische ziekte.
enclemical [enclemikal] zie endemic.
ending [enclig] elude, beeindiging, be.
sluit ; niteinde; uitgang (v. e. ‘voorcl).
endive [endiv] b auclijvie.
endless [eudlis] eindeloos, zonder einde,
onuitputtelijk.
endlong [endlot-i] in de lengte,overlangs,
endmost [endinoust] laatste, achterste,
uiterste.

stamgenooten.

endorse [endcs] endosseeren Wit wissel); overdragen ; fig stennen, onderschrijven, bevestigen.

endorsee [endQsii] geenciosseerde.
endorsement [endgsmant]endossement;
overdracht ; goedkeuring.

endorser [endcsa] endossant.
endosmose [endozmous] endostnose.
endow [endau] begiftigen, beschenken,
doteeren, (geld) vermaken aan ; c, a
studentship, een beats stichten; e,ed
school, tilt een legaat gesubsidieerde
school; c,ed with reason, met rede
begaafd (toegerust).
endowment [enciatunant] begiftiging,
dotatie, legaat,schenking; begaafdlieid,
gave, talent.

(endue [endjIt] bekleedee; voorzien;
c,d with, toegerust met.
endurable [endjurabl] draaglijk, te
verdragen.

endurance [endjarans] voortduring;
duur(zaantheid); lijci zaa nth ei d, ged uldigheld; weerstand(svermogen).

endure Eendjilai vt verduren, verdragen,
lijden, dulden, ondergaan, uithouden;

vi (voorOduren, blijven, (bestaan).
endwise [cudwaiz] overeind, op ziju
kart.

Eneid[build] !Eneis (van Virgilius).
enema[enima, enima] klisteer; (vagina)slang, irrigator.

enemy [enami] sb vijand ; the Enemy,
de Duivel ; ho_ w goes thec,?, hoe 'sat
is het ?; kill the c,, den tijd dooden;
als aj: vijaudelijk.
energetic [enadgetilc], (N./al [-al] energiek, krachtig, think, doortasteud.

energy [enad3i] energie, kracht, zielskracht,flinkheid; arbeidsvermogen (van
plaats, beweging enz.).

enervate [enaveit] ontzenuwen, ver-

slappen, verzwakken, krachteloos maken.

enervation [enaveiSan] ontzenuwing,
verslapping, verzwakking.
enfeeble [enfib'1] verzwakken.
enfeoff [enfef] beleenen, met een leen
begiftig,en, vcrleien.
enfeoffment [enfeftnant] beleening;
leetibrief ; verlei.
enfilade [enfileid] sb reeks; rij; rechte
lijn; X enfilade; vt X enfileeren, its
recht6 Wit bestrijken of onder vuur
nemen.
enforce [enfqs] afdwingen, dwingen
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tot ; kracht (kletn) bijzetten, versterken ;
a law, streng handhaven, de hand
houden aan ; cv rights, doeii gelden.
enforcentent[enfgsmant]bekrachtiging;
dwang, gewelc1; ciringende noodzakelijkheid ; handhaving, tenuitvoerlegging.
enfranchise [enfrantSiz, enfrantSaiz]
bevrijden, vrij maken of laten ; het burgerrecht schenken, het kiesreclit of recta
van vertegenwoordiging geven.
enfranchisement [enfrantSizmant] bevrijciing, vrijmakitig, vrijiating; verleering van burgerrecht of kiesbevoegdheld of het recht van vertegenwoorcliging.
engage [engeid3] vt verbinden, enga-

England [irigland] Engeland.
English [ingliS] aj Engelsch ; sb de

een Engelsche verEngelsche taal ;
taling ; the c.', de Engelschen ; vt lierengelschen ; in het Engelsch vertalen.
Englishman [ingliSman] Engelschman
(ook van schip).
Englishwoman [ingliSwiinion] Engelsche.
[lien.
etigltzt [ei;glut] opzwelgen.
engorge [eng2d3] opslokken, inschrokinto,
upon),
engraft [engraft] enten (op
inplanten ,, fnpuenten, gri Helen.
engrail [engreil] (Z) inherven.
engrain [engrein] in de wol verven ;
an r,red rogue, in de wol geverfde

schtirk.
dienst
geereno, aanwerven, aannemen,
semen ; in beslag neaten, beslag leggen engrave [engreiv] graveeren; inprenten.
op, bezetten ; bespreken (v. plaatsen); engraver [engreiva] plaatsnijder, graverpanden ; X attaqueeren, den strijd veer.
aanbinden; (willen) overhalen ; voor engraving [engreivit3] graveerkunst;
plant, gravure.
zich innemen ; be c,d, bezig of bezet
zijn; zijn woord gegeven liebbeu ; ge- engross [engrotis] grosseeren (v. aide
of drukken van wetsvoorstel); (in 't groot)
engageerd zijn ; be c•id in, bezig
opkoopen ; fig zicli toeeigenen, zicli
zijn net of aan, aan het— zijn ; vi in :
nieester inaken, iii beslag neme ► ; tied
zich inengen, steken of begeven in,
in, verdiept in.
inlaten met; (..) to, zicli verbinden
engagement [engeid3matit] verplich- engrossment [etigrousinant] grosse;
opicooping.
ting; afspraak, verbintenis; engagement,
verloving; bezigheid, dienst; het in engtilkengnIf] opslokkent 2, verzwelgen'2.
clienst neaten; X treffen, geveclit; be enhance [enhans] verhoogene, verlieffens, vermeerderen, verzwaren.
under an cv, zijit woord gegeven
enhancement [enlifinsmant] verhooliebben.
ging, vermeerdering, verzwaring.
engaging [engeid3iri] innemend.
engender [end3enda] voorttelen, voort• enigma [inigma] raadsel.
eniginatical[inigmatik91]raadselachtig.
brengen, barer, kweeken.
engine [end3in] machine, werktuig ; enjambment [end3ambinant] enjambe'nest.
fig middel ; brandspuit, locomotief
enjoin [end3oin] opleggen, gelasten,
of death, moordwerktuigen.
c, upon, op het hart drukken.
bevelen;
driver
[end3iii-draiva]
machiengine
enjoy [end3oi] vt genieten (van), schil:
nist (v. locomotief).
hebben
in,
gaarne mogen, zich laten
bouwkunclige,
engineer [end3inia] sb
smaken ; vr c, oneself, zich anitiseeren,
ingenieur; officier of soldaat van de
zich
verinaken,
van lets genieten.
genie; machinebouwer; mecanicien, fitter ; Anz machinist; F bewerker ; vi als enjoyment [end3oimant] genot, plezier, genoegen.
ingenieur'optreden; vt als ingenieur be,
sturen of leiden ; fig op touw zetten, enkindle[enkind'i]ontsteken,aanstoken

doers ontbranden.
F klaar spelen.
(wetn)brk,
engineering[end3iniriti] machinebouw- enlarge[enlad3] vergrooten, uitbreideui,

(icuticle), burgerlijke bouwlcunde, hugenieurswezen.
engine-house [encl3in-haus] locomotieffoods; brandspuithuisje.
engine-man [end3iii-man] machinist

(v. e. loconiotief).

enginery [end3iiiri] machinerie; grof

geschnt.

verwijclen, vermeerderen, doen uitzetten,
ontwikkelen ; verruimen ; ( loslaten, op

vrije voeten stellen ; vi zich uitbreiden,
zich ontwikkelen ; c■-, upon, uitweiden

over, breed uitmeten.
[enlaci3matit] vergrooting, uitbreiding, uitweiding; loslating
(v. e. gevangene).

enlargement

engird(le) [eng6d(1)] oingorden, out- enlighten [enlaitan] verlichten' 2.; fig

sluiten.
Engelseb,

i voorlichten.
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enlightener [enlaWna] verlichter, voor.
'kilter.

enter

enshroudEenSratid3(als) in een lijkkleed
hullen.

ennui( [enlit31c] ketenen (anti to); aan- ensiform [ensifOin] IA zwaardvormig.

eenki in ken, koppelen.
ensign[ensain] (onderscheidings)teeken;
enlist [enlist] vt inschrijven.; X (aan).
veldteeken, vaanclel, vlag, staudaard ;
%ver yen ; in dienst nemen; fig winnen
vaancirig.
(voor een zaak); vi X teekenen, order ensign-bearer [ensain-berg] vaandrig,
dienst gaan, dienst nemen ; meedoen,
vaandeldrager.
zich aansluiten.
ensigncy [ensainsi] vaandrigplaats.
enlistment [enlistmant] X werving; ensilage [ensilid3] sb het inkuile ► van
dienstneming•
veevoeder; vt (in)Icuilen.
enliven [enlaiv'n] verlevendigen, op- ensile [ensail] (in)kuilen.
enlocic [enloic] insluiten. [vroolijlcen. enslave [ensleiv] tot (zijn) slaaf !oaken,
enmesh [enineS] verstrikken.
in slavernij brengen; aan zich ketenen ;
enmity [eniniti] vijandschap.
cvd to, verslaafd aan.
ennoble [eliono'l] veredelen, adelen; enslaver [ensleivd] bekoorster, hartetot den adelstand verlieffen.
diet.
ennoblement [enoublwant]veredeling; ensnare [ensiled] verstrikken, in een
verliefting tot den adelstand.
strik vangen.
Enoch [Indic] Henoch.
ensue [ensia] volgen, voortvloeien,
enormity [in2niiti] afschuwelijklieid, voortico ► en (uit from); intreden, zich
gruwelijklieid, sitoodheid ; gruwel(daad).
ontspinnen.
enormous [inginds] enorin buitenge- ensure [enfild] verzekeren.
ineen,ontzaglijk, kolossaal; afs
chuwelijk, entablature [entablatja] entablement
gruwelijk.
(architraaf, fries en kroonlijst to zamen).
enough [inpf] genoeg, voldoende; she entail [enteil] sb onvoorwaardelijke
sings well mi, vrij goed; you know overgang van een goed op een erfgewell (,,, heel goed ; he had ,..i and to imam ; onvervreemdbaar erfgoed-'; vt
spare, hij had ruini genoeg, hij genoot (eeti erfgoed) onvervreemdbaar oaken ;
overvloed ; ,-, is as good as a feast, fig meebrengen, na zich sleepen.
tevredenheid is beter clan rijkdom.
entangle [entat3g1] in de war inaken,
enounce [inanns]verklaren, uitdrukken,
verwarren ,,, verstrikken 2, verwikkelen 2.
noel!.
entanglement[entariglniant] verwikke.
enouncement [inannsinant] vericlaring;
ling, ver warring, verstrikking, ; (draad)iiiting, uitspraalc.
versperring.
(Denow [inati] genoeg.
entente [ontotint] Fr entente (cordiale).
enquire, zie inquire.
enter [entd] vt binnentreden, in-, binnenenrage [enreid3] vertoornen, woedend
gaan, binnentrekken, •varen, -zeilen ;
inaken ; ,-,d, woedend, verwoed.
inkomen ; betreden ; zich begeven in ;
enrapture [enraptSd] (verrukken.
(laten) inschrijven, opschrijven ; aanenravisli [enraviS] J
geven ; aanmelden • aanmonsteren, in
enrich [enritS] verrijken 2.
dienst nemen ; $ inliclaren, invoeren; (..,
enrichment LenritSindnt] verrijking.
I the church, predikant worden ; (N., the
enrobe [enron I)] kleeden (nit)dossen.
navy, dienst nemen bij de marine ; c -,,
enro(I) Lenroull inschrijven, op een lijst a protest, protest aanteekenen ; vr c,.,
plaatsen, registreeren ; aalimonsteren,
oneself, zich (als student) laten inschrijaanwerven ; inrollen, inwikkelen.

etnrolinent [enroulnidnt] inschrijving;
aanteekening ; registratie; aanmonstering, werving.
ens [enz] meerv. entia [enSia] het zijn,
het nestaan ; het zijnde,
etisangtiiiie [ensar3g win] met bloed bevlekken ; c,-,c1, bloedig.
[enskons] oil-, verschansen ;
verdekt opstellen ; be ,,,d, leld:er weggedoken of hoog en droog zitten.

ensconce

enshrine [entrain] in-, wegslni ten, als
een heiligdoni bewaren.

veil ; vi binnentreden ; binnengaan ; op.
ko ► en (v. e. acteur); 6,9 c, against,
(goederen) op relcesing schrijven van ;

r, at the door,door de deur naar binnen

in, in•, binnentrekken ; cv into
conversation, een gesprelc aanknoopen ; c, into the matter, treden in ;
zich verplaatsen in ; zich verdiepeti its;
iets voelen voor ; een bestanddeel nitoaken van ; cv into a treaty, een verdrag aangaan ; be r■iec.1 of a college,
zich laten inschriiven als lid ; c., on
gaan ; c...,

(upon) one's duties, in futictie treden ;

enteric
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cv goods to.,., op rekening schrijven
van...; the cash-book had not been
cued up, het Icasboek was niet bijgehouden.
enteric [enterilc] aj clarni...,ingewands ..;
cv fever, typheuse lcoorts; sb typlieuse
lworts.
enterprise [entapraiz] sb ondernetning,
aagstuk ; speculatie; ondernemingsondernemen.
geest; vt
entertain[entatein]vtonderliondene,ontvangen, ontlialen ; in overweging nemen
(een voorstel) ; koesteren (gevoelens);
vermaken, aniuseeren; vi (gasten) ontvangen, recipieeren.
entertainer [entateina] gastheer, onthaler.
entertaining[entatelnitl]onderhoudend,
vermakelijk, amusant.
entertainment [entateininant] onthaal,
(feestelijt,e) receptie, partij, feestelijkheid, uitvoering ; much to my cv, tot
mijn groot vermaak.
enthral(1) [enlyrol] tot slaaf 'oaken;
betooveren; bodes, meesleepen.
enthrone [ettjno tin] op den troon
plaatsen, ten troon verheften ; Veen bis.schop) installeeren.
enthusiasm [enfttiziaz'in] enthousiasme, geestvervoering, geestdrift.
enthusiast renNilziast] enthousiast,
geestdriftig bewonderaar of aanhang,er,
d weper.
enthusiastic [enNfiziastik], ,,a1 [-al]
enthousiastisch, vol geestdrift, geestdriftig.
entice [entais] aan-, (ver)lokkeu, verleiden.
enticement [entaismant] verlokking,
verleiding.
enticer [entaisa] verlokker, verleider.
enticing [entaisit3] aau-, verlokkelijk,
verleidelijk.
entire [entaia] aj algeheel, (ge)heel,
volkomen, onverdeeld, onafgebroken;
gaafrandig; onbeschadigd ;
gaaf ;
del gecastreerd (v. dieren); sb geheel;
hengst ; porter (soort van bier).
entirely [entaiali] geheel en al, heelemaal, volkomen.
entireness [entaianis] volkomenheicl,
volledigheid, onvercieelcilieid.
entirety [entaiati] geheel, volledigheid ;
in zijit geheel.
in its
entitle [entairl] benoemen, een eernaam
geven, betitelen ; cv to, recht,aanspraak
geven op.
entity [entiti] zijn, wezen, aanwezen ;
geheel.

envelopment

entoil [entoil] onistrikken, verstrikkeu.
entomb [entilin] begraven.
entomology [entainolad3i] entomologie : insectenkunde.
entrails [eutreilz] ingewanden.
entrain [entrein] X vi instappen (in
een trein); vt inladen (v. troepen) C
mee-, na zich sleepers.
'entrance [entrails] sb ingang-, intrede;
entrees, opkomen, binnenkomst; toeinvaart ; aativaarcling (v. anibt);
gang ;
een inoeilijlc
aanvang ; a difficult
begin; cv money, entree (bij lidvvording).
, entrance[entrans]vt verrukken; be c,d,
in geestverrukking, in geestvervoering
zijn.
entrance-examination [entrans-egzathineiSan] admissie-, toelatings•examen.
entrant [entrant] binnentredencle; ingeschrevene (bij wedstrijd).
entrap [entrap] verstrikken, in een val
lokken of vangen.
entreat [entrit] bidden, sineeken, dringend verzoelcen ; C overhalen ; B behandelen.
entreaty[entriti](sineek)bede,sineeking.
entrench [entrenS] verschansen.
entrenchment [entrenSmant] verschan[sing, schans.
entrust zie intrust.
entry [entri] inkoniste,intocht; ingang,
intrecle; inschrijving (voor wedstrijd);
boeking, post; declaratie, inhlaring;

bookkeeping by single

double

enkel boekhouden, dubbel bock'louden; with immediate (..), dadelijk
to aanvaarclen.
entwine [entwain], entwist [entwist]
dooreenvlechten; omwinden, onistrengelen.
enumerate [injilmareit] opsommen, optellen, sainentellen, samenvatten.
enumeration [InjamareiSon] opsoniming, °Welling.
enunciate [InDnSi-eit] verkondigen, verklaren, onder woorden brengen, nitspreken, uiten.
enunciation [inviiSi-eiSon] verkondigiug, verklaring, vertolking;
uitspraalc, voordracht.
enunciative [inunSi-ativ] uitdruklcings...
envelop [envelap] (om)hullen, hullers in,
oniwikkelen, wikkelen in; in een enveloppe doen; X enveloppeeren.
envelope [envaloup] (oni)hu:sel; enveloppe, convert, oinslag.
envelopment [envelapinant] omhulsel,
oniwikkeling, inwikkeling, bekleeding;
X onarekkende beweging.

eTiVe110111
equanimous
19t3
envenom [envendin] vergiftigeufl.
epilogue [epilog] epiloog, naschrift,
slotrede, narede.
e.nviable [euviab'I] benijdenswaard(ig).
Epiphany [ipifani] Drielconingen(dag).
envier [euvia] benijder.
envious [euvias] afgunstig, jaloersch. epiphyte [epitait] 0, epiphyt.
r_nviron [envairan] otnringen; omgeven. Epirus [ipairas] Epirus.
'environment [envairanmant] ()Inge- episcopacy [ipiskapasi] bisschoppelijIce
vingsmilieu.
[euvairauz, enviranz] outstreken.
envisage [envisid3] order de oogen
tzien ; beschouwen.

environs

kerkregeering; de bisschoppen.
Elpiskapalj bisschoppelijk,

episcopal

bisschops...

episcopalian [ipiskopeilian] aj episco•
paalsch; sb episcopaal.
envoy [envoi] gezant ; opdracht (als episcopate [ipiskapat] bisschoppelijke
slot van gedicht). waardigheid ; bisdom ; de bisschoppen.
episode [episoud] episode, tusschenverhaal; bijkomstig voorval.
jaloezie; vi benijden, afgunstig zijit (op
of, at).
episodic [episodilc] episodisch, bijkom•
t nwrap [enrap] huller (wikkelen) in, epistle [lpis'1] brief, epistel.
Emig.

envy [envi] sb nijd, afgunst, wangunst;

onivatten.
enwreathe [enrio] oinkransen.
kpact [ipalct] epacta.
epaulette) [epalet] epaulet.
epenthesis [epenPasis] epenthese.
epergne [ipilm] piece de milieu.
ephemera [ifemara] wat een dag cluurt,
eendagsvlieg 2 ; my van ephemeron.
ephemeral [lfentaral] van eta dag, kort

epistolary [tpistalari] brief... ; c,style,
briefstijl.
epitaph [epitaf] grafschrift.
epitha-lamium[epiPaleiiniam] bruiloftsdicht, -zang.

epithet [epiPat] epitheton, benaming,

toenaam, adjectief.
epitome [ipitanii] kort begrip, uittreksel.
epitomist [ipitainist] verkorter.
stondig.
epitomize [ipitamaiz] verkorten ; een
kort begrip, uittreksel !oaken van, ver•
ephemerides [efimeridiz] sterrenkundige tafels, astronomische kalencler.
kort weergeven.
pp hemeron [ifemaran] zie ephemera.
epoch [epak,ipak]tijdperk,-valc; tijdstip.
,Ephesian [ifizian] aj Ephesisch ; sb epode [epottd] slotzang.
Ephezer.
epopee [epdpi] heldendicht.
Ephesus [efasas] Ephesus.
Epsom salts [epsam soils] Epsom zout,
Ephraim [efraint] Ephraim.
Engelsch of bitter zone.
epic [epilc] of episch ; verhalend; c, equability Eikwobiliti, ekwabilitil gepoem, heldenclicht; sb heldendicht.
lijkheid, gelijkmatigheid, gelijk vomit gepicene [episin] aj gemeenslachtig ; sb held.
genteenslachtige.
equable[ikwabl, elcwabl] gelijk(natig),
epicure [epikjud] epicurist, genotzoeker,
gelijkvormig.
lekkerbelc.
equal [ikwal] a/ gelijk(matig), de-, hetepicurism [epil<juriz'ni] leer van Epi•
zelfde ; c, vote, staking van stennnen;
citrus; kunst, zuclit out lekker to eten.
he was co.• to the occasion, hij was
epidemic [epideniikl aj epidemisch ; tegen de moeilijkheden opgewassen,
sb epidemie.
tegen de aanvallen bestand ; hij wist ,vet
epidemical [epidennkal] epidemisch:
road ; he is not (-, to the task, hij
epidermis [epidDinis] opperhuid.
is niet bekwaant genoeg, islet berekend
"§epigastritimrepigastriami] maagstreek.
voor die taak ; sb gelijke, xveerga ; vt
§epiglottis rein glotis] keelklep, strot•
gelijk [oaken; gelijk zijn aan, evenaren,
klepje.
gelliken,
epigram [epigram] epigram, puntclicht. equality [ikwoliti] gelijkheid ; on an
fvigraminatic [epigrainatik] colnati- ce...,, op voet van gelijkheid.
cal [-al] epigrammatisch, puntdieht. • equalize [ikwalaiz] gelijk malcen; ver•
epigrammatist [epigramdtist] punt• 1 eifenen ; gelijk stencil ; ( evenaren.
dichter.
equally [ii vali] gelijk(elijk), in gelijke
e:pigrapli [epigraf] opschrift.
mate, eender, zonder oncierscheid, onepilepsy [epilepsi] vallende ziekte; fit i partijdig.
of ,-,.., , toevel.
i equanimity [ikwanimiti] gelijkinoecligepileptic [epileptik] flan va betide ziekte
Reid,
lijdende (persoon).
I equanimous[ikwanimas]gelijkinoeclig.

equate
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equate [ikweit] gelijkstellen of maken ;

Ernest

equivocal [iIcwivalcal] dubbelzinnig;

twijfelachtig ; verdacht.
verevenen.
equivocate [ikwivakeit] dubbelzinnig
spreken, (out de waarlieid heen)draaien,
tie ; c, of time, tijdsvereffening.
equator [ikiveita] equator, evenaar, een slag om den arm 'louden.
equivocation [1kwivakeiSan] dubbelevennachtslijn.
equatorial [ikwatcrial] aj van den eve- zinnigheid ; draaierij.
naar, equatoriaal ; sb equatoriaal(kijker). equivocator [ilcwivakeita] (woordver)equerry [elcwori, ikweri] stalineester draaier.
equivoque, equivolce [ikwi-, elcwi(des konings).
equestrian [ikwestrion] aj rijclend; vouk] dubbelzinnige uitdrulcicing, dub•
ruiter..., rij ..; c, statue, ruiterstand- er [6] eh... Ebeizinnigheicr.
r,paardrijd- era [Ira] jaartelling; tijdrekening ; tijdbeeld ; sb ruder, paardrijde
ster ; fair cv, amazone. perk, periode.
equiangular [ikwi-atIgjula] gelijIchoe- eradiate [ireidi-eit] uitstralen, stralen
nitschieten.
kig.
equidistant [ilcwi•distant] op gelijken eradiation [ireidi eijan] nitstraling.
[iradikeit] ontwortelen, uiteradicate
afstaiid.
equilateral [ikwi-lataral] gelijkzijdig. roeien 2.
equilibrate [ikwi-laibreit] iii evenwicht eradication [IradikeiSaii] ontworteling,
nitroeiing .2.
brengen ('louden).
equilibration [ikwi-laibreiSati] even- erase [ireis] nitschrappen, doorlialen,
uitwisschen, radeeren ; wegvegen.
wicht.
equilibrist [ikwilibrist] koorddanser, erasenient [ireismant] nitschrapping,
(loot- haling, radeering.
balanceerkunstenaar.
equilibrium [ikwilibriain] evenwichr. Erastian [irastian] Erastiaan.
equimultiple[ikwi-multip'l]zelfde veel- erasure [irei3a] zie erasement.
equine [iicwain] paarden... [voud. ®ere [ea] eer, voordat, vroeger dap;
equinoctial [e-,11cwinol:Sal] aj nachteve- c, long, eerlang.
sb evennachtslijii, linie; lientel- Erebus [eribas] Erebus : hel, widerwereld.
equator; cvs , herfststormen.
equinox [e-, ikwinoks] nachtevening. erect [irekt] aj recht(op), naar boven
equip [ikwip] toe-, uitrusten,uitdossen. gericht ; (op)staanci, overeind(staand);
equipage [ekwipid3] toe-, nitrusting; vt oprichten, bouwen,opzetten; op-, verlieffen (tot into); opstellen, opwerpen
(reis)benoodiglieden; gerei; equipage,
(een batterij).
koets en paard.
equipment [Ikwipmailt] toe-, nitrusting,. erection [IrelcSan] oprichtingo, verliefequipoise [11:wipoiz] sb evenwicht; vt fing, erectie ; (ge)bouw.
erectness [irektnis] reclitopstaande.honiii evenwicht 'louden, opwegen tegent 2.
[ding.
equipollence [ikwi-polans], c-.cy [-Si] erector [irekta] oprichter.
erelong [eatotl] eerlang.
gelijke macht.
[erainait]
kluizenaar.
eremite
equipollent [ikwi-polant] aj van gelijke C
macht, waarde of beteekenis; sb gelijk- eremitical [erimitikal]
(Derewhile [eawail] eertijds, voor dezen.
waardig iets.
equiponderance [ikwi-pondarans] -cy erg [tag] erg: eenheid van energie.
ergo [s)gon] ergo, dos, bijgevolg.
[-si] evenwicht.
equiponderant [ikwi-ponciarant] ge- ergon [bgan] zie erg.
ergot [bgat] spoor,vethoreutje; %4 brand
lijkwichtig.
equitable [ekwitabl] billijk; onpar- in het Icoren.
brand in het
ergotism [Dgatiz'in]
tijdig.
equitation [ekwiteijan] rijkuust, het koren fl (zucht tot) haarklooverij.
erica,
heidekruid.
A
[iraika]
erica
rijden.
equity [ekwiti] billijkheid, rechtinatig- Erie Uri], Lake (,), het Eriemeer.
Erin: Jerland.
held ; c, of redemption, inlossings• Erin Lir i
erinaceous [erineiSas] egelachtig.
billijkerwijs.
recut ; in
equivalent [ikwivalant] aj gelijkwaar- ermine [binin] hernielijn; herinelijii(bout).
dig, gelijkstaand (met to); equivalent;
van gelijke waarde of Icracht; sb equi- ermined [bmind] hermelijnen.
Ernest [hunt] Ernest.
valent.

equation [ilcweiSan] vergelijking, equa-

erode
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erode [iroud] wegvreten; uithollen, uits I ijten.
Eros ['bras] Eros.
erosion [iroti3an] wegvreting,
tutsbjting, erosie.
erotic [erotik] aj erotisch,
sb liefdedicht.
err [t)] doles, dwalen, een font begaan,
het Isis liebben, zich vergissen ; fates.
errand [era id] boodschap ; (opdracht ;
a fool's (N..), een dwaze onderneming.
errant[erant] (rond)dwalend, zwervend,
doien
errantry [erantri] zwervend,ongeregeld
leves, oinzwerving(en).
errata [ereita] ineerv. van erratam.
erratic [eratk] dolend, dwalend,zwer•
vend ; ca, block, zwertblok.
erratum [ereitam] (drulc)fout, vergissmig.
erroneous [erounias] foutief, onjuist,
venceerd, valsch ; notion, dwaalbegrip.
error [era] dwaling, feil, misslag, ve•gissing, font, overtreding,zonde; Oontzwerving.
Erse [ins] 1<eltische taal (van de Schotsciie Hooglanden).
®erst [i3st]
vroeger, eerst,
, ■)erstwitile Ebstwail] I voorlieen.
erubescence [ertibesaits] blozing.
erubescent [erubesant] blozeiid, rood.
eruct Eirokti oprisoes.
eructation [irvideiyan] oprisping; nitbarsting, tutbralcing (v. vullcaan).
rudite [ersdait] geleerd.
..rudition [erodiSatt] .4eleerdlteid.
,:ruption [iropjan] nitbarsting (v. e. vulImam ; X uitval; sitslag (der
eruptive [iri/ptiv] nitbarstend, uttbre•
leend; sitslaand, met uitslag (gepsard
gaand), vol sitsla(.4- .
erysipelas [erisipilas] roos
LEsaias [izeias] Jezaja, Jesajas.
sarr [iso] Ezatt.
escalade [esicaleid] sb belclirnntiiig net
st3rniladders; vt met storinladders be, 1;1i/slum
esca(I)lop [eslcalap] kainschelp.
escapade Leslcapeid] escapade!, dolle
of lim edwillide streek ; kroninte sprong.
escape [iskeip] sb ontsnapping, ont•
kontin, ostvlucnting; ontwijking; lelc
(vas gas) A
wilde sitlooper ;
reddingsto,stel ibij brand); make one's
(weten te) ontsnappen of o ► ticomen;
vi owsnappen, ontkomen, ontloopen,
ontglippen, ontvlschtes,ontwijices; sit-

essence

leldten ; the fact ca,d our attention,
het teit ontging onze aandacht.
escapement [iskeipwailt] ontsnapping,
tutweg ;
echappentent.
escape-valve [iskeip•valv]
escarp [islcap] X binnenglooiing.
escheat [estSit] vi jar (cast den leenbeer) vervallen; vt vet beurd verklaren;
sb vervallen (ieen ► goed ; Sc confiscaiie.
eschew [estSit] sconwen, vermijden,
vlieden.
iescort [eslcc.t] sb (gevvapend) geleide.
2-escort [eslcgt] vt escorteeren,begeleiden
(ter besciterming).
esculent [e.sjulaiit] aj eetbaar, voedzaain, sb ( eetwaar.
Escurial [eskjitrial] Escu•iaal.
escutcleon [eskotSaii] (wapen)schild,
(tainilie,wapen;
Spiegel.
Eskimo [esidniou]
Esop ['Isar)] Esoutis.
esoteric [esoterik] aj geheiin, uitslui•
tend voor de ingewijden, esoterisch;
sb
: c,s, gelieime leer.
espalier [ispalia] leibooin.
especial Lispepli bijzondero, speciaal,
eigen.
especially [IspeSali] (in het) bijzouder,
vooral, inzonderiteici.
Esperantist [esparantist] esperantist.
Esperanto [esparanto] esperanto.
espial illspaidlj ver-, bespieding ; SH
spion, verspieder.
espionage [espianid3] vet . • bespieding,
het spio,ineeren, spionnage.
esplanade [esplatteid] esplanade.
espousals [ispatizal,] verloving, ondertrouw, brulloft, ituwelijksteest.
espouse [ispa Liz] (ti 1)101 wen, ten MI weWI( ;;even (aan no); partij kiezen voor
(leer), (een zaalc) tot de zijite waken of
oinlielzen.
espy [ispai] in het gezicht krijgen; bespieden, nitvorsches.
Esquimau(x) [eskimon(z)] zie Eskimo.
esquire [isicwai] schildicsaap;
scnilddr4;er; Robert Bell, Esq., des
Weledelcieb. Heer R. Bell.
ess [es] S, s•vormige schakel enz.
essay [esei] sb proef, proefiteining,
proeve, verhandeling, essay ; make an
cam, een po ,, ;ing does ; vt beproeven, probeeren, po;zen; essayeeren.
essayist [esei.ist] essayist :schrijver van
korte verhancielingen.
essence [esans] wezen(heid),substantie ;
essence: of-, uittreksel, vluclitige olio;
reulcwerlc, odeur ; c, of meat, vleescli-
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extract; he is the c%1 of politeness,
de beleefdheicl zelf.
essential [iseitSdl] aj wezetilijk, werkelijk, volstrekt noodzakelijic, esse ► tieel,
oil, vluchtige olie ; sb
principieel ;
het essentieele of wezenlijke, volstrekt
noodzakelijke, hoof dzaak.
essentiality
c•,ness [-has]
wezen(lijki ► eid), het essentieele, grond.
Essequibo [esalcibou] Essequebo.
essoin' [esoin] jar verontschuldiging
we ,ens niet verschunen.
establishEistabliSivt(be)vestigen,grondvesten, oprichten, stichten ; tot stand
brengen, verwerven ; vast stellen, (met
be wijzen) staven ;
a fact, coaststeeren; yr c, oneself, zicli vestigen ;
trou wen (v. e. vrou w) ; the ,•)ed church,
de Staatskerk ; an c,ecl fact, een fait
accompli, een voldonge ► felt; thec•ed
list, de lijst der vaste werkliedeii.
establishment [istabliSma ► t] (be)vestiging ; grondvesting, oprichting ; stichting,inrichting, instelling, eta blissement ;
(hatidels)huis; huishoutlingo; X formatie;
vaststelling, staving; the Establishment, de Staatskerk ; on the (N), iii
vasteii dienst ; the major (..), de lioogere
a ► btenaren.
estafette [estafet] estafette : reiibode.
estate [isteit] staat ; rang; (land)goed ;
eigendoin; fortuin;
land, bezitting ;
plantage, ondernetning ;
man's (N.),
mannelijke leeftijd ; the (three) cNis of
the realm, de rijksstenden.
esteem [istim] vt (hoog)achte ► , schatten, waardeeren ; sb achting, (hoog)schatting, waardeeriug.
Esther [esta] Esther.
estimable [esti ► abl] achtenswaardig.
lestimate [estimat] schatting, raining,
begrooting, berekeni ► g, waardeering ;
bestek.
2estimate [estimeit] vt schatten, waardeeren, op prijs stellen ; ramen, aanslaan.
estimation [estimeiSaii] schatti ► go,
waardeering, achting.
estimator Eestimeitaj schatter.
4 c!stival [istaival] zomersch, zonier....
estop [estop] jar beleninieren.
estovers [istouvaz] jar kaprecht ; alimentatie (van wed uwe of gescheiden
Evrouw).
estrade [istrad] estrade.
estrange [istreinc13] (van ellcaffier) vervree ► nden of verwijderen.
estrangement [1strein13mant] vervreetirding, verwijdering.
estreat [istrit] sb jur afschrift ; vi een
afschri ft ma ken.

Eugenia

estuary

[estjuari] estuarium
‘vijde
monding van een ii tier.
etc. [etsetaral en zoo voort.
etch [etS] etsen.
etcher [etj'a] etser.
etching [etSit3] ets; (-NJ-needle, etsnaaid.
eternal [itiplial]aj eeu wig (dffend); sb
the Eternal, de Eeuwige (Vader).
eternalize [itiffalaiz] vereeuwigen,
eetiwig (lang) cloen duren.
eternity [itbniti] eetiwigheid.
eternize [itfi ► iaiz] zie eternalize.
etesian [eti3ian] periodieic ;•
winds,
periociieke winden in de Middella ► cische
Zee.
Ethel [ejoal] Ethel.
ether [it■ a] a(e)ther.
ethereal [ij)irial] a(e)therischo, (v)Itichtig, heinelsc ► .
etherize [i,araiz] etheriseeren, ► net ether
wegmaken (een zieke).
ethic [ePilc], (N./al [-al] ethisch.
ethics [Oilcs] eth ica.

Ethiopian [iPiottpian] aj Ethiopisch;
sb Ethiopier.

ethnic

[eJ7iiik] heidensch; Paapsch (bij
Dryden) ; ethnologisch.
[ejniografi] laud•
vol.
lc enkunde.
ethnological [iimolod3iical] etlinolo-

ethnography

ethnology

[iPtiolad3i] ethnologie: volkenkunde, leer van de menschenrassen.
[itioleit] bleek maken, (doen)
verbleek en, doers kwijnen.
etiquette [c ► i:et] etiquette.
Etna Lettia] Etna ; spirituskook toestel.
Eton [it'll] Eton ;
boy, jongen van 't
Eton College.
Etonian [itottupti] aj van Eton ; sb
(oud) leerling van 't Eton College.
Etruscan [itrDslon] aj Etruskisch ; sb
Etruskier.
etui, etwee [etwi] etui, foedraal, Laker.
etymological [etunolod3ikal] etymo•

etiolate

etymologist
etymology

[etimalacl3ist] etymologist.
[etiniolaci3i] etymologie :
woordaileicling ; vor ► leer (tegenover
sy lita xis).
etymon [etinian] stam-, gronci woord,
wortelwoord.
Euchitrist [jflitarist] Ettcharistie: het
Sacrament des Altatirs, host:e.
euchre [jil,a] sb euchre (kaartspel); vt
in 't vaarwater zitien ; to slim at zijit.
Euclid [Iiiklid] Enclides; ineetkunde.
Eugene [jadzin] Eugenius, Eugene.

Eugenia [0,13iiiid] Eugenie.

eugenic
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eventually

eugenic [jild3ettik] aj volksteelt...; sb in : evangelical [iv,ind3eltIcal] al Evange'Ise!' ; sb Lutherschgezincle, aanhanger
c,s, vollcsteelt.
van de Low Church.
eulogist [jill)4ist] lofredenaar, lofprijzer.
Evangeline [ivanciplain] Evangeline.
eulogi um [julotid3idin] lof(spraak), lof- evangelist[ivand3Dist]evangelist, evanrede.
gelieprecliker, apostel.
eulogize [julad3aiz] prijzen, unmet', evangelize [ivandplaiz] vi het evan!oven.
gelie prediken of verlcondigen ; vt kerstenet'.
eulogy [jillad3i] zie eulogium.
eunuch [jmiak] eunuch : gesnedene.
C evanish [ivaniS] verdwijnen.
euphemism [jilliiniz'ni] euphenisine: Evans [ev'nz] Evans.
verzachtencle, becielcte of verbloetnende evaporate [ivapareit] vi verdampen,
uitdrukking.
vervluchtigen, vervliegen 2 ; F uitknijpen,
(ook = sterven); vt (doen) verdainpen,
euphemistic [jiffl ► nistilc] etiphemistisch:
uitda ► npen.
verzachtend, bedelct, verbloetnend.
euphonic pftfonik1 c,ious [jnfounjas] evaporation [ivapareiSan] verdamping,
nitwaseining
welluideud.
euphony Dafani] welluidendheid.
evasion [iveipn] ontvluchting, uitvlucltt, ontwijking.
euphrasy [infrasi] 0 oogentroost.
Euphrates Dilfreitiz] de Euphraat.
evasive [iveisivi ontwijkend 2.
Euphrosyne [jilfrozini] Euphrosyne.
Eve [iv] Eva.
euphuism [jilfju-iz'in] geniaakte over- eve Liv j avond (dag) voor een feest,
vooravoad; ( avouch
dreven siertijke wijze van uitdrulcken,
vol tegenstelliug en alliteratie, in den Evelyn [ivlin] Evelina.
1®even [Ivan] sb avond.
train van Lyly's Euphues.
Eurasia [jiireiSa] Eurazie : Europa -I- "even [iv'n] aj gelijk(natig), effen; even ;
Azle.
we are c,, we staan gelijk ; we zijit
quitte; c, numbers, even getalle ► ; 1
Eurasian [jiireiSg ► i] aj van getneagd
bloed ; sb halfbloed, in•N/ sinjo, noona.
shall get c, with hii ► , ik zal het hen'
Euripides [juripidiz] Euripides.
betaald zetten ; vt effenen, gelijlc waken ;
aj:
EuroEurope [jitrap] Europa ; als
gelijkstellen; ( vergelijken ; vi in: c,
peesch.
up, op hetzelfde niticomen.
European [jfiropian] ajEuropeesch ; sb :levet' [iv'n] ad zelfs; mi more, nog
Europeaan, Europeesche.
!neer; c, now, zoo pas nog; op dit
Eurus [jards] Oostenwind.
oogenblik.
Eurydice [juridisi] Eurydice.
even.lianded [iv'n-handid] oupartijdig.
Eusebitis Ljuzibiasj Eusebius.
evening [ivi ► iti] avond(stond); (gezelEustache Dastis] Eustachius.
fig) avondje; of an c,, des avoncts.
Eustachiati[lnsteilcjan] in: the c, tube, evening dress
[ivniti-fires]
(groot)
de buffs van Etistachius.
avondtoilet.
euthanasia Ditivneizia] zachte clood. evenness [iv'infis] gelijkOnatigTheid, elEtixine Ljalcsin] thew, de Zwarte Zee.
fenheid, bedttardlteid, onpartijdigheid.
Eva [ivs] Eva.
evensong [iv'n sot3] ® avondlied; FMK
evacuant [ivalcjuant] zuiverend (midvesper.
del).
event [ivent] gebeurte ► is; evenentent;
evacuate [ivakju-eit] uitwerpen ; ledisnoop, uitslag,; onticnoopiug; geval;
gen, loozeu, (ont)ruttnen, evacueeren;
sportnunitner, race, course; after the
vernietigen (een contract).
c,, achteraf, als 't to laat is; at all .-ois,
evacuation [ivakju eiSdn] evacuatie,
in alien geval; in the c, of his coming,
lediging, outlasting, !oozing, ontruiliting.
in geval hij Icoint.
evade [iveid] ontwiken, olitcluilcen, eventful [ivel ► titil] rijk aan gebeurteniswitgaan, ontsnappen (aan from).
sen, veelbewoen, belangrijk.
'Evan [evan] Jan (in het Welsh).
®even-tide [iv'n-ta ► d] avondstond.
evanesce [evaties] verdwijnen ; in rook eventual [iventjudl] daaruit voort►
.
op,,aa
vloeienci; later volgend; gebeurlijk,(in
evanescent [evanesant] verdwijnend,
de verre toelconist) inogelijlc,eventtftel;
vlueittig.

eind...

.)evangel, evatigile [ivandpl, Ivan- eventually [iventjuali] ten slotte, per
.
.13iI] blijde bcf.cischap, evangelic. slot van rekening.

ever

201

exaltation

[iv'l-spikit3J achterklap,
ever [eva] ooit, wel eel's; C hunter, altijd, evil-speaking
het kwaadspreken.
eeuwig; cv and anon, van tijd tot tijd;
zoo
veel
als
ooit;
cv
evil-wishing
Eivl-wifit3]
een kwaad
as much as cv,
so much, nog zooveel; thank you cv hart toedragend.
[iv'l-wbka]
boosdoeuer,
evil-worker
so much !, mijn bijzondere dank !; as...
as c, he could, zoo... als hij maar icon; kwaadstichter.
[ivins]bewijzen,doen nitkometi,
for c.), voor altijd, voor goed ; X for evince
aantoonen, aan den dag leggen.
hoera voor X !*, forc,andc, ,voor
eviscerate [ivisareit] (de ingewanden)
altijd, in alle eetiwtglieid.
Everard [evarad] Everardius, Everhard. uithalen, ontweiden.
evocation [evokeiSan] oproeping, bealtijd
groen;
aj
evergreen [evagrin]
zwering; jar verwijzing naar hoogere
sb altijd groene boom (struik).
eettwig(durechtbank,
hooger beroep.
[evalastig]
aj
everlasting
fig welcken,
rend); sb eeuwigheid ; everlasting (stof); evoke [ivouk] opyoepen;
fur naar hoogere rechtbank
nitlokken
;
1. rozenkransje; 2. immortelle; the
verwijzen.
Everlasting, de Eettwige (God).
[evoljuSan, ivoljuSan] ontevermore [evatn9a] voor altijd, eetiwig. evolution
you wing, ontpIooiing,(trapsgewijze) oatEivi)t]
§oinkeeren
;
everse EivDs] evert
wikkeliuig© evolutie; worteltrekking;
( ontwerpen (de regeering).
draai, zvvenking, wendingonaevery [evari, ev'ri] ieder, elk, al; cv X &
day, alle dagen; with c, kindness, noeuvre.
(zich) ontvouvven, ontevolve
[ivolv]
net alle nuogelijke vriendelijklieid ; r,
one (of them), elk (hunner);,.., other plooien, ontwikkelen.
[1vDISon]
nitrukking.
day, on' den anderen dag; hisc%d word, evulsion[jilwat] Ewart.
Ewart
elk zijner woorden.
ewe [jil] sb ooi ; vi ooien, lammeren
everybody [evari-bodi] iedereen.
everyday [everi-dei] alledaagsch ; cv werpen.
ewe-lamb [ju-lam]
clothes, (alle) daagsche kleere ► .
ewer [jCta] lampetkan.
everyone [evari-wvn] iedereen.
ex Eeksj ex..., vroeger, gewezen.
everything [evari-1, 41] alles.
[egzasabeit] verscherpen,
everyway [evari-wei] in alle opzichten, exacerbate
verergeren, verbitteren, prilckelen.
alleszins.
exacerbation [egzasabeiSan] verschereverywhere [evari-wea] overal.
ping, verbittering.
Evesham [ivfam, iSain] Evesham.
exact [egzakt] of nauwkeurig, stipt,
uitzetten,
gerechtelijk
evict [ivikt] jur
accuraat, precies, juist; the c, money,
ontzetten (nit eigendom).
sciences exacte weeviction [ivilcSan] uitzetting, ontzetting afgepast geld; vtcv vorderen;
eischen, aftenschappen;
(nit eigehdom).
persen,
vergen.
evidence [evidans] sb lclaarblijkelijklucid ; getuigenis; getuigenverlclaring, exaction [egzalcSan] vordering,(buitensporige) eisch, afpersing
C getuige(n);
bewijsmiddel, bewijs;
[egzaktitjucl] nauwkeurigcarry c.), kraclut van bewijs hebben, exactitude
lucid, nanwlettendheid, ,stiptheid, accubewijzen ; give cv,getuigenisafleggen;
ratesse.
getuigen, blijk geven (van of); be in
stipt,
cv, (door zijn aanwezigheid) de aandacht exactly [egzaktli] nauwkeurig,
juist, precies; not cv, dat nu juist ttiet;
trekker; vt bewijzen, (aan)toonen, met
iet.
►
eigetilijk
bewijzen staves; getuigen van.
[egzaktnis] nanwhettrigheid.
evident [evidant] blijkbaar, klaarblijke- exactness
exactor [egzakta] eischer; alperser.
lijk, kennelijk.
[egzadpreit] overdrijven;
exaggerate
[evidenfal]
tot
bewijs
evidential
char2eeren (in teekening).
need ; be r, of, bewijzen, getuigen van.
[egzadpreiSan] overdrijexaggeration
slecht,
kwaad,
boos,
snood,
evil [iv'l] aj
ving; overdrevenheid ; charge.
euvel ; the (N., one, de Booze; be of
[egzolt]
verheffen, verhoogen,
exalt
cv, nit den booze zijn ; sb kwaad, onverheerlijken; in verrukking brengen;
heil; euvel ; kwaal ; the king's N., koC sublimeeren.
ningszeer: klierziekte.
exaltation [egzolteipn] verheffing,
evil doer [iv'l-dila] boosdoener.
evil-minded [ivl-maindid] kwalijk ge- hoogte; (geest)vervoering, geestdrift;
yerheerlijking.
zind, kwaadwillig.

exalted
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excise

exalted [egzoltid] verlieven 2, hoog,
exam [egzam] F examen.
[grootsch.

excellent [elcsalant] ttihntuttend, alt-

(examen [egzeiman] onderzoek.
examination [egzatnineiian] examen,
onderzoek3, visitatie, ondervraging,onderzoeking, verhoor; on (closer)
bij nailer onderzoek, op den keper beschouwd.
examine [egzainini onderzoeken, visiteeren; examineeren; jar ondervragen,
verhoor en.
examinee [egzamini] examinandus.
examiner [egzamina] examinator; onclervrager, olick.rzoeker ; rechter van instructie (toonee!)censor.
example [egz4nip'i] voorbeeld, toon•
beeld ; model ; exemplaar (v. kunstwerlc);
for rv , bij voorbeeld; without
wecrgaloos, zonder voorbeeld; take
by, een voorbeeld nemen aan; zich
spieg..len aan.
exanimate [egzaninidt] levenloos,ontziekl, Lielloos, dood(sch).
exanthem [eksankgin] huiduitsiag =

excelsior [ekselsi9] hooger.
except [eksept] vt uitzonderen; vi een

exanthema [elcsdnOtild].
exanthematous [eksanVi ► iatas] vol uitslag ; wet nitslag gepaard

exarticulation [eks atikjuleija ► ] ant.
',matte; (ontwricliting
exasperate [egzaspareit] versclterpen ;
verDittereh,prikkelen ;
't liarnas jagen;
tot het uiterste brengen; verergerett.
exasperation [egzaspareiSai ► ] verscherping ; 1)1- ticketing, verbittering, terg,ing ;
verergering.
Excalibur Lekskalibaj Excalibur: het
zwaard van !Coning Arthur.
excanclescence [elcskandesans] gloei•
iu

excandescent [eksica ► desant] gloeie ► d;
cv light, gloeilielit; c, mantle, gloeikonsje.

excavate [ekskaveit] op-, uitgraven,
excavation [el<skavei .cali] op-, tlit:1;ra-

vin
hol(te).
exceed Leksid] vt overtreffen, overschrijdeti, to boven (buiten) gaan; vi
overcivijven, zich to buiten goon.
exceeding [el<siclit3] buitengentee ► , bijzoituer.
exceedingly - [eksidirlli] = uiterinate,
buttengenteen, bijzonder, uiterst.
excel [eksel] vt overtreffen, nitinunten,
irtsteken boven; vi uittnunten,
ken (in in, t).
excellence [eksol9tis], cvey [ - si]
inuntendheid, nitnemendheid,uitstekendheld ; voortrefielijklieid; excellentie.

nentend, ttitstekend, voortreffelijk.

exceptie opwerpen, een tegenwerping
maken (tegen to, sours against) ; prep 8z
cj behalve, uitgenomen, Etenzij.
excepting Eekseptirj] net uitzondering
van, uitgezonderd, oitgenomen, behalve.

exception [elcsep .ran] uitzondering ; exceptie, tegeltwerphig; make,,against,
excepties opwerpen tegen; take cv
against (at, to), aanstoot nettle!' aan;
protest aanteekenen, opkomen tegen.

e xceptionable[ekseppnabl] aanstootelijk, laakhaar; jar betwistbaar.
[eksepSanal] ongenteen,
zelcizaani, bijzonder; bij uitzondering
voorkomend, nitzonderings...
xceptionally [eksepSstiali] = ongemeen, bijzonder, nitetmiate; bij uitzondering.
xceptive [ekseptiv] nitzonderend, uitzonderings.„
e xcerpt [eksirpt] sb uittreksel, excerpt ;
vt excerpeeren, een uittreksel maken
(nit front).
e xcerption [eksbpSdn] het excerpeeren;
excerpt, uittreksel
e xcess [elcses]
overmaat, overdaad,
buitensporigueid; (niachts,overtrecting ;
uiterste; overschot ; in (to) cv, bovenmatig, overdadig;
fare, toeslag (op
spoorkaartje); co, litggage,overvracht;
coy profit, overwinst.
e xcessive [elcsesiv] overcladig, buitensporig, overdreven, ongeineen; bijzonder.
e xcessively [eksesivli] = ttiterst ; zie
e xceptional

excessive

exchange [ekstSeitid3] sb
uit-, verwissel lig, I'lli10110; 6 wisselkoers; bears;
an ev , ee ► ruilexe ► plaar; cv bill, scant
kistbiljet; cv broker, wisselinakelaar;
cv list, koersnoteering; cc professor,
ruilprofessor; N value, ruilwaarde.
`-‘ exchange [ekstSeind3] vt rui1en, uit-,
ittwisselen, verruilen; vi oniwisselen,
(va ► plants) ruilen; gewisseld ktinnen
warders.
e xchangeable [ekstSeinci3abl] in-, verwisselbaar, run lbaar.
e xcliequer[ekstSelcd]schatkist,('s lands).
kas.
e xcisable [eksaizolft] accijnsbaar, ac.
e xcise [eksaiz, eksaiz] vt nit-, wegsnijden ; seltrappen, weglaten;
cassee-

exciseman
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executor

exculpate [ekskalpeit, • ekskplpeit] verren veraccijnzen; sb accijns, tor ;
ontschuldigen, verschoonen, F schoonduties, accijns.
wasschen ; oneself, zich schoonWasexciseman [eksaizinan] koininies (bij
schen, zich vrijpleiten.
de accijnzen).
[eksiwipeiSan]verontschulexculpation
uitsnijding;
Nv
e
g-,
[eksi3an]
of-,
excision
diging, F het schoonwasschen.
wegneming ; schrapping ; uitsluiting.
[el:ski/Son]
excursie, nitexcursion
excitation [eksiteiSan] prilckeling, aanstapje ; uit welding ; ald
sporing, opwekking ; aanzetting ; op[ekskipSanist]
pleizierreiziexcursionist
winding, opgewondenheid.
excite [elcsait] aansporen, prikkelen, ger; deelneiner aan een excursie.
op wekkeno, aanhitsen, aanzetten, op- excursion-train [eksk ► Son-trein] pleiruien; (een plaat) gevoelig inaken;gaande , ziertrein.
inaken ; in beweging brengen, opwinden. excursive [eicskiisiv] gaarne afdwalend,
excitement [eksaitingnt] aansporing, van uitweidingen houdend; bij wijze van
excursus.
prilckeling, opwekking ; aanhitsing ; opwinding, roerigheid, opgewondenheid. excursus [elcsichsos] excursus.
[elcskjilzabl] verschoonexcusable
exclaim [ekskleint] vt uitroepen ; vi
baar.
het uitschreettwen; cv against, uit[elcskjazatdri]
verontschulexcusatory
varen tegen.
exclamation [elcsklatneiSan] nit' oep, digend.
verschooning,
ver[elcskjus]
sb
ttitroepings- texcuse
uitroeping ; (note of)
ontschuldiging, excuns; send an
teeken.
afschrijven.
exclamatory [eksklainatori]tritroepend. ientand (een ttitnoodiging)
`'excuse [ekskjilz] vt verontschuldigen,
exclude [ekskIfid] buiten-, uitsluiten.
verscitoonen, door de vingers zien;
exclusion [elcsklii3an] buiten-, uitslui- vrijstellend
(v. lessen, enz.), vrijspreken
ting.
pardon !; beg to
exclusive [ekskliisiv] uitsluitend ; ex- (van from); c me!, zich
verontschuldiof, net uitsluiting van ; on- be evd , c, oneself,
clusief ;
gen,
zijn
excuses
inaken;
bedanken (voor
gerekend, niet inbegrepen.
car
excogitate [ekskod3iteit] uitdenken, uitnoodiging), afschrijven ; will you
my attendance (presence)?, 'nag ik
verzin n en.
we
c, you the fee, wij
wegblijven
?;
[elcskod3iteiSon]
(be)excogitation
schenken u de kosten.
peinzing ; unvinding, uitvindsel.
excommunicate [elcskainjunikeit] ex- exeat [eksiat] reisbrief (voor geestelij ken) ; pernrissie(briefje).
coininuni ceeren, net den kerkban trefexecrable [eksikrab'l] afschuwelijk, verfen, in den ban doer'-'.
excommunication [elcskoinjunikeiSati] foeilijk.
execrate [eksikreit] vervloeken, veraf(lcerk)ban.
excoriate [el(sk2ri-eit] ontvellen ; vil- schuwen, verfoeien.
execration EekslicreiSonj vervloeking ;
len.
excoriation [ekslccri eiSon] ontvelling, gruwel.
executant [egzel(jutant] Jexecutant.
schaving (van de huid); ( het villen.
excorticatioll [elcskgtikeiSan] out- execute [eksikjut] uitvoerene,volvoeren,
uitoefenen, verrichten ; volbrengen ; volbasting.
trekken (een vonnis); verlijden (een able);
excrement [eksl:ratitont] uitwerpsel;
terechtstellen, ter flood brengen.
uitvaagsel (van het inenscildoni).
excremental [ekskronientol] van de execution [eksikjilSon] tritvoering, vol.
breng,ing ; voltrekking ; 't verlijden ; exnit werpselen ; uitscheidings...
excrescence [el:slues:ins], c,cy [-si] ecutie, terechtstelling ; do c,/, veel schade
of een groote slaclitiiig aanrichten ; veel
nit was, uitgroeisel.
slachtoffers tnakent!; carry (put) into
excrescent [ekskresattt] uitwassend;
ten uitvoer brengen ; sell under,,,
overtollig.
executoriaal laten verhoopen.
excrete [ekskrit] uit-, afscheiden.
[eksikjilSana] scherprechexecutioner
afscheicling,
[ekskriSon]
excretion
ter, bets I.
loozing, uitwerpsel.
executive
[egzelcjutiv]
aj uitvoerend,
[-tari]
c,tory
excretive [ekskritiv],
voltrekkend ; sb de ttitvoerencie niacin.
nit-, a fscheicling...
egzekjuto] uitjar
executor
[elcsikjuto
;
excruciate [ekskriISi-eit] folteren, marvoerder ; boedelbezorger, executenr.
•
telen.

executorial
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executorial [egzelcjut2rial] executo- 1 exhalation [egzaleifati] uitademing,
riaal.
nitwaseming, nitdamping, damp.
executrix [egzekjutrilcsi executrice.
exhale [egzeil] uitadeuten, uit wasemen,
exegesis [eksadzisis] exegese: uitieg- verdampen; fig lucht geven amt.
ging, verklaring van de H. schrift.
exhaust [egzost] vt uitputteno, leegexegetical Eelcsad3etilcalj exegetisch
maken (ook luchtledig); (eeii onderwerp)
ui:leggend, verklarend.

groiidig of volledig behandelen.
exhausted [egzostid] uitgeput ; (lLicht)•
toonbeeld, ideaal. • ledig ; afgewe•kt (v. stoom); ontlaclen;
exemplary [egzemplari, egzemplari] $ uttverkocht, niet meer voorhanden.
voorbeeldig, exemplair•
exhaustible [egzostibl] uitputbaar, nit
exemplification [egzemplifikeiion]ver- to puttee.
idaring, ophelctering (door voo•beelden); exhaustion [egzelstSatt] uitputtingo.
(gewaarinerlct) afschrift.
exhaustive [egzostiv] nitputtend, gronexemplify [egzemplifai] verklaren, toe- dig, volledig, a fond.
lichten door voorbeelden; kopie semen exhaustless [egzostlis] onuitputtelijk.
van; door gewaarmerkt afschrift be- exhaust-pipe [egzost-paip] uitlaatpijp.
wijzeu.
exhaust.steam[egzest-stini]afgewerkte
exempt [egzempt]vt ontslaan vrijstellen,
stoom.
verschoonen, bevrijden (van front); aj exhibit [egzibit] sb (overgelegd) bewijsvrij(gesteld), bevrijd (van from).
stuk, gespecificeerde lijst ; uitstalling,,
exemption [egzeinfan] vrijstelling, be- uitgestalde artikelen ; inzending (op tenvrijding, vrijdom•
toonstelling); vt exposeeren,(ver)toonen,
exequatur [elcsilcweita] exsequatur : ertentoonstelleno, aan deft dag leggen ;
kenningsbesluit (van consul).
jar inbrengen (tegen against), overlegexequies [elcsikwiz] begrafenisplechtig- gen, indienen.
held, uitvaart.
exhibition [eksibiSan] vertooning„ tenexercise [eksasaiz] vt ttitoefenen, aan- toonstelling; jar overlegging, indiening ;
wenden, gebruilcen; (be)oefetten, in(studie)beurs; openbare les (aan hoogestudeeren ; X laten exerceeren,drillea ; school); make an r, of oneself, zich
cv the minds, de gentoederen bezig- (dwaas) aanstellen; it is all cv , aanhouden of verontrusten; be (.41 to, zich
stellerij, comedic
moeite geven out; be mid in (one's) exhibitioner [eksibiSana]
beursstumind, ergens over „tobben" of net iets dent.
rondloopen, over iets „piekeren"; c, exhibitor, c.der [egzibita] exposant, inwith, bezoelcen net (een ziekte enz.);
zender, tentoonsteller.
vi (zich) oefenen, studeeren (op bistro- exhilarant [egzilarant] opyroolijicend,
merit); X exerceeren, drillen • be wegi ng
op weld: e d.
nemen ; sb oefeningo; ultoefening; op- exhilarate [egzilareit] opyroolijkett,
gave, thema ; X exercitie; (lichaants)beopwekken.
weging.
exhilaration [egzilareipn] opyroolijexercise-book [eksasaiz•bulc] schrijf- king, opgewektiteid, v•oolijicheid.
boek, schrift.
exhort [egz(1021] aan-, vermanen, waarxercitation EegziisiteiSanj oefening,.
schuwen, aansporen.
exergue Eeks6g, egzbg] afsite(d)e: exhortation [egzcteiSan] aan-, vermaplaats op !unwell voor clagteekening en
ring, aansporing.
Imam van den muster.
exhortatory [egz2tatari] vermanend.
exert [egzivst] aanwenden, inspannen, exhorter [egz2ta] vermaner.
gebruikeit; uttoefenen;
oneself,zijn exhumation [eks(h)junteilan] ontgrabest does, zich inspannen.
ving, opgraving.
exertion [egzi)Son] aanwencling; in- exhume [elcs(h)jatn] opgravett ; fig opspanning (van krachten);
krachtige
diepen.
po tog.
exigence [eksicl3ans], m.dey [-si] vet. Exeter [elcs7ta] Exeter.
eischte, eisch ; behoette, nood.
•xeunt
(zij gaan) af.
exigent [eksicipnt] urgent, dringend
•xfoliate Eeksfouli•eitj afschilferen, at- noodig; veeleischend ; cv of, (ver)scoalen.
eischend.
•xfoliation [ehsfouli•eifan] afschilfe- exiguity Eeksigjaitil kleinheid,
afsci:aling.
held, onheduidendheicl.

exemplar [egzeinpla] model, voorbeeld,

exiguous
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[ekspansiv] uitzettend; nitexiguous [egzigjuas] !dein, gering„ on- expansive
zettings...; uitgebreid, nitgestrekt, wijd;
bedtiideud.

sb verbanning, expansief, mededeelzaam.
ballingschap; balling; vt (ver)bannen ; expatiate [ekspeiSi-eit] rondwandelen,
c, on, upon, uit•
vr cv oneself, in ballingschap gaan, zich vrij bewegen;
zicli afzonderen (van de wereld), xveiden over.
exility [elcsiliti] dunheid; geringheid; expatriate [ekspeitri•eit] verbaunen,
het land uitzetten ; c, oneself, zijn land
exist [egzist] bestaan, zijn. [subtiliteit.
verlaten, uitwijken.
existence [egzistans] bestaan, aanwezen, aanwezigheid, aanzijn ; the best... expatriation [elcspeitri-eiSdn] verbanning, uitzetting; uitwijking.
in N, die of dat er bestaat.
existent [egzistant] bestaand, aanwe- expect [ekspekt] verwachten; F denken
(dat); be wing, in gezegende omstanzend, nog of nu aanwezig, hecienciaagsch.
•
exit [eksit] vi (gaat) af ; A cis, F A diglieden zijn. [ekspektans]
r,tancy
„af"; sb attrederr2 (van het tooneel); expectance
[-tarsi]
verwachtingo;(voor)uitzicht;
to
heengaan (dood); he made his
wachten erfenis; ( het wachten.
hij ging weg ; hij ging heen'2, hij trod
of-,
verwachaj
[ekspektant]
expectant
(van het staatstooneel) at.
tend ; vooruitzichten hebbende ; aanexodus [eksadas] exoduso : uittocht (der
staande, verinoedelijke (ergenaam enz.);
lcinderen lsraels); ali2etneene uittoclit.
vermoedelijke opvolger (erfgenaam).
sb
exogamy Eeksogantil huwelijk buiten
expectation [ekspekteiSan] of-, vet - •
zijn stain.
waclitiiig,
vooruitzicht, hoop ; have r■-s,
exomphalos [eksoinfalos] navelbreuk.
een erfenis), iets to
exonerate [egzonareit] ontlasten, ont- vooruitzichten (op of
(great) c,, veelwachten hebbeu ;
heffen ; (van blaam) zuiveren.
belovend.
exoneration [egzonareiSan] outlasting,
expectorant [ekspektarant] slijni opontheffing; zuivering (v. blaam).
(niddel).
exorbitance [egzgbitons] c,tancy lossend of losnialrend
expectorate [elcspektareit] vt & vi (nit
[-tarsi] buitensporigheid.
exorbitant [egz2bitdlit] buitensporig, de borst) opgeven.
expectoration [ekspektareiSan] opgeboventnatig, exorbitant.
exorcise [eks9saiz, egz9saiz] uitdrijven, viug (bij liet hoesten); opgegeven slij in,
Huhn.
(nit)bannen, (geesten) bezweren, cluivelexpectorative [ekspektarativ] zie exbatmen, belezen.
pectorant.
exorcism [ekspsiz'in, egz9siz'in] d nivel- expedience[ekspidians]
,,ency [-ansi]
banning, (geesten)b- zwering.
doelmatigheid,doeltreffendexorcist EekscIsist, egz9sisti duivelban- gepastheid,
heid;
dienstigheid,
opportuniteit.
ner, geestenbezweerder.
expedient [ekspidiant] aj gepast, doelexordial [egzQdial] inleidend.
sb (red).
exordium [egz2diant] inleiding,, aan- matig, doeltreffeud, dienstig;
middel,
hef (v. rede).
vaardig,
1 icht,
[elcspadait] aj
exoteric [eksoterik] ajexoterisch, open- expedite
vlug, suet; it bevorderen, bespoedigeii,
baar, voor de oningewijcien; meer poverliaasteu, haast maken met, (vlug)
pulair (v. geschriften); sb in: cis, exoafdoen.
terisclie leer of geschriften.
[ekspadiSan] vaardigiieid;
expedition
uitheemsch;
buitenexotic [egzotik] of
spoed; expeditieo.
landsch, exotisch; sb uitheemsche plant.
[elispadiSandri] expeexpeditionary
expand [ehspanci] vt uit-, verspreiden,
ditie...
doen uitzetten (toettemen,uitdijen);ont[ekspadiSas]
snel, vlug,
plooien ; ontwildrelen; vi uitzetten, toe- expeditious
vaardig.
semen, zicli ontwildcelen, zicli uitbreiden.
[ekspel]
uit-,
verdrijven,
wegexpanse [ekspans] uitgestrektheid ; the expel
jagen, (ver)bannen.
c, (of heaven), het uitspansel.
expend [ekspend] uitgeven, besieden,
expansible [ekspansib'l] uitzetbaar.
expansion [ekspanSan] uitspreiding, verbruiken. [ekspenditSa] liet uitgeven,
uitbreiding ; uitzetting ; spankracht ; oat- expenditure
uitgaaf ; uitgaven; (nutteloos) verbruilr,
wildreling; ontplooiing; het opengaan,
gebruik.
ontlniking; uitgebreidlieid, uitgestrektexpense Eelcspensj (on)kosten, uitgaaf ;
held; uitspansel.

exile [eksail,
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at the mi of, ten koste van; put one explicate [eksplikeit] ontwilckelen (e.
o
ientancl op kosten jagen ; incibeginsel), nader ► nteenzetten,ontvouwen;
dental mis, ottvoorziene nitgaven.
uitleggen, verklaren.
expensive [elcspensiv] kostbaar, dour. explication [eksplikeiSan]ontwilckeling
expensiveness [ekspensivnis]kostbaar(v. e. beginsel); uitlegging.
heid, dnurte.
explicative [elcsplikeitiv] verklarend,
experience [ekspirians] sb ondervinophelderend.
ding ; ervaring ; bevindingen, we- explicit [eksplisit] duidelijk, uitdrukkedervaren; by (from) cv , bij ondervinlijk, stellig, formeel, nauwkeurig outding ; vt ondervinden, ervareil, door-,
schre ven.
meemalcen.
explicitness Eeksplisitnisj
experienced [ekspirianst] ervaren, bestelligheid.
dreven.
explode [eksplottd]
tplof fen, sprin.
experiment [eksperimant] sb proef- gen, (uit)barsten 2 ; vtvi on
doen ontplof fen
(neining,); vi proeven neaten of doen.
of uitbarsten ; laten springen ; fig een
experimental [eksperimental] proefeind maken aan (theorie), den nelcslag
ondervindelijk, ervarings...
geven ; an c■id theory, theorie, die afexpert [ekspbt] aj bedreven.
gedaan heeft.
"expert Eekspbt] sb zaak, deslcundige exploit [eksploit] sb (helden)daad, -felt,
(vooral schriftkundige), expert.
bedrijf ; wapenfeit ; vt exploiteerene.
expertness [ekspititnis] bedrevenheid. exploitation [eksploiteiSan] exploitaexpiable [ekspiabl] waarvoor geboet
tie : uitbuitincr.
Ivan worded, te boeten.
exploration rseksploreiSan] navorsching,
expiate [ekspi-eit] boeten (e. inisdaad).
nasporing, onderzoelcing-.
expiation [ekspi-eifan] boete(doening), explore [elcsplQa] navorschen,nasporen,
boeting, O zoen(offer).
onderzoeken.
expiatory [elcspiatari] boetend, boete..., explosion [eksplott3an] het springen,
zoett...
ontploffina , uitbarsting ,.
expiration [ekspireifan] uitadetning; explosive [eksplousiv] of ontploffend,
Iaatste adenitocht ; einde ; het yen:alien,
ontplofbaar, ontploffings..., spring...; c,
verstriiken, omtnekornst, afloop, vervalcotton, schietkatoen ; c, drinks, gatijd ; uitwasenting.
zeuse dranicen ; c% gas, knalgas ; sb
expiratory Eel , spairataril uitadetnings...
springmiddel ; §ontploffingsgeluid.
expire [elespaia] vt uitadeinen, uitzen- exponent
[ekspounant] exponent:
den ; ( uitwasetnen ; vide!' hatsten ad eat
(nachts)aanwijzer ; fig vertolker, veruitblazen, onikomen ; den geest geven;
tolking, uitdrukking, vertegenwoordiverstrijken, vervailen, eindigen, afloopen
gend type, belichaniing (v. idee).
(v. e. terntijn); uitgaan (v. vuur); option- exponential
[eksponenSal] exponen.
den (te bestaan).
tiaa I.
expiry [ekspairi] het vervallen, verexport [ehspQt] sb uitgevoerd goed ;
strijken, afloopen (v. termijn),
tffivoer(artikel); export.
kontst, vervaltijd.
"export Eeksp2ti vt uitvoeren, exporexplain [eksplein] uitleggen, verklaren,
teeren.
uiteenzetten ; c, away, goed prates, exportation
[ekspQteiSdn]
uitvoer,
wegredeneeren; geheel ophelderen (e.
export.
ntoeielijkheid; c, oneself, zich nader exporter[ekspgta]uitvoerder, exporteur.
verklaren.
expose [ekspouz] uitstallen, te troop
explainable [ekspleinabl] verk laarzetten ; vertoonen, tentoonstellen, bloot.
baar, te verklaren, uit te leggen.
stellen ; bloot laten ; aan de kaak stellen;
explainer [elespleina] verklaarder, uitopenleggen (bij kaartspel); uiteenzetten,
1 eg ger.
ontwikkelen (v. theorieen); openbaren,
explanation [ekspldneifan] verklaring,
verklappen ; r, a child, te vondeling
uitlegging, uiteenzetting, explicatie.
leggen ; c, one's life, zijn leven waged ;
explanatory [eksplanatari] uitleggend,
c, oneself, zich bloot geven ; on.
verklarend.
beschut ; ce,d to the East, op het
expletive [eksplati v] of sane tilt end,
Oosten liggend.
ovet tollig; sbstopwoord,-lap; F knoop
exposition
[ekspozijan] iiitstrillice
v;oek ; F vervioekt, dronintelsch(e).
blootstelling, openlegging, niteenzettihg,
explicable Eeksplikablj verlelaarbaar. verklaring
; A in tentoonstelling.

expositor
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expositor [ekspozito] verltlaarder, vet'. expurgatory [eltspDgatori] zniverencl;
index,RK index (v.verboden boeken).
tolker, tolk ; woordenlijst.
expostulate [ekspostjaleit] vi in: coy exquisite [ekskwizit] ajuitgelezen,ffit•
gezochf, keurig ; votniaakt, volslagen;
with one about (for, on, upon),
an c, pain, eon uiterste, na ► elooze
ie ► and ee ► s onderhouden over.
expostulation [04.spostjuleiSanj ver- smart; sb fat, clique meneer.
toog, vermaning, (v'irndelijke) waar- exquisitely [ekskwizitli] uitgelezen,
• schn wing, uiteenze.iting.

expostulatory [efrst_losfjalatari] betoo-

keurig, lievig;

uiterst, vreeselijk.

exsanguinity [eks•sarlgwiniti] bloede-

loosheid.
gend, vermanend, waarschuwend.
exposure[ekspou3ajontblooting;bloot- exscind [eksincl] nit wegsnijden 2.
stelling; uitstalling ; het te vondeling exsiccant [eksikanf]? opdrogend
del).
leggen; ontmaskerin;.f.; with a sotif.h.
exsiccate [eksikeit, elisikeit] opdrogen,
ern co.', op het Zuiden liggeud.
expound [ekspatind] uitleggen, verkla- (ti ► t)drogen.
exsiccation[eksikeiSan] op-,uitdroging.
reit, interpreteeren.
expounder [ekspaunda] uitlegger,ver• extant [ekstant, ekstant] bestaande,
in =loop, voorhanden, aanwezig;
klaarder (v. d. Sc ► rift).
'express [ekspres] ojuitdrukkelijk ; be• (voor)uitstekend, in 't oog
paald, speciaal;c, messenger, expresse; extasy [elcstasi] zie ecstasy.
c, train, expres(trein); sb expresse; extemporal[ekstemparal] -poraneous
[-pareinias], c,porary [-parari] voor
exprestrein.
de vuist bedacht of stante pede gehou=express [ekspres] vt uit-, afpersen; uitden (v. retie, enz.).
drukken 2 , te kennen geven; onder woor•
[ekste ► pari] voor de vuist
extempore
den brengen, weergeven, vertolken ;
of stante pede gehouden, onvoorbereid.
oneself, zich uitdrukken of uitlaten
extemporize [ekste ► paraiz] voor de
per expresse verzenden.
expressage [ekspresidz](loon voor)ex- vuist of stante pede spreken, improvi•
seeren.
presse bestelling.
expressible [ekspresibl]dat uitgedrukt extend [ekstend] vt uitstrekken ;
bre ► den, uitschrijven; (uit)rekken, strekban worden, uit te drukken.
expression [ekpreSanj uit-, afpersing, ken, spannen; (de grenze ► ) uitzetten ;
aan-, verlengen; doer toekomen, te
uildrukkingo; uiting, gezegde; beyond
beurt doer vallen, deelachtig latest woronnitsprekelijk, onbeschrijfelijk.
; coy one's
expressive [ekspresiv] uitdrukkend ; den ; jar beslag leggen opzich
uitstrekhand, uit-, toesteken; vi
expressief, vol uitdrukking ; veelzegken
of
uitbreiden
•'
X
zich
verspreiden.
gend ; cv language, Icrachtige taal; cv
[ekstendid]
uitgestrekt;
uitextended
zeggingskracht.
powers,
expressiveness [ekspresivtlis] uitdruk• gebreid; (onivang)rijk; cad order, X
verspreide
orde.
king, veelzeggendheid; teekenachtigheicl,
extensibility [ekstensibiliti] uitstrelczeggingskracht.
exprobration [eksprobreiSan] verwijt. baarheid,rekbaarheid; vatbaarheid voor
expropriate [eksproupri•eit] onteige- uitbreiding.
extensible [ekstensibl] uitstrekbaar,
nen.
expropriation [eksproupri-eiSan] ont- rekbaar; voor uitbreiding vatbaar.
extension [ekstenSan] uitstrekking,niteigening.
rekking, uitbreiding, nitgebreicineid•,
verdrijving,
expulsion [ekspn1San]
verlenging ; bepaling (v. onderwerp of
uitzetti ► g, verbanning ; ontzetting (uit
gezegde).
eigendotn); het wegjagen, -zenden.
extensive
[ekstensiv] uitgehreido, uit[ekspplsiv]
nit.,
af•,
verexpulsive
gestrekt, omvangrijk, extensief. (v. culdrijvend.
tures).
expunction EekspDt31,San] uitwissching,
extensively [ekstensivli] zie extensive;
sc ► rapping, doorhaling.
oolc: op groote schaal.
nitwisschen,
[ekspDnd3]
expunge
extensiveness [eltstensivnIs] uitgeschrappen, doorhalen.
expurgate [ekspi)geit, ekspbgeit] zui- strektheid, nitgebreidheid, onivangrijk► eid.
veren; ontsmetten ; (een bock) castreeren.
expurgation [ekspi)geiSan] zuiveri ► g, extensor [ekstensa] strekspier.
extent
[ekstent] uitgebreidheid, nitg, .
ontsmetting; castratie (v. e. book).

extenuate
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strektheid, ontvang; lioogte, mate; to
the c, of, ten bedrage van; zoo (ver
gaand) dat; to a large cep , grooten•
deels.
extenuate [ekstenju-eit] vi verinageren ;
vt verzwakke'i, verkleinen, verzachten ;
extenuating circumstances,verzachtende oinstandigheden.
extenuation [ekstenju.eiSan] vermagering; verzwakking, verzacliting, verschooning, verontschuldiging.
exterior [ekstiria] aj uitwendig, uiterIijic ; van buiten, buitenste, buiten...; sb
buitenkant, -zijde; niterlijk, uitwendig-

exterminate Eekstbinineit] uitroeien,

verdelgen ; elimineeren.
[ekstbinineifan]
roeiing, verdelging ; eliminatie.
exterminator Eeksthinineita] uitroeier,
verdelger.
exterminatory [elcsthminatari] verdelgelid; c, war, verdelgingsoorlog.
extern [ekstfin] aj ® zie external; sb
dagleerling (op een kostschool); uitwonende patient; extraneus.
external Eekstfinal] of tiitwendig; niterlijk; buitenlancisch; buiten...; sb het
uiterlijk ; cus , uiter1ijkhedeni,iitweidige
plechtighedett; bijkonistige dinged.
extinct [el:stir-1kt] uitgebluscht, uitgedoofd; uitgestorven; niet nicer van
kracht, afgeschait•
extinction [eicstitlIcSan] (uit)blussching,
nitdooving; uitsterving, het afsterven ;
(ver)delging; het vervallen, ver acing
o:idergang, vernietiging,•
extinguish [ekstirigwin (uit)blusschen 2,
uitdooven ,, dempen'2, delgen, uitroeien;
(een contract) vernietigen; in de schadew stellen ; F tot zwijgen brengen.
extinguishable Eekstit3gwiSab'll (tilt).
bluschbaar, to blusschen.
extinguisher [ekstillgwiSa] dompertje;
bluschapparaat; F dooddoener.
extirpate Eeksti)peit, ekstfipeit] nitrukken, uittrekken; nitroeien`2.
extirpation [ekstbpeiSan] het uittrek-

extermination

ken; nitroeiing"2.

extirpator [ekstr)peita, ekstiipatai

racier; wiectinachine•
extol [ekstotil] verheffen, in de hoogte

extravaganza

extorter [elcstcota] afperser, afdwinger.
extortion [ekst2faii] afpersing, knevelarij; F afzetterij.
extortionate [elistcSanat] exorbitant.
extortioner [ekstgfana] (geld)afperser,
knevelaar, tiitzniger; F afzetter.
extortionist [ekst2Sanist] exorbitant.
extra Eekstrai aj 8: ad extra ; sb lets
extra's, extraatje; extranummer, -dans,
-schotel; no cis,
s, geen bijkomende on
kosten.
'extract [ekstrakt] vt (nit)trekken, trekken nit.
`2 extract[ekstrakt] sb extract, uittreksel ;
elegant cis,
er-door-gesleepte candidaten (Cambridge).
extraction [ekstrakfan] nittrekking, of-,
herkomst.
extractor [ekstrakto] die uittrekt of nittreksels inaakt; X Icogeltapg, -trekker.
extradite [ekstradait] jar uitleveren.
extradition [ekstradi$an] jar uitleve-

erxi tnrgaljudicial[ekstra-d3ildiSal] buiten ,
wederrechtelijk; bij minnelijke schik•
king.

extramundarie [ekstra-niDndein] buiten het heelal gelegen.

extramural [ekstra-mjaral] buiten de

grenzen eerier stad.
extraneous Eekstreiniasi vreenict, van
buiten (komend); c, to the matter
(in hand), bullet, bet onderwerp, hiet
bij het onderwerp behoorend.
extraordinariness [ekstrgdinarinis]
ongewoonheid, ongemeenheid.
extraordinary [ekstrgdinari] aj Miengewoon, ongemeen ; ;its sb in : extraordinaries, buitengewone toelagen of
onkosten.
extra parochial [ekstra.paroulcial] bui•
ten de parocitie of geineente.
extra-postage [ekstra-pottstid3] strafport.
extraprovincial [ekstra.provinSal] buiten het gewest.
extra regular [ekstra.regjala] buiten
den gewonen regel.
extra special [ekstra-spefal] laatsle
nieuws(krant).
extravagance [ekstravagans]
'icy

[--ganst]buttensporigheid; overdrijving,
overdrevenheid; ongerijindheid;
tigheid, verkwisting, uitspatting.
extoller [ekstotild] prijz ,fr,ophetnellar. extravagant [ekstravdgant] buitenspoextorsive [ekt9siv] ontwringenci, af• , rig ; overdreven, ongetijnid, kwistig,
persend, exorbitant; afgeperst.
verkwistend;
dwalend.
extort rel,st9t1 ontwringen, afperseu, extravaganza S/I
[ekstravdganza]
afdwingen ; atknevelen.
sporigheid;
extravaganza,
steken, prijzen, ophenielen, verheer-

extravasation

209

girl, een ineisje verliefde bliicken toewerpen of oogjes geven ; see with half
uitstorting.
cv, (met een half oog) gentakkelijk
uiterste,
laatste;
an
aj
extreme [ekstrint]
zien; 1 never set c,s on him again,
sb het uiterste, uiteinde • einde; uiterste
ik kreeg hem nooit weer onder (het
term; go to m,s, til liet uiterste verLicht van) mijtt oogen; before the c,s
in de hoogste mate,
vallen; to an
of, vlak onder 't oog van of in het geuiterst; c,s meet, de uitersten ontmoezicht
van; judge by the cv, op het
ten elkaar.
extremely [elistritnli] uiterst, bijzonder, oog schatten ; have the sun in one's
c.a, F aangeschoten zijn, net een nat
zeer.
extremist [ekstriinist] ultra (in de po- zeil loopen; in the c■-, of the law, in
het oog der wet ; under the c ■is of,
litiek).
extremity [ekstremiti] uiterste, (nit). onder het oog van, ten aanschou we van;
up to one's c,s, tot over de ooren;
eincle;uiterste nood, extremities, niter-.
vt can-, bekijken, besehonwen,naoogen.
ste maatregelen ; the extremities, de
eyeball [aibol]
buitettste ledematen.
oogentroost
extricate [ekstrikeit] los-, vrijmaken, eyebright [aibrait]
loswikkelen, ontwarren, helpen uit.
eyebrow [aibrau] wenkbrauw.
extrication [ekstrikeiSan] los•, vrijnia• eye-glass [ai•glas] sb monocle; lorg-net; lorgnon ; vt lorgn(ett)eeren.
king, onti,varring, ontwikkeling; uiteyelash [ailaS] ooghaar; wimper.
redding.
extrinsic [ebstrinsik] cvsical [---sikal] eyeless [ailis] blind.
uiterlijk, van buiten lcomende, uitwen- eyelet [ailit] oogje; vetergaatje.
schietdig; liggende buiten...
eyelet-hole [ailit-howl]
[gaatje.
extrude [ekstruci] uitdrijven, verclrij- eyelid [ailid] ooglid.
oogen.
®eyen
vett, uitstooten; wegjagen.
extrusion [ekstrupt] uitdrijving, ver- eye-opener [ai-oupana] wat iemand de
oogen opent.
drijving, uitstooting.
exuberance [egziftbarans] weelderig- eye-piece [ai-pis] oogglas; oculair.
held (v. groei); groote overvloed ; nit- eye-salve [ai•sav] oogenzalf.
bundigheid; (over)volheid.
eyeshot [aiSot] gezichtsafstand.
exuberant [egzifibarant] welig, over- eyesight [aisait] gezicht; cv sufferer,
vloedig, uitbunclig; overvloeiend, over
ooglijder.
eyesore [aisoa] oogpijn ; doom in 't oog.
vol, rijkstroomend.
exudation [elcsiudeiSan] uitzweetittg. eye-string [ai-strirl] oogzentiw.
eye-tooth [ai-tf11)] oogtand; he has
exude [eksifid] uitzweeten.
exult [egzDlt] juichen, jubelen, jubilee- cut his eye-teeth, hij is ook niet van
gisteren.
rest (over at); cv in, zich verIcneukelen
of „groeien" in; c■- , over, triomfeeren eyewash [aiwoS] oogwatertje ; it is all
I md, F het zijn allemaal stnoesjes.
over.
exultant [egzDltant] juichend, jubelend, eye-water [ai-wiita] waterlancters; oogxvatertje.
triomfantelijk.
exultation [egzvlteiSan] gejuicit, ge• eye-witness [ai-witnisi ooggetniere.
jubel ; trioinfeering, uitbundige vreugde. I ®eyn(e) [ain] oogen.
exultingly [egzDItit3li] juichend, jube- eyot [aiat] eilandje in een rivier.
eyre [ed] eertijds: rondreizettde rechtlend, trionifantelijk.
bank.
eyas [alas] jottge valk.
kluispoort; eyrie, eyry [en ,iri] test (v. roof vogeis).
eye [ai] sb oog ; limas;
F sakeerloot !; (it is) all my Ezekiel [izikjal] Ezecitiel.
my
S allemaal onzin, klets !; mis right !, Ezra [ezra] Ezra.
hoofd rechts!; be all c,s, gelteel
oog zijn; have all one's c, about
one, goed nit zijn oogen kijken ; have
an md for, oog hebben voor; have
the r, of a sailor, (het oog van een
zeetnati) een arendsblik hebben ; have
to, bet oog houden op; een (goed) F [ef] de letter Fe ; fa ; The three F's
an
upon, = fair rent, fixity of tenure, free sale.
oogje hebben op; keep an
in 't oog houden; make mis at a F staat voor : Fahrenheit, Felix,Fel14
Env,elseb,
extravasation [elcsfravaseiSan](bloed)-
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low, France, French, Friday; Frederick, Fanny; f voor: farthing,
fathom, feminine, florin, folio, foot,
franc; F. A. S. = Fellow of the Anti. quarian Society ; F. C. = Football Club;
Football Competition ; Free Church ; F.
D. = Fidei Defensor, verdediger des
geloofs ; F. G. S. = Fellow of the Geographical Society, lid van het aardrijksicundig Genootschap ; F. M. = Field
Marshal ; Foreign Mission; F. 0. =
°Field Officer ; Foreign Office; Full Organ ; F. P. = Fire Plug •, F. R. G. S
,0 =-- Fellow of the Royal Geographical
Society ; P. S. = Fleet Surgeoit . F. W,
B. = Free Will Baptists ; F. Z. S. =Fellow of the Zoological Society; f. a.
a. = free of all average ; fcp. = foolscap ; ff. = folios; following pages ; f.
g. a. = free of general average; fig.
figure; figurative(ly); fl. = flourished ; fol. = folio; f. p. a. _= free of
particular average ; fr. = fragment ;
franc; ft. = foot, feet; fortification;
fut. = future.
fa.
fa [fA]
Fabian Lfeibian] tot het geslacht Fabius
behoorende; cv policy, dralende polltielc (als van Fabius Cunctator); cv
Society, niet revolutionnair socialistische vereeniging (sedert 1884)..
fable [feib'l] sb fabelo, verdichtsel,
sprookje, verzinsel, praatje ; vt labels
dichten, verdichten, verzinnen, fabelen;
vermaard ; legendarisch.
fabler [feiblg] verdichter.
fabric [fabric] sb (ge)bouw, samenstel,
weric, maaksel ; weefsel, stof; kerkfabriek;
aj in: cv gloves, garen handschoenen.
fabricate [fabrikeit] bouwen ; maken;
fig fabriceeren, verzinnen.
fabrication [fabrikeifan] het maken,
vervaardiging • bouw ; het verzinnen,
verzinsel, verdichtsel.
fabricator [fabrikeita] (na)maker, vervaardiger, bouwer ; uitvincier (v. praatjes enz.).
fabulist [fabjulist] fabelclichter; fabula nt.
fabulous [fabjulos] fabelachtig, label...
façade [fasad] (voor)gevel, voorzijde.
face [feis] sb gezicht, gelaat ; (voor)zijde,
platte leant; B oppervlakte ; beelci•
zijde ; wijzerplaat ; fig onbeschaaindheld, brutaliteit; carry two r.is (under
one hood), nit twee monden spreken •,
haver.) enough tom, zoo onbeschaaind
zijn on...; lose co.), zijn prestige verliezen ; make a (,), make cois, een

facility
gezicht (gezichten) trekken ; make (pull,
cut) a wry cv, ten scheef, zuur of
leelijk gezicht zetten ; put a good cv
on the matter, van de gunstigste
zijde laten zien, er eeti glimp aan geven ;
faire bonne mine a mativais jeu; run
one's c..), door handige brutaliteit cre-

d iet weten te krijgen ; F op den pof, P op
lef drinker, enz ; save one's c ■,, zijn
prestige of den schijn weten te redden;
set one's cv against, zicli verzetten
tegen, let dulden, streng tegengaan ;
aboutr"s !, X rechtsonikeert !; before
-one's (..), wider iemands oogen, waar
hij bij staat ; in c■-) of, tegenover ; in
the c..) of, tegen in, (... ten) trots;
tegenover, met het vooruitzicht op ; on
the c, of it, op het eerste gezicht, zoo
(vlalc)
gezien, al cladelijk ; to one's
in iemands gezicht ; cv to cv , van aangezicht tot aangezicht ; tegenover elkaar ;
vt in het (aan)gezicht zien; (komen te)
staan tegenover`; te gemoet treden ; onder de oogen zien, braveeren, trotseeren,
het hoofd bieden ; gekeerd zijn naar,
uitkomen of liggen op (het Zuideu enz.) ;
bekleedeti (met tegels), afzetten (met
lint enz.); oinleg,gen, (oin)lceeren ; (thee)
kleuren ; (■., the music Am wind en
weder waarnemen, let liard te verantwoorden hebben ; (,) about, X rechtsoinkeert (laces) .tnaken ; fig zijn draai
neaten; cv down, overdonderen, verbluffen; c, it out, bra aal volhouden
of doorzetten; (N., up, kleuren (thee).
face-ague [feis-eigja] aangezichtspijn.
face-card [feis-lead] pop (in het Icaartspel).
face-powder [feis-panda] poudre de riz.
facer [feisa] 5 mei), klap in 't gezicht;
fig inoeielijIcheid waar men voor „staat",
lastig of beroerd geval.
facet [fasit] ruitje (v. e. diamant), facet.
geestige zetten, kwinkfacetiae
stage!' ; humoristische en obscene geschriften (in boekverkoopers-catalogi).
facetious [fasips] boertig, kluchtig,
moppig, grappig, luimig.
nominate
[feis-valju]
face-value
waarde.
facial PeiSial,feiSall gezichts...; gelaats...;
r.)angle, gelaatshoek.
facile [fasil] gemakkelijk, vaardig (tnet
de pen), yin, vlot; meegaand.
facilitate [fasiliteit] verlichten, gemakkelijk inaken, vergemakkelijIcen.
facilitation [fasiliteiSan] verlichting,
het vergemakkelijken.
facility [fasiliti] gem alckelijkheid ; ge•
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mak; vaardigheid, vluglieid, vlotheid ;
ineegaandheid.
facing [feistl] sb lnitenzijde, voorkant;
bekleeding; (ttionw)ops'ag.
facsimile[taksimili] facsimile : getrouwe
nabootsing.
fact [laid] felt; (daad)zaak, werkelijkheld ; F werkelijk !*, in point of
werkelijk ; in cv, inderdaa,i ; feitelijk ;
the,, of the matter is..., de zaak is...
faction [fakSait] factie, partij; partijschap.
factionist [fakSanist] partijganger,-man;
woelgeest.
factious [fakSas] partijzuclitig, woelziek, oproerig, muitzielc.
factitious [faktips] nagemaskt.
factitive [faktitiv] factitief, causatief
(spraakk oust).
factor [fakta] factoor, agent; factor".
factorage [faktarid3] commissielooti.
factorship [faktaSip] factorschap, agentuur.
factory [faktari] factorij; 'fabrielc.
factotum [faktotitoni] factotum, albe•
schik, duivelstoejager.
factual [faldjual] feitelijk, feitetf...
facultative [takalteitiv] facultatief.
faculty [fakalti] vermogen ; macht,
machtiging ; bevoegdheid ; faculteit ; the
Faculty, de medische faculteit.
fad [fad] stokpaardje, grit, manie.
faddist [fadist] maniak.
faddy [fadi] gaarue een c, f ander stokpaardje berijdend, grilziek.
fade [feid] vi verweiken, verleppen, verschieten ; verbleeken ; c, (away), verflauwen, (weg)kwijnen, wegsterven; F
verciwijnen ; vt doer verwelken, enz.; c,d
cheeks, fletse waugen.
faecal [fikal] faecaal.
faeces [tisiz] grondsop, bezinksel ; faecalien, nitweroselen.
Faerie, cvy [feri] sb feeenrijk ; als aj:
droom...
fag [fag] vi zich afsloveti, zwoegen ;
dienen;
vt cv (out), door arbeid
als fag
uitputteu, afmatten ; fielder (bij cricket);
sb vermoeiend (koelie)werk; sloof, Nver lcezel ; schooljongen die een oudereu
leerling zelcere diensten moet bewijzen;
S sigaret.
fag-end [fag,-end] zelfkant, rafeleind ;
niteinde, nitschot.
faggot, fagot [fag t] sb mutsaard, takkenbos ; bundel ; vi :tan bosses binclen.
Fahrenheit [farait(h)ait] Fahrenheit.
faience [fajarls] faience-porcelein, pla•
teel(werk).

fairly

fail [fell] viontbreken ; mislukken, •gaan,
-loopen ; niet oilkonien, missen ; falen,
een inisstap doers ; acitteruitgaan, minder worden, verzwakken ; to kort schieten ; failleeren ; blijveu steken, niet vender kunnen ; niet slagen (bij examen),
afgewezeu worden ; c, of, niet bereiken ; vt teleur stellen ; in den steels lateti,
begeven (v. krachten); Met voldoeu aan,
in gebreke blijven, niet hint= ; you
cannot (,) to..., gij moet wel...; sb
without cv, zeker, zonder mankeeren.
failing [feilitl] prep in : c, this, bij
niet gebeureu ; cv whom, bij wiens
ontstentenis; sb foot, zwak, gebrek,
tekortkoming; flanwte; S faillissement.
failure [feilja] mislukking, niet-slagen,
fiasco ; failliet, faillissetnent; verznini,
nalatigheid ; gebrek, mankenient, font,
defect.
fain [fein] aj blij (nit noodzaalc), verlangend ; geciwongen ; lie was fain
to..., hij moest wel... ; ad in : he would
gaarue, met vrengde; vt twenschen ;
c, I!, vrij van (bij spelen).
faint [feint] aj zwak, verzwakt, uitgeput, (afge)niat ; flauw(hartig), laf ; zwoel
(v. luclit of gear); sb bezwijming, zwijui ;
viverflauwen, (weg)kwijnen ; c, (away),
lit zwijm of in onmacht vatleit, bezwijmen, Haim vallen ; bang zijii ; wing
fit, flanwte.
faint-hearted [feint-hatid] flauw-, lafhartig.
faintheartedness
[feint-hatidnis]
flauw-, lafhartigheid.
fainting [feintiri] bezwijming.
faintness [feintnis] zwakheid, flauwlieid.
'fair [lea] sb jaarmarkt, kerinis.
qair [fea] aj schoone, mooie, fraai ;
blond ; blank ; goed, gunstig ; (zeer) aannemelijk, billijk ; eerlijk, oprecht ; a cv
copy, een in het net geschreven afsclirift;
cv dealings, fatsoenlijke behandeling;
eerlijk spel ; acv fortune (number),
een ,aardig" fortuin (getal); co , play,
eerlijk
' spel ; the ce., (sex), het schoone
geslacht ; be in a c, way to, op den
goeden weg zijit out; mooi op weg zijn
oil; c, and square, eerlijk, ronciuit ;
by c, means or foul, tot elketi prijs,
het koste wat het wil ; sb( eerie schoone
(vrouw), beaute; ad mooi; eerlijk ; gelijk,
vtak ; copy (,), in het net schrijven ; cv
and softly, zachtjes aan.
(fairing [ferils] kerptisgiIt , kermis.
fairish [feriS] tatnelijk goed of aardig,
fairly [fe/lill eerlijk, oprecht ; onpartij-
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dig ; betamelijk; nog al tamelijk, vrij ;
bepaald, werkelijk, feitelijk ; c, (and
squarely), goed en wel, totaal, gelteel
en al.
fairness [feanis] schoonheid; blondlieid;
eerlijkheid, billijkheid.
fair-spoken [fea-spoulc'n] minzaant,hoffelipc.
fairway [fea-wei] vaarg,eul, •water.
fair-weather [f ea- web] itt : c' friends,
vrienden niaar niet in den nood.
fairy [feri] sb toovergodin, fee ; als aj :
fee-aclitig, tooverachtig, toover...
Fairyland [Fernand] feeenrijk.
heksenkring.
fairy-ring [feri-rig]
fairy-tale [feri-tell] sprookje.
faith [feil)] geloof, (goede) trouw ; be-,
vertrouwen; (eere)woord; bad cL , lc wade
trouw ; in c•!, op mijti xvoord !; in good
eerlijk, te goeder trouw ; on the
that..., vertrouwende dat...; ij waarachtig !, waarlijk !
faithful [feij, ful] (ge)trouw, (Yeloovig ;
the (,), de geloovigen : Al'ohaintnedanen.
faithfully [feij)fuli] (ge)trouw ; yours
cv uw onderdanige, uw dw. dr.; S de
otidergeteekende.
faithless [feij)lis] trottweloos ; ottge[heid.
loovig, niet geloovend.
faithlessness [feik.lisnis] tronweloosfalce [feik] S ontduilcing, list, kneel),
foefje; truc; bedriegelijke namaalc, namaalcsel Il bocht(slag) van een touw;
vt S oplappen, opknappen (als nieuw);
knoeien met, nainaken; vervalschen, beetHeinen; (be)stelen Il opschieten (een
touw).
fakement [feilcmant] bedriegelijke nainaak, vervalscht stulc, (boeren)bedrog.
fakir [fakia] fakir.
falcated [falkeitici] A sikkelvormig.
falchion [folSait] kort kroinzwaard.
falcon [fotIcan, folc'n] valk.
falconer [folcana] valkenier.
falconet[ferkanit] Zs* smelleken ;
falkonet : 'dein veldstulc.
falconry [tolcanri] valkenjacht.
falderals [faldaralz] kwikjes en strikjes, tierelantijittjes.
faldstool [foldstal] faldistorium, soort
prie-dieu (voor den bisschop); ktiielbank ; lezenaar (voor de litanie).
fall [Vol] vi valleno, neer-, vervallen ;
nit-, ontvallen ; neerkomen ; dales, verminderen, afitenten, zdkIcen ; komen te
vallett®; sneuvelen; md due, vervallen
(wissel); c, ill (in love), zielc
Hefd) worden ;
short, oprr.ken ; c, I

fallacy
; his
a-weeping, beginnen te
CV
face fell, ziju gezicht betrok;
aboard of, 0 in aanvaring komen
'net ; c, astern, 0 acitterblijven ;
away, afvallen®, vervallen ; afvallig
worden ; c, back, wijken, terugtreden,
-deinzen; have something to c•., back
upon, een achterdeurtje hebben ; nog

een appeltje voor den dorst hebben ; cv
behind, ten achter raker, achter blijven
bij ; c, down, zich eerbiedigen nederwerpen; c, front, scheiden van, zich
onttrekken aan, afvallig worden van ;
.co, in, invallen ; instorten ; vervallen,
ophouden, afloopen (v. contract); X aatttreden ; cv in love (with), verlieici worden (op);
in with, (aan)treffen,tegen
't lijf loopen; stooten op (den vijand);
zich voegen naar (iemands inzichten),
ineegaan met (een voorstel); c% into,
vallen of unloopen in; vervallen tot ; cv
into line, X aantreden;fi.zzich aansluiten ; c, into a rage, woedend worden;
1%' foul of; rz:itt aanvaring komen stet;
in botsing komen net ; te lijf gaan, assvallen"; c, short of, te lcort schieten in,
niet toereiketici ziju voor,niet beantwoorden aan, blijven beneden (de verwachting); r, off, af val len®, vervallen, achteruitgaan; \vijIcen; afnemen; afvallig worden ; friends c, off in adversity, in
tegenspoed worden de (onze) vrienden
afvallig; cv on,(aan)treffen,stooten op;
aan-, overvallen, aangrijpen, een aanval
does op ;
on evil days, slechte tijden
doormaken ; c, out, uitvalleno; komen
te gebeuren ; ruzie Icrijgen (met with);
c, out of use, in 011b1 till( rake!' ; cv
over, oinvallen ; a over collar, een
omliggende kraag ; cv through, in het
water of in duigen vallen, inislukken,
vallen (v. voorstel of mode); c, to, aanpalcicen, ass 't werk gam! ; toetasten ;
c../ to bits (pieces), sink-, tiiteenvallent2 ;
c, to the crown, aan de kroon yenvallen; c, to talking, beginnen te
prates ;
under, behooren tot, vallen
onder (een Hasse); co, upon, zie fall
on; c, within, vallen binnen of outer ;
sb val ; verval, belling; neerdaling ;
daling ; waterval; unwatering; ondergang, dood ; de zondenval ; Am herfst ;
endless (%), dRA looper.
fallacious [fdleiSas] bedrieglijk, misleidencl ; cv reasoning, drogrede!leering.
fallacy [falasi] valsche schijn, bedrieglijIcheid, bedrog, de drogrede, d wantbegrip.
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fancy

fal-lal [fal-lal, faial]

rvs, kwikjes I fa tniliarize [fdmiljaraiz] vt gemeenzaam
en strikjes, tierelantijntjes.
inaken of vertrouwd makes (met to,
fallibility [falibiliti] feilbaarheid.
ivith); vi rich encanailleeren.
fallible [fali WI] feilbaar.
family [famili] (huis)gezin, huis ; fatni.
falling [folirl] aj vallend; cti sickness, liee; geslacht ; his rvi, ook : zijn nagevallende ziekte • sb val ; afval.
la ten betrekkingen ; of cv van goede
fall-off EfOl-cd achteruitgang, afname,
familie ; in a r, way, (heel) familiaar ;
vermindering.
she is in the ((,)-way, zij is in Befalling-off [foliri-cf] vermindering, ach- zegencle omstandigheden.
• teruitgang.
family-bible [fa
huisbijbel.
fallow [talon] aj vaalrood, vaalbruin
family-hotel [famili-hotel] hotel-penbraak ; sb braakland ; vt braak land besion.
ploegen•
family-man [famili-matt] iemand die
fallow deer [falou-dia] dainhert.
vrouw en kinderen heett, huisvader;
Fa linouth [fa lin.91/] Falmouth.
huiselijk man.
false [fols] valsch, on waar, onjuist, ver- family-tree
geslachts,

keerd ; onecht ; pseudo..., trouweloos, ontrouw (aan to); acv alarm, een loos
alarm ; acv bottom, een dubbele (looze)
bode!n ; a c, position, een scheeve
verhouding ; a c, step, een inisstapt2.
false-hearted [fols-liatid] valsclr.
falsehood [folsilud] valschheid, leugen.
falseness [folsnis] valschheid.
falsetto [folsetou] . 3" falset(stem).
falsifiable [folsifalabl] vervalschbaar.
falsification[fOlsifikeitan]vervalsching.
falsifier [folsifai9] vervalscher.
falsify [folsifai] vervalschen ; logenstraffen, beschamen (v. verwachtin gen),
verbreken, schenden
woord)a.
falsity [folsiti] valschheid ; onjuistheid,
onwaarlieid•

boom.

famine [fainin] hongersnood; schaarschte, gebrek, nood; house c,, wortingnood.
famish [twilit] vt uithongeren, verliongeren later; vi (ver)hongeren ; c, for,
hunkeren naar.

famous [feinias] vermaard, beroeind,

berucht ; F fameus, prachtig,, magui fiek.
famously [feimasli] F fameus, prachtig,
magnifiek.
famulus [fainjulas] dienstbare geest,
handlanger.
fan [fan] sb wan ; waaier; blaasbalg ;
ventilator; vt wa linen ; waai en, 'melte
toewuiven ; aanwalckeren, aanblazen.
fanatic [fanatik] ajfanatielc, dweepziek ;
sb (godsdienstige) dweper, fanaticus,
Falstaff [folstaf] Falstaff.
geestdrijver.
Falstaffian [folstatiall] Falstaff...
fanatical [fonatikol] zie fanatic.
falter [folta] strompelen; stanielen, scot- fanaticistn[fenatisiz'm]dweperij, geestteren ; haperen, weifelen, wankelen 5 , cv
drijverij, fanatisine.
out, haperend zeggen of uitbrengen.
fanaticize [fanatisaiz] vi dwepen ; vt
faltering Efoltarit0 }tapering, weifeling, dweepziek !oaken, doers dwepen.
aarzeling.
fancied [fansid] in de verbeelciing befalteringly [foltarit3li] strompelend ; staand, ingebeeld, gewaand; geliefkoosd,
stotterend, haperend ; weifelend.
geliefd, gezocht ;
rights, verineencle
fame [feint] faam, vermaardheid, be- rechten.
roeindheid ; roem, naain ; gerticht.
fancier [fansia] liefliebber, kweeker
famed, [feimd] befaaind, beroemd, ver(v. vogels enz.).
maard.
fanciful [fansihtl] fantastisch ; wo•derfamiliar [familja] getneenzaatn; (wel)lijk, grillig ; denkbeelclig, hersenschinibekend ; vertrouwelijk, vertrouwd, inmig.
ties!; (al te) familiaar ; cv language, fancy [fansi] sb fantasie, ver-, inbeelde oingangstaal ; r, spirit, gedienstige
ding; verbeeldingskracht ; denk beeld,
geest ; it is c, to me, I am cv with
voorstelling, i dee, gedachte; inval, loins ;
it, ik ben er !nee vertrouwd of (goed) (voor)liefde, liefliebberij; lust, zin; sinaalc;
bekend; sb gemeenzame vriend, verthe cv , de amateurs (voora I van het
trouwde (vriend), intimus; gedienstige
boksen); our cv, ooze fa voriet (bij wedgeest verklikker van de inquisitie.
rennet* catch (hit,strike, take) one's,
familiarity [familjariti] gemeenzaam- cv, in iemands smaalc vallen ; take a
heid, vertrouwelijklieid, vertrouwdlieid ;
cs, to, lust of zin(nigheid) krijgen (in);
familiariteit ; r, breeds contempt,gethey took a cv to him, zij kregen,
meenzaamheid k wee kt min achting.
net hem op ; vt rich verbeelden,
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voorstellen, warren, denken, zich een fantigne [fantig] S herrie; beroerde
boel; landerigheid.
denkbeeld vormen van; zin krijgen of
hebben in, houden•van, weg loopen met ; far [fa] aj ver, afgelegen; sb in : by
verreweg; from (,), ver, ver weg; ad
(duiven enz.) fokken (uit liefhebberip;
veel; c, (and away)
ver, verre(weg),
co, (this), stel je voor !; vr c, oneself,
the best, verreweg de beste ; c, and
zich wanen ; geen geringen dunk van
near, cv and wide, wijd en zijd, lieinde
zich zelf hebben, met zich zelf ingenomen
en ver ; c, from it, verre van diet' ; cv
zijn ; als aj: fantasie...
more, veel meer ; c, off, ver weg ; ver;
fancy-articles fatisi-atik'lz:1 galantecv
other, (ge)heel tinders; as as, tot
rieen ; nouveautes.
aan, tot ; as (so) (N., as, voor of in zoofancy-ball[fansi-bol] gecostunteerd bal.
ver ; so coy , tot zoover, tot bier, (tot)
fancy-cake [fansi-Iceik] taart.
dusver; so c, from..., wel verre
fancy-dress [fansi-dyes] costuum (voor
In so ce, as, voor zoover.
gemaskerd bal).
fancy-fair [fansi-fea] liefdadigheids- farad [farad] fr farad.
farce [fas] sb klucht2, kluchtspel opvulbazaar.
®fancy-free [fansi-fri] zoo vrij als een sel ; vt farceeren, opvullen.
vogeltje in de Richt ; SH nog vrij (van farcical [fasilcal] kluchtig ; c, comedy,
klucht(spel).
Amors pijI), nog onverliefd.
fancy-house [fansi-haus] Buis van on- farcy [fasi] worm : kwade droes in de
huid.
tucht, 1 philanthropische inrichting.
fancy-tnan [fansi-man] vrijer, arrant ®fardel [fadal] bundel, pale, last.
fare [fea] sb vracht, vrachtprijs ; passa(de cceur); souteneur.
fancy-paper [fansi-peip9] luxepostpa- gier, reiziger; kost, voedsel ; gerecht;
vi varen, zich bevinden; zich voeden,
pier.
fancy-price [fansi-prais] buitensporig eten, Leven ; c, forth, vertrelcken, afreizen ; c, well, zich wet bevinden ; het
hooge of fabelachtige prijs.
fancy-stationer [fansi•steiSana] winke- er goed van nemen, goed eten.
lier in hucepostinpier, galanterieen, enz. farewell [feawel] tj vaarwel !, adieu %
sb afscheid, vaarwel.
fancy-sick [fansi-sik] grilzielc, verfar-fetched [fa-fetSt] vergezocht.
liefd.
farina [faraina, farina] bloent van meel;
(Mane [fein] tenipel.
stuifmeel; stijfsel.
fanfare [fanfea, fattfa] fanfare, Iron'.
meet...
pet geschal.
farinaceous [farineiSas]
fanfaronade [fanfaraneid] grootspraalc, farm [fain] sb boerderij, (pacht)hoeve;
verpachting ; pacht (v. e. monopolie);
snoeverij, snorlcerij.
fang [fag] sb slagtand, gifttand ; klauw;
vt (ver)pachten, verhuren ; nitbesteden
tandwortel ; vt vangen, grijpen, (de
(ook:
out); bebou wen; vi boeren.
pomp) aanmaken.
farmer [tania] pachtero, lanclinan, boer.
fanged[farld] net slagtanden of Mau wen farming [fa ► nitl] land bou w ; pacht....
voorzien.
farmost [famoust] verste.
tangle [fat1;_?,- '1] (nieuwste) snufje, gril farm-stead [fam-sled] boerenliofstede.
van de tnode.
faro [ferott] faros.
(anion [fanjan] vaantje.
Faroe Islands [farou-allandz], them),
fan-light[fan-lait] waaiervormig bovende Faroer of Schapeneilanden.
licht.
Farquhar [fakwa, ffik(w)a] Fat'quhar.
fanner [fana] wanner, wan ; blaasbalg. farraginous [fareid3inas] 1:,, emengd.
Fanny [fani] Fransje.
farrago [fareigou]mengelinoes,poespas.
fanon [fattatt] RK tiaraslip ; manipel. farrier [faria] hoefsmid ; paardeharts.
fan-tail [fan-teil] waaierbrander (van farriery [fariari] hoefsinidsbecirijf,linefgas); - as, pauwstaart(duif); zuidwester
sinederii ;• paardenartsenij.
(v. kolendragers).
farrow [tarot]] sb worp biggen ; big ;
fantasia [fantazia, fanteizia]
vi bigger werpen.
fantasie ; X fantasia : Arabisch ruiterspel.
far-sighted [a-saitid] verziend ; ver of
fan tasm [fantaz'm] zie phantasm.
vooruitzi end.
fantastic [fantastilc], cvticzl [-Inca]] fart [fat] T sb veest, scheet ; vi veesten.

e

denkbeeiciig; hersenschilinnig,, fanlas•
tisch, grillig.

fantasy [fantasi] zie phantasy.

farther

[156d] verder ; Farther India,
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farthermost [filoamoust] verst.
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farthest [fant] verste, afgelegenste;
at (the) r..), op zijn hoogst ; niterlijk,

fatherliness

iemand een misdaad aanwrijven; c, a
quarrel upon one, ruzie met ieniand
op zijti laatst.
zoelcen te maken ; vi clichtgaan, sluiten ;
farthing [fa6iri]
stuiver(kopergeld);
c, (up)on, aangrijpen, zicli vastIclainfig cent, duit•
pen aan.
farthingale [faNt3geil]
hoepel• fastening [fasanit3] shiiting , slot, verrok.
binding ; haak, kraut.
fasces [fasiz]
bijlbundel (der faster [fasta] vaster.
lictoreii).
fastidiosity [fastidiositi] lastigheid iii
fascia [faSia] iieervotid fasciae, band, de kerns, kieskeurigheid.
lijst ; zwachtel;
faas.
fastidious [fastiilias] lastig, nioeielijk
fasciateci [faSi-eitrd] verbouden ;
to voldoen, kieskenrig.
vergroeicl•
; fasting [Instill] het vaster.
fascinate [fasineit] befooveren, boeieii, ; fastness [fastnis] vastheid, steviglieid ;
bekoren, biologeeren.
snelheid ; X sterkte.
fascination [fasineiSan] betooveriiig, I fat [fat] aj veto, vleezig, dik ; vruchtbelcoring.
baar; rijk; sb vet ; het vette ; (all) the
fascinator [fasineita] F fopspeen.
c.,./ is in the fire, F non het) je de poppet
fascine [fasin] X fascine, takkenbos. , San het dansen; (live off) the c of
fash [faS] Sc sb soesah ; vt soesah bethe land, B het vette der aarde genieten ;
zorgen.
vt inesten, vet inalcen.
fashion [faSan] sb inanier, wijze, mode ; fatal [feital] noodlottig, rampspoedig,
trant ; soort ; maaksel, fatsoen; vortn,
ongelukkig, cloodelijk ; the
Sisters,
snit ; the
de groote lui; de mode;
de Schilcgodinnen.
after, in a (%), tot op zekere hoogte; fatalism [feitaliz'in] fatalisme.
naar de Engelsche fatalist [feitalist] aj fatalistisch; sb
after the English
mode, op zijn Engelsch; in, out of,...),
fatalist.
Lit de mode; people of (,), men- fatality [fataliti] fatuin, fataliteit ; floodschen vain stand ; set the cv, den toon
lot(tigheid); noodlottige ge betirtenis,
aangeven; vt vormen, niodelleeren, fatonheil, ramp; 500 fatalities, 500
soeneere ► ; pasklaar maken (voor to).
dooden.
fashionable [faSanalfl] in of !mar de fata morgana [fata.mwand] fata mormode ; nienwmodisch; tot de groote
gana :
wereld behoorende.
fate [felt] noodIot; lot(g,eval); onder•
fashion-monger [faSan-Invgga] fat, gang ; the Fates, de Schilcgodinnen;
modegek.
as rei would have it, of het spel sprak.
fashion-picture, mi-plate, mti-print fated [feitid] voorbeschikt, (voor)be•
[faSan-piktSa, pleit, --print] modeplaat. stead.
'fast [fast] sb vaster; ( break one's fateful [feitful] fataal, profetisch ; on.
onthijten; vi vaster c, from, zich
heilzwanger.
onthouden of spenen van.
fat-guts [fat.gvls] F dikbuilc.
-'fast [fast] aj vast, blijvend; kleurhou- fat-head [fat-lied] stoinkop: rnosc. soort
dead, waschecht ; (ge)lieclit,sterk; kracli.
tig, zeer hard; stet, vItig, vlot, loshan. father [faoa] sb vadero; pest; the
dig; F diet) in slaap; the fun was ce, Fathers, de Kerkvaders; c , Coelesti•
and furious, geweldig; a c, liver nits, Pater Coelestinus; c, of the bar,
(man), een viveur, doordraaier; cep
Nestor van de balie, oudste advokaat ;
train, sneltrein; I am cv , my watch ro,s of the city, de vroede vaderen ;
is cep , ik ben vOor,inijn horloge is voor;
the rt, of his country, de vader des
ad vast; hard, flinlc, snel, vIng;
vaderlaiids; c, of the house, oudste
asleep, in diepen slaap; Cc, beside, lid of Nestor van de Kamer ; vt vader
by, vlak mast; play (at) cv and zijn van, een vader zijn voor; als kind
loose, zijii woord Met !louden ; net aatinemen, zicli als den maker,schrijver
eeden spelen; het zoo natiw Met nemen
eiiz. van lets verklaren; c, on of upon,
(in gewetenszaken).
toeschrijven aan.
fast•day [last-del] vastenclag.
fatherhood [fa6ohtid] vaderschap.
fasten [fasan] vt vast ► nake ► , -doer, -zet- father-in-law[faodr-in-lo] schoonvader.
ten, •binden, -leggen; sluiten, dicht doer; fatherless [ffioalis] vaderloos.
vestige ► (een bilk); c, a crime on ore ' fatherliness [fa6alinis] vaderlijkheid.
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favourer [feivara] beguustiger, bevorfatherly [fa3ali] vaderlijic.
fathom [fram] sb vadem ; vt vademen, deraar.
omvatten, bevatten,doorgronclen,peilen' 2. favourite [feivarit] aj begunstigd, geliefkoosd,
lijf..; sb gunstefathomable [faoantabl] peilbaar ,!.
ling(e); favoriet (bij races); favorite;
gron•
fathomless [faoamlis]
deloos".

lieveliiig(e).

fatidical [feitidikal] voorspellend, pro- favouritism [feivaritiz'in] favoritisme,

vriendjesvoorirekkerij ; gunstelingenrefetisch.
gime ; gutistbetoon.
fatigue [fatig] sb afinatting, vermoeid•
[folcs] Fawkes.
Fawkes
held, vermoeienis; X corvee ; vt a ffawn [fon] sb jong hart, reekalf ; of
matten, vermoeien.
fatigue-cap [fatig-]cap] X politiemtits. lichtbruin ; vi (jonge Herten) werpen ;
fatigue-clothing[fatig-lclou3ig] X cor- c on, fig vleien, pluimstrijken ; flilcflooleit, F leicker makes.
veetenue.
fawner [fOna] vleier, pluinistrijlter; F
fatigue-duty [fatig,-djilti] X corvee.
lekkermalcer.
fatting [fatlitl] geniest dier.
fay [fei] sb fee by my cv , SH op inija
fatness [fatnis] vetheid.
[woord.
fatten [fat'n] vi vet worden ; vt vet feal [fil] trouw.
fealty [Haiti] getrouwheid, (leennians)ma ken, mesten.
trouw.
F
dikzak.
aj
vettig,
vet
;
sb
fatty [fati]
fatuity [fatjaiti] onzinnigheid, onbenul- fear [fia] sb vrees, angst ; no c,!, wees
'Haar niet bang !*, for c, of (lest), uit
ligheid, dwaasheid.
fatuous [f aquas] onzinnig, onbenullig, vrees dat ; vt vreezen, duchten, bang zijn
dat ; vi bang zijn ; cv for, vreezen voor,
dwaas, idioot.
zich ongerust 'oaken over; C I cv me,
fattcal [folc'1] strot..., keel...
ik vrees dat...
faucet [ fosit] d5 zwik, (tap)kraan.
fearful [fiaful] vreesachtig, beschroomd;
laugh [16] bah !
vreeselijk ; (..) lest, bang dat.
fault [fOlt] font°, feil, schuld ; gebrelc;
find c, with, berispen, v Men op, Hagen fearless [flails] onbevreesd, ouvervaard,
over, aatimerking(en) malcen op; be at otibeschroomd.
cv, het spoor blister zijn''; be in cv, fearnought [fianot] dilcice fries(jas).
schuldi zijn ; schuld hebben ; from no fearsome [fiasvm] vreeselijk, griezelig.
vitcv of' his, buiten zijn schtild ; kind to feasibility [fizibiliti]
voerbaarheid, mogelijkheid.
a (,), bovetimatig of overdreven goed
zijn (z66, dat het !mast een gebrek feasible [fizib'l] doenlijk, uitvoerbaar,
te does, mogelijk.
wordt).
feast [fist] sb feest, gasbnaal, partij; vi
faultfinder [foltfaincla] vitter.
gastinalen, feestvieren, gastreeren, smutfaultiness [toltiiils] gebrekkiglieid ; on.
lea ; cv on, te fast gaan op, zich verjttistheid, verkeerdheici.
faultless [IOW's] wilder feilen, feilloos. gasten aati`2, (de oogen) weiden aan; vt
onthalen, trakteeren.
(beliept), verfaulty [folti] net lout
feaster [lista] feestvierder ; feestgenoot,
keerd, gebreklcig ; berispelijk,
gast ; gastlieer.
faun [fon] faun, boscligod.
fauna [folio] de fauna.
feat [fit] daad, feit ; wapenfeit ; tour de
OFavonitis [favounias] Favonius de force, toes. Zie oolc featly.
feather [fead] sb ve(d)er, slagpen, plain!;
Westen wind.
school. ; a
spie;
piek (haar);
favour [feiva] sb gunst(bewijs), genade,
in one's cap, fig een pluiin op iematids
begutisting; scii' ijven, letterer ; k lenrep (als blijk van genegenheid enz.), lint,
hoed; in full cv, F in pontificaal ; be
in high cv, zeer opgerniind, in zijii
strip ; ( verlof ; gelaat, voorkomen ; SH
bekoorlijklieid ; do one a(,), een dienst L schik zijn ; cut a (,), het water pluiln•
b!wijzen; in c, of, ten gniiste of bate schnimend doorsnijden ; birds of a c-t,
van; be in c, of, gunstig gezind zijn, flock together, soort.zoekt snort; fine
c,s make fine birds, de kleeren inaken
voor iets zij ; ( tinder (,,,inet uw verden man ; slow flue white c%), zich
lof (welnieenen); vt gunstig gezind zijn ;
lafhartig tootien (geciragen); F Baas
'louden van ; begunstigen ; bevorderen,
steutien, aaninoedi,;en; bevoorrechten;
vreten ; vt net veeren versieren, •dek•
ken, bezetten ; bevederen; one's cod nest,
,.Yelijken op (v. gezicht), slachten.
zijn schaapjes op liet droge brengeu;
favourable [felvarab'l] gunstig.

feather=bect

217

ct., the oars, schuinleg,gen; vi veeren i feeble-minded

felicitation

[fibl-maindid] zwakkrijgen ; ruien ; runnen ; markeeren (v. , hoofdig, zwakzinnig ; wankehnoedig.
feed
[lid]
vt
voedene,
spijzen ; voeren ;
e. jachtliond); zich (pluimend) ontplooien.
(laten) weiden; fig koesteren; c, the
feather-bed [feaa-bed] veeren bed ; a
(..., soldier, F soldaat, die een bruin fishes, F de vischjes voeren : overgeven
(v. zeeziekte); c, down, afgrazeu; vi
leventje heeft.
feathered [feaad] be-, gevederd, vlug, zich voeden; eten ; c, on, !even van,
teren op, zich voeden inet; c, tip, (vet)sue!.
nester ; be fed up with, F zijn bekomst
feather-head [feb-lied] lichthoofd.
feather-poke [fe3a-pouk] ge staart- hebben van, ben zijn van ; sb voe(de)r,
fourage; maal(tijd), eten ; onderhoud,
mees.
feather-weight[feb-weit]veertje; tikje; portie; at one ,,,, in emus; out at c,,
in de W'ei ; be off one's ,-,, geed eet.
lichtste belasting (bij handicap); lichtste
lust hebben, zijn eetlust kwijt zijn.
jockey; boxer van het lichtste gewicht;
feeder [fida] voeder, eter ; vetweider;
pewter.
voediugskanaal, zijrivier; zijlijn (van
feathery [feoari] met veeren versierd
spoor); slabbetje; #R% inlader, aanvoerof bezet, be-, gevederd.
featly [fitli] aardig, net ; vlug ; !mildly,. vats, hopper.
feature [fitja] sb gelaatstrelc, trek; fig feed-heater [fid-ltita] 4'R‘ voorwaruter.
hoofdtrek, glanspunt, the m-, of the fee-farm [fi-fam] erfpacht.
country is the river, wat het merst fee-law-1pm [fi-fo•frAn] hap !, hoe, hoe !;
als sb: bangmakerij.
(best, niooist) uitkonit is de rivier; vt
een beeld geven van, karakteriseeren. feel [fil] vt voelen, bevoelen, gevoelen ;
betasten ; c, one's ground (way), op
feaze [fiz] ontrafelen (v. touw).
den last of gaan; fig zijn voelhorens
febrifuge [febrifjtid3] koortsverdrij.
uitsteken, het terrein verkennen ; ,..,
vend(middel).
one's legs,begititien te staau (v. e. kind);
febrile [fibril] koortsig, hoorts...
zich vrij (kunnen) bewegen; vr in : c..,
February [februari] Februari.
oneself, zich voeletie; vi (zich) voelen ;
fecal zie faecal.
aanvoelen ; c, after, voelen, tasteud
feces zie faeces.
feckless [feklis] Sc zwak, zonder ester- zoeken naar, op den tast zoeken naar;
c, for, (tastend) zoeken naar; voelen
gie, futloos, waardeloos.
feculence [fekjulans] troebelheid, drab. voor, tneelij hebben met ; X voeling
zien te krijgen 'net; c, with, neevoelen
bigheid.
!net, deelen in iemands teed ; sb gevoel,
feculent [fekjulant] troebel, drabbig.
tast ; het aanvoelen ; take a ,,, at (the
fecund [felcand] vruchtbaar.
X voeling zien te krijgen 'net ;
enemy),
fecundate [felcandeit, filcandeit] vrucht- i
baar maker, bevruchten.
I do not mo up to it, ik lieb er geen
lust in.
fecundation [fe-, filcandeiSan] vruchtfeeler [fila] voeler, voelhoorn; throw
ba 4rmaking,, bevruchting.
fecundity [fikDnditi] vruchtbaarlieid. out acv, een proefballonnetje oplaten,
fed [fed] veil. tijd en yeti. deelw. v. feed. een balletje van lets opgooien.
federal [fedaral] federaal, bondgenoot- feeling [filirl] aj gevoelvol, gevoe14,Y •
schappelijK, bonds...
sb gevoel ; c,s, gevoelens.
ifederate [fedarat] aj gefedereerd, ver- fee-simple [11-sinip'i] vrij leen; eigen[dom.
bonden, vereenigd.
feet [fit] iueerv. van foot.
"federate [fedareit] vt tot een staten- feign [feiti] vt veinzen, voorwenden,
huichelen ; namaken; a c■-)ed hand, een
bond vereettigen; vi een statenbond vorverdraaide hand (v. schrijven); vi veinmen, zich vereenigen tot een eedgenootzen, huichelen.
schap.
federation [fedareiian] (staten)bond, feignedly [feinidli] geveiusd.
eedgeuootschap.
feint [feint] sb veiuzerij, List; voorwend.
federative [fe'tlarativ] federatief, bond- set ; schijnbeweging; vi een schijnbe ,
weging maker.
genootschappelijIc.
fee [fi] sb teeu(goed); loon, safaris, (felicitate [filisiteit] verblijden, gelnk lc ig maker; c, on, net i ets gelukhonorarium ; leges ; schoolgeld ,• vt salawenschen.
rieeren, honoreeren, beloonen, betalen;
felicitation [filisiteiSan] gelukwen(C ontkoopen, huren.
feeble [fib's] zwak.

felicitous
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felicitous [filisitas] gelulckig (gevonden,
bedaclit, gekozen).
felicity [tilisiti] gelnk(zaligheid); felici•
ties, gelukkige vondsten, gedachten enz.
feline [filain] als eel) kat, katten..., katachtig, poezig ; poeslief.
,Felix [filiks] Felix.
Jfell [fel] vel, fluid heuvel, berg.
t2 C)fell [fel] fel, wreed, woest
'fell [fel] vt vellen, neervellen ; sb liet
gevelde bout, veiling.
fell [fel] verleden tijd van fall.
feller [feta] yeller, houthalcker P voor
fellow.

fellmonger [fel-tuvilga] huidenkooper
(inz. schapenhuiden); vellenploter.
felloe [felon] velg (v. e. rad).
fellow [felon] sb maat, makker, kame, raad ; kerelo vent, kwant ; andere of
gelijke (van twee),
weerga ; lid (v. ge'
nootschap), lid van eel' van de colleges
aan de Hoogescholen; gepromoveerde,
die van eel; „beers" geniet ; vi paren,
passel), bij-, bijeenhooren.
fellow-commoner [felou-komana] student die met de fellows aanzit.
fellow-creature [felou-leritSa] inedemensch.
fellow-feeling [felon-filit3] medelijden,
inedegevoel, sympathie.
fellowship [felouSip] kameraacischap(pelijklieid),collegialiteit; broederschapo,
congregatie; deelgenootschap; omgang,
gentee ► schap; lidmaatschap (v. college);
bears (v. ejellow); gezelschapsrekening;
good (,), kanteraadschappelijkheid.
fellow-soldier [felou•souldja] wapenbroeder.

fellow-student [fe:ou-stjildant] medestudent, schoolmakker.
fellow-subject [felon-sybd3alet] medeonderdaan.
fellow-worker [felonkameraad,
collega, ® mede•arbeider.
fell-wool
blootwol.
felly [fell] velg (v. e rad).
elo•de-se [felon-di-si] jar zelfmoord(enaar).
®felon[felan]aj inisdadig, s ► ood,wreed,
onmenschelijic ; doodelijk ; sb inisda diger, booswicht H tijt.
.felonious [felounias] inisdadig.
felony [felani] (hals)misdaaci, straf bare
hand eling.
felspar [felspa] veldspaat.
;felt [felt] sb vilt, vilten hoed ; of vilten ;
vt ville ► i, tot vilt inaken.
felt [felt] verl. tijd en verl. deelw. v. feel;
few ttle [tinteil]aj vrouwelijk, vronwen....

fenugreek

wijfjes...; N dog, teef; cv screw, noer ;
cv slave, slavin; sb P vrouw(spersoon),
vrouwinensch; wijfje (v. dieren).
feine [fent] fur vrouw ; cv covert [kuvat] gelmwde vrouw; cv sole [- soul]
ongehuwde vrouw, weduwe.
feminine [fentinin] vrouwelijko, vet- wijfd ; cv rhyme, slepend rijin.
femininity [fetnininiti] vrouwelijkf held, verwijfdfetninity [tentiniti]
heid; de vrouwen.
§femoral [femoral] dij...
§femur [fima] dijbeen; dij (v. insect).
fen [fen] inoeras, veil; the Fens, inoerasdistrict in Canibs.
fence [fens] sb schutting, iieining, haag ;
beg, pagger X (zelf)verdediging; liet
schernien; fig schema, bescherming, beschutting ; S bergplaats of heler van gestolen goederen; sit (stay) on the
Anz eel) af wachtende houding aannemen,
zich onzijdig [louden, de kat uit den
boom lcijken; vt omheinen ; beschutten,
beschermen, verdedigen (tegen against);
pareeren 2 ; ce, one's answer, ee ► slag
out den arm 'louden ; ry about (in,
rotund, up), omheinen, ompaggeren ; rod
off, afkaveeren, afslaan vi schermen;
'
cv with
S in gestolett goed handelen;
a question, ontwijken.
fenceless [feuslis] openliggend, onbeschut, onbescherind.
fence-month [fens-111ml)] oorspr. gesloten jachttijd (gedurende 30 dagen);
verbodeii tijd van visschen enz.
fencer [fenss] schemer.
militie ter
fencibles [fettsi Wiz]
verdediging van het land, tandweer.
[fensit3]
het
schermen,
schertnfencing
kunst ; Ant ontheining.
fencing-master [fensitkinasta] schermeester.
fencing-pad [fensirk pad] borstleer,
plastron (voor den sche ► er).
verfend [fend] af weren, weerstaan;
dedigen ; cv for oneself, voor zicli zelf
zorgen ; cv off a boat, eel' boot at'louden.
wrijthout.
fender [fends] haardrand ;
§fenestral [finestral] venster...
Fenian [finiall] of Ierscli ; Feniaa nsch ;
sb Ier; Fenian : aanhanger van de Lersch e revolutionairen.
fennel [festal]
venkel.
fenny [fe ► d] moerassig, inoeras...
fen-pole [fen-potil] polsstok.
fent [fent] split in eel) japon (aan den
hals).
fenugreek [I enjugrik]
fenegriek.
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feoff [fef] leen(goed).
feoffee [tell] leenhouder, leenman.
feoffer [tefa] leengever, leenheer.
feoffrnent [fefmant] leengeving, beleening.
ferocious [fireiSas] hoogst vruchtboar.
Ferdinand [fficlinand] Ferdinand.
®fere [Ha] niakker, kameraad.
ferine [firain] wild, woest ; ongetemd;
beestachtig.
Feringhee [firiggi] El Europeaan,
blancla (Portugeesche) sinjo.
ferment [filinant] sb gist ; gisting.
`'ferment [fi}inent] vt doers gisten; vi
gisten.
fermentable [fiimentabl] lcunnende
gisten.
fermentation [fbinanteiSan] gisting.
fermentative [timientativ] gistig, gisfern [Um] varen(kruid). . [tend.
fern-owl [ffin-aul]ggtiachtratel, geiteninel ker.
ferny [ffini] net varenkruid begroeid,
rijk aan varens.
ferocious [fIrouSas] woest, wild, verscheurend ; wreed.
ferocity [firositil woestheid, wildheid,
wreedheid.
ferrel [feral] zie ferrule.
ferreous [ferias] ijzeraclitig, ijzerhoudend.
ferret [ferit] sb Ap fret II lint vankatoen
of zijde; vifretten; snuffelen ; vt
out,
nitdrijven, nitjagen ; uitvisschen, nitvorsclten ; opscharrelen, ontdekken.
ferrety [teriti] fretten...
ferriage [feri-id3] veergeld.
ferro-concrete[ferou-konkrit] (van) gewapend beton.
ferruginous [ferfid3inas] ijzerhoudend.
ferrugo [ferfigou] ijzerroest; roest.
ferrule Derail metalen ring (aan een
toes, rotting, slob), beslag.
ferry [feri] sb veer, veerrecht; vt overzetten, overvaren.
ferry-boat [feri-bout] veerpont.
ferry-bridge [teri-brici3] traject, stootnpoutveer (voor treinen).
ferry-man [feri-man] veerman.
vruchtbaar.
fertile [fbtil,
fertility [fiitiliti] vrochtbaarheid ; prod ucti vitei t.
fertilization [fi)tilaizeiSan] vruchtbaarmaking ;
bevruchting.
fertilize [fhtilaiz] vruchtbaar waken;
bevruchten.
fertilizer [fbtilaiza] bevrtichter; inest(stof).
ferula [ferula], fertile [ferjul] sb

feudal

plak 2 ; lange span( (heelk.); vt met de
plak geven.
fervency [ffivansi] your, warinte, drift.
ferventLfhvanti vorig 2, warm, brandend.
®fervid [ffivid] heet 2, gloeienc1 2, vurig.
®fervidness [ffividiis] hitte, drift, ijver.
fervour, fervor [fDva] hitte, ijver, drift;
your, gloed.
fescue [feskju]
zwenkgras;
wijsstoic.
faas, koppel.
fesse [fes]
festal [festal] feestelijlc, feest...
fester [testa] vi (ver)zweren, etteren ;
(ver)rotten, (i11)1mill:et - en, invreten; vt
doeu zweren; sb verzwering;figkanker;
C fistel.
festival [festival] aj feestelijlc; feestelijlc
gestemd, vroolijk; feest...; sb feest(vie•
ring) ; feestdag ; muziekfeest.
festive [festiv] feestelijlc, feest,..
festivity [festiviti] feestelijklieid, festiviteit ; feestvrengde.
festoon [festfin] sb festoen, loofwerk,
guirlande; vt festonneeren; met guirlandes enz. behangen.
fetch [fetS] vt (be)naleno, biengen ; opbrengen; toebrengen ; bereiken ;fig (in)pakken, inpalmen (het publiek); slake!'
(een zucht); that c,ed her, dat stal
liaar hart ; c, and carry,apporteeren ;
c, a bound, een sprong doe!' ; c, one
a box on the ears, geven ; to, a circuit (compass),. een out we,Y maken;
c, the pump, aanzetten; c, up, oplia; inhale!' ; doers blijven staan, tegenhouden ; opgeven (slijin enz.) ; vi pakken,
effect maken; c, up, blijven staati of
steken, stilhouclen, ankeren, (ergens)
aatileggee; sb kneep, true ii evenbeeld,
dubbelganger.
fetching [fetSit3] pakkend, boeiend.
fete [feit] sb feest(dag), R1( naamdag;
vt feteeren, feestelijlc onthalen.
fetid [fetid, fitici] stinkend.
fetish [feti$, fitiS] fetiscit'2.
fetlock [fetlok] vetlok.
fetor [fita] stank.
fetter [feta] sb keteti, 'cloister, boei
(sail den voet); blob aan 't been ; vt
ketenen, kluisteren, boeien ; binden'2.
fettle [fet'l]sb in : in good (fine, high)
c,, in uitstekende conditieo; vt school'.
waken, oppoetsen, in orde brengen; afrossen.
fetus [fitas] foetus, ongeboren vrticht.
feud [fjOd] vijandschap, twist, vete li
leen(goed).
feudal [fjficial] feodaal, leenroerig; c,
system, leenstelsel.
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feudalism

feudalism [fjilledaliz'tn] ieenstelsel, leen-

rent,
leenroerigheid.
feudality
feudatory [fjudatari] aj feodaal, leensb leenman.
roerig,
feu-de-joie [Fr] vreugdeschoten,
fever [tiva] sb !worts ; low c%), binnenkoorts; spotted cv, vIektyphus; vt de
koorts doen krijgen.

home, zijn beminnelijkheid aan den
kapstok hanger zoodra men flails komt ;
play first cv, de eerste viool spelen;
play second cv, een ondergeschikte
rol spelen; vi vioolspelen, F fiedelen;
cv about (at, on), friemelen (futselen)
aan; cv away, erop los strijken; cv
with, spelen, scheme!' met (zijn handschoenen, enz.); vt in : cv away, ver-

leuteren.
moederkruid,
feverfew [fivafja]
feverish [fivariS]lcoortsachtig; koortsig. fiddle-bow [ficl'I-bou] strijl<stok.

feverous[fivaras] koortsachtig, koortsig; fiddlededeepid'Idicilonzin, malligheid,
lane.
koorts...
sb benzeling;
[fiva-trap] koortshol, -nest. fiddle-faddle
wissewasje; gewauwel; gefutsel, gefew [tjil] weinig ; a c,,eenige weinige;
pruts; leut(eraar); aj prullerig ; ij larie%
een paar, enkele; S Met gering, gees
vi benzelen, futselen, prutsen.
klein beetje; a good (,), F Met weinigets, heel wat; some cv , een paar ; the fiddler [fidla] vioolspeler, speelman.
de weinigen, de enlcelingen ;c, and fiddlestick [fidl-stik] strijkstok ; c■is,
lark, gekheid.
far between, zelcizaam, weinig voor(viool)snaar.
komend ; the r■ier, the better, hoe fiddle-string
minder, hoe liever (beter); at the cv fidelity [fideliti] getrouwheid, trouw;
natuurgetrouwheid, waarheid.
est, op zijn minst.
fewness [fjitwit -1.s] gering getal, geringe fidget [tic-13h] sb zentm. achtige gejaagd-

fever-trap

hoev eelneid.

fey [fei] Sc den dood nabij, veep.
fez [fez] fez, Turksche inuts.
fiasco [fiaskou] fiasco.
fiat [faint] fiat: goedkeuring, besluit.
fib [fib] sb leugentje; jokkentje

slag;

tell c,s, jokken; viliegen, jokken fl slaan.

fibber [fiba] lengenaar(ster), jokkebrok,

jokker.
fibre [faiba] vezel ; wortelliaar.
fibril [faibril] vezeltje ; haarwortel.
fibrin [faibrin] fibrine: vezelstof.

held, ongedurigheid, onrust (ook zen wachtig, gejaagd persoon); have thews,
niet stil 'umet] zitten ; vi zich rusteloos
been en weer bewegen, niet stiff zitten,
(zenuwachtig) draaien; vt zenuwachtig
waken.

fidgety [fid3iti] onrustig, ongedurig,
niet stil kunnende zitten.
fidibus [fidibvs] fidibus.
fiducial [faicijuSal] fiduciair ; vertrou-

wend.
fiduciary [faidjuSari] aj fiduciair, van
vertrouwen ; vertrouwd ; sb vertrouwde,

fibrous [faibras] vezelachtig, vezelig.
pandhouder (met last van overgifte).
fibster Dibstal zie fibber.
§fibula [tibjula] lcuitbeen.
fie [tai] foci ! bah
fickle [tWI] wispelturig, wuft, grillig. fief [fit] leen(goed).
field [fild] sb veldo, akker, stuk land;
fickleness [fik'Inis] wispelturigheid.
fIckly [filch] wispelturig, wuft, grillig.
slagveld ; terrein ; cricketveld, at de
fictile [tiktil] aarden, leemen ; kneedcricketspelers ; de gezainenl•jke jachtstoet of renpaarden minus de favoriet;
baar, vormbaar; c , art, pottenbalckers. kunst.
f back the c%), op alle paarden wedden;
fiction [filcSan] verdichting, verdicht
keep the cv , het veld behouden, stand
verhaal ; verdichtsel, verzinsel ; fiche.
'louden, zich staande 'louden ; te velde
fictitious [fiktiSas] verdicht ; verzonnen,
blijven; lead the cv, op de vossenjacht
tictief, gefingeerd ; voorge wend, gevooraan rijden ; take the cv, te velde
veinsd ; onecht, valsch.
trek ken ; win the cv, den slag witmen;
fictive [fiktiv] vormend, scheppend ; verin the cv, op het terrrein ; op het slagdicht, fictief ; ce, name, verzonnen, aanveld ; in the cvs, op het land, baiter;
genomen naam; cv tears, geveinsde
beat one out of the cv, het veld doer
Ira nen, krokodillentranen.
ruitlien ; vi & vt fielden (bij cricket).
fid [lid] g slothout ; hompje.
field-allowance [fild-alauans] X (exfiddle [fid'1] sb viool, vedel ; F fiedel;
tra) toelage, toeslag.
the (-,s, 0 de slingerlat en ; hang up field-book rtilci- Mc] veklboelc (voor
one's cv, de Tier aan de wilgen Itangen ;
landmeters).
hang up one's (o, when one comes field-day [fill-clai] X manoeuverdag ;
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field-fare

fig groote dag, (lag van bijzondere

field fare [fild-fea]

krainsvogel.

y ield glass [fild-glas] veldkijker.

[fild-indfal]

veldinaar-

schalk.

field-mouse [fill-maus] veldinuis.
field-officer [fill-ofisa] hoofdof !icier.
field-piece [Hid•pis] veldstuk.
fieldsman[fildzman] fielder (bij cricket).

fieldwork Dildwi)k] X veldschans.
fiend [find] booze geest; duivel'i, de
Booze.

fiendish [findiS] c..like [-lalk] duivelachtig, duiv elsch.

fierce[fias] woest, wild, woedenci; %%Teed;
onstuitnig, heftig, fel.

fierceness [fiasn'is] woestheid, xvildheid,
wreedheid; woede; heftigheid, felheid.

fieri facias [faiari-feiStas] jur d wangbevel, bevelschrift.

fieriness [fairinis] drift, vurigheie.
fiery [faint] vurig'2, vlammend, gentakkelijk ontbrandbaar ;

fife [fail] sb piccolo(fluit), pijp; pijper;
vi & vt pijpen.

fifer [faifa] pijper.
fifteen rfittin] vijitien.
fifteenth [Manly] vijftiende (deel).
fifth [fill)] vijfde; am, quint; c, monarchy men, Puriteinsche dwepers, die
het duizendjarig rijk verwachtten (±
1650).

fifthly [fifj)Ii] ten vijfde, vijfdens.
fiftieth [finial)] vijftigste (deel).
fifty [fifti] vijftig; the fifties, de jaren
tusschen (13)50 en (18)60.

fig [fig] sb vijgeboom ; vijg ; a N.) for...,
I don't care a (N.), flu geef er geen zier
out II in full N.), in pontificaal; in good
out, opgoede conditie; vt in
lcnappen.

fight [fait] vi vechten, strijden ; c, shy
of, nit den weg gaan, zich op een af-

filigrane

figment [figmant] verdichtsel, verczfiitclseel :
figtree [figtri] vijgebooui.
m
[fictie. druie.
figuration[ftgjuretjan](utterlijke) vorm,
vorming, (symbolische) voorstelling,configuratie, atbeelding.
figurative [figjarativ] figutirlijk, overdrachtelijk, zinnebeeldig ; beeldrijk.
figure [figa, figja] sbfignuro, gedaante,
gestalte, afbeeldiiig ; beeld ; cijfer ; aanzien, vertoon ; what's the Ni?, P ,.vat
kost het?; cut a c,, een figuur maken (slaan); look acv, er uitzien als een
vogelverschrikker ; at a low N.), tegen
een lager prijs; double r,s, getallen
van 2 cijfers; income of five N.-s, tusschen 10.000 en 100.000 pond ; vt vormen,
afbeelden, zinnebeeldig voorstellen; (met
figuren) versieren ; becijferen; c, out,
uitrekenen; c, up, optellen; vifigureeren;
c, as, de rol vervullen van, optreden
als, voorkomen als ; it N.)s out at..., het
lcomt op...
figured [fig,aci] gebloemd, gewerkt.
figure-head [fig(j)a•hed] schegbeeld.
figure-skating [fig(j)a-skeititi] kunstrijden (op schaatsen).
figurine [figjurin] beeldje.
helmkruid.
figwort [figw)A]
filament [filamant] vezeltje ; kooldraad
helindraad.
(v. e.electrisch gloeilicht);
filamentous [filamentas] vezelig, draderig.
filature [filatjug] het spinner tot draden;
spinnerij.
filbert [filbbt] lammertsnoot, hazelnoot ;
S dandy, fatje.
filch [MS] kapen, op den 'cop tikken.
file [fail] sb vijl II rij, file, X gelid, rot II
lias, rol, volledig bewaarde jaargang
S een goochemerd;
(v. kraut); a deep
stand inc.), queue maken; in Indian
(single) c,, (als de eendjes) achter
elkaar; put (place) on N.), geregeld
aanlionden, in volgorde bewaren (van
kranten enz.) ; vt vijlen, afvijlen 11 aan
een snoer rijgen, rangschikken, in geregelde orde bewaren, liasseeren ; jur
overleggen, deponeeren ; (een aanklacht)
indienen ; voor een gerechtshof bren-

stand 'louden van; vt bevechten, vechten
net of tegen, belcanipen, bestrijden ; c,
n battle, slag leveren ; c, a duel, duelleeren; c, one's way, zich (met geweld)
een doortoclit batten ; sbgevecht,strijd;
gen II vi in N.) off, X afmarclieereu.
kamp; vechtpartij; he had c%) in him
yet, hij gal nog geen kamp, hij was ( filemot [filamot] feuille-morte, geel[bruin.
nog bet heelemaal verslagen; make a filial [filial] id nderlijk.
zoonschap, afstamN for, vechten oni ; show c■-), durven, filiation
ming
;
samenhang,
verwantschap;
affizich to weer stellen.
liatie, zusterverhouding.
lighter [faita] strijier, vechter(sbaas).
vrijbuiter;
vi
fighting-cock [faitiiU.kok] kemphaan ; filibuster [filibvsta] sb
live like N.is, een leventje leiden als vrijbuiter.
fijn
God in Frankrijk, het vette der aarde filigrane [filigrein], N-igree
good- of ziiverdraadwerk, filigraan.
genieten.

filings
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filings [failiri;] vijlsel.
fill [fit] vt vullen, aan-,vervullen (e.
vol inalcen, vol_ gieten, vol teekenen (een
lijst) ; ploinbeeren (een tand); verzadi•
gen ; bezetten, bekleeden, innemen, beslaan (plants); doer zwellen (de zeilen);
het geld waard zijn ; aan
(../ the bill,
alle eisc ► en voldoen; (, in, invullen
(een formulier); co in the picture, stoffeeren ; c, out, in-, aati-, opvullen ; m.)
up,(geheel) volinaken, beslaan, i ► nemen;
op-, aan-, invullen ; dichtgooien (eels
water,0,,ater
,
sloot) plempen ;
innemen; vi zich vullen, vol loopen, raken
enz.; c% out, voller of gevulder worden,
zwellen ; c, up, dicht slibben; sb vulling ; verzadiging, bekomst ; drink (eat)
tot men genoeg heeft ; look
one's
one's (,), zich zat kijken ; weep (fret)
one's (,), uithuilen, uitkniezen ; acv of
tobacco, een pijp tabak.
filler [fila] vuller; stopwoord ; c,s, vulsel, binnengoed (v. sigaren).
fillet [filit]sb haarband, hoofdband, diadem ; lijst(je); kalfsschijf, rolstuk,
(visch)moot ; vt net een Naar- of hoofdband bind en ; met een lint of kroonlijstje versieren.
fil(I)ibeg [filibeg] rokje van de Hoog,landers.
fillip [Iilip]sb knip met de vingers ; prikkel, aansporing, spoorslag, opwekkertje,
opfrissching, stimulus; opilikkering; vt
opwekken, opfrisschen, opinonteren,
; k nippen (met de vingers).
[fil-up] aanvulling; c, (pars),
bladvulling.
filly [fili] (merrie)veulen 2 ; wildebras.
film [fihn] sb vlies, Imidje ; film ; nevelsluiver, mistsluier; draad ; vt met een
vlies of sillier bedekken ; cinematographeeren ; voor den bioscoop bewerken ;
vi zich met een vlies bedekken.
film-drama [filin.dratna] kino-drama.
filmy [filini] vliezig ; ragfijn.
filoselle [filosel] filozel: floret-,vloszijde.
filter [filta] sb filter; filtreer ; vt filtreeren, zuiveren ; vi door een fittreertoestel
gaan ; doorsijpelen ; (..) in (through),
doorsijpelen ; fig uitlekken.
vuiligheid.
filth [HIP]
filthiness [filPinis] vuilheicr ; fig sine.
righeid.
filthy [till)i] vuil 2 ; fig smerig,.
filtrate [hiltreit] sb het gefiltreerde, fittraat ; vt tiltreeren.
filtration [filtreifan] filtreering,.
fin [fin] vin ; S vlerk, arm, hand ; tip
S Beef mij de vijf.
us your

finable [fainabl] bekeurbaar, beboetbaar.
aj laatste, beslissend,
eind...,slot...;c, clause, doelaanwijzende,,
bijzin ; sb eindwedstrijd, eindspel, finale; laatste revisie ; eindexamen.
finale [finali] j, finale.
finality [fainaliti] einddoel ; doelmatigheid ; afdoening ; eindresultaat; (leer der)
teleologie.
finally [fantail] eindelijk, ten laatste, ten
slotte; afdoend, beslissend, definitief,
voor goed.
finance [finans, fainans] sb de financier ; c,s, geldmiddelen, fondsen; vt
f inancieel beheeren ; van fondsen voorzien, geldelijk steunen.
financial [finanSal] financieel, geldelijk.
financier [finatisia] sb financier; vt
financieel beheeren of besturen ; Airt
beetnemen, afzetten.

final [failial]

finch [finS] let vink.
find [faind] vt vinden ; onder-, bevinden ;

aantreffen, ontdekken, zoeken, haler,
aan-, verschaffen, voorzien van ; jur (een
counts) vellen ; all found, sites vrij,
met most ern inwoning, ; you must coy
your things yourself, je noes voor
je eigen spulletjes zorgen; c, a true bill,
rechtsingang verleenen ; c, one's feet,
beginner to staan (loopen); erin komen ;

he could not co, it in his heart to...,
iiij kon het niet van zich verkrij gen ; I
shall make you your legs, ilc zal je

beenen leeren ► naken ; 6\c,again,terug-,
weervinden ; c, out, nagaan, opzoeken,
naslaan, uitvisschen ; betrappen ; c , out
one's way to, weten to bereiken ; vr ins :
oneself, zich bevinden ; zijn ware
roeping ontdekken ; c, oneself in, zich
aanschaffen, zelf zorgen voor ; c , oneself forced to..., sick genoodzaakt zien
vi in : the jury found for
(against) the plaintiff, de jury deed
uitspraak ten gunste van den eischer ;
(de jury stelde den eischer in het ongelijk) ; sb vondst, vangst ; vindplaats,
findable [fainclabl] vindbaar, to vinden.
finding [laindiq] vondst ; fur nitspraak ;
toemvijzin.
'fine [fain] aj moot, keurig, fraai, schoon,
fijno ; vt (af)klaren, louteren, zuiveren,
fineeren ; vi klaren.
ten
=fine [fain] sb (geld)boete ii in
slotte ; vt beboeten, in boete slaaa.
finedraw [faindrO] mazen , coin, fijn
gesponnen.
fineness [fainnis] fijnheid ; schoonlieid,

finery
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finery [fainari] tooi, opschik, sieraad, finless [Hillis] zoiider vinnen,
nioote kleeren ; zuivering ;
frischhaard, finlike [linittik] vinvortnig.
draadtrekkerfj.
Finn [fin] Finlander, Fin.
finesse. [fines] sb loosheid, list ; kneel), Finnish Dinin Finsch, Finlandsch.
finesse ; vi list gebruiken ; snijden (bij finny [fint]
gevind.
wiiist); cv away, wegpractiseeren.
fir [to] den, denneboont, dennehont.
fin-footed, (Ni-toed [fits-futid, --loud] fir-apple [ffir-ap'1], fir-cone [fo-konit]
le, vinpootig.
pijnappel.
finger [fh3ga]sb vinger ; little-., pink ; fire[faid]sb %mum, brand, hitte; between
fourth
ringviiiger; his c,s are all
two (Nis, tussclieii twee vtiren ,2 ; in co),

thumbs, liij is de onhandigheid in persoon; have a r%, in the pie, de hand
hebben (betrokken zijn) in; have a
thing at one's
ends, lets op zijo
duimpje keiiiieu ; he had worked his
ca.'s to the bone, liij had zich kroin
gewerlct; without stirring acv , zoiider een via te verroeren, zouder een
hand tilt te steken; vt (be)vingeren, bevoelen, betasten, net ziju vingers zitten
aan ; c,ed by,
net vingerzetting van.
finger-board [titvga-bod] claviatuur;
manuaal•

p

p

finger-bowl (-.glass) [fit3ga-boul (--

glas)] vingerkont.
[figgarit3] bevingering; het
beta sten ; jv1ngerzetting ;I breiwol.
finger-post [fhp,a-potist] hanciwijzer.

fingering

on (,), brandend, in brand ; gloeiend ;
set on (Ni, in brand steken; lead to
the (..), Haar den brandstapel voeren ;
be under

X onder vuur genomen

zijn ;• take (Ni, vuur, %dam vatted ; vt
verbranden, in brand steken, aansteken ;
afschieten, losbranden ; braiideiie, balcken ; aanvuren, aanwakkeren, aanhitsen,
doers ontvlaintnen, in gloed zetten ; cv
off, afscliieteu ; c. off postcards, bestoke ► 'net;
out, Am (emit) !cattier' •
be cud with, gloeien van ; vi iii brand
raken,vlant vatten, X losbranden, vuren,
schieten; re., away !, F vooruit (met de
geit) !, begin inaar, spuit op !;
(at), in vuur raken (over), vuur vatten
(bij), opstuiven (bij).

fire-annihilator [faid ranailtileita] extincteur.
[faig-rainz] scliiettuig, vuurfinical [finikal] geniaakt, gelcunstelci,
xvapenen.
gelikt ; kieskenrig, overdreven netjes
fire-ball [faid-bol] vtturbal ; lichticogel.
finicking, finikin
finikin] zie fire-box [faia-boles] Iticifersstandaard ;
vuurkist, vlamkast.
finish [finif] vt eindigen, voleind(ig)en, fire-brand [faia-brand] brandend Bout;

Linger-stall [fitlga,st61] vingerling, duimeting, pop.

fire-arms

v.oltooien, volvoeren, een eind make,'
stokebrand.
aan, afutakena; de laatste hand leggeu fire-brigade [faia-brigeid] brand weer.
can, afwerken , appreteeren ; uitm aken, fire-brush Etaia-brvS] licardbezepje.
m
uitlezen; op-, Leg
eten; nitdrinIcen; I'm fire-bucket [faia-bvkit] brandemmer.

cued, ik ben klaar ; ik ben flambe (foutu); fire-clay [faia-klei] vuurvaste klei.

c, off (up), de laatste hand leggen can ; fire-cracker [faid-kralca] voetzoeker,
afwerken; a cued gentleman, op en top
mermen
eel' beer ; vi ophouden, uitscheiden; c, fire damp [faia-clamp] mijngas.
in, eindigen met ; sb eind, slot • afwer- fire-dog Efaia-dog] haardijzer, vuurbolc.
geacheveerdheid ; fight to a cNi, fire-drake [faia-dreik] vliegende draalc ;
tot bet laatst of tot de eindbeslissing valt
dwaallicht.
cloorvechten•
fire-eater[faia.rita] vttureter; ijzervreter,
finisher [fiMS9] voleindiger, voltooier • opstuider; ruzieniaker.
appreteur.
fire engine [faig-rencl3in] brandspuit.
finishing [finifig] afwerking ; c. es- 1 fire-escape [faia-riskeip] reddingtoestel
tablishinent, fijiie kostschool ; cv.
(bij brand); brand ladder.
stroke, genadesiag ; he gave it the
fire-fly [faid.flai] glintwortn.
touch, hij legde er de laatste hand Ilan. fire-hose [faia-liouz] brandslang.
finite [fainait] eindig ;
form, per- fire-insurance [faia•rinSfirans] brandsoonsvorm (v. e. werk woord).
verzekering.
finiteness [fainaitnis] eincligheicl, be- fire-irons [faid-raianz] haardstel.
pet•
fire-lighter [faia Icita] vutirmaker.
Finland ['inland] Finland(sch).
fire-lock [faia-Jolt] vutirsteengeweer;
Finlander [finlando] Finlander, Flit,
siiapliaaii.

fire-man
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fire-man [faia-man] brandweerinan,
(brancl)spuitgast ; stoker.
brandspuitfire-master Efaia-mastdi
nieester.
fire-new [faia-iijii] gloed-, fonkelnieuw;
fire-office[faia-rofis] kantoor van brandverzekering.
fire-pan [faia-pan] vuurpan, pan.
fire-place[faia-pleis] stookplaats, haardstede.
tire-proof [faia-prilf]vuurvast,brandvrij.
firer [Taira] ',olitsteker; brandstichter.
fire-screen [faia-skrin] vuurscherm.
fire-ship[faia-Sip] brander.
fire-side [faia-said] haard, haardstede ;
hoekje van den liaard.
fire station [faia-steiSan] brandweerkazerne.
fire-water [faia-wota] „vuurwater", jenever.
fire-wood [faia-wud] brandhout.
vuur werkfire-worlcer [faia-woka]
maker, vutirwerker.
fire-works [faia-wbks] vuurwerk.
fire-worshipper Efaia•wbSipa] vituraan.
bidder.
firing [fairig] brandstof; inbrandsteking;
losbranding, geweervuur; r, pin, stagfirkin [fOkin] vaatje, verrel ( ± 25 K.G.).
Ifirm [tent] sb naain, firma.
firm [11)111] aj vast, hecht, standvastig;
vastberadeu ; hard, stevig, flink; be md,
as a rock,
op zijn stile blijven staan ;
wrikbaar ; vt vast malcen (zetten), does
stollen; vi vast worden, stollen ; ce, up,
S vaster worden (v. prijzen).
firmament [fDinamant] firmament, uitspansel.
firmamental [finnamental] hemelsch,
hemel...
firmly [fbinli] vast, stevig, krachtig,
net vaste hand ;
firmness [fhinnis] vastheid, heclitheid,
standvastigneid ; vastberadenheid; duurzaamheid ; getrou wheid.
firm-set [fbin-sat] op elkaar gekletud.
first [fast] aj eerst ; a c, cousin, een
voile neef ; c, name, voornaain ; ced
night, premiere; (the) c, thing tomorrow morning, het eerste dat je
morgen vroeg doet (ik ... doe); at (the)
in het begin; eerst, in het eerst,00rspronkelijk ; from the,...), van het begin,
al dadelijk ; ad (voor het) eerst; eerstens ; r, and last, alles in alles, door
elkaar gerekend ; c, or last, te eeniger
tijd, vroeg of laat ; it may be years,,,
tel 'tan nog wel jaren Buren ; I would

fishy

starve c,, ik liet use nog liever dood!tonere!' ; sb eerste prijs(winner);
een (bij examen); beste soort ;
eerste stein ; be an easy c,, geinalckelijk winner; red of exchange, $ prima
wissel.
first-born [ffist- bent] eerstgeboren(e).
firstling Efost-1113] eersteling.
firstly Elipstli] eerstens, ten eerste, in de
eerste plaats.
first-nighter [fint-itaita] premierebezoeker.
firth [fM)] zee-arm, breede riviermond.
fir-tree [lip-H] den, denneboom.
fisc [fisk] schatkist, fiscus.
fiscal [fiskat] aj de schatkist betreffende ;
fiskaal . sb fiskaal.
fish [ H IS] sb visch II fiche; rz: schaal ;
die visschen ; an odd (queer,
those
een rare sijs ; a tin r..),
strange)
S torpedo ; all is c, that comes to his
net, alles is van zijii gading; neither

flesh, nor good red herring,
vleesch noch visch; like a c, out of
water, als een visch op het droge ;
judge by the oner,in the sea, alles
(alien) over deli learn scheren ; vi visschen ; op., afvisschen ;• schalen, wangen ; c, out, opvissclien'2 ; fig uitvisschen ; vi visschen ; r, for a compliment, naar een complimentje hengelen ;

still lie c, eth that catcheth one,

een klein vischje, een zoet vischje; I
have other mi to fry, ik heb wel wat
anders aan inijii hoofd of te doer.
•
fish-bone [fiS-boti] (visch)graat.
fish-eater [fif-ita] vischeter; r,s, vischInes en -vorlc.
( fisher [fiSa]
visscher.
fisherman Efisam,mi
fishery [fiSari] visscherij; het recltt van
visschen.
fish-fag [fiS fag] P vischwijf.
fish-garth [fiS-gal,] vischweer.
fish-hook [fiS-liuk] vischhaalc, angel. fishify [fifilai] iii visch veranderen.
fishing-frog [11 .0g-frog] -4410 zeeduivel.
fishing-gear [fiSirs.gia] vischtuig.
visclisnoer,
[fiSit3-lain]
fishing-line
henget.
fishing-rod [filitkrod] hengel(roede).
fishing-smack [fiSit3-smalc] visscherspink.
fishing-tackle [f iSirktak'l] vischtuig.
fish-monger[fiS-invgga]vischverkooper.
fish-pond [fij-pond] visclivijver.
fishwife [liS-waif]
fish-woman [HS- w man] vischvrouw,
fishy [fiSi] vischachtig ; vischrijk ; ver.

fissile
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fitting : het aanzetten ; vs, benoodigddacht, met een luchtje er aan ; twijfel•
heden voor het inrichten van een huts,
achtig ; a c, meal, een vischmaal
winkel,
tabriek enz.; monteerbettoodigd§fissile [fisil] splijtbaar,
heden ; r, shop, bank werkerij.
fissiparous [fisipards] door splijting
fitz [fitz] in : Fitzherbert &, zoon.
voortbrengenct.
§fissiped(e) [fisiped (-pid)] spleethoevig five [faiv] vijf ; r,s,(hand)schoenen enz.
van summer 5; 5 percentsobligaties ;
(dier).
bunch of c,s, S de vijf, de hand.
fissure rtijai sb kloof, spleet ; vt & vi
fivefold [faivfould] vijivoudig.
klooven, splijten.
fist [fist] sb vuist ; F poota, Icnuist; vt fiver,[faiv9] bankbiljet van vijt
(of dollars).
(aan)pakken.
met de vuist slaan ;
fistic [fistik], c,a1 [-al] 1 boksers..., fives [faivz] soort handtennis.
fives•court [faivz-lc9t] baau, waarop
boles...
fisticuffs [fistikvfs] vuistslagen ; boks- fives gespeeld words.
fix [files] sbnweilijicheid, lastig geval ; I
partij.
was in an awful (bad, regular) c,,
fistula [fistjala] fistel ; buis (v. insecten);
ik zat leelijk in de ktiel (knijp, knoei),
rieten flail.
in het nauw ; vt vastmaken, -itecliten,
fistular [fistjala], c,tulotts [-tjalas]
; (be)vestigen,
deggen, -stellen,
fistelachti“.
aanbrengen,
bepalen, bestemnien ;
geschikt,
belcwaam,
bruikbaar,
fit [fit] of
opstellen ; fixeereno; Am regelen ; • the
dienstig ; behoorlijk, gepast, passend,
one's
flint, S
c,
X
opzetten
;
as
bayonet,
voegzaam ; F frisch, gezond ; as
in (on) the
iemand zijii vet geven ;
a fiddle, in uitstekende conditie; zoo
memory, in het geheugen prenten ;
frisclt als een hoentje ; zoo gezoud als
up, opmaken (lilmen); op touw zetten,
goed duneen visch ; see (think)
beredderen, regelen, organiseeren ; cv
ken; cry (%, to break one's heart,
one up (for the night), ientand loP z6 ,5 dat...; vt passend (geschikt, begeeren ; vr r, oneself, zich vestigen;
kwaant) make') (your for); passen, goed
vi vast worden ; stollen ; zich vestigen;
zitten ; cv on, aanpassen ; aanbrengen,
c, (up)on,zijn lens vestigen op ; kiezen;
aanzetten ; c, to, (aan)zetten aati ; geschikt oaken voor, belcwamen voor ; c , c, upon a resolution, een besluit
Heinen.
out, uitrusten ; N together, ineenvoegen ; c, up, (een huts) inrichten ; 45z■ fixation [fikseiSan] vaststelling, vastlegging,
; bevestiging ; het vastliouden ;
optuigen ; vi passen ;
mouteeren ;
stolling ; fixeering ; aanhectiting.
into one another, in elicaar passen;
c, in with, passen bij, strooken suet; I fixature [filcsatfa] fixeermiddel, cosinetiek.
sb het passen it aanval, vlaag, bevlieging,
bui ; it was a bad (,), het zat met fixed [fikst] vast", vast aangesteld ;
staaud
; constant • a c, idea, een idea
nauw;
goed ; it is a tight cv, het zit
fixe; a r,-point policeman, op een
het past net, bet lean nog net; a shiverstars,
vaste plaats gestationneerd; the
een rutting ; by r,s and starts,
ing
de vaste sterren.
net (torten en stooten,bij vlagen,sprongsgewijze ; frighten one into c,s,vree- fixedly [fiksidli] vast, strati; bepaald.
selijlc doer schrikken, een doodschrik fixedness [filcsIdnis] vastheid.
Ant
fixing [fiksit3] het vastinaken ;
op 't lijf jagen.
Entrusting, toestel •, P ineubels, spulletjes ;
wik.
fitch [fitS]
Am bijlconistigheden, garneering, hors
fitchet [titSit] c,chew [-ja] bunsing.
crceuvre.
fitful [fitful] ongestadig, ongedurig ; ongeregeld ; veranderlijk, grillig ; sprongs- fixity [fiksiti] vastheid ; samenhang.
fixture [fikstje] at seat spijkervast is ;
gewijs.
vastheid ; vaste klant (bezoeker, verfitly [fitli] geschikt, goed ; behoorlijk,
schijning), vast numiner , ; afspraak, dafitness [titnis] geschiktheid, dienstigtutu voor een wedstrijci ; de wedstrijci
held, bruikbaarheid, gepastheid, voegopstand (v. winkel).
zetf;
of
things,
wat
is
the
zaantheid ;
fizz [fiz] it sissen ; sb gesis ; S chatupie.
zooals het behoort.
vi (zachtjes) sissen of sputfizzle
[tiz'l]
fit-out [fit-ant] uitrusting.
teren ; c, out, net een sisser alloopen,
fitter [lira] passer, pastnaker ; bank wet. fiasco waken, op niets uitdraaien, doodleer, monteur ; (gas)litter.
bloeden; sb gesis, gesputter ; fiasco.
fitting [fitit3] aj passend`, gepast ; sb
Eugelsch,

15
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flabbergast [flabagast] F gelieel van flambeau [flambou] toorts, fakkel; kanzijn stuk brengen, overdonderen,
delaar, candelaber.
flabbiness[flabinis]zaclitheid,slapheid , , flamboyant [flamboiant] aj vlammend,
weekheid•
gevlamd ; gloeiend, kleurrijk, zwierig;
flabby [flabi] zacht, week, slap , .
sb
flamboyant.
flabellate [flabelat] flabelliform [fla• flame pleiral sb vlame (ook = liefje);
behf ciiiii
waaiervortnig.
hitte, vuur ; (vs, F rooie, vuurtoren ;
flaccid [flaksid]
burst into c.), opvlanunen, uitslaan in
flaccidity [flaksiditi] slapheid'2 .
vianunen; vi op-, ontvlammen, vlammen,
'flag [flag] sb vlag II Platte vloersteen
schitteren ; cv forth (out), opvlanunen;
groote lischdodde ; get slagveer ; c, up, opvlaminen ; opvliegen, opstuiblue cv,
blauwe vlag ; A blauwe
yen ; een dear krijgen.
Tisch; sweet md,
kalinus ; yellow flame•coloured [fleim•kvlad] roodachgele vlag;
gele lisch ; cv of truce,
tig geel.
%%rate of parlementaire vlag.
flamer]
Romeinsch priester.
"flag [flag] vi at hangen, slap zijn, flamingo[Heiman]
[flamirigou] ask flamingo.
versiappen, loomen,zialcen, laten hangen, fla my [fleimi] vlatmitend, vlammig,
verflattwen, kwijnen 2 . vt bevlaagen ; seivurig, vlammen...
nen (met vlaggen) bevloeren,
beleggen Flanders [flanclaz] Vlaanderen,
i
(met vloersteenen) 'net lischdodde
n be- flange [fland3]
flens: uitstekende
planten.
rand.
flag-day [flag-del] vlaggetjesdag.
flank [flat3k] sb zijde ; flank ; ribstuk;
flagellant[flad3elant,flad3alant] geeselvt flatikeerene, in de flank aantasten, in
broeder.
de flank dekken, bestrijken.
flagellate [flad3aleit] geeselen,
flanker [flatlka] X flankeur, vleugelflagellation
[flad3aleiSan] geeseling.
titan ; flankversterking , flanlcwerk
•
ageolet [flad3alet, flad3alit] is fla- flannel [Hang!] sb Hanel ; flanelletje;
geolet ;
witte boon.
mis, handle!' pak; aj flanellen ; vt met
flaggy [Ilagi] hangend, slap, mat, flauw. Hanel afwrijven (drogen enz.).
flagitious [flad3iSas] snood, schandelijk. flannelette [flanalet] katoenflanet.
flagman [Hagman] baanwachter; X flap [flap] sb lap(je), slip ; lelletje, klepje ;
(vlaggen)seiner.
klep (v. broek) ; flap ; (vliegen)klap ;
flag-officer [flag-ofisa] vlagofficier.
neerslaand blad of luik • afhatwende
flagon [Hagan] groote flesch, flacon; rand (v. hoed) ; the mis of a coat, de
schenkkan, flapkau.
panden van een jas ; vt (met de vleugels)
flagrancy [fleigransi] het flagrante, in
slaan, kiapperen, klapwielcen; neerslaan,
het oogloopendheid ; verregaande schan•
slaan tegen ; re, down, neerk wakken;
daligheid ; ( brand, gloed.
vi happen, klapperen, kleppen, flabbeflagrant [fleigrant] flagrant, in het oog ren; res down, neerflappen.
looped ; scliandalig ; schreeuwend, ter- flapdoodle [flap-Hull] F larie, klets.
gem', om wraalc roepend ; ( brandend, f lap-dragon [flap-dragati] een spelletje
gloeiend, laaiend.
waarbij men rozijneti uit brandenden
flag-ship [flag-Sip] vlaggeschip.
brandewijn moet grijpen.
flag-staff [flag-slat] vlaggestolc.
lap-jack [flap-d3alc] pannekoelc,appel•
flag-stone [flag-stouts] Platte steed voor
koek.
trottoirs, zandsteett, zerlc.
tapper [flap] (vliegen)klap; klepper ;
flag-wagging [flag-wagig] X vlaggen- yin ; staart ; S hand ; pas vlugge eend ;
zwaaien.
F bakvischje ;
geheugenopfris•
flail [Heil] (dorscii)vlegel.
flake[fleik]sb vlok,schilfer, vonk; spratskel ; tlentertje, lapje (eel); laag ;
gestreepte anjelier ciroograk (voor turf,
visch);
hangstelling ; v of ice, ijsschots; cv of snow, sneeuwvlolc; vi
vi (doen) (al)schilferen, vlokken.
flaky Efleikil vlokkig, schilferachti.
flam
sb S praatje, leugen ; moverlakkerij ; 1t met praatjes paaien, bedotted, verlakken,

f lace [flea] vi flakkeren, (op)vlammen,
gloeien ; ilikkeren, schitteren ; cv up,
opfliklceren, opvlaninien ,!; opstuiven,
opvlieg- en; sb geflalcicer, (flakIcer)vlain,
gloed ; pronkerij, praalvertoon.
hi are-up Eflervpi opflikkering ; opvlaniming ; vleug ; F opstuiving, aanval van
woede; „scene"; S (gloeiencle)
fl ash [flail sb glans, flikkering, straal ;
schicht ; tlikkering ; acv in the pan,

flash(ing)-point
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of lightning, flatulent LflatjulaAti
ketsscliot; fiasco; a
; opgeblazen.
bliksentstraal; a r ■-, of wit, een geestige
inval ; in a N, in een oogwenk ; aj S flatwise [flat waiz] zie flatlong.
pronIcerig,opzichtig; nagentaakt, valsch; flaunt [flOnt] vi wapperen, zwieren ;
(with), pronken (met), F genren (met);
(gauw)dieven...; N girls, tneisjes van de
language, boeventaal ; vi vt doen wapperen ; brutaal ten toot;
vlakte;
spreiden, pronken met; vr N oneself,
flikkeren, blikkeren, 'bliksemen; fonke.
pronken.
lets, schitteren ; opvlammen ;(voort)schieten; it Ned across me, het schoot inij flauntingly [ilotitlli] pronicend, pralend,
ropzichtia.
door het hoofd • fire Ned from his flautist [tliitist] h fluitist.
eyes, zijn oogen schoten viler; vt (doen) flavescent [fleivesont] bleekgeel.
[fleivards]
sinakelijk
; geurig.
schieten, doen flikkeren eliz.; S geuren flavorous
flavour [fleiva] sb geur, stuaak ; aroma ;
*net c, a message, seinen.
[tlaSirkpoint] ontbranvt geur geven, smakelijk 'oaken, kt lli•
flashing)-point
'
dingspunt, •temperatitur.
den 2 .
flavourless [fleivalis] zoncler geur,
flash-light [flak-fait] blinkvuur.
[flaS-man]
S
pronker
;
sonicsinakeloos', .
flash-man
[neur. flaw [lla] sb barst, breulc, scheur ; font,
flashy [flaSi] zie flash.
gebrek ; vlek, smet ruk wind ; bui; vi& vt
flask [flask] flacon ; kruithoorn.
flasket[flaskit] flaconnetje; spijstnand.
(doen) barsten; (doen) bederven.
flat [flat] aj vlak, plat ; liggencl ; een- flawless [Hof's] zonder scheur of breuk ;
voudig, duidelijk ; smakeloos, laf, ver- zonder (een) font, vlekkeloos, smetteloos.
schaald ; dof ; saai ; flauw (v. d. markt) ; flavey [flo-i] vol scheuren, net barsten ;
vol fouten, gebrekkig.
mineur; a c%., affair, F een saaie boel;
give a c, denial, botweg weigeren ; flax [flaks] vlas.
a c, failure, een compleet fiasco ; a N flax-breaker [flalcs-breilca] vlasbraak.
lie, een vierkante leugen ; (N. , race, wed- flax-comb [flaks.lcount]vlaslielcel,
loop op de vlakke baan; that is N , flax-dresser [tlaks-ciresa] vlasbrcker.
dat is glad ; sb vlak terrein, vlakte; flaxen [flalcsan] vlassig, van vlas ; vlasIcleurig, (hoog)b lo
platje; plat (v. sabel) ; platte leant ; platte
ondiepte; platboomde schuit flax-growing, c,.raising [flalcs-grottn
hoed ;
fr3, - reizit3] vlasbouw.
of schouw ; etage(woning); acltterdoek
(v. tooneel); J' (Hoot net een) mol ; F flax-seed [flaks-sid] vlas•, lijnzaad.
flaxy [flaksi] vlassig.
botterik, sul ; vt zie flatten.
(af)stroopen -!.
flat-bottomed[flat-botamd] platboomd. flay [flei]
flat-catcher [flat-katSa] F kwartjesvin. flayer [field] viller.
flay-flint [flei-flint i- schrielhannes, vrek.
der, boerenbedrieger.
flea [Hi] sb vloo ; come away with a
flat-coated [flat-koutid] gladharig.
ce, in one's ear, van een koude kermis
flat-iron [flat-aidn] strijkijzer.
flatlong [flatloq] in 't platte, op de thuis !cornett, er belcaaid afkomen ; send
one away with a N in his ear, iemancl
platte !cant.
flatly [flatti] vlak, plat ; botweg; vier. (op onaangename wijze) afschepen, Hill
vlooien.
op het rekest geven ; vt
leant, totaal.
flatness [flatnis] vlalcheid, enz.; zie flat. flea-bane Efli-beinj A 1. heelblaadjes ,
flatten [That's] vt plat, vlak ; (ter)neer- 2. vlooienkruid ; 3. fijitstraal.
drukken of slaan ; pletten, afplatten ; flea-bite [fli-bait] vlooiebeet, -pik ; klei
nigheid, peulschilletje, bagatel.
verlagen ; latest verschalen; vi plat,
vlalc worden; zich afplatten ; verschalen. flea-bitten [fli-bit's] door vlooien ge
flatter [Hata] vleien, streelen ; flilc. beten ; gespilckeld.
flooien; flatteeren.
fleak [flik] zie flake.
Hearn [flint] vlijm, lancet, laatmes.
flatterer [flatara] vleier, flikflooier.
polei.
flea-mint [fli-mint]
flatteringly [flataritlli] vleiend.
vleitaal. fleance [flians] SH Fleance.
flattery [flatari]
flatting-mill [flatitkinil] pletmolen, Wet. fleck [flek] sb vlek; smet ; plek, sproet,
sprenkel ; spat(je); vt vlekken, plekken,
terij.
flattish [flatiS] platachtig ; lets vet.- sprenkelen.
schaaid.
fled [fled] verl. tijd en verl. deelwoord
flatulence Eflatjulans j c,tulency [-. bij flee & fly.
tjulansi] winderigheid ; opgeblazenlieid. fledge [fled3j van vederen voorzien,
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bevederen; cvd , vlug (v. jonge vogeis).
fledg(e)ling Efleci31113] vlugge vogel ;
aankoineling, melk baard,
flee [fH] tit vlieden, vluchten ; vt ontvlieden, (ont)vluchten.
fleece [llis] sb (schaaps)vacht; vlies ; vt
scheren ; plukken, villen, het vel over
de ooreu halen; (met een vlies) bedekken.
fleecy [flisi] wollig, wolachtig ; vlokkig ;
a cv sky, een schaapjesheinel.
fleer [fib] vi grijns-, spotlachen, grijnzen, spotter•; sb (grijns)lach.
Fleet [flit] in: the co), vroegere gijzel'canter in Louden; c, Street, het Londensche perscentrutn.
'fleet [flit] sb vloot11 inhain ; kreek.
`'fleet [flit] aj snel, vlug, rap.
:, fleet [flit] vi wegvliegen, heensnellen,
voorbijgaau ; zweven ; vt doen heensnellen ; tafroomen.
fleeting [flititl] wegsnellend.
fleetingness[flititlnis] verganIcelijklieid.
Fleet-Streeter [flit-strita] F journalist.
Fleming Vlaam, Vlaining.
lemish Eflemin Vlaainsch ; the cv , de
Vlainen, de Viamingen.
bench [flenS] fleas : reep walvischspek.
flesh [fleS] sb vleescho be in cv, goed
in zijn vleesch zitten, dilc
'
en vet zijn ;
he is still in the cv, hij is nog in Leven ;
I saw him in the cv, in leveuden
lijve ; it was more than c, and blood
can bear, het was 'neer dan een mensch
verdragen lean ; cv and fell, net bald
en Naar; gather cv , dik(ker) worclen ;
lose co.), afvallen, clinger worden ; vt
(met) vleesch voereu ; (de honden) bloed
later proeven ; fig aanhitsen ; inwijden
(degen, pen enz.), ver4adigen.
flesh-colour [flej.lcvla] vleeschkleur.
flesh-fly [fief-flail groote vleeschvlieg.
fleshiness [fleSinis] vleezigheid.
fleshings plefOlizi vleesclikleurig tricot.
fleshless [fleSlis] zoncler vleesch.
[fleSlinis] vleeschelijklieid,
?.ihnelijkheid.•
fleshly [11 eSli] vleesclielijk, ziunelijk.
flesh-pot [fief-pot] vleesclipot ; sigh for
the of Egypt (London
B
verlangen naar de vleeschpotten van
Egypte..
fleshy[flefi]vleezig; gevleeschd;vleesch...
aletcher [flet$a] bong- en pijImaker.
flew [flu] verleden tijd van fly.
§flex Lfleks] buig,en.
flexibility [fleksibiliti] buigzaainheid.
flexible [fiesilY1],flexile [fleksil] buigzaam ,, plooibaarn, ltandelbaar, inschikkelijk.

fling

flexibleness [fleksiblnis] buigzaam-

lucid enz.; zie flexible.
bulging, bocht ; ver-

flexion [flelcjan]

bui ging.

flexional [flelcianol]
§flexor [fleksa] buigspier.
flexuous [tlekSitas] bochtig, kroukelend ; weitelenci.
?flexure [fIekfa] bulging; bocht;
flibbertigibbet
[flibotic131 bit] licht-

hoofd, flodder, flapuit, onrust.

flick [flik]sbtikje,• knip;

vt een
tik(je) geven, tilcken ; c, away (off),
wegknippen.

flicker [Mica] vi flal'iceren, flikkeren ;
trillen; kwispelen; Iladderen Happen
(tact de vleugels); sb geflaklcer,
i
(op)flikkering, geflikker, ongestadig licht ;

gefladder.

flier [ffaid] zie flyer.
flight [flail] sb vluclito; loop, vaart;
reeks; zwerm, troep, stoet ; haverlcaf ; c,
of stairs, trap; r, of steps, trapIadder ; bordes ; take (,), op de vhicht gaan ;
weg-, opvliegen ; be in the first cv, tot
de vOormanne ► behooren ; vt in de

vlucht schieten.

flightiness [flaitinis] vluchtigheid,enz.;

zie flighty.

Flight-Lieutenant [flail-leflenant] offi-

cier-vlieger.
flighty [flaiti] vluchtig, humeurig, nub-

Icig, wispelturig; lic ► thoofdig, inalend ;
SH snel.
sb wissewasje,
(nonsens) praatje; smoesje ; vt verlakken.
flimsiness Eflinizinis] dunheid, liclitheid,
zwalcheid, onsoliditeit,ondeugdelijklieid,
arinzaligheid.
flimsy [flinizi] aj flenterachtig, voddig,
dun, onsolide, ondeugdelijk ; luchtig,
los ; arinzalig '• sb dun papier, kopieerpapier ; S bankbiljet.
flinch [flint] aarzelen, terugdeinzen,
wanlcelen, wijken (voorfrom); zich onttrekken (aan . from); krimpen (v. pijn);
without ro, ing , ontwrikbaar; zonder
een spier to vertrekkeu. Lie ook /leach.
Hinders [flindaz] F neuters, flarden,
splinters.
fling [flit)] vi vliegen, stormen (nit vertrek); (achteruit)slaan (v. paard) ; vt (op
den groud) gooier, (af)werpen, stnijten,
keilen ; Icwakken ; as c, about, om zich
heels gooiest; c, troops against (on),
ell masse 't veld brengen ; cv., aside
flim-flam

(by), op zij gooier), wegwerpen; c, at,

gooieu naar, naar (bet hoofd) werpen;
(be)gooieu met ; cv away, wegstuiven;

flint
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'wegl,verpen ;c, down neergooien, tegen
den grond smijten , ; c, in, op den lcoop
toegeven; c, it in one's teeth, zie cast;
into a room, binnenvliegen of
c.
storinen; c, into prison, in de gevangenis werpen ; c, off, van het spoor
brengen ; r, out, plotseling (achter)uitslaan ; (woorden) eruitgooien; c, up, oinhoog werpen; ten fiemel heffen (de
armen), lichten (de hielen); fig laten
varen, opgeveii (een plan); c, one's
eyes upon, een blik slaan op.
flint [flint] keisteen, vuursteen ; c, and
steel, vuurslag; he wants to skin a
hij zoo op een cent dooclblijven.
flintlock [flintlok] steenslot ; vuursteengeweer.
fl int-kn apper [flint-napa] vuursteenHoover.
flinty [flinti] steenachtig, vuursteen...;
onvermorwbaar.
flip [flip] sb flip : warm bier met sulker
in brandewijn II knip, slag, tik ; rukje;
vt een tikje geven ; (weg)knippen; vi
knippen (met de vingers); Happen (met
de vleugels).
; buiteling ;
flip-flap [flip-flap]
voetzoeker.
flippancy [flipansi] los(lippig)heid enz.,
zie flippant.
flippant[flipant] los(lippig), luchthartig,
onbezonnen, lichtzinnig, ongegeneerd
(in zijn prates), los in den mond.
flipper [Mpg] viii, vlerk; S poot :hand.
flipperty-flopperty [flipati-flopati] los,
bengelend, hobbezakkerig.
flirt EfliA] vi flacIderen, fleren; flirten;
ry with, spelen of coquetteeren met ; vt
(weg)knippen, -schieten; uitspreiden ;
out, uitspreiden; er uit flapper ; sb ruk,
zwaai, zwier; flirt, coquette; hofinaker.
flirtation [fli)teiSan] (ge)flirt.
flirty [flipti] flirtachtig.
flit [flit] zweven, vliegen, fladderen;
been en weer gaati, (weg)trelcken, Sc
verhuizen.
flitch [flitS] sb zijde spelt; schijf ;
duig; vt aan zijci en of schijven snijden.
flitter [flita] sb loovertje; vi: zie •fliater.
flitter-mouse [flita-maus] vleermuis.
flitting [flitig] vluchtig, ongestadig.
flix [fliks] pets, beverliaar.
float [flout] sb \dot; houtvlot; vlotter (in
stoomketel); drijver(tje), vloot ; clobber,
drijvende boei; schepbord, schoep •
strijkbord (v. nietselaar); c•(s),
voetlicht ; vi vlot zijn; waaieu, zweven,
vlotter, drijven, dobberen ; wapperen ;
miiug hair, loshangend golvend haar ; vt

floor

laten drijven ; vlot maken ; in otnloop
brengen ; uitstrooien (een praatje);
a company, oprichten, op ton w zetten;
Cc, a meadow, wider water zetten..
floatage[floutid3] zeedrift, strandvond ;
vermogen, kracht ont te drijven ; schepen
op stroom.
floatation [fiouteiSan] drijvende toestand ; bet aan den gang brengen (v. e.
maatschappij, onderneming).
float-board [flout-bQd] schepbord,
schoep
float gauge [flout.geid3] vlotter.
floating [tIoutitl] drijvend ; vlottend ;
c%) bridge, schipbrug; c, light, lichtline, waterlinie;,-,
boei, lichtschip;
ribs, valsche ribben ; c, rumour, in
omloop zijnd gerticht.
§floccilation [floksileiSan] het vlolcken
pint:ken (v. stervenden).
§floccose [flokotts] vlokkig, gevlokt.
floccus [llokas] meerv. flocci; vlok
wol; bos Bares, veerendons.
flock [flok] sb kudde 5 , troep, zwerm,
schare vlok, pluis, vlokkige neerslag ;
vi in : mi (together), samenkomen,
samenscholen, stroomen (naar to).

flock-book[flok-buk]schabenstamboek.
floe [floe] ijsschots, stoic drijfijs.
flog [flog] slaan, (apranselen ; c, a
dead horse, belangstelling trachten te
welcken voor wat afgedaan heeft ; monnikenwerk verrichten ; S werken voor
reeds genoten loon ; c, a stream, afvisschen.
flood [flod] sb vloed'2, stroom`2 , overstrooming ; stortvloed ; zondvloed; vt
onder water zetten, overstroomen 5'.
floodgate [fLudgeit] sluisdeur ; verlaat;
the cis were opened, de sluizen des
heinels (der welsprekendheid)werderi geopend ; F de waterlanders kwatnen voor
den daft.
flood-mark [fled-malt] hoogwatergetij,
[-merk.
flook [flak] zie fluke.
floor [tiv] sb vloer ; grond ; verdieping •
first (,), tweede verdiepiug; get the
coy, liet woord krijgen, sail 't woord
komen ; have the cv, lief woord hebben
(voeren, krijgen); Mr. P. will take
the cv, de Heer P. zal in de vergadering liet evoord voeren; vt bevloeren;
op den grond werpen ; onder krijgen;
van zijn stuk brengen, in de war 'oaken ;
vast zetten; het winner van, verslaan,
at de vragen
klop geven; c, a paper
,
van een examenopgave beantwoorden,
laten rijen en naar zijn
wr a pupil,
plants doer gaan ; the picture was
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cued, de schilderij werd op de otiderste
rij aan den muur (te laag) gehangen.
floor-cloth [flg-IcloP] zeil, linoleum.
floorer [flgra] S slag, die ietnand bij
het bolcsen op den grond doet vallen ;
onverwachte onaangename tijding,
moeielijlc vraagstulc ; alle liege,, (bij 't
Icegelen).
flooring [fl2rir3] bevloering, vloer(beIcleeding).
flop [flop] sb klap, flap; plof ; ad in :
come c, down, neerploffen ; ij Hang I.;
vi Happen, klossen, ploffen, lcwakken,
bonzes ; cv down, neerploffen ; vt flappen inet.
floppy [Hopi] flodderig, los
Flora [flgra] Flora.
flora [fl2ra] de flora.
floral [flgral] bloemen..., bloern...; van
bloemen ; cv zone, plantengordel;
Florence [florans] sb Florence; alsaj:
Florentijnsch.
Florentine [florantain] aj Florentijilsch;
sb Florentijn(sche); florentine F torentijnsche zijde.
florescence [floresans] het bloeien ;
bloeitijd.
floret [florit] bloempje (v. e. sainengestelde bloein).
floriculture [florikultP] bloemkweeking.
floriculturist [floriknItSarist] bloemkweeker.
florid [florid] bloemrijk ; bloeiend ;
blozend ; zwierig.
floridity [floriditi], floridness [floridnis] bloentrijIcheid, blozende kleur.
Florie [flori] verkleinw. van Florence.
floriferous [florifaras] bloemdragend.
florin [florin] floriju, gulden ; (in Erige- •

florist [florist] bloeinist, bloeinkweeker;
bloemenkenner.

§floruit [florj11-it] bloeitijd (v. dichter
enz.).
floss [flos] vlos., floretzijde ; glasslag
(bij inetaalbereiding).
floss-silk [flos.sillc] vlos-, floretzijde.
flotation , zie floatation.
flotilla D Iotilo] flotille.
flotsam [flotsam]
zeedrift, drijveud
wralchout.
'flounce [flauns] sb volant strook , ; vt
net volants garneeren.
=flo unce [Ham's] vi plonzen, ploffen ;
spartelen, woelen; cei out of the room,
de lamer uit stuiven ; sb flap, ruk.
'flounder [flaunda] vi (in de 'Hodder)
flodderen,baggeren, ploeteren, spartelen;

fluctuate

steigeren ; halckelen, broddelen, lcnoeien;
sb hulpelooze poging.
"flounder [flaunda] .4ase bot.
flour [Hand] sb bloem, meet; vt tnet
meet bestrooien ; Ant malen.
flourish [flbrif] vi bloeien; tieren, gedijen, floreeren ; in bloentrijIce taal spreken ; Jpreludeeren ; vt versieren (met
Icrullen); doer schallen (de trompet);
zwaaien net ; pronken met ; sb zwaai ;
zwierige (rhetorische) wending, versiering, lcrulletter, haal ; is fanfare, roulade ;
in full cv , in vollen bloei.
floury [Hattori] inelig.
flout [Haut] vt bespotten, beschimpen ;
vi iti : cv at, schimpen op, b@spotten ;
sb spot, selling).
flow [flou] vi vloeien, overvloeien,
stroomen ,, vlieten ; golven (v. e.kleed);
opkomen (v. 't getij); c‘,., from, voortvloeien uit ; c, in (upon), toestroomen ;
c, over, overloopeti ; a land cuing
with milk and honey, B overvloeiende
van melt< en hotiig ; sb (over)vloeda,
stroonfl, uitstrooming ; loop, gang ; toevloed ; golvittg;o. of language (talk),
flux de bouche, woordenvioed, -rijklieid ;
C., of spirits,
opgewektheid, coed
humeur.
flower [flaw] sb
bloesem ;
bloei; bouquet (v wijii); vi bloeien ; vi
met bloein tooien.
flower-bed [flaua-bed] bloembed.
flower-deduce [flatio.da-15s] A gele
lisbloem; j lelie; het lelienscluld (van
Frank rijlc),
flowered [flauad] net bloenten bedekt
of versierd, gebloemd.
flowerer [flatiora] A bloeier.
floweret [flauarit] bloempje.
land)twe-shiguk. flower-garden [flatto-gadan] bloeni.
*flowergratn [flauagratn] felicitatiebloemstulc.
floweriness [flauarinis] bloenfrijklieid.
flowerpot [tlaua-pot] bloempot.
flower-show [fiatta-Solt] bloemententoonstelling.
flowery [flatiari]bloeinrijle2, bloetn(en)...
flown [Howl] verl. cleelw. van fly;
with insolence, opgeblazen van onbeschaainde trots.
flu [flit] F influenza.
fluctuant[fInktjuant] op en neer gaaud 2,
schoininelend, dobberend, weifelend.
fluctuate [fluktju-eit] op en neer gaan'2,
golven, dobberen, schommelen, weifelen;
fluctuating prices, $ op- en neergaancle prijAen.
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fly

succes (der overwinning); sb (plot.;e..
tinge) toevloed, golf (bloed enz.),stroonit:;
(v. prijzen enz.), clobbering, weifeling.
flue [flu] dons, pluis schoorsteenpijp, opwelling 2 ; blos, kleur, roodheid ; gloed
(roes) van opwinding; opgejaagde vlucht
vlanipijp; luchtkoker vlouw; vischnet it
(vogels); suite : volgkaart; uitloopende
zie flu.
blaadjes; aj overvloedig (voorzien van
Fluellen [fluelon] SH Fluellen.
in, of), vol (v. water); royaal (met of);
fluency [1111ansi] .vaar(ltoog)rood, blozend ; effect, gelijk, sluik,
digheid, vlotheid (in 't spreken), bein piano ; N., deck, 0 gladdek ; mospraaktheid.
er was geld in overvloed ;
fluent [flilant] vloeienci , bespraakt ; ney was
N., times, florissante tijden ; be cv (of
lot(tend).
fluff [fief] sb douse, pluis, S itiet ge- money), goed bij kas zijn, F dik in zin
center zitten ; ad vlak
kende rot ; vi pluize ► ; vt bedonzen ; cv
net 'n glaci
flush-decked [fIDS-dekt]
out, doen ragebollen.
[dek.
fluffy [flDfi] donsachtig, donzig, dons... Flushing [tIDSitl] Vlissingen.
fluid [fluid] aj vloeibaar; gasvormig ; fluster [tIDsta] vt(door drank) verhitten ;
agiteeren, in de war brengen ; vi(zenuwsb vloeistof ; gas ; fluidum, uitstrooming.
achtig) druk doen ; sb verhitting ; agifluidity [fluiditi] vloeibaarheid.
tatie, geagiteerdheid, drukte.
ankerhand ; staart (v.
fluke [fluid] sb
walvisch) II leverbot ; platte aardappel II flute [Put] sb J fluit; cannelure, groef ;
scltietspoel; fluit(brood); fluitschip ;
tarbot fi F beest (op het biljart), bof,
tfluit(glas); vi fluitspelen, pijpen ; vt
meevallertje ; vi F een beest inaken; bofcanneleeren, groeven ; Woolen met pijpfen ; vt F door stout geluk maken (krijgen
Woolen ; N., notes, js flageolettonen.
[llakist] F boffer. [enz.).
flutist [Illitist] fluitist.
fluky [tlilki] F (stoin)gelukkig; bof...
flume [Willi] molenvliet ; (kunstinatige) flutter [finto] vi fladderen, zweven ;
wapperen, zwaaien ; dwarrelen; flakke1.vaterloop.
flummery [flmnari] brij, meelpap; lelc- ren, trillen (v. licht) ; jagen (v. 't hart);
gejaagd doen ; vt doen wapperen; jackkermakerij, kale complimenten, vleierij.
flummox [11Dinaks] S overdonderen, ten, haasten, agiteeren; sb getladder, liet
fladderen enz.; gejaagdheid, agitatie ;
van zijit stuk brengen; ook :
speculatie (in aandeelen); make. a
flambe, foutu, „er bij".
flump [fIvinp] vi ploffen; vt in: cv sensatie maken; put in acv, agiteeren,
zenuwachtig maken.
down, neerploffen.
flung [flvt3] vent. tijd en vent. deelw. van fluty [flEW] fluitachtig, fluit...
[fluvial], fluviatic• [fluviatilc]
fling.
flunk [flvrik] S sb luilak ; vt 8c vi(laten) rivier...
rijen (bij examen enz.).
flux [finks] sb vloed, vloeiing; vloediniddel ; stroom, loop ; buikloop; cv and
flunkey [flDilki] lakei"-!
eb en vloed ; vt smelten.
fluor [talc] vloeispaat.
[fluaresans]
fluorescentie.
fluxion [fIDIcSon] vloeiing, zinking, ;
fluorescence
flurry [11Dri] sb (wiud)vlaag, bui ; agi- vloed, fluxieo ; (method of) cvs, differentiaa Irekening.
tatie, gejaagdheid, zenuwachtige haast ;
doodstrijd (v. walvisch) ; vt zenuwachtig 'fly [flai] sb vlieg, kunstvlieg(en) ; ZA
tsetsevlieg(enstreelc) II vliegwiel ; uitlegmaken, agiteeren, jachten ; in de war
ger (v. drukpers); onrust (v. klolc); weerbrengen ; flurried, ook : de Huts kwijt.
flush [fl14] vi voortschieten (v. vloei- haan ; licht imurrijtuigje ; klep, gulp (aan
lcleedingstuk); vlaggebaau ; S diender ;
stoffen), guise!'; uitloopen (v. jonge
acv in the ointment, roet in bet eten ;
blaadjes) ; fig opvliegen ; blinker ; blothere are no flies on her, F ze laat
zest, een (hoogroode) !deur krijgen (ook :
zich niets wijs waken, ze is wakker
cv up); vt doen afvloeien ; door-, weg-,
v„enoeg.
uit-, door-, of-, bespoelen; opjagen (vogels) ; bloed naar 't lioofd jagen, doen 2 fly [Hai] vivliegen, vluchten, onivliegen,
(voorbipsnellen, O vlieden; waaien,wapblozen, een lcleur doen krijgen ; aanperen; spri 'igen (v. glas); shoot a bird
vuren, overinoedig doen worden ; (een
as it flies, in de viucht; let cv , later
incur) voegen ; rved, ook verhit ; cued
with joy, uitgelaten van bli)dschap, sc ► ieten, vieren; afschieten (een pip);
let c, at one, crop los gaan of slaan,
dolblij, vrengdedronken ; cv with success (victory), in den roes van het er van tangs geven ; c ,- \9 N., about, rond._

fluctuation [flvldju•eiSan] schommeling
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vliegen, rondfladderen ; N., at (npon)
one, aanvliegen; cv at higher game,
naar hooger streven; c , away, wegvItegen ; cv forth from, ontvluchten,
olitvlieden ; cv in the face of, aanvliegen ; trotsee•en; , c, into a passion
(rage), woedend wordeu ; c, off, wegsnellen ; cv off at a tangent, weg-,
opstuiven ; re, out, uitvliegen ; opstuiven;
cv to arms, to wapen snellen; vt vluchten uit ; late!' vliegen of wapperen; opjagen (v. vogels); c, the English flag,
de Engelsche vial; voe•en; (,/ the garter, loopend haasje over ; cv a kite,
een vlieger oplaten ; cv the kite, wisselruiterij drijven.
fly [Hai] P aj uitgeslapen, glad; I am
(N., to it, ilc het) het in de Eaten.
fly-away [flai awei] aj los, negligeachtig ; wuft, wispelturig sb soortdriewiele•.
fly-bane Mai bell)]
pelcbloem.
fly-blow pal-Won] sb vliegetiei; bederf door vliegen; vt bevuilen, bederveil van vleesch (door vliegen); ca , n,
door vliegen bevuild ; fig niet ongerept (v. reputatie).
fly-boat [tlai-bout] vlieboot.
fly-by-night [flai-bai-naiti nachtraaf,
nachtvogel; F nachtvlinder • iemand die
met de noorderzon vertrek it.
fly catcher [flai•lcatj'a]
vliegenvanger.
fly-cemetery [flai.semitari] (liangende)
vliegenvanger (in de huiskamer).
lyer [flaid] vluchteling, deserteur;
(lioog)vlieger ; vliegenier; hardlooper
renpaard, snelzeilend schip; zeil (van
1.vindinolen); Ant strooibiljet ;
;
rechtopgaande trap; S patente kerel.
flying Dutchman [flai•ig-dvtftnan]
vliegende Hollander (oolc : kinderhand•
lets).
flyfish [flaitiS] net vliegaas visschen.
flying fish [flai ir3 fiS] vliei,Tende
flying-fox [flai•ill-folcs] vliegende bond,
kalong.
flying-man
vliegenier.
flying-pay [flai-irkpei] X aviateurs•
to lage.
fly-leaf [flai-lif] schutblad (v. boek)
flyman [flai,nan] (Iinur)koetsier.
fly-sheet pai•Sit] vliegend blaadje,
fly specked [ lai spekt] vol vlieg,encirek.
fly-wheel [flai•wil] .R4 vliegwiei.
foal [foul] sb veulen ; in (with),-,, bezet ; vi veulenen, veulen werpen,
foam [fount] sb schuim, bruin ; vi schui-

folding-doors

men ; ce.., at (the) mouth, schuimbeklcen•
foamy [tound] schuhnig, schuhnend.
fob [lob] sb horlogezakje (i.e. broelc) Ii
vt bedotten ; c, off. afschepen ; cv it
off (up)on one, imamd lets aansineren;
cv one off with... for...,Inet een kluitje
in 't riet sturen.
focal [foulcal] brandputits...
foc'sle [fouks'1] zie forecastle.
focus [toulcas] inv. foci, brandpunt.
fodder [foda] sbbeestenvoeder; vt voe-,
®foe [fou] vijand. [deren.
foeman [fotiman] vijand.
foetus [fitas] foetus, ongeboren vruclit.
fog [fog] sb mist, revel fl nagras; be in
a N , de slats kwijt zijn, niet weten hoe
of vat ; vt in mist hullen ; fig in de
war brengen, van zijii stub brengen; vt
de inistsignalen plaatsen.
*fog•bomb [fog-bom, -beta] X 'level.,
mistbotn.
foggage [fogid3] nagras,
fog(e)y [fougi] F onderwetsclie paai ;
old ev , (on we) sok.
fogginess [foginis] inistigneid enz , zie

foggy.

foggy [fogi] mistig, nevelie, duister ;

„beneveld".
foil [fon] bah !, foei !
foible [foibl] zwalc, zwalcke zijde,
zwalcheid
foil [toil] sb scher Indegen , floret it blad-,
klatergoud ; verfoeliesel it tegenslag, teleurstelling ; be acv to, peter doer uitkomen ; run (upon) the (v, over hetzelfde spoor; vt atkaveeren ; verijdelen,
verwarren, verlegen waken, bet winnen
van ; be teed , het onderspit inoeten
foison [foizan] overvloed. [delven.
foist [foist] vt jtt : c, in(to), bedrieglijk iniasschen, onderschuiven, binnensmoickelen. c, something on one, jets
' stoppers of aansineren
in de harden
*Fokker [folcs] vlieginachine van Folc•
is er.
fold [fould] vouw II kudde 2 ; schaapskooi.
.fold [fould] vt volt wen, 0 opdoeicen II
sluiten, toestaan Il kooien (schapen); co,
back (down), oinvouwen ; c, one's
arms, cie handen in den school leggen ;
c, in one's arms , in de armen sluiten ;
cv over, out-, dubbeivouwen; co, to
one's breast, aan de borst &nickel];
, up, op-, dichtvouwen.
folder [foulds] vouwer ; von wbeen ;
c,s, Iorg net.
f ol d ing•cha [foulditl-tSed] votiwstoel.
folding•doors [fotildit3•dcz] clubbele
deur, porte.bris6e.
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[fondli] feeder, vol Heide; hope
§foliaceous [fouli•eifas] bladvorinig, fondly
co, zich met de (dwaze) hoop vleien dat...
bladed , ; blad...
[fondnis] teederheid,
fondness
[fottli•id3]
lommer,
hoof,
ge•
foliage
genegenheict (voor, for); verzotheid ;
bladerte ; loot vverk ; co , tree, loof boom.
foliate rfotiliat] aj bladachtig ; blade. I ®dwaasheid.
font [font] doopvont; oliebak ; ()broil;
rig ; blad..
letterpolis stel drukletters.
foliate [fouli-eit] vt tot dunne bladen
pletten ; verfoelien, vertinnen ; folieeren ; fontal [fontal] oorspronkelijk, altereerste ;
vi biaderen krijgen.
foliation [fottlieiSan] bladvorming ; het fontanelle [fontanel] fontenel ; kunstmange etterdracht.
pletten (v. bladtin); het foelien,folieering,.
food [fad] spijs, voecisel, voe(de)r, eten ;
folio [fottliou] folio(vel), foliant.
voedingsstoffen ; be e, for fishes,
(•)s,
little
volk,
lutdjes,
volkje
;
folk [foul:]
naar de haaieu zijn ; co, for meditation
,,s,de !deluges; the old eois,de ouwetjes.
stof voor overdenking of tot
(thought),
yolksfolklore [lot:lc-19a] folklore
nadenken ; c• , for powder, kanonnen'<Linde.
for worms, voor de
be
vleesch
;
Folkestone [fotikstan] Folkestone.
pieren zijn.
zaadvlies; klierfollicle [folik'l]
[fild.stz,fs]
voedingsmiddefood-stuffs
blaasje.
follow [folou] vt volgen, navolgen, na- len.
zot,dwaas,gek;
F „idioot";
zetten, nagaan ; najagen ; c, a calling, j fool [fal] aj
sb Itofitar; B gocIdelooze Ij vruchtenvla
een beroep uitoefenen ; es) the hounds,
(uewoonlijk van kruisbessen); co ,'s cap,
deelnemen aan een vossenjacht ; (o. , the
foolscap ; be a c.r for one's pains,
plough, de ploeg hanteeren, boer zip ; zie
moeite voor niets doer ; be a c..) to,
c..) the sea, matroos zijn, zeeman zijn;
niet !mien bij, F een kleine jongen zijti
r, suit, !deur bekentien; het voorbeeld
bij; make a e, of, voor den gek houden'2;
volgen ; c, out, opvolgen, voldoen aan ;
make a car of oneself, zicli belachevervolgen, doorvoeren ; c, up, nagaane,
Iijk inaken, zich (idioot, inal) aanstellen;
nader ingaan op ; navolgen ; narijclen
Play theca ,, voor gek spelen, sisal doen
P
ver(up)
a
girl,
):
co,
►
(de bediende
send one on a c..)'s errand, iemand
keering zoeken (hebbe ► ) !net een meisje ;
de wormy,' I (de steenschaaf, de hoot.
ingaan
op
een
vraag,
;
(o., up a question,
zenden of voor gek latest
vi voli , etta it does not c..)that, daarnit schaar, enz.)
loopen , live in a cv's par adise, in een
volgt nog niet dat...; sb coule,doorstoot,
[foloua]
volgeling,
volger,
I
denicbeeldigen
Hemel
; vi beuzelen, gekfollower
voor den gek hoiden";
aanhanger ; P vrijer (v. d meld); Wok held maker ; vt
(v. e. heimachine); volgblad (v. e, fac-G. ,9 c about, lowinelen ; (•) away, vet-ook : gevolg. beuzelen ; (o./ into... ing, verteiden out
tour) ;
of, aftroggelen.
following [folouit3] aj volgend ; a car te...; co , out
breeze, fiksche brics (v. achteren); (the) foolery [fillar] g,elcileid, dwaasheid,
sclierts,
ondervolgenden ; sb gevolg,aan
foolhardiness [ffilhadinis] roekelooshang.
held, doldriestheid.
folly [foti] dwaasheid, dolle street( ; foolhardy[fulliadi]
roekeloos, doldriest.
gektieici, gekkenwerk ; stommiteit.
fornent[loutnent] betten Ones een warme fooling Li/vigil voor den gek houderij,
gekke
streken,
gegek,
genial.
wassching); stover; fig voeden, koes•
inal, zot, F
teren, aanblazen, aanstoken, aanlinsen. foolish [fulls] d waas, gel:,
fomentation [fotimanteiSan] betting, (zoo) idioot, stoat.
EtilliSiiisj
dwaasheid,
zotfoolishness
stoving ; aanblazing, aannitsing, aan
heid ; F stommiteit,
stoking,
F
zich
niets
latende
fool-proof
fond [fond] verzot (op of), gek (met
est dream, wijsniaken.
of) ; ®dwaas, [nal ; his
zijn liefste wensch ; be e, of, lionuen foolscap [fillzkap] zotskap ; !dein folio
papier, oorspronkelijk met een narreli.
van, doh zijn op.
kop als watermeric.
fondle [fondl] streelen, liefkoozen, aantogether, foot [Int] sb voet,; voetvolk, infanterie,
C (ver)troetelen
haters
het dtkke (v. suiker of
voeteneind ;
minnemallen.
(den voet del
fondling [fondlitl] liefkoozing troetel• otie) ; at c..), wider aanvlug
(ter been).
swift
of
(,),
bladzij);
kindje, !leveling.
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carry one off his feet, iemand meeslepen (in zijn entlionsiasme); be on
cod, te voet ; iii beweging, in xverking
zijn; be on one's feet, shalt (op zijn

footpad [futpad] st•uilcroover.
foot-page [flit-peid3] page te voet.
foot-passenger Efut•pasand3a:1 voetgan.
foot-path [ttit-pa'p] (voet)pad.
[ter.
beenen); goed gezond zijn; eett positie foot-print [fut-print] (voet)spoor.
hebben ; have something on cv, lets foot-slogger Efut•slogai X Szanclhaas.

op stapel liebben; set on cv,oprichten, foot•stall [fut-sti51] voetstulc van een
op tonw zetten, instellen ; find(know)
zuil; vrouwenstijgbeugel.
the length of a person'srv,iemands footstep [futstep] voetstap, tred.
zwak ontdeklcen; weten hoe zwaar hij, foot-stool [fut•still] voetbankje.
weeg.,Tt; measure another man's roi l footway Ffutwei; voetpad ; t•ottoir.
by one's own last, zooals de waard footwear [futwea] voetbekleeding,
is, vertronwt hij zijn gasten ; put one's
schoeisel, schoenwerlc.
:)est w first (foremost), zijn beste footy
drabbig Ij S niets bebeentje voorzetten ; put one's,, down,
duidend, arnizalig, snert...
zeggen waar het opstaat, „optreden"; fop [fop] fat, kwast, modegelc.
put one's mi in it, zich vergaloppeeren, foppery [fopari] lcwasterigheid, ver•
flaters (cell (later) begaan; vi te voet
wijfde opschilc ; modepronk.
gaan, treden ; dansen; vt betreden ; co , foppish Efopiji fatterig, lc wasterig, ijdet.
it, F J ansen
te voet gaan; co, the foppishness [fopiStils] fatterigheid,
bill, betalen, ergens voor opdraaien; lcwasterigheid.
ook : aan de gestelde eischen voldoen; for [f2a] cj want; prep voor, in plaats
r, stockings, '<onset! verzolen (amt. van, ow, pro ; as w, wat aangaat ;
but
breien); w up, optellen ; w up to w, zonder, ware het niet ; co , all I care,
X 800, beloopen. voor mijn part ; w all I know,
voor
f oot-and-mouth [lilt•an-maul)] month zoover ik weet ; w as
much as, voor
en klanwzeer
cv disease. zoover ; w all she was gifted, hoe
foot-ball [fut•bol] voetbal.
talentvol ze ook was; w all the world
foot-board [fut-bcd] treeplanlc ; staati - like..., precies als...; ,,any (all the)...
plank (achter rijtuig); voettrede; voetthat lay on it (was in it 8), zoo
plaat.
weinig ... lager op (in); w example, bij
foot-boy [ftit-boi] page ; looper (Indie).
voorbeeld ; mi fear, nit vrees dat ;
foot-bridge [fut-brid3] vlonder ; voet-, hours, men tang ; co., joy, van vrengde ;
loopbrug.
convenience' sake, gemakshalve;
foot-cloth [fut-lclo)] tapijt.
co, God's sake, on] Gods wil ; co, my
footed [fund]
voeten.
sake, mijnenthalve ; ce , want of, bij
footer[futa] F voetbal 1.1 a six-cod, temand
gebrek aan ; now cod it !, nu er op los !,
van zes voet.
ru konit het er op aan !; there is nofoot-fall [fut-fol] geluid van cell voet- thing v it but..., er zit niets
antlers op
stag

foot-guards [fut-gadz] X (lijf)garde

forage [forid3] sb voe(de)r, ;mirage;
te
te voet. vi fonrageeren, op fotirage ttitgaan ; vt
voor dell voet ;
opfourageeren ; (af)stroopen ; (door)zoefig vaste voet.
ken, plunderer, stroopen (voor leeftocht).
footing Efutill schrede, voet", stenii forage-cap
Eforid3-leap] X politietwits.
voor den voet ; vaste voet, houvast; totaal forager [forid3a] fouragenr.
(v co I on j fers); on an equal w , op foraging-cap [foricl3irs-kap] X politie•
voet van gelijkheid ; miss one's rk..),
mitts.
inisstappen; pay one's w , zijn entree foray [fcrei] sb roof-, strooptocht ;
vi
goed oaken, leerf.zeld betalen.
rooven, plunderen.
footle [fun] S vi benzelen ; sb betizelarij. 'forbear [fQbea, fgbea] sb
voorvader,
footling [ftttliti] S zie footy.
voorza at.
footman [futinan] livreiknecht, lakei ; 'forbear [fQbea] vt verclragen ; nalaten,
infanterist.
verinijden, zich onthonden van, zich
foot-mark [ftit-task] voetspoor,
wachten voor; vi gecl old hebben, 'vat
foot-muff [fut-nivf] voetzak.
door de vingers zien ; cv from, zich
foot-note [filt-rout] noot salt den voet
ontliondell van ;
laat of !
der bladzijde.
forbearance [foberans] onthouding ;
footpace Lfutpeisj trod.
verdraagzaainheid, geduld ; toegevend,
r
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heid; co, is no acquittance, uitstel forebode [fpbotici] voorspellen ; eeu
voorgevoel liebben van.
is geen afstel.
forbearing [fQberit3] verdraagzaant, foreboding EfQbotidit3] voorspelling;
voorgevoel.
toegevencl.
forbid [fQbicl] verbieden ; Heaven m-di, 'forecast [fglcast] sb (weer)voorspelling.
dat verhoede God!; co, the banns, de `'forecast [fQIast] vt ontwerpen, bemitten.
geboden schutten; zie ook banns.
bait, volkslogies.
forbidding [f9bidit3] afschrikkend, of-, forecastle Ef4lids'13
foreclose [tQl(louz] jur uitsluiten, verterugstootend.
a
mortgage,
tel ternforbore [f9bov] oily. verl. t. v. forbear. hinderen ;
krijgen van de bezittingen, waarop een
forborne [fQb211] verl. deeIw. v. forhypotheelc is gevestigd otimogelijk
bear.
maken.
force [fps] sb kracht, sterkte, macht,
geweld; the coi, de Polite ; cos, troepen, foredo [Wit] zie fordo.
foregone [Won] gedood ; uitgeput.
krijgstnacht; by (main) c■ionet geweld;
van foredoom [fcciitin] voorbeschikken,
by co, of, door middel van ; in
voorbestemmen.
kracht ; goed op clreef ; X net groote
troepeninacht, in grooten getale; in full forefather [fQfdod] voorvader.
co), in voile kracht; in greats.., krach- for(e)fend Lfgfend] verhoeden, voorkomen, al weten, af wenden.
tig, goed gezond ; put itt a. , van kracht
doen zijn ; come into (,), in werking forefinger [fghtlga] voor-, wijsvinger.
treden ; vt dwingen, noodzalcen,ge weld forefoot [fgfut] voorbeen ; voorpoot.
aandoen ; bentachtigen, met geweld forefront [tQfrvnt] voorgevel ; voorzijde ; fig voorhoede, eerste
newel' of vermeesteren; afdwingen ;
forceeren (bij het whisten); in kassen foregather [fcga6a] zie forgather.
kweeken ; fig klaarstoomen farceeren; forego [i9goti] afzien van, zich ont•
zeggen, derven, verlateu, opgeven, atco, one's hand,ientands hand forceeree;
co, a passage, zich met geweld een stand doen van ; a foregone conch!.
sion, een uitgemaakte zaalc, van zell
doortocht batten ; co , back, terugdrijven;
sprekend iets.
Lo, down, met geweld doorkrijgen of
ken-' ; co, from, afdwingen (tranen foregoing [fpgoui4] voor(af)gaand;
► d.
voornoe
enz.) ; ro, into, d‘vingen tot; cod it on
the facts out of foreground [fQgraund] voorgrond-'.
one, opdringen ;
one, afpersen ; coi tip the prices, op- forehand [f2-hand] - sb voorhand (van
paard); ajvoorat betaald, ...bij voorbaat,
drijven; it was mdd upon us, het wend
vroeger , vorig.
ors opgedrongen.
[fond] voorhoofd.
forehead
[f2sidli]
gedwongen
;
gezocht,
forcedly
foreign[forin]ajvreemd, buitenlandscli,
geforceerd, gemaakt.
forceful [lqsful] krachtvol, geweldig. uitheentsch ; sb F niaiipapier.
force-meat [fQs-unit] farce : geitakt foreigner [forina] vreeindeling, buitenlarder; buitenlancisch produkt.
vleesch voor vulsel.
forejudge [fQc13Dd3] vooruit veroorforceps [fcseps] forceps : tang.
forcible Efgsib'l krachtig, krachtdadig, deelen.
foreknow Nnoui vooraf weten, voorgeweldig, geweIcIdadig.
zien.
sibli] met geweld ; met klem;
forcibly Cf9
foreknowledge [fpnolicl3] vooruitzie forcible.
ford [fpd] sb waadbare plaats in een weten, voorkennis.
. foreland [fgland] landptint, voorland.
rivier; vt door waden.
foreleg [tgleg] voorpoot.
fordable [fQddb'l] doorwaadbaar.
sluit(fordo [tpda] dooden, verdelgen, ver- forelock [f2lok] voorhaar
wigje; take time (occasion) by the
doen.
fore [f(2,9] aj vcior(ste); ad 0 vooruit ; coi, de gelegenheid !del voorbij tales
gaan, bij de hare! grijpen.
hij raakte
he soon came to the
(trad) spoedig op den voorgrond, maakte foreman [fcinan] voorunan , meesterknecht; voorzitter (v. jury).
zich weldra naam.
fokkeinnst.
fore-and-aft(cap) [fgranafticap] pet met foremast [fgniast]
step van voren en van achteren.
foremost [fgnioust, fgniost] voorste,
eerste.
'forearm Efgratill sb voorarin.
`forearm [fQrain] vt vooraf wapetien. I forenoon [firttn] voortniddag.
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forensic [farensik] gs.redlIttliik, juri- ()forgather fQga8o3 vergaderen, zich
disci!, rechts...
verzamelen;
verzamelen; elicoar ontfore-ordain [fQr-Qdein] voorbestemniceten ; c, with, oingang liebbeu :net.
men, voorbeschikken, vooraf bepalen.
forge [fQc13] sb smidse, sinederij, sinidsforepart [fctpat] voorste deel ; lioofd, vuur ; smelterij ; vt sineden 2 ; namaken,
begin ; 0 voorsteven.
vervalschen; vi valschheid in geschrifte
forereach [f9aritS] 0 winneii op, in- plegeu 11 0' cv (ahead), zicli vooruithotel'.
werkeu, voornitkomen.
forerun [fca-ron] voorafgaan, voorspel- forger [f12,133] smeder, verzinner; ver.
len, de voorbode ziju van.
va seller, falsaris.
foresail [fQseil] 0 fok, fokicezeil.
forgery [f2c13.9ri] (schrift)vervalschinv,
foresay [fQsei] voorzeggeu, voorspellen. valschheid in geschrifte; nainaalc ; verioresee [fcsi] voorzien, voornitzien.
dichtsel.
Xoreshadow [fpfadon] (voor)beduiden, forget [fpget] vt 8zsvi vergeten; vr ,..,
(voor)spellen, de voorbode ziju van.
oneself, zich vergeten, ziju bezinning
foreshore Ef2Siiaj strand.
of zelfbelieerschiiig verliezen ; m., one.
foreshorten [fQSQt'n] in verkorting self on, zicli vergrijpen aan.
zien of teekenen (in perspectief).
forgetful [f9getful] vergeetachtig.
foresight [fQsait] het voornitzien ; voor- forgetfulness [f9getfulnis] vergeetzichtigheid, overleg; X vizierkorrel.
achtiglieid ; vergetelheid.
foreskin [f..2sicin] voorhuici.
forget-me-not [fQget-iiii-not] 915 vet - forest [forist] sb bosch, wood; vt be- geet-tnij-nietje.
bosscheu.
forgive [fggiv] vergeven, kwijtschelden.
forestall Upstollte voren semen ; voor- forgiveness[f9givnis]vergiffenis, liwijtnit oplcoopen ; tegenhouden ; voor ziju,
scudding ; vergevingsgezindheid.
vooruitloopen op, voorkomen (iemands forgivingness [f9givitlills] vergevens•
weitschen).
forgo zie forei;o.
[gezindheid.
forestaller [fQstola] oplcooper.
forgot(ten) [fQgot(au)] verl. tijd en verl,
forester [forista] houtvester ; boschdeel w. van forget.
Wachter; boschbewoner.
fork [fQic] sb vorko, gaffelo, riek ; bifurforetaste [fQteist] sb voorsinaalc.
catie, vertakking'.2 , tweesprong ; be in
, foretaste[fweist]
vt voorproeven, een acv, F in de knijp zitten ; vi rich vet- voorsmaak liebben van.
takken '• c, out, S opdokken ; vt niet de
foretell [f9tel] voorzeggen, voorspellen. cork bewerken of aangeven, gaffelen ;
forethought [f21)Ot] voorbedaclitheid, c, out (over), S opdokken.
voorzorg, overleg.
forked [f2Ict] gevorkt, gespleten.
foretoken Ef2toulenj sb voorteeken.
(plot- Icy [fgki] gecorict, gespleten.
'foretoken [fgtoulc'n] vi voorbecluiden. forlorn [f91211] verloren, verlaten, hopeforetop [fQtop] luta, voorhaar ; 0 voor- loos, ellendig, wanhopig; Oc, of, bemars.
roofd van ; c, hope, X troep vrijwilforetopmast [f9topmast] 0, voorsteng.
tigers voor een gevaarlijice onderneforetopsail [fptopseil] 0 voormarszeil. tiling; gewaagde of wanhopige widerforewarn [f9tvgii] (vooraf) waarschnliming.
wen; wed is forearmed, wie gewaar- forlornnes [f(2121inis] verlatenheid
scliuwd is, 'all op ziju hoede ziju, tin
wanhopige toestand ; liulpelooslieid.
(homme) averti en cant deux.
form [f9ni] sb vorin'2 , gedaante; forforewent [fQwc:it] veil. t. van forego. mule, forinulier ; formaliteit
•
„condiforewoman [ft? wilindli] premiere, chef tie"; fatsoen; leest; bank (zond 'ersp!eluting),
(i. e. winkel of zaalc); presidente van
Hasse (iii een school); le„.;er (v. e. !loos);
een vronwenjury•
bad co), niet „lieges"; good ,,, uetjes,
Forfeit [fQfit] sb yerbeurte; het verzooals het boort, corvine il font; in cod,
benrde, imete, pand ; play (at)Ms , ()and
formeel ; in den vorni ; Sp in go ti.de converbeuren ;
vt verbeuren, verliezen, ditie; in due ,,, !mar den eisch, beschen.' en ; verheurd verklaren; als aj:
hooviijk; be in good (bad) fv, (niet)
, erheurd (verklaarcl)•
in goede conditie zijn, (niet) goed op
forfeiture [f2fitja] verbeurte, verben.
dreef zijn; out of ,,, nit zijn fatsoen
ring; verlies van recht ; verbeurciverSp islet in conditie; vt cornier]; (amoina•
!daring.
ken ; X forniecren; ,..., fours!, X net
forfend Efofendj zie fortlend.
vieren I; vi zich vortecn, den corm aatt-

formal

237

forty

vent. tijd van forsake.
nemen ; zich opstellen ; c , (up), X aan- forsook Ef9sukj
forsooth [NAIP] voorwaar, \vaarlijk,
trecien.
‘vaarachtig (iro ► isc ► ).
formal [f2inal] formeel ; stellig, uitdrukkelijk ; conventionneel, vormelijk, ®forspent [fospent] uitgeput.
forswear Efcsweaj vt afzweren, bij eede
plechtstatig; vor ► ...
ontkennen; vrc, oneself, valsch nye: en,
formalism [fcztnaliz'in] formaliteit ; voreen neineed doer.
niendienst.
[fQsw ■zia] vent. tijd viorswear.
forswore
[f2inalist]
formalist,
nan
van
formalist
forsworn
[tc2sw2n] vent. deelwoord van
den vorin (de vor ► en),
forswear.
►
ts)aliteit,(rec
►
formality[fQmaliti] for
fort [fot] schans, fort, holy, erk-.
vorm ; vormelijkheict.
formalize Efgmalaizi in den vorm fortalice [fQtalis] X buite ► werk ; ( yesbrengen.
0
i rteEfQt1 sb fort : sterke zijcie ; boven.
formation [fpi ► eiSan] vorming, samen. iftng.
Kling.
stelling, formatie.
D901 i, Porto: krachtig.
formative [fcinativ] vormend, aflei- qorte [fc)j)jj
voor, voornit, nit; voorts ;
forth
dings...
that day r..), van dien dag if
'former [fgnia] sb vor ► er, maker, schep- fromand
en zoo voorts; so far
so
(-,..,,
aan
;
per.
c, as, in zooverre.
, former Eicinajaj vorig, eerste, vroeger;
Ef21)1(viiiii3l op hancie ►
the r..., ...the latter, de eerste (gene)..., forthcoming
(zijncl), aanstaande; aanwezig (zijncl);
de laatste deze.
toeschietelijk ; be r.i, er zij ► .,
formerly [fginali] vroeger, eertijds, ®
(( forthright [fOrait] aj reclituit, opvoorhee ► .
recht ; ad rechtuit'2 ,
§formic Efginikl mieren...; c, acid, mieforthwith [f(j)wil), fo},xviO] op staanden
renzuur.
voet, dadelijk, aanstonds.
Ef2mikaril
inierenhoop.
§formicary
veertigste.
§formication [fwi ► keiSan] kriebelige fortieth [fctial)]
[fpfifaialfl] versteahaar.
fortifiable
g,
(mieren)gekrieuwel.
gewaarwordi ►
NO til:eiSan] vcrsterking,
formidable [ignitclab'i] ontzaglijlc, fortification
verschansing ; fortiticatiec.
vreeselijk, geducht.
[f2tifai] verstericeno, X beves.
fortify
Eh:rills:I
vormloos.
formless
form-master [f2 ► n-masta] klasseo ► der- 1 tigers.
1 fortitude [fglidjiaci] (ziels)kracht, Hoekwijzer, -leeraar.
vastberade ► heid.
formula [fc ► njuIa] . ► eerv. formulae, nioectigheid,[fghiait]
veertien dag,, en ;
fortnight
formulas, formule ; recept.
'c,.., Maandag over veertien
formularize [lipijularaiz],formuleeren, Monday
.
►
dage
in formule brengen.
aj veertie ► ► aitii]
formulary EfQmjularij sb formulier- fortnightly [fct
daagsch ; ad alle veertien clagen ; ale
(bock); pliarmacopcea ; aj vormelijk,
tweewekelijksch
tijcischrift.
sb:
voorgeschreve ► .
sterl:te, vesting.
formulate [fQinjuleit] tot een formule fortress [fQtris]
herleiden, formuleeren, wider woorden fortuitous [fQtjilitas] toevallig.
[f9tjuiti]
toeval.
fortuity
brengen.
[f2titinat] gelukkig.
fornicate [f2nikeit] boeleeren, ontucht fortunate
ij
fortunately[t2tStmatliigeltil<kig(erws).
plegen.
sb gelid:, lot, fortuino;
fornication [19 ► il.eiSaii] boeleering, on- fortune [121Sa ► lieen
rijk
huwelijk
doers
,
marry
a
con,
tucht, B overspel; boogvorming, welving.
the bold, wie net waagt,
fornicator [f2nikeita] boeleerder, hoer- c , favours
vi
n
t
;
de
brutalen
liebben
de
N
die niet
eerder, B overspelige; afgodendienaar.
het gefornicatress [f2tiikeitris] fornicatrix halve wereld ; vi ( it r■id that,
beurde dat ..
[fQ ► ikeitriks] boeleerster, ontuchtige
[f2tSan-livnta] gelukfortune-hunter
(vrouw).
zoeker (door rij': huwelijk).
forrader [fgrada] P zie forwarder.
[f2tSon.tela] waarzegger.
forsake [f9seik] verzaken ; vaarwel ! fortune teller [1(21Sa ► i-telitl] waarzegfortune
telling
,
verlaten,
1
►
zeggen ; in den steel< late
begeven. gerij ; waarzegkunst.
veertig ; I want my (•..,
forsaken [fQseikan] vent. deelw. v. for- forty [fqti]
winks, it moet even een dutje does,
[sake.
SH sic faucet.

forset
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foundress

een uiltje knappen ; the forties, de foster-mother
[fosta-mvaa]
pleeg„veertiger” jaren ; the hungry forties,
nioeder.
de hongerjaren (1840-43); the roaring foster-sister [fosta-sista] zoogzuster.
forties, het ontstuitnige deel der ocea- foster-son [fosta-svn] pleegzoon.
nen tusschen 400 en 500 N. of Z. breedte. , fother[foOd] sb gewicht van 1200 kiloioruni[fQrain]
forum :marktplaats,
graminen.
gereclitshof, rechtbank.
2 fother [fob] vt
een lek stoppers.
, forwardp2wadlajv oorwaartsch ; (ver)- fougade [fugad],
fougasse [togas]
gevorderd; vooruitstrevend,geavanceerd
X flodderinijn.
(liberaal etiz.); bij de hand, voordeelig fought[fOt] verl. tijd en verl. dw. v. fight.
(v. e. kind); vroeg, vroeg rijp ; voor- foul [taut] of vuilo, onzuiver, beslagen ;
barig, voortvarend; bereidwillig, toe- grof; vies, smerigo, gemeeno,
schtetelijIc ; astrant, brittaal, vrijpostiLY ;
oneerlijk ;
onklaar ;
air, bedorven
als sb : voorwaartsspeler (voetbal) ; vt
Richt; c ■-, breath, onwelriekencie adein ;
bevorderen, vooruit helpen, spoed zetten
a c, copy, klad(schrift); voile proef;
achter; $ af-, op-, door-, overzenden,
c%., means, ongeoorloofde, oneerlijke
expedieeren•
middelen ; a (,,, wind, tegenwind ; sb rot2 forward [f2waci] forwards [fQwadz] ziekte (in de pooten); botsing ; onregelvooruito, voorwaarts ; from this clay
matige (riem)slag; vt bevuilen, bezoedevan nu af (aan).
len, besnietten,verontreini(Yen.
onklaar
forwarder [fQwada] bevorderaar; af- doen loopen, in 't ongereede brengen
;
zender; expediteur.
in den weg lcomen, in botsiug komen
, forwarder [fqxvdcla] (mee•) vooruit;
met, stooten op ; ca, one's own nest,
not get any cei, F niet opschieten.
ziju eigen nest bevuilen 2 ; vi
onklaar
forwarding [f2waclit3] bevordering; afloopen ; botsen.
zetichng ; expeciitie ; c, agency, exile- foully Efaul-li] op een voile, schandeditiezaak ;
agent, expediteur; cv bit- lijke 'age of gemeene (verraderlijke)
sinless, expeditiezaak ; r%., clerk, S ex- wijze.
peditieklerk•
foul-rnouthecl[faul•man3d] vuilbek big.
forwardly [fcwadli] zie 'forward.
foulness[faulnis] vuillieid, sinerigheido,
forwardness [fQwadnis] vroegtijdiggemeenheido, schande, schatidelijkheid ;
Reid ; bereidwilligheid, ijver (oat to
beslagenheid (v. d. tong).
helpen); vrijpostigheid ; zie 'forward.
(found [Wind] verl. tijd en verl. deelw.
forwards [fcwadz] zie ''forward.
v. find.
fosse [los] X gracht.
tlfound[fautid] vt sticliten, grond(vest)en;
fossiek [fosik] S vi peuteren, snuffelen,
oprichten H (metaal) gieten ; vi c, upon,
scharrelen ; (Anstralie) verlaten goodsteunen op;
graverijen afzoeken ; vt opscharrelen ; foundation [faundeiSan] grondslag ,, ;
uithalen, aitpeutereti.
fondement, fund eeri ng ; grond ; grondfossil [fosit] of opgegraven; versteend , vesting, stichting, oprichting ; dotatie,
fossiel ; sb versteening, fossier.
fonds, schenking ; Am bears (voor stufossilize[fosilaiz] viversteenen; vt doen
denten).
versteenen•
foundationer [faundeifdlia] alumnus
foster [fosta] k weeken, (op)voeden, be- die van een bears studeert.
vo•deren, koesteree.
foundation-school [fauncleiSan.skili]
fosterage [fostarid3] opkweeking ;
zie endowed school.
lcweeking, bevordering, 'westering.
foundation-stone [faundeiSan-stouts]
foster-brother [fosta-brvb] zoogbroeeerste steen.
der.
'founder [fauncla] sb grondleg„.;er, op•
foster-child [fosto•tSaild] voccisterling,
zichter, stickler ;a metaalgieter H hoefbevoedsterkind•
vangenheid.
foster-daughter [fosta•clota]pleegdoch. 2 founder [faunda] vi
zinken ; verter.
gaan, naar den kelder gaan, mislukken ;
fosterer [fostara] voedster-, pleegvader;
kretipel worcien ; vt doen vergaan ; kreubescheriner•
pet rijden.
foster-father [fosta-fa3,91 voedster•, f °tindery rfauticiarij gieterij.
pleegvader.
foundling Daum-Mill vondeling.
fosterling [fostalit3] voedsterling; pro- ! foundress [faundriS] gronclleg,ster, op.
to e.
I richtster, sticlitsler.
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•fount[faunt] bron, wel, fonteitt.
fountain [fauntin] bron`, fontein.
fountain-head [fauntitt-hed] broe;
oorsprong-2,
fountain-pen [fauntin•pen] vulpen(bonder).
four [iv] aj vier; als sb ; vier(tal); vierriemsboot; a c, of brandy, voor 4
stuivers; c•s, 4 percentsaandeelen ; he
drove N in hand, hij reed net de
vier ; (not) be on all mis with, (niet)
lcloppen met ; they crept on all c,s,
zij kropen op hancien en voeten.

*fox-trot [foks•trot]sb vossenpas (dans);
vi den . fox-trot dansen.

foxy [foksi] vosachtig, sluw; rood-

bruin; geplekt (door vocht); zuur.
fracas [fralca] lierrie, ruzie; geweld.
fraction [frakSan] breking (v. brood);
breulc, gebrolcen petal; brok(stuk); 0 II dercleel • continued(-.is, kettingbreuk ;
- decimal ,,, tiendeelige brettic; vulgar
r., gewone breuk.
fractional [fralcSanal] gebroken,breulc...
fractious [frakSas] kribbig, lastig,gente-

[fraktSa] sb brenic; gebroken
iik
four-cornered Ef9•1<oriadi vierhoekig. fracture
deel ; (klatikleer) „Brechung"; simple
fourfold [f2fould] viervondig,-clubbel.
r, eenvondig,e arm- of beenbreuk ;
four-footed [f2.futid] viervoetig.
compound r.,, gecompliceerde breuk ;
four-in-hand [fgr-in-hand] vierspan.
four-poster [f2-pousta] bed net 4 vt breken, een breuk doen ontstaan ,
stijlen.

fourscore [fQskQa] tachtig.
foursome [f2svm] ad vier en vier, net

vi breken.

fragile [fracl3inbreekbaar,bro(o)s,zwak,

teer.
breekbaarheici,
[frad3iliti]
vieren; aj voor vier; sb (golf)wedstrijd fragility
bro(o)sheid, zwakheid, teerheid.
voor vier deelnemers.
[fragmant]
brok,
stuk, fragfour-square [f4-slcwea]viericant,pootig. fragment
meat.
fourteen [fctin] veertien. .
fragmentary [fragmantari] fragmen•
fourteenth [fctini)] veertiende.
e.fourth [f91,] aj vierde ; sb vierde (dee!), tariscli.
fragrance [freigrans],fragrancy [frei•
vierendeel, Icwart ; vierde man,
fourthly [f2t.li] ten vierde, vierdens. Igransi] geur, welriekendheid.welriekend.
fourway [fQwei] sb viersprong ; aj in : fragrant [freigrant] geurig,
'frail Lfreil] sb vijgenkorf, -mat; bies.
c, cock, vierwegskraan.
`frail Lfreil] aj broos, zwak, teer.
four-wheeled [f2-wild] viero'ielig
frailness [freilnis], 'frailty [freiltil
four-wheeler [12-wila] vigelante.
fowl [taut] sb vogel, kip; gevogelte, broosheid•, zwalcheid, teerheid.
hoenders, kippen; vi vowels vangen, fraise [freiz] X fraiseering; (Spaansche)
plooilcraag.
vogels schieten.
frame [freim] vt bottwen, vormen, ma.
fowler Paula] vogelaar.
ken ; schilcken, inrichten ; ontwerpen, op
fowling [faulig] vogeljacht
fowling-piece [faulirt pisl ganzeroer, touw zetten ; in-, omlijsten ; sb raam,
geraamte, frame; lijst; omlijsting; refowl-run [fatil-um] Idppeilloop.
cox [fobs] sb vos'2 ; c■-, and geese, wolf gaal ; broeibalc; 0 spant, stellage;
samenstel, inrichting, vorm; lichaatu(sen schapen (op. dambord); flying ,,,
house); gestelaeid ; c, of governvliegende bond, kalong ; male ,,, rebelvos• set the •, to keep the geese, ment, regeeringsvorm ; c, of mind.
gemoedsgesteldheid.
de Icat op bet seek binders of over de
kaas zetten; vi slow veinzen ; zuur of trainer [freitna] bouwer, vortner, maker,
bewerker.
vlelckig worden; vt voorschoenen :tanframe-saw [freim-sb] spanzaag,
zetten ;. S bespionneeren.
fox-bat [fobs-bat] vliegende bond, lca• frame-timber [freim-timba] 0 inhout.
framework [freintwl, lc] raam, lijstwer!:.
long.
geraamte, opzet (v. stub); 0 spantwerk.
fox•brush[folcs•brvS]vossestaart,pluim.
franc [fratilc] frank.
fox-chase [foks-tSeis] vossenjacht.
Frankrijk.
fox-evil [fobs-ivil] alopecie: uitvallen France [frans]
Frances [fransiz] Franciska.
van 't Haar.
[frantSiz,
frantSaiz] sb (voor,fox-glove [fobs-glvv] T5 vingerhoeds- franchise
recbt, vrijstelling ; vrijplaats, toevluchtskruid.
oord; burgerrecht; kiesbevoegdheid,
foxtail [folcsteil] (3:3 vossestaart.
stentrecht ;. vt zie enfranchise.
fox-terrier [fobs-teria] foxterrier
I Francis [fransis] F ► anciskus, Frans.
fox-trap [fobs-trap] vossenval,
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freightage

Franciscan [fransisicani aj & sb Fran- beicennen; make one
of a city,
ciscaner.
het eereburgerschap aanbiedeu; he is
Franconia [frankounjo] Frankenland.
of the house, hij Ican er vrij nitFrancophile [frankofail] Franschge. en inloopen; make cv with, zich ouzind.
geg,eneerd van lets bedienen; maker.,
Francophobe
[frankofoub]
antiwith a man's name, zijn naain in het
Franschgezind•
gesprek mengen of betrekken; ad vrij;
frangibility [frand3ibiliti] breekbaargratis; vt in vrijheid stellen, vrijgeven;
held, broosheid.
vrijmakena, bevrijden.
o
frangible [frand3ib'I] breelcbaar, broos. freebooter rfributa] vrijbuiter.
Frank [kat31c] Frank, Frans.
freebooting [fribtitiq] vrijbuiterij,
frank [frarlk] aj frankvrij, openhartig, freeborn [frib9n] vrijgeboren.
oprecht ; vt LQa een brief vrij van freedman [fridinan] vrijgentaakte slaaf.
port waken (door handteekening); gra- freedom Efriclaini vrijdow, vrijheid, vrijtis vervoeren•
postigheid;
of a city, eereburgerfrankincense [fralkinsens]. wierook.
sehap van eel' stad.
Franklin [fratjklin]
vrije grond- free-handed[fri-liandid]vrijgevig,(gill)bezitter.
(hat tig), royaal.
frankly [fratlkli] openhartig, ronduit. free-hearted [fri-l -fatid] gul(hartig), vrijfrankness [fratiknis] openhartig,heid.
gevig, gulganw.
frantic Efrantilci waanzinnig, buiten free-holder [fri-houlda] bezitter van een
zich zelf, dol, razend.
vrij goed*-%
Trap [frail]
vastsjorren.
free-lance [fri-lans] Wilde (in de pollfraternal [frathnal] broederlijk.
tick); (journalistieke) franc-tireur.
fraternity Cfratbniti] broeclerschap.
f•ee•liver[fri-liva] smulpaap, bonvivant,
fraternization [fratt)itaizeiSan] ver.
I osbol.
broedering; broederlijkheid.
freely [frill] vrijs, vrijttit ; rijkelijk, royfratricide [frei-, fratrisaid] broederaal ; gereedelijk, gaarne.
inoord; broedermoordenaar.
freeman [Hindu] (vrije) burger, poorter.
fraud [trod] bedrog, bedriegerij ; be- freemason [frimeisan] vrijinetselaar,
drieger.
mason.
'fraudulence [frodjuldns], r•dulency freemasonry[frimeisanri]vrijnietselarij.
[-si] bedrieglijkheid ; bedrog.
freeness [frinis] openhartigheid.
fraudulent [frodjulant] bedrieglijk ; *free-placer [fri-pleisd] F gratisleerling.
frandulens.
free-school [fri-skill] Icostelooze school,
®fraught [frOt] bevracht, beladen ; cv
armenschool.
with danger, gepaard gaancle net of free-spoken [fri-spoukan] rondborstig,
vol <..;evaar ; cv with meaning, preg•
vrijmoedig.
rant; beteelcenisvol•
freestone [fristoun] hardsteen, zandfray [frei] sb krakeel, twist, gevecht,
stee', arduin.
strij& rafel ; kale plelc : glee; vt of-, freethinker [fri-Pillka] vrijdenker
verslijten, wrijven ;
out, uitrafelen ; free-trade Uri treid] vrijhandel.
vi rafelen.
freeze [friz] vi vriezen, bevriezen, slotfreak [frik]gril, kunr; speling der natuur.
lei ;
in (over, up), diclitvriezeii ;
freaked[frilct]grillig gevlektofgestreept.
onto, S niet of to slaan zijn van; vt
freakish [frikiS] grilziek, grillig , nukkig .
does (laten) bevriezen ; does verstijven ;
freckle [frelel] sproet, zomervlekje.
out, wegwerken (een concurrent),
freckled [frek'Id] net sproeten, sproexvegkijken (een persoon); sb F vorst.
t(er)ig, bespikkeld•
freezer [friza] ijsniachine; F dag net
Fred [fted], Freddy [frecli] verk. van
vriesiveer.
Frederic(k) [fred(a)rilc] Frederik, F freezing Efrizitn vriezend, vries... ; ijs•
Free.
loud ;
mixture, koudniakend inengfree [hi] raj vrijp; ongedwongen ; vrijset.
nioedig, ongegeneerd, vriipostig ; onbe- freight [freit] sb vracht, lading; zeezet, onbelast ; gratis; los, open'2 ; royaal
vracht ; Ant goederentrein ; send by
(met geld); a
fight, algetneene klop•
slow (,), ale vrachtgoed zenden ; vt bepartij ; no ry list, geen vrijbiljetten ; , vrachten ; (be)laden.
he is
to do it, hij
tel gerust freightage rfreitld3] vracht(prijs); becloeli; I am
to own, ik wil gaarne I vrachting,

freight-due

friendlily
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freight-due [freit-cijii] vracht(prijs).
freighter [freita] bevrachter ; vrachtsetup.

freshwater [freSwota] zoetwater...

ifret [fret] sb kabbeling; gisting,ergernis II (uitgezaagde) lijst, (Grieksche)rand

II is greeptoets (op notenafstand).
French[frenS]aj Fransch; sb bet Fransch;
and English, "fret [fret] vt Imager], in-, wegvreten ,
the (,), cte Fratischen
zie tug-of-war; vt in 't Fransch vertalen.

French-bean [frenS-bin] snij boon, witte
boon.

French chalk rfrenf-tSok] lcleermakerskrin.

French horn [frenS-lign] waldhoorn.
frenchify [frenSifai] verfranschen.
Frenchman rfrenSinan] Franschmano.
French plum [frets-plum] gedroogde
KLIIIII,

French polish [frenS.poliS] meubelpolitoer.

French window [frenS-window] openslaande gla:en deur.

Frenchwoman[fren5wuman] Fransche,
Francaise.

Frenchy [frenSi]
. . F Franschman, Fran-

F
sons; als aj: ransch.
frenzied [frenzid] waanzinnig.
Efrenzij
waanzin, razernij.
frenzy
frequency [frilcwansi] herhaald voor(comet], gedurige herhaling; veelvuldig.
heid ; c, of the pulse, polssnelheid.
!frequent [frikwant] of herhaald, vaak
voorkomend ; veelvuldig.
tlrequent [frikwent] vt (dikwij1s) bezoeken, oilgaan of verkeeren !net.
frequentation [frikwanteiSan] bet bezoelcen ; gednrig verkeer, oingang,.
frequentative [frikwentativ] freqtten•
tatief (werkvvoorci).
frequented [frilcwentid] veel bezocht.
frequenter [frilcwenta] bezoeker.
frequently [frik wantli] herhaaldelijk,
herhaalde malen, vaak, dik wins.
fresco [freslsou] sb schildering op nr:tte
balk, fresco-schildering. ; vt at fresco
schilderen.
fresh [fret] aj frischc, verschn; nieuw;
zoet (v. water); SH g,roen ; as co, as
paint, zoo frisch als een hoentje; sb
trischheid ; rivierstroom ; versche boter.
freshen [freSan] vt ververschen, op-, vet. .
frisschen; vi opfrisschen, opsteken (v.
up, boelen, frisch worden.
wind);
zie freshman.
fresher [freSa] S
freshet [freSit] overstrooming door bo•
venwater, bandjir.
freshly [freSli] versch, frisch; onlangs,
pas.
freshman [frenran] d student van 't
eerste jaar, groen,
freshness [freSnis] verschheid, frischheid.
Engelsch,

aantasten ; prilckelen, irriteeren ; in beroering brengen ; doen gisten ; doen
rimpelenA uitsnijden, uitzagen, randen ;
away (out) one's
SH schakeeren;
life, zich doodkniezen ; zich opvreten
oneself to death,
van chagrin]; vr
zich doodkniezen ; vi om zich been vreten ; afslijten ; in beroering (gisting) zijn;
zich ergeren, kniezen, F bet land hebben ;
c• , and fume, razen en tieren; kankeren,
fretful [fretful] gentelijk, prikkelbaar
fret-saw [fret-so] figiturzaag.
fretwork [fret wi')k] (uitgezaagde) lijst,
(Griebsche) rand.
Freya [fraia] Freya.
friability [fraiabiliti] bro(o)sheid,
friable [fraiabl] Bros, brokkelig.
friar [fraia] monnik, (klooster)broeder ,
Franblack (,), Doininicaan ; grey
Carmeliet.
ciscaan; white
friar's-balsam [fraiaz-bOlsain] monniksbalsern.
gevtekte
friar's-cowl [frain-I:au]]
kaltsvoet of Aronskelk.
friar's-lantern [fraiaz-lantan] dwaals

friary [fraiari] Iclooster.
fribble [frib'l] sb beuzelaar, futselaar ;

beuzelarij ; vi beuzelen, spelen, futselen.

fricassee [frikasi] sb fricassee

ragout ; vt fricassee take van.

fricative [frikativ] aj schurend ; sb schuringsgeluid.

friction [frikSan] wrijving'2 ,
frictional [frikSatial] wrijvings..
Friday [fraidi] Vrijdag; Good :■;,
Goede Vrijdag.

friend [frend] sb vriend, vriendin; ti
the reader, vriencielijke lezer ;
farnilie(leden); make Ns, zich vrienden awaken of verwerven; make cis
(again), weer goede vrienden worden ;
make c.•,s with, vriendschap sluiten
at (in) court, een invloedstet; a
rijk vriend, F een kruiwagen ; my ho•
de geachte afgevaardigde
nourable
min] geachte
voor...; my learned
confrater (van twee advocate]); the
Society of Friends, de 1(wakers; a
in need is a in deed, in den nood

Inert men zijne vrienden kennel]; vtSH
vriendschap betoonen.
friendless [frendlis] coder vrienden.
friendlily [frendlili] vriendschappelijk,
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[frendlinis] vriendelijkpoffertje, beignet ; vt klein snijden, snipheid, wetwillendheid, goedgezindheid.
peren; cv away, versnipperen, verspil.
friendly [freudli] aj & ad vriendelijk, Ien , verbeuzelen.
•
vriendschappelijk, goedg,ezind; bevriend, *frivol [frivol] vi beuzelen ; vt in: cv
vrienden...; the Friendly Islands, de
away, verbeuzeleti.
Vriendschapseilanden ; a c, society, frivolity [frivoliti] wuftheici, beuzelcooperatief ondersteuningsfonds;
be achtigheict.
on cv terms, op vriencischappelijken frivolous [frivalas] wuft, beuzelachtig.
voet staan; sb in : friendlies, bevriende friz(z) [friz] vt krulle:i, kroezen, friseeof goedgezinde (leden der) bevolking
ren ; sb frisuur ; kroeskop.
(in een lcolonie).
frizz [friz] •vi sissen (in de pan).
friendship [frendfip] vriendschap
frizzle [friz'l] zie friz(z) & frizz.
frier [fraia] bakvisch ; bakpan
fro [frott] in : to and cv, heen en weer,
Friesic [frizik] Friescho.
op en neer.
Friesland [frisland] Friesland.
frock [frok] sb pij, jurk, kleed; 'del;
frieze [frizj 't fries ; de fries.
wapenrolc; gekleede jas ; vt in de jurk
frigate [frigat] fregat; gek fregatvogel. (pij) steken, den priesterrolc aantrekken.
fright [trait] sb schrik, vrees ; spook ; frock-coat [frok-lcont] gekleede jas.
look (like) a cv , eruit zien als een frocked [frokt] gejurkt, gejast, gekield,
vogelverschrikker; vt (Dverschrikken.
in de pij (het kleed, den wapenrok)
frighten [frait'n] verschrikken, doer' gestoken.
schrikken ; cv away, wegjagen ; cv into frog [frog] kikvorsch, kilcker; X bran(out of), door vrees aanjagen brengen debourg, knooplus; hartstuk (bij spoor.
tot (afbrengen van).
wissel) ; straal (in een paardenhoef);
frightful [fraitful] verschrikkelijks, S Fransoos.
vreeselijko (ook
frog-bit [frog-bit] 0 kikkerbeet,-kruid,
frightfulness [fraitfulnis] verschrikke- duttblad.
lijtcheid ; * terrorisme (der Duitschers). frog•eater [frog•ita] 1 Fransoos.
frigid [frid3id] koud, 'welt!, kir, ijzig. frog-fish [frog-tit] **to zeeduivel.
frigidity [frid3iditi] kondheid, lcoelheid, frogged [trogd] met brandebourgs ge-

ijzigheid.

frigorific [frigarifik],

hood- I

malcend.

frill

garneerd.
[frogi] aj vol lcikkers; koud als
een !clicker; sb F 'clicker ; Fransoos.

froggy

[fril] sb 'tom; jabot, ruche ; dam- frog hopper [frog-hopa] schuimbeestje.
scheel of -scheil; put on c,s, zicli airs frog-march [frog-matt] 't wegdragen

geven ; vt plooien.

van 'II weerspannigen delinquent door 4

frilly

personen, die hem met het gezicht naar
beneden bij armen en beenen vasthott•

[frill] F vol jabots, ruches enz.,
bestrikt en belcwikt,
fringe [frind3] sb franje ; pony (mar) ;
Newgate
schippersbaard ; vt met

frog-spawn

frippery [fripari] oude kleeren of rota-

frolic

franje versieren.

mel ;
. woordenpraal.

kwikjes en strikjes ;

den.

[frog-spOn] kikkerrit, kik-

kerscliot.
[frolik] sb pret(je), fuifje; grail,

aardigneid ; boklcesprong; vi vroolijk
zijii, pret liebben of waken, ciartelen;

Frisco [friskou] F St. Francisco
vroolijk, Lustig,
aj
frisette [frizet] haartoer, valsche krul- frolicsome [frolikson] vroolijk, Lustig,
len.
Friesch ; sb Fries,
Friezin ; het Friesch.
frisk [frisk] vi dartelen, huppelen, shrillgen ; sb in ; go on the cv , F aan de

uitgelaten, dartel, speelsch.
[from] van (... af), van daan, (van).
nit ; (te oordeelen) Haar ; c' a child,
van kindsbeen af ; c, fatigue, door (van)
vernioeienis ;c, nature, naar de natuur;
rol gaan.
cv what one hears, imar (nit) lietgeen
friskiness [friskinis] dartelkeid
men verneemt ; r, above, van boven;
frisky [friski] dartel.
c, among, (van) order; c, between,
frit [frit] sb tritglas ; vt fritten.
tusschen ... door, van uit ; c, out, (van)
frith [frig] zie .firth.
nit; cv tinder, oncier ... nit, order
weg;
fritillary pritilgrij A 1. Iceizerskrooti, van onderen
2. kievitsbloem ; 4 parelnwervlinder. , frond [frondi
blad (met stengel) bij
fritter [frito] sb snipper, schijfje,reepje, painter' en mires

Frisian [frizian] aj

from

frondiferous
§frondiferous [frondiforas]
send.
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fruiteret.

bladdra- froth [frog] sb schuim, bruis; vi Bc vt

(doen) schuimen.
frothiness [froj)inis] schuimachtigheid,
Icant,-zijde; voorgevel; voorstuk,-schoen;
't schuimen ; winderige (zin)ledigheid.
X front ; frontje, borst (v. hemd); toer frothy [froki] schuitnachtig; schuitnend;
(valsch haar) ; aangezicht, ® voorlioofd ; wiuderig
fig onbeschaatuditeici ; F voorkamer; Froude [frficl, fraud] Fronde.
in cv, voorop, vooraan ; in md of, tegen- frounce [frauds] sb fronsel ; fig franje ;
over, voor ; voor... aan ;
to v , tegen( rimpel ; vt fronselen ; rimpelen, fro nover elkaar ; bring to the cv , relesett.
veeren, de aandacht vestige!' op; come frouzy [frauzi] muf, vuns ; vuil, beto the cv, voor 't front Icomen 2 ; op den dorven, slonzig.
voorgrond treden, van zicli doen sere- Q froward [frouwad]weerbarstig,lastig.
ken ; vt staan tegenover, met het front frown [fratni] vi fronsen, stuurscli
gelceerd zijn naar ; fig het lioofd bieden ;
(norsch, dreigend) kijken ; c■-, on (at,
vciOrschoenen ; bekleeden ; vi in : cv to
upon), net geen goed oog aanzien ; vt
(towards, upon), liggen op, uitzien in : (-‘, one down, de oogeti doen neerop ; (eyes) co, !, X staat !
slaan; het zwijgen opleggen = cv one
frontage [fr.9nticiz]fronto; gevelbreedte. into silence; sb frons, gefronst voorfrontal [frontal] aj voorhoofds...;front...; hook! ; be under the cv of power,
sb hoo-f d band ; RK frontaal ; fronton ; geen persona grata zijn bij de regeering
hoofdpra tiger (foltertuig); voorgevel.
(den Koniiig).
front-bench Efrmit-benSi ininistersbank frowst [fraust] sb broeierige lcachel(in het Lager Huis).
warnite ; vi bij de kachel zitten broeien.
front-door [frptlt•d9o] voordeur.
frowsty [frausti] broeierig, warm.
frontier [fri/10p, frontja, -tSa] gretts, frowzy zie frouzy.
grensscheiding; acv town, een grens- troze [frouz] verleden tijd van freeze.
stad.
frozen [frouz'n] verl. deelw. van freeze.
frontispiece [frnntispis] frontispies ; §fructiferous [frvktifdras j vrtichtdi avoorgevel ; titelplaat, -vignet ; S facie. gelid.
frontless [frDntlis] schaamteloos, onbe- fructification [froktifikeiSan] vruchtschaantd.
vorming, bevrucliting ; vruchthoopjes (v.
frontlet [fryntlit] hoofdband
varens).
front-parlour [front-pala]zitliamer (aan fructify [frplctifai] vi vrucht dragen
de straat).
(vormen); vt vruchtbaar tnalcen, befrontrown [frDntrilm] voorkamer.
vruchten.
front-row[frynt.rou] eerste (voorste) rij. §fructose [frnktous]"vruchtensuilcer .
frost [frost] sb vorst; rijm ; he was a ®fructuons [frpktjuas] vruclithaar!,
c..), had geen succes; the play was a
vruchtdragend.
(v, werd zeer koel ontvangen, maakte frugal [frugal] natig, sober, karig,
fiasco ; vt bevriezen (v. planter); glaspaarzaain ; cv of time, spaarzaam met
ceeren (v. taarten); mat slijpen ; (paarzijn tijd.
den) op scherp zetten.
frugality [frugaliti] matigheid, soberfrost-bitten [frost-bit'n] door de vorst held, karigheid, spaarzaantheid.
beschadigd, bevroren.
i §frugivorous [frud3iveras] vruchtenfrost-bound [frost-baund] vast-, ingeetend.
vroren.
fruit [ft- fit] vrttcht'2, vruchte0, fruit.
frostily [frostili] kilo, ijzig koud -2.
fruitage [friltic13] ooft.
frostiness [frostiuls] vorstigheid, ijzige fruitarian [frilterion] sb vruchteneter
lcoude.
(tegenover vegetarier); aj nit vruchten
frost-nail [frost-neil] sb ijsnagel (voor bestaaude, vruchten...
paarden), schroefkalkoett; vt op scherp fruit-bat [frfit-bat]
vliegende bond,
zetten.
k along.
frost-work [frost-wc)k] ijsbloetnen (op fruit-bearing [frett-berirl] vruchtdraglas, bladeten enz.); glaceering (v. tsarTend.
ten); mat werk (v. zilver).
fruiter [ft- Cita] ooftteeler ; vruchtboom
vruchteuschip.
frosty [frosti] vriezend, vorstig ;
Icouci•2; eJ berijpt ; cv weather, fruiterer [frittora] fruitverkooper, fruit•
verlcoopst'-r.
vriesweer.

front [frvnt] sb voorste gedeelte, voor-

fruitery
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full-faced

fruitery [fratari] ooft, fruit; fruitzolder. fulcrum Efulkramj steunpunt (v. e.hetboom).
fruitful [friltful] vruchtbaar 2.
fruitf ulness[frutfulnis]vruchtbaarheic1 2. fulfil [fulfil] vervullen, volbreno,en,
ten
uitvoer brengen, volvoer ,2n, waar maken.
fruition [friliSaii] vruchtgebruilc, -genot.
fulfilment [fulfilmant] vervulling.
fruit-knife [trot-waif] vruchtenmesje.
fruitless [friitlis] zonder vrucht(en), Ofulgency[fDld3ansi]glans, schittering.
vruchteloos, nutteloos.
(Dfulgent [tvId3ant], fulgid [fvld3id]
schitterend, glanzend.
fruit-loft [Hit-loft] fruitzolder.
fruit-tree [fret-tri] ooft-, vrtichtboom. fulguration [fvlgjureiSan] weerlicht ;
schittering; electrocutie.
2ruity [frilti] vrucht(en)...
§frumentaceous [frilinanteiSas] tarwe- fulgririte [fitplgjurait] bliksembuis; fulachtig.

frumenty [frilmanti] pap van tarweineel
en inelk met Icaneel en suilcer.
frump [frump] ouwe sluts, doetje.
frumpy [frninpi] slonzig, verfomfaaid.
frustrate [frzustreit] doer
verijdelen, hinderen, dwarsboomen, in
de xvielen rijden.
frustration [frvstreiSan] verfjdeling,
§frustum [frDstam]stuk,brok;afgeknotte
zuil of kegel.
§frutescent [frutesant] heesterachtig.
§frutex [frilteks] heeste•.
fry [frail vt balcken, braden 2 ; vibakken;
sb groei : baksel II school (v. jonge visschen) ; menu, troep; jong goedje ; knit
van visschen; the small(er)
het
jonge volkje, het Heine grut 2 ; de windere goden, de Heine luiden.

frying-pan [fraiirl-pan] braadpan ; fall
from the c, into the fire, van den
regen in den drop, van den wal in de
scoot raker].
fubsy [fobzi] nrollig, poezelig (dik).
fuchsia [fjilSa]
toksia.
focus [fjillcas], nieerv. Inch [fjasai]
soort van zeewier.

fuddle [fDd'I] vi pi ► pelen, zich basessett ; vt dronken inaken, benevelen.
fudge [fvd3] sb kids, bluf, onzin
niaak ; F onechte postzegel; vi bluffer, opsniicien H vt samenflansen, ineenclraaien.
fuel [fjilal] sb brandstof ; add cad to the
fire, ode in het vuur gieten; vt van
brandstof voorzien ; voeden.
fug [fog] pints (wet stof vertnengd).
fugacious [fjugeiSas] vroeg afvallend
of verwelkend, kortstonclig- ,
fugacity [fjugasiti] kortstondigheid,
vluchtigheid , .
fugitive [fjud3itiv] aj vluchtig, voorbijgaand ; kortstondig ; a co, slave, eery
voortvluchtige, weggeloopen slaaf; sb
vluchteling; SI-I deserteur.
friglentan [fjilg'Itnott] > vleugelman,
guide; leider, vaorman.
fugue [fjfig] p fuga.

gurtet.

Fulham [fulain] Fulham; F valsche dob-

helsteen.
fttliginotis Efjulidzinisi roetachtig, roet•,
kleurig, donker.
tfull [ful] aj cols, gevuld ; volledig, voltallig; vervulct (van of), verzadig,d; cad
age, meerde. jarigheid ;
daylight,
klaarlichte dal; ; a c, list, volteekende

lijst ; coy rehearsal,algemeene repititie ;
c, sail, inet voile zeilen ;ca., stopount;
c, tide, vloeci; a co, voice, een voile
stein; gees plats meer liebben
(in hotel, omnibus, train enz); as co,

egg of meat, eivol ; be c, of, as n
geheel vervuld zijn van, vol zijn vair 2 ;
be co, of years, B der dagen zat zijn;

be c, up, vol zijn (v. tram of hotel);
be coi up with work, tot over de ooren
in 't werlc zitten; overkropt zijn net
werlc; ad vol, volniaakt, ten voile;
heel, zeer; look one (o, in the face,
vlak ; sb volireid ; voile maat;ca, s,volle
haring; at (the, her) cv , vol (van de
maan); in cam , voluit ; ten voile; to the
ten voile, geheel en at ; in voile
mate ; vi vol worden, zicir vullen ; vt vol
quit [ful] vt (taken) yodel]. [waken.
full-back [ful-bak] full-backspeler (voethal).
full-blooded [firl.blvcifd] volbloed(ig).
full-blown [ful-blotto] in voile!r bloei,
geheel ontwikkeld ; volleerd; fig vol.

blued.
full-bodied [ful-bodid] lijvig (v. wijn).
full-bottomed [ful-botantd] rid rut van
bodenr; a c, wig, een allonge-prnik.
full-cry [ful-krai] luiclkeels; in 't heetst
van de jacht.

full-dress [ful-dres] ...in galakleeding,*
...in groot termite, gala...
full drive [ftrklraiv] in voile vaart.
fuller [ftrle] lakenvoller11•R, zethatner.
fuller's earth [filldz•)4, 1 vollersaarcle.
frill face [fill-leis] aj t. ad enlace (v.
portret).
full-faced [ftil-feist] met een vol en chit
gezicht; vlak aanziend, en face.

full-grown
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full-grown [fur-groan] volwassen.
fulling mill [fulitl•stsiI] volinolen.
full-length [tul•let-0] zoo king als hij
picture, ten voeten nit.
was;
full-mouthed Eful-mauldi met een volledig gebit ; diep blaffend ; zwaar klnPend.
full speed [ful-spicl] met vollen spoed.
tally [tutu] ad ten voile, geheel, volop ;
voluit ; vt S naar het lot verwijzen.
fulmar [fultna] Zeg Noordsche stormvogel.
fulminant [fDlininant] knallend.
'fulminate [fDlniineit] vi knallen, ontploffen, donderent!, fultnineerent 2 ; F foeteren ; fulminating powder,
donderpoeder ; vt doers ontploffen ; fig
uitbulderen, slingeren (v. bativloek enz.).
', fulminate [fDlinineit] sb knalzout;
of gold, knalgoud.
Culmination [fylinineiSan] lcnal, ontplotting, donder2 ,fulininatie, F gefoeter.
tulminic[fylniinik]knalzuur =
acid.
fulness [fulfils] volheid, volte; volledigL:eid, nitvoerigheid (v. getzevens).
tJlsoine [fDIsani, fulsain] walglijk.
fulsomeness [fulsainnis] walglijkheid.
fulvous [fiplvas]
folvid
voslcleurig.
fAmarole [fjumaroul] funiarol:gasbron.
;amble [fDnib'l] vi voelen, taster, friemelen, morrelen ; N along, zijn weg
op den tast zoeken ; N for an excuse,
naar een verontschuldiging zoelcen ; vt
up,
bevoelen, betasten, froinnielen ;
satnenfrommelen ; sb schutterige poging.
fumbler [l/plaid] frommelaar ; schutter, onhanclige Icnoeier.
tome [fjfini] sb rook, damp; uitwaseaning; 'Licht (= reuk); he is in a co),
'.#ij is nijdig, woedend ; vi rooken, dampen, luchten, koken, zieden (v. woede);
ut uit-, berook en, luchten futnigeeren.
umet [fiiInfit] lucid (v. wild); cos, 11 er:enkeutels.
berooken;
fumigate [fjamigeit]
doorgeuren.
fumigation [fjilinigeiSan] nit-, beroo •
king; (wie)rook, smook ; futnigatie.
aardrook, duitumitory [fjilinitari]
venkervel.
fumy [fjilnii] rookend; dampig.
fun [fon] sb grap, aardigheid ; pret(je),
F lol(letie); for (,), voor de grap ; for
the N of the thing, voor de aardigaeid; in (,), voor de aarcligheid ; like
van je welste; what ti!, wat letsis
make (poke) c ■-, at, voor de seal hon.
den, den draak steken suet; .., is goocj

fur

(great) cv, erg leuk of lollig, atnusant ;
vi in : I was only coning, ik zei (deed)
het =at' voor de aardiglieid.
funambulist [fju ► ambjulist] koorddanser.
function [fDtlkSan] sb beroep, post;
anibt(svervulling), bediening ; verrichting, functie, plechtigheid ; feestelijkheid,
partij; vi fungeeren, diens) doen; 43
werken,
bts...; functionfunctional[ftml<fanal]
neel, der levensverrichtinv,en.
functionary [futlkSandri] ambtenaar ;
beanibte.
fund Efvndj sb fonds ,-).; kapitaal ; the
cods, de staatspapieren ; in r,s,goed bij
rcas; vt (in staatspapieren) beleggen;
convertceren (een salt ld),
fundament [fDndaniant] londement:
achterste.
fundamental Eftraclonientali aj den
grondslag uitmakende, principieel,
grond...; sb grondbeginsel, grondslag.
basis; grondwaarheid.
fund-holder [fund-houlda] bezitter van
effecter.
funeral [fjundral] aj begrafenis..., graf...,
pile, lijkstapel: brandstapel
lijk...;
sb begrafenis; lijkstoet, stale ;
funereal [fjunirial] begrafenis..., lijk...,
dooden..., graf....
fungi [Dand3ai] sneerv. van fungus.
fungosity [ftn3gositi] zwanunig sitwas;
sponsachtigheid.
fungous [fz/tvgas] sponsachtig.
fungus [fDryzas] zwani; paddestoel .
funicular [tjunilcjuld] snoer... ; r. rail.
way, Icabeispoorweg.
funk [fvt3k] sb P stank ; angst ; P bangeschijter '• he is in a blue hij zit erg
in de rats, P in zijn stinkerd ; vi P rooken ;
stinken, in de rats zitten; vt berooken;
verpesten (van den stank); c% the fight,
it, P bang zijn, niet (aan)clurven.
*funk-liole[fDqlc-lioul] X S zie dug-out.
funky [forlki] P aj laf, bang ; sb bangerd.
funnel [Wiwi] trechter ; pijp.
funniment[fDnimanr]aardiglieichgrapje.
funny [fold] grappig, aardig, moppig.
funny-bone Efviii•boun] elleboogskitokkel.
funny-man [fpni•man] koiniek(elingy.
Has
fur [U)] sb bout, pels(werk), pelterij
peisjas, •mantel • 0 herinelijn ; besla4
(van de tong); ketelsteen ; (• ■•, ant)
feather, pets- en veder wild ; ajbonter.
Trt
bow.... met 12.90 tzevoerd;
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voeren, bekleeden;
dubbelen ; vi beslaa n (van de tong).
f urbelow [fbbilou] geplooide strook,
falbala.
furbish[fobiS]polijsten,bruineeren, (op)poetsen ; cv up, opknappeu, bij werken.
furbisher [fi)biSa] bruineerder.
furcated [flikeitidj gevorkt.
§furcation [fOkeifon] gaffe!, vertakking,
bifurcatie.
§furcula [fakjula] vorlcbeen.
furious [fjarias] woedeud, razend, woest
(op with).
f url[f /31] 0 (een zeil) fititalen ; opvou wen.
furlong [fhlor3] 1 8 Eng. = 200 M.
furlough [fiDlott] X sb ve: lof ; vt verlof
geven (verleenen).
furnace [fintis] fornuis, (stook)oven`-'.
furnish ptiniS] verschaffen, verstrekken,
leveren; voorzieu (van with); uitrusten ;
meubileeren.
furnishings piiniSitlz] fournitures.
furniture[fbnitp] uitrusti fig, toerusting,
toebehoor; meubelen, mo bi lair, liuisraad,
stoffeering 2.
furniture-van
[fbnitSa-van] verhuiswagen.
c urrier [feria] pets-, bontwerlcer.
furriery[fDriari]pels-,bontvverk, pelterij.
furrow [fDron] sb voor, groef ; rimpel ;
vt groeven, doorploegen, rimpelen.
furry [fDri] net bout gevoerd, bonten,
pets...
furstone [fisistoun]
ketelsteett.
rt rther[fboa]aj verder ; verste (v. twee);
fig nader ; the c, bank (side), de overzij ; until cep notice, tot nader orde;
cv to my dispatch of..., ten vervolge
van...; ad verder ; I'll see you N (first),
ik zag je nog Bever (Hargett), kart je
begrijpen !; vt bevordereu.
furtherance [fD5orans] bevordering.
furtherer [1,1)6are] bevorderaar, begunstiger.
furthermore [fboaniv] verder, daarenboven, bovendien.
furthertnostr163dmoustiverste, uiterste.
furthest [fIbist] verste ; at the ce.R , op
zijn allerlaatst.
furtive [ffitiv] heintelijk ; steelswijze geworpen, steelsch; gestolen.
furtively [lbtivli] lieinielijlc , steelegewijs, ter sluiks.
fttrunele[fjurv0'1] bloedvin, steenpuist.
fury [fjilri] woecle, razernij, woestheid;
f urie ,.
Yurze [fizz]
brem.
urzy
met breni begroeid,
fuse [fjuz] vt
vi smelten.

fylfot

"fuse [fjiiz] sb tont (v. bout); vt de tont
zetten aan.
fusee [f jull] snekrad (v. e. horloge);
windlucifer.
*fuselage [fjusilid3] verstijving (van
vliegmachine). •
fusibility [fjazibiliti] smeltbaarheid.
fusible [fjazibl] stneltbaar.
geweer : musket ; vuurslag.
lush
fusilier [fjfizilia] fuselier.
fusillade[fjuzileid] sb fusillade, geweersalvo, -vuur, het schieten; het fusilleeren ;
vt fusilleeren, neerschieten.
fusion [fjf.a3an] het smelten,saThensinelting, fusie.
fuss [fvs] sb opschudding, geraas, rumoer, Berrie, (onnoodige) drukte ; vi druk
doen, drukte maker; re , about, drulc
in de weer zijn, rondscliarrelen en de
menschen in den weg loopen.
fuss-pot [Ws-pot] F boehamalcer, zeurpot.
fustian [fustian] sb fusteiu, manchester,
bombazijn ; fig bombast; aj boinbazij•
nen, bombast.
fustic [fDstik] stokvischhout, geelhout.
fustigate[fpstigeit] 1 geeselen, ranselen.
fustigation [fvstigeiSen] 1 ransel, rammeling- .
fustiness [lDstinis] dufheid, mufheid.
fusty [fDsti] duf, muf.
futhore [fill)Q1c] runenalphabet.
futile Nutt!,
benzelachtig, lcinderaclitig, nutteloos, waardeloos, nietig.
futilitarian [fjiltiliterien] I beuzelaar.
futility [fjutiliti] beuzelachtigheid, beltzelarij, Icinderaclttiglieid,uietiglteid,ijdelheld
futtock [futak]
oplanger.
futtock shrouds [fDtak-Sraudz] 0 putting want, puttings.
future [fjCitSa] aj toelcomstig, aanstaand,
(toe)komend; volgend; sbtoekonist; auntstaande ; toelcomende tijd ; for the
in het vervolg; in (the),,, iii het vervolg.
futurist [ijiltSarist] futuristo.
futurity [ljutjuriti] toekonist(igheid), opnden zijnde gebeurtenis ; F „toelconistmuzielc."
fuzee zie fusee.
fuzz [fr)z] pints; dons, kroes.
fuzzy [fDzi] pluizig ; vlokkig; cionzig ;
kroezig ; vaag, wazig, beneveld.
fuzzy-wuzzy
F kroeskop;
Soecianees(ch soldaat).
fy [Jai] foei !
fylfot [fillet] Swastikalcruis.
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6
sol ; G staat voor:
G [d3i] de letter Go;
George, Gertrude; G. B. = Great
Britain ; G. C. B. = Grand Cross of the
Bath; G. C. F. --,-- greatest common factor;
G. C. M. = greatest common measure,

grootste gemeene deeler ; G. C. I. E. =
Grand Cross Indian Empire ; G. C. M.
G. = Grand Cross of St. Michael & St.
George; G. C. S. I. = Grand Cross
Star of India ; G. H. Q. = General Head
Quarters; G. M. = Grand Master; G.
0. M. = Grand Old Man (Gladstone);
G. P. 0. = General Post Office; G. V.
= governor (bass); G. V. C. = Grand
Victoria Cross; Ga. = Georgia • Gen.
= General ; Genesis ; Geo. ---- George ;
Georgia ; Glos. = Gloucestershire; gs.
= guineas.
gab [gab] F sb gesnap, gewauwel ; gekakel, praats; she has the gift of
the cv, zij kan heelwat afpraten, is niet
op haar mondje gevallen ; vi kakelen,
ratelen.
gabble [gabl] vi kakelen, rammelen,
snateren, snappen ; vt in : cv (over), aframmelen (zijit lee enz.)
Gabe [geib] F Gabriel.
gaberdine[gabadin]opperkleed, kaftan.
gatsion [geibign] schanslcorf.
gable[geib'l]geveltop,puntgevel;c,encl,
puntgevel.
Gabriel [geibrial] Gabriel ; the r,
hounds, de „wilde jacht".
Gaby [geibi] F Gabrielle.
gaby [geibi] onnoozele !tabs, sulckel,
Gad [gad] F God ; by cv, Jandorie,
dromtnels! wat duivel !
gad [gad] sb staaf, puntige stok 11 nit.
loop(st)er; vizwerven, dwalen, uitloopen;
(*.., about, ronciloopen, lanterfanten.
gadabout [gadabaut] nitloop(st)er, lanterf a titer.
gad-fly [gad-flai] brems ; horzel.
gadget Egad3iti S uitvindsel, kunstje,
midcieltje.
Gadhelic [gadelik] zie Gaelic.
Gadzooks [gadzuks] zie by Gad.
Gad [geil] Schotsche Kelt.
Gaelic [geilik] aj Keltisch ; sb Kelt.
gaff [gal] sb grijphaak, speer; spoor
gaffe' 11S tingeltangel
(v. Icempliaan);
meester(v. de minste soort), „spul';
knecht ; blow the cv , S den boel ver-

raaien ; vt met een haalc aan land trekker.
gaffer [gala] F (ouwe) baas, ouwe (beer):
meesterknectit, ploegbaas.
gag [gag] s' mondprop, knevel; mono.
vol; woorden, die een tooneelspeler in
zijn rol inlascht ; S leugen ; vt knevelen , ;
(woorden) inlasschen ; S beliegen, beetnemen ; vi xvoorden enz. in ziju rol inlasschen flenzen ; S Hegel' ; E koklialzen.
gage [geic13] sb pand, onderpand ; veetehandschoen, ititdaging 11 pruim ii S portie
(glaasje, pijp); vt op 't spel zetten ;
verbeuren, (ver)wedden; zie ook gauge.
gaggle [gag'1] vi snateren, kakeletr2 ;
sb vlucht, troep (ganzen).
gaiety [gei(-1)ti] vroolijkheid, pret ;
bonte opschik, opzichtigheid ; the Gaiety, het Gaiety theater (in London) ,
Gaiety girl, actricetje van het Gaiety
[theater.
gaily [geili] zie gay.
gain [gein] vt verwerven, versrijgen,
opdoen; verdienen, winneno; bereiken;
cv the day, de overwinning behalen ;
cv the ear of, gehoor vinden bij ; coone's end (object), zijit doe' bereiken
(N., ground, veld winnetc', cv ground
(up)on, inhalen ; cv the wind (of a
ship), een schip de loef afsteken ;
one over, overhalen ; vi (het) winnen ;
zich uitbreiden; voorloopen (v. Idol( enz.);
cv in one's opinion, rijzen in ietnands
achting; cv (up)on, veld (iemands genegenheid) winnen, zich uitbreiden; in!mien ; (hoe 'anger hoe meer) ingang
vinden; sb (aan)winst, profijt, voordeel ;
no
without pains, geen baat zonder moeite.
gainer [gents] winner, verwerver.
gainful [geinful] voordeelig.
gainings [gentiqz] winst, profijt, voor•
deel.

gainless [geinlis] onvoordeelig.
gainliness [geinlinis] bevalligheid, in•
nemendheid.

gainly [geinli] bevallig ; innemend.
gainsay [geinsei] tegenspreken, ontkennen.

gainsayer [geinseia] tegenspreker ; b
tegenstander.

Gainsborough [geinzb(a)ra] in :
(hat), Gainsborough dameshoed.
®gainst [geinst] tegen.
gait [geit] 'nattier van loopen, gang,
'tred, pas.
gaiter [geita] sioblious ; c,ed, net slobgal [gal] P ineissie. [Icousen aan.
gala [geila] gala, feest, feesielijkheid.

galactorneter Egaloktoinotaj melkmeier
-wfger,

galantine
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galantine [galantin] galantine.
(gallivant [galivant] het hof maken.
galanty show [galanti-Sou] P schim- gall-nut [giii-nvt] galnoot, •appel.
menspel.
Gallomania Egalomeinjol Gallomanie.
galaxy [galaksi] inelkweg; sterrenheir ; gallon [galan] gallon = 4.54 liter.
fig schitterende stoet of groep.
galloon [vain] sb galon ; vt galongale [geil]
bries, windvlaag; storm
neeren.
[0 gagel. gallop [gan)] sb galop; at acv, in
galeas [galjas]
galjas.
galop; (at) Nile.), in voile!' galop; vi
galeated, [gali•eitid]
helindragend.
galena [galina] loodglans.
galoppeeren; cv through (over!, &Son.
vliegen; wing consumption, viletoalicia [galiia] Galicie.
Galician [galiSan] ajGalicisch ; sb Gagende tering; vt late!t galoppeeren.
licier.
gallopade [galapeid] sb galoppade ; vi
Galilean [galilian] aj van Galilea Ii van
galoppeeren (bij Jansen).
Galilei ; sb Galileer.
galloway [galawei]
hit.
Galilee [galilil Galilea; voorportaal of igallowglasses [galoglasiz] SH door
lcapel aan den ingang van een kerk.
de Iersche stainhoofden onderhonden
galimatias LgatinieiSas] wartaal, o ► zin. soldaten of volgelingen.
cypergras; gallows [galouz] galg ; am, look, een
galingale [tali geil]
galiot [galiat] galjoot. [galigaan.
galgentronie; N., hungry, P clonders
galipot [galipot] denuenhars.
hongerig.
gall [gol]sb gar2,bitterheid 11 schaafwond, gallows-bird [galouz-bkl] galgenaas.
ontvelling; kale plek (i. e. oogstveld) II gallows-face [galouz-feis] galgengalnoot; vt smarten, 't vel afschaven;
tronie.
&nickel! (v. li. zadel); verbitteren, kwel- galop [galap] sb galop (dans); vi galoplen, hinderen, ergeren.
peeren.
'gallant [galant] aj dapper, kranig; galore [galQa] S (in) overvloed, bij de
fier, grootsch, mooi ; hupsch, zwierig,
vleet (ook : in (.).
sinaahvol (gekleed).
galosh [galoS] (elastieke) overschoen;
`gallant [galant] aj galant, hoffelijk;
net oversclioenen aan.
sb galant (heer), hofinaker; ininnaar galvanic [galvanik] galvanisch.
(in slechten zin); vi bet hof maken,flir- galvanism [galvaniz'ni] galvantsme.
ten; vt chaperonneeren.
galvanize [galvanaiz] galvaniseeren.
gallantry [gaidntri] dapperheid, kranig- Galwegian [g,alwid3an] (inwoner) van
neid ;
liefdesavontuur, ininnehanclel,
Galloway.
galanterie.
gambade[gambeid], gambado [gamgall-bladder [gol-blada] galblaas.
beidon](lucht)sprongf,fikbokkesprong.
galleon [galjan]
galjoen.
gambet [gambit] go, zie redshank.
gallery [galari] galerij, gaanderij, zni- gambit [gambit] Tambiet.
lerigang; schilderijenmuseum; tribune; gamble [gambl] spelen, dobbelen; cv
schellinkje!2 ; play to the c%),(goecil;oop)
away, verspelen, verdobbelen.
effectbejag nastreven.
gambler [gamblo] speler, dobbelaar.
galley [gall] galei, staatsieboot ; horn- gambling-hell [gambliikliel] speelhol.
bills; galei (voor 't zetsel).
gamboge [gainhond3] guttegoin.
galley-slave [gali-sleiv] galeiboef, gambol [gambol] sb sprong, hromme
Gallia [galls] Gallie.
sprong; vi springen,huppelen,dartelen.
galliard [galjad] gaillarde: vroolijke, game [germ] sb spel ; spelletje ,2 ; partij
vlugge darts.
tbiljart); wild ; I (don't) know
galliass, galleass [galjas]
galjas.
ik weet (niet), war hij iii zijn scltuld voert ;
uiallic [galik] Gallisch, Fransch.
the cv is tip, het is mis; thec , is not
Gallican [galikan] ajGallikaansch; sb worth the candle, het sop is de kool
aanhanger der Gallikaansc ► e kerlc.
niet waard ; he is in the
hij heeft
Gallicism [galisiz'm] gallicisme.
de hand in 't spel, it is all in the cei,
galligaskins [galigaskinz] wijde broek. F het hoort er zoo bij; have the cv in
§gallinaceous [galineiyas] hoenderachone's (own) hands, gewonne ► spel
galiiot [gaiiot]
galjoot.
hebben; o. and
gelijk op; nj F
gallimaufry [galintOfri] F lthtspot'2,
dapper, branie ji S lain, titanic; be cie, for,
niengelnioes , .

aanclurven, voor lets to vinden zijn ;

gallipot [galipot] apothekerspot, zalf- ' die cv, moeclig,zonder vrees; vispelen,
pot,
dobbelen,
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game-bag

game-bag [geini-bag] weitasch
game cock[zeini-kolc] haan (voor gevechten), keniphaant).

game.keeper[geiui-kipa] jachtopziener.
gameness [geitnnis] F flinkheid, dapperheid, durf.

gamesome [geintsain] speelsch, speelziek, dartel.

gamester [geinista] speler, dobbelaar.
gaming-house [geimitkliaus] speelhuis.
speeltatel.
'gaining-table
pistooltje.
gamma [gaina] gamma, r ;
gammer [gatna] nmedertje.
gammon [g,anian] sb gerookte haul F
verlalckerij 11

boegsprietsjorring I! als

ij: utalliglneid, klets, onzin ! zie backgammon; vt rooken (pant of spelt) lets
wijsinaken, voor 't lapje houden 1; 0
sjorren slaan (bij backgammon).

gamp(y)[ganip(i)] F besteedster

garish

Ganymede [ganitnid] Ganyinedes; I
gaol [d3eil] zie jail. Eschenker.
gaoler [d3eila] zie jailer.
gap [gap] sb gat, opening. , gaping. hiaat,
teeinte; bres; schaard (in een Ines) ;fig
kloof , fill up (stop, supply) a c ■-..), een
leeinte aativullen; stand in thec,,zich
in de bres stellee.
gape[geip]vi gapers'', geeu wen ; cv after,
hakes naar ; or at (upon), aangapen ;
sb gaap; gaping; the curs, gaapziekte.
gaper [geipa] gaper.
gapeseed [geipsid] 1 in! look for,,,
starlit (aan)g,apen.
gap-toothed [gap-tint] met gapingen
in de tandenrij.
gar [Ltd] S God 11 zie garfish.
garage [garid3 of Fr] garage.
garb [gab] sb gewaad, bleeding, dos;
inkleeding; vt (in)kleeden, (uit)dossen.
garbage [gabicl3] af vat (v. e.dier); fig

gamut [gatnat] toonladder, -schaa1 2, uitschot.
gainina3; the whole of crime de garble [gab'!] garbuleeren, (uit)ziften ;
verknoeten, vertninken.
'
heck reeks van misdaden, alle niogelijke
garbler [gabla] sifter, uitlezer ; knoeier,
Inisda den.
gamy [geitni] wildrijIc ; adellijk (v. vervalscher.
fgarboil Egaboil] SH wanorde, ruzie.
wild); tlink, dapper, branie.
kielgang, Q gaargarboard [gabcl]
®gari [gait] zie began.
boorci.
gander [ganda] inannetjes,zans : gent.
gang [gat'] stet gereedschap of werk- garden [gad'n] sb tuin , hof ; the Garden, de philosophische school van Epituigeti ; betide, klielc ; ploeg werklieden,
curus; Coventgarden (narIct of schouwdie een gemeenschappelijk werk verburg) ; vi tuinieren.
richten.
gardener
[gad'ila] tuirrtnan, -baas, hoveloopplank.
gang-board [gat3-b9d]
icier ; S prulkoetsier, „schutter".
ganger [gat3a] ploegbaas.
garden-city [gaci'll-siti] tuinstad.
Ganges [gand3iz] Ganges.
Gangetic [ganci3etilc] van de Ganges, garden-glass [g,fici'n-glas] tuinspiegel.
garden-house [gad'n-haus] tuinhuisje.
Ganges...
ganglion [garyglian], tneerv. ganglia gardenia [zadinia] 0 gardenia.
Egagglial ganglion, zenuwknoop ;- pees- gardening[gad'nitj]tuinbouw,tuin(iers)•
noop, overbeen.

gangrene [gangrin] sb kouclvuur ; fig
kanker, bederf ; vi & vt het koudvuur
(doen) krijgen.

gangrenous [gangrinas] door het koudvuur aangetast, lcoudvuur...

.ang-robbery [garkrobari] El rampok(partii).
gangsteen.
gangue [gal]
gangway [gatlwei] pad (tusschen zitplaatsen), doorgang; door-, overloop ;
loopplank, gangboord ; middenpad
in het Lagerhuis; members above the
cod, !neer rechtsche leden; members
below the e, nicer onafitankelijke, hoewet niet tot de oppositie behoorencle
leder].
gannet [ganat] lex Jan van Gent.
gantlet [gontlit, gAtitlit] zie gauntlet.

werk, -vak.

garden-party [gad'n•pati] tuinfeest;
garden-party.

garden-stuff [gacrti-stvf]

groenten,

tningewassen.

groote alk.
gare-fowl [gea-faul]
garfish [gfifiS] *How Seep.
Gargantuan [gagantjuan] (als) van
Gargantua, kolossaal.

Egargarism [gagariztin] gorgeldrank.
garget [gaglt] keelontsteking (bij vee);
uierontsteking.
gargle [gag' ► ] vi gorgelen ; sb gorge'.
d rank.
gargoyle [gaoit] waterspuwer (aan,
dakgoot).
Garibaldi [garibaldi] Garibaldiicielt
-blouse, •hoed.
garish [geriS] schel, schitterend, he ►-`

garland
.
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blinkend, (oog)verblindencl, opzichtig,
bont.
garland [galand] sb guirlande, (bloemen)lcrans 2 ; ( bloeinlezing ; vt met guirlandes behangen, belcransen.

Gath

gaseous [gasias, geisias] gasachtig,

gas..., dampvorinig ; ijl.
gash [gaS] sb sue(d)e, jaap, houw ; vt
(open)snijden, een snee geven, japer.
gas-holder [gas-houlda] gashouder:
garlic [gillik] lcnofloolc.
gasification [gasifikeiSan] gasvorming;
garment [garnant] kleedingstuk geverdamping.
waad; cued, gekleed.
gasiform [gasif9m] gasvot mig.
garn Egan P loop rond !
gas•light [gas-lait] “aslicht ; -pit, • viam.
®garner gana] sb graan-, korenzol- gas•main Fgas-ntein] gasleiding,Ilooldder ; voorraadschuur ; vt in-, opzamelen,
leiding.
bijeengaren.
gas-man[gas-inan] beambte die het geld
garnet [ganit] granaat(steen).
voor het gas ophaalt ; hij, die belast is
garnish [ganiS] vtgarneeren,optualcen, met het toezicht op de gaslichten in een
be-, afzetten (met with); voorzien (van
schouwburg,
with); jur waarschu ,,ven, sommeeren ; gas-meter [gas-mita]. gasmeter.
sb garneering, versiering.
gasolene, gasoline [ g a sal i n] gasoline.
garnishment LganiSmant] versierselen, gasometer [gasornata] gashouder.
garneering,.
gasp [gasp] vi (Haar adern) snaldcen,
garniture [ganitSa] garnituur, afzetsel,
hijgen ; c, for life, met den dood worversiering ; toebehoor(en).
steles ; vt in : c. away (out) life, den
gar-pike [gfi-paik] *ow Beep.
laatsten adem uitblazet]; c , out, er met
garret [garit] vliering, zolderlcarnertje;
moeite uitbrengen; sbadenitocht,hijging,,
he is wrong in the c,, het scheelt snik ; be at the last (,, zieltogen, F
hem in zijn bovenkamer. op apegapen liggen.
.
garreteer [garitia] vlieringbewoner; gas. pipe [gas-paip] gaspijp ; F geweer.
(arme) broodschrijver.
gassiness [gasinis] gasachtigheid; blufgarrison [garisan] sb bezetting, garni• ferigheid, winderigheid.
zoen ; vt bezetten, garnizoen leggeu in ; gas stove [gas-stouv] gaskomfoor, -stei.
in garnizoen leggen ; be (,ed, (in gar- gassy [gasi] gasachtig, blufferig; winnizoen) liggen ; garnizoen louden.
derig.
garron [gam] Sc 44 (boeren)hit.
gastric [gastrilc] gastrisch, maag...
garrot [garat] gft brildduiker.
gastronomer, gastronomist [gastrogarrotte [garot] sb(ver)worging; worg- nama, gastronomist] gastronoom, lektouw (met spanstok) ; vt worgeu ; krievekerbek, smulpaap.
len (en ttitschudden).
gastronomy [gastronami] gastronomic:
garrotter Egarotai straatroover (die ziju
kunst, oni Iekker to eten.
slachtoffer worgt).
gastropod [gastrapod] 4 buikpootig
garrulity [garilliti] praatachtigheid.
(weelcdier).
garrulous [garulas] praatgraag, praat- gasworks [gaswblcs] gasfa.briek.
ziek.
tgat [gat] verl. tijd van get.
garter [gab] sblcouseband ; knight of gate [geit] sb poor0, deur, door-, toe-,
the Garter,ridder van der] Kouseband ; ingang ; liek,slagboom; betalend publiek
vt kousen opbinden ; met de orde van (bij voetbal), entreegeld; Sc weg, straat ;
den kouseband versieren.
the Gate, F Billingsgate; c., of horn,
( garth [gal,] thin, erf.
poort der ware ciroomen ; c, of ivory,
gas [gas] sb(licht)gas ; bluf ; opsnijerij ; . poort der bedriegelijke droomen ; open
vi bluffer], opsnijcien 11 * vt met (verstik- , the c , for (to), de deur openzetten
trend) gas bespuiten, door gas doer] voor ; vt van poorer] voorzien ; constikken ; net gas behandelen (v. dentist).
signeeren (Oxford kic Cambridge).
gas-bag [gas-bag] windzak; F luchtbal- gatehouse [geithaus] portierswoning ;
Ion, luchtschip, Zeppelin.
ge van genpoort.
g'as-bracket [gas-bralrit] gasarm.
gate-man [geit-man] portier ; over wegGascon [gaslon] cej van Gasconje; sb wachter (bij spoorbaan).
Gasconjer.
I gate-money [geit-nivni] entreegeld (bij
gasconade [gasloneid] sb gepocli,
voetbal enz.) —,-- gate•receipts.
sitoeverij; vi sitoeveli, pociiert.
i gateway [geitwei] poort.
Gascony [gaskani] Gasconje,
i Gath [gal)] Oath; tell it not in (...,,
gaselier [gasalia] gasi;ro.oii.
B vertel het itiet road (vender).
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gather [gaoa] vt vergaren, bijeen-, in-, gawky [gold] aj onhandig, lomp, sul•
lig, mat ; sb lomperd, sul, siticket.
verzameten , bijeenbrengen, oplialen ,
plukken ; innemen, plooien ; afleiden, op. gay [gei] vroolijle 2, levendig, inonter,
opgewekt ; luchtig, luchthartig; zwierig,
inaken, concludeeren ; c breath, (weer)
los, losbandig bout, (veel)kleurig ; a
way,0 vaart krijgeu;
op adetn icomen;
c, that... from, opmaken dat... nit ; cv c, girl, Licht, van lichte zeden ; the
SH de (goede) vrouwe ;
in, binnen•, inhalen ; innemen ; c, up, lady
with, (boat) versierd met.
oprapen ; optrelcken (de beenen); °Wetopdoeken ; vi zich gaze [geiz] vi staren, turen (Haar, op
len ; verzamelen ;
at, on, upon); sb starende blik ; at
verzamelen ; bijeenkcinen, vergaderen ;
F0 aanziend.
rijp worden (v. zweer); zich samenpakken
ing..., met gazebo [gazibon] belvedere, uitzicht(v. wolken enz.); with
[toren.
stijgende of klimmende... ; sb in : c,s, gazelle [gaze!] gazelle.
gazette [gazet] sb (Engelsche) Stasis.
opitaalsel.
courant,
niettwsblact
;
courant
;
in•,
verzamelaar
;
opgatherer [gaOara]
haler ; plukker, oogster ; ontvanger.
fig benoeining ; be in the roi,' ook
failliet
verklaard
zijn
;
vt
bekend
inaken
;
gathering rgaogritli in-, verzatneling,
de benoeining tot... afkondigen ; failliet
collecte ; pick, oogst ; mull ; etter. materie,
out, zijn (officieel)
verklaren be
dracht.
ontslag (thuis) krij,Yett.
soon van
t attling (gun) [gatlig
schrijver,
gazetteer [gazatia]
machinegeweer.
redacteur van een dagblad ; titans :
gaucherie [gottiori] linkschheid.
aardrijksktmdig woordenboek, klapper.
gaud[gad]proni , (sieraad); opsellik ; prul.
gaudiness [gOclinis] opziclitigheid, ver- gazing-stock [geizirkstok] persoon op
wieu alter oogen gericlit zijit ; aangetootling, pronk(erigheid).
gaapte curiosileit of celebriteit,
'gaudy [godi] aj opzichtig, pronkertg,
bout.
gazogene [gazad3itt] spuitwatertoestet.
'gaudy [015di] sb fuif, feestdisch, feest- gear [;pia] sb twig, gareel, tool, uitrusting,
Hight, goed, spul(len); tuigage ; taketage, gerei ;
clay, rd feestdag ;
maal ;
Icardeel ; SH zaak ; in c%), 15,. gekoppeld ;
SH feestviering, teestavond,
4 afgekoppeld ; fig vast de
out of
gauffer zie goffer.
wijs; vt (op)tuigen, aan den gang brenga(u)ge [geid3] sb peil., roeistok, ijk,
diepgatt<.;; X gear- case [gia-keis] kettingliast. [gen.
maatt!; spoorwijdte ;
(caliber I have his r..), ik weet welic gearing [girit3]'5Z■ tnig; koppeling ver•
suelling ; overbretigwerk.
vleescli ik in de tulip lieb; vt
ijken, meters, roeien.
geck [gels] SH & dial gek.
gekko. tolce.
gauger [geidp] peiler, meter, (wijn)- gecko [gekou]
gee [cl3i] ij im!, not; salckerloot ! gosroeier.
sie !, sb F paard(je).
gauging.rod [geid3ig-rodj roeistok.
F paard(je).
Gaul[gol] Gallie; Gather ; J Franschman. gee-gee
gee•ho, -up, -wo, zie gee.
Gaulish [geolii] Galiish; 1 Fransch.
geese [gis] gatizen, meerv. van goose.
gaunt [gout, gala] schraal, mager.
gauntlet [gontlit, gantlit] pantsernand- Gehenna [gilten.9] Gehenna het.
schoen ; scherm-, rij-, Lange damesliand- gelatin(e) [d3elatin] gelatine.
schoen spitsroede; throw down the gelatinous [d3ilatinds] gelatineachtig,
gelatinehoudend.
den handschoett toewerpen; take
§gelation [d3ileifan] bevriezing.
den handschoen opnetnen
up the
run the (,), door de spitsroeden loopen. geld [geld] snijden, lubbent2, castrceren''.
gauze [goz] sb gaas; heiigheid; wazig- gelder [gelda] snijder, lubber.
gelding [geldig] castratie, tubbing; ruin.
held; aj gazers.
gauzy [gozij gaasachtig; heiig, wazig. gelid [d3elid] kit, (ijs)lcoud.
gelidity [d3iliditi] kiliteid, ijzige koude.
gave [geiv] verleden tijd van give.
gelijk- gelt [gelt] gesneden, gelubd ; c,
gavelkind [gavalkaind]
deetend erfrecht (waarbij elk der zoons
barg.
evenveel Icreeg).
("en] [d3ein] sb edelgesteente,kleinood;
gaviaal
:
snavelkrojuweer
; A oog; vt (met edelgesteenten)
[geivial]
gavial
[koctil.
gavotte.
versieren.
gavotte [gavot]
'geminate [(-13eminst] a j d ubb ; paars
gawk [gokl liciekoetc ; lummel,
f„rewijs geptaatst, gepaard.
ken, sul.
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"geminate [d3einineit] vi verciubbelen ; generation[d3enareifan]voortbrenging;

paarsgewijs plaatsen.
ontwikkeling, opweklcing;voortplanting,
gemination [d3entineiSan] verdubbe•
voortteling; afstamming, nakomelingling ; paarsgewijze plaatsing.
schap, generatie, geslacht.
Gemini [cl3eminai] tweelingen (sterren- generative [d3enarativ] voortbrengend,
beeld).
voorttelings... ; vruchtbaar.
bladknop ;
gemmy [clenta]
generator [d3enareitg] voortbrenger,
getnmated [d3emeiticl] ¢
net bladteler ; stoomketel.
knoppen•
generic [d3inerilc], generical [d3ine•
gemmy [d3etni] net edelsteenen bezet ;
rikal] generisch, generiek, geslachts... edelsteenachtig; flonkerend, schitter...
generosity [ci3endrositi] edelinoediggenappe [d3inap] Genappesajet.
heid ; inildheid, mildcladigheid.
gender [d3enda] sb geslacht ; vt B & generousrd3enaras edel(moedig), mild®telen, voortbrengen.
(dadig); rijk, royaal, overvloedig.
genealogical [d3erfi•alod3ikal] genes- Genesis [d3enisis] Genesis 2 ; wordingslogisch ; c, tree, geslachts•, stamboom,
geschiedenis.
genealogist [d3eni-alad3ist] geslacht- genet[d3enit] genet: telganger; genetkat:
kundige•
soort civetkat.
genealogy [ci3eni-alad3i] genealogie : genetic [d3inetilc] genetisch.
geslachtrekenkunde; stamboom.
geneva [d3iniva] jenever ; zie
genera [d3enara] meerv. van genus.
Geneva [ci3Iniva] Geneve; c, cross,
general [d3enaral] aj algemeen ; gene- het Roode Kruis; c, gown, (Calvinisraal ; cv cargo, stukgoederen; ti tische) toga.
dealer, winkelier die van alles ver- Genevan [d3hivdn] aj van Geneve,
koopt: tokohouder ; cv officer, stafGeneefsch; sb in woner van Geneve.
officier; (.1/4, post, tY hoofdposticantoor ; genial [cf3inial] levenwelckend, opge•
ook : gezelschapsspel; thew public, het
weld, levendig, joviaal, fideel ; vriencie•
groote publiek
servant, neid alle6n;
lijk, (lekker) warm (v. 't vvee- r); c, bed,
shop (store), warenhuis: toko ; in
Oliuwelijkssponde; re, instinct, gea c, way, in (over) 't algemeen ; sb het
slachtsdrift.
gelteel, het algemeen; het generaal; X geniculated [d3inikjuleiti'd]
geknikt.
veldoverste, generaal; generale marsch; genie [d3ini] geest.
F meld alleen; in (%), in (over) 't alge- genii [dxini•ai] inv. van genius.
tneen ; in the ca,, in 't generaal, in hoofcl- genista [d3inista]
heiclebreni.
zaalc; in algemeenen zin ; vt coalman- genital [d3enital] aj geslachts...;sb,, s,
deeren (als generaal); voorzien van
geslachtsdeelen.
generaals•
genitival [d3enitaival] tweeds imamgeneralissimo [d3enaralisimou] opper- vals...
hevelliebber. legercommandant.
genitive [clenitiv] tweede naamval.
generality [ci3enaraliti] algemeenheid ; genius Ed3iniasi genius : geesto ; genies,
getneenplaats; the coy of people. de
(natuurlijke) aanleg.
groote meercierheid.
Genoa Ed3enoal Genua.
(generalization [ci3enaralaizeiian] ver- Genoese [cieno•iz] aj Genueesch ; sb
algemeening; generaliseerin , •
Gee 'lees.
generalize [d3endralaiz] algemeen ina• gent [d3ent] P quasi beer, poen, S hur;
ken of verspreiden; generaliseeren.
J beer; c,s' boots, S heerenschoenen.
generally [cl3endrali] gewoonlijk; al- genteel [d -,entil] fatsoenlijk, net, fijn,
gemeen, in (over) bet algemeen. cieftig.
generalship [d3enaralfip] genernals- gentian [cl3enSani 4 gentiaan(wortel).
rang, -plaats ; veidheerstalent ; leiding, gentile rd3etitail, d3entill aj heidensch;
aauvoering ; tact, beleid ; piece of
ce, name, vollcsnaam; sb heiclen; nietmanoeuvre, (hanclige) politieke zet.
Mormoon.
;..tenerant [d3enarant] aj voortbrengend; gentility Ed3entilitil voornameafkonist
sb voortbrenger; besclirijvende lijn,
of geboorte; fatsoen(lijidteid); heicienpunt enz,
dom.
generate [ci3endreit] voortbrengen, in gentle [d3ent'I] of zacht3, zachtzinnig,
't leven roepen ; ontwildceien (gas), op.
lief, vrieudelijk ; van goede geboorte;
wekken (electriciteit) ; generating stathe r, craft, het hengelen; the co. pas.
tion,(electrische) centrale,krachtstation. t siort, de zalige liefclevlatn; ced reader,
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(beeld); X kommiesbrood, lcuu; brow:
welwillende lezer; the ti sex, het
r, id & bruine aarden kan; by c,!,
schoone geslarlit ; sb made (als aas) ;
ten,
wel
voor den donder!, wel allemachtig!
►
vt
verzac
voorna ► e lieclen ;
temperen, dempen; doen beclaren; SH Georgian [d32€13dn] aj uit den tijd der
acle'en. Georges; van 'coning George; va , t
oiler van Georgie.
Georgie; sb
gentlefolk(s) [d3elit'1•foulc(s)] voorgeorgic [d320.3ik] aj landbouw,..; tat:name lieden, betere stand(en).
geciicht.
sbiancielijk
cielijk;
(inijn)heer,
[d3ent'lnidn]
gentleman
meneer ; gentleman: fatsoenlijk man ; Georgina [d3pc13i ► d -1 Oeorgine.
[cl3eralci]
Gerhard.
Ckamerheer; c ,'s(,,,lieerenknecht; my Gerard
mijn lcamerdienaar ; Geraldine [d3eraldin] Gerarclina,
de bewuste ;
Gerdien.
in waiting, dietistdoende !carnet ..
geranium.
'leer; the old coy, Heintje Pik; de geranium [(13freiniam]
Gerard [d3erad] Gerard, Gerrit.
duivel.
[d31,iOlkan,
(13/Walc'n]
gitr•
[d3ent'linan-at• gerfalcon
gentleman-at-arms
vatic.
aniz]kainerheer der koninklijke lijf wacht.
it Heinen.
gentleman•commoner [d3ent'lman. germ Dr.131)n] sb
geprivilegieerd student german [cl3Dnia ► ] germain; cousin
komanal
voile neef of nicht.
(Oxford en Cambridge),
gentleman-farmer [d3ent'lman-fatua] German [dp)man] aj Duitsch; the
flag, zwart, wit en roode slang ;
heerenboer.
gentlemanly [d3ent'Imanli],
[-- flute, dwarsfluit ; c, Gold, klatergoud ;
c, measles, valsche mazelen ; the
laik] fatsoenlijk, gentlemanlike.
Ocean, de Noorcizee; r,sausageonetgentleness [03ent'Inis] zacht(zinnig).
worst ; c, silver, Berlijiisc ► zitver; cv
heid.
tinder, fonder, zwam; c, text, Gotliigentlewoman [d3ent'lwuma ► i] vrouw
'toys, Neurenberger
sche letter ;
van geboorte, (echte) „dame"; J kamespeelgoed ; c, wheat, spelt ; sb Duitvier.
seller, Germaan; (het) Duitsc ► .
gentry [d3entri] de lagers adel ; de
die „heere ► ". Germanic [cl3binanik] Germaansch;
deftige stand ; these
the c■-, Confederacy,' het Duitscli
genuflexion [(13enjuflelc$an] kniebuiVerbond.
ging, lcnieval.
gamander.
genuine [(13enju-in] echt, oprecht, on. germander Ed3fdinanda]
vervalscht ; the c-4, article, F je ware, germane [d3i)inein] (nauw)verwant ;
(nauwe) betrekking staand tot.
het edits spot. c, to,
genuineness [d3enju-in ► is] echtheid. Germanisin[dOmaniz'm]Germanisine.
genus [(kinds] geslacht klasse, soort. Germanize [(13/5manaiz] verduitschen.
' geocentrisch. Germanophile) Ed3r ► nanofil, -fail]
geocentric [d3i•osentrilc]
Duitschgezind.
geodesy [(13iodisi] geodesic : landineet.
Germany [(13Lmidni] Duitschland.
kunde.
'dem.
germen [d3finiaii]
Geoffrey [(13efri] Godfried.
geographer [d3i-ografa] aardrijkskun- germinal [d3i)minal] kiem...
germinate Ed3bmineit] vi lciemen, ontdige.
spruiten; vt (doe:) ontkieme ► .
geographical [d3i-ografikal] aardrijksgermination [d3i)mineiSan] (ont)kie.
k undig.
ming.
geography [d3i-ografi] aarcirijkskunde,
gerrymander [gerimancld] verknippen,
aardrijksbeschrijvi ► g.
van kiesdistricten tot eigen (oneerlijk)
geological [d3i.alod3ilcal] geologisch
I:voordeel.
Gertie [gfiti] F Gerda.
aardkunclig.
geology [d3i-olad3i] geologic card- Gertrude [gbtrild] Geertruida, Trui(tje)
[(13erand]
gerunclium;
verba..'
gerund
kuncle.
substa ntief.
geometer [d i•oinatal meetkundige ,
gerund-grinder [d3erand-graindij F
landmeter ; 44is spanrups.
schoolvos.
geometric [d3i.ometrik], geometrical
[d3i•oinetrikal] meetkundig ; ce, pen, Gervas [d36vas]Servaas.
gestation [0.3esteiSan] dracht(igheid),
trekpen.
zwangerschap(speriode).
meetkiinde;
geometry [(13i•omatri
chair,
gestatorial [ci3estatcrial] in :
solid
sterco ► etrie.
1
3]
George,
joris
;
St.
JorisI
pauselijke
draagstoel.
George [d39(-
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gesticulate[d3estilcjuleit] gesticuleeren, !
(veel) gebaren maken.
gesticulation [d3estikjuleiSan] gesticulatie, gebaar, gebarenspel.
gesture [d3dstSa] sb gebaar, beweging;
vi gebaren maken; vt door gebaren
uitdrukken.
gesture-language [d3estfa•lat3gwid3]
gebarentaal.
get [get] vt (ver)lcrijgen, in z'n macht
(te pakicen) lcrijgen, belcomen, opdoen;
verdieneh ; hales, bezorgeu ; krijgen
(brengen, overhalen) tot, ervoor zorgen
dat ; S beetnemen ; Arn lclaarmalcen; the
book you have got there, F dat ge
daa• hebt; you have got to do that,
ge hebt dat te doen ; (%, the better of,
de overhand krijgen over ; cv a cold,
'oolc: lcou vatten; cv a disease, ook
'n zielcte opdoen (oploopen); cv a fall,
'11 vat doen; c, hold of, aanpaklcen,
tantasten ; te pakken krijgen, grijpen,
;lc!' meester makes van; don't you
,,,wish you may c, it !, F dat zou je
‘ttwel willen, he ?, dat woo je wel, he?
tiViorgen brengen !; cv it hot (nicely),
ter (ongenadig) van fangs krijgen ; cv it
lin the neck, S aangeschoten worden; cv
kt done (copied enz.), lets fates doer
koverschrijven enz.); cv the bag (boot,
'bounce, mitten, sack), den bons Icrij•
(gen; cv beaten, slaag krijgen ; c, the
;tickets, (de) kaartjes semen ; vr cv
;you (cone!, scheer je weg ! c, oneself
F'zicli mooi maken, zich opdirken ;
va komen, orden, (ge)ralcen ;
un•
'Moue, oolc: losgaan ; 1 got .. ing, ik
Oegon te...; G9 he could not (, about,
flij Icon niet loopen (zich niet bewegen,
1v. e. zieke); abroad, ruchtbaar wor;Aen ; c, along, vooruitgaan, opschie•
c, along with it, lets lclaarspelen ;
along with one, ook : overweg,
met) ; how are thingscvting
'along?, hoe staat het er !nee ?,
?along (with you)!, P loop road!; r,
komen bij (aan), bereiken, te palcken
Icrijgen'2 , Ste grazes neinen ; fig knoeien
'suet omkoopen ; v away, wegkomen,
fziclt weg,maken, (wegpaklcen); cv away
from the subject, afkomen van 't
-apropos, afdwalen ; no v ting away
(from this, daa• is niet aan te outkomen ; c, down, afstappeu, afstijgen,
taar beueden gaan ; fig onder krijgen,
!.meester worden; c, in, in-, opstappen ;
`i3innenkomen ; binnenkrijgen ; (oogst)
Ibinnenhalen ; not to be able to c•-, in
a word, er geed ,voord tusschen lcunnen
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krijgen; cv into a chaise, stappen in
red into sth., fig achter lets !cornett;
1, off, weggaan, zich wegtnalcen ; vrij
komen; c■-, off cheap(ly), er goedkoop
vatiaf komen ; cv off a horse, afstijgen ;
c, on, vooruitkomee, vorderen, opschieten; how are you c,ting on?,
ook : hoe staan de zaken c, on one's
boots, z'n laarzen aankrijgen; o n
with, overweg kunnen met; het maken
met ; c, out, uitkomen, uitlelcken ; afstappen, -stijgen; cv out!, er uit!,
loop heen !; cv out a boat, uitzetten;
out a word, nitbreiigen ; ( ■., out
of, komen nit ; verliezen ; cv over,
(een verlies) te boven komen ; (een weg)
afleggen; not to c, over sth., zich
niet over lets been kunnen zetten ; lets
niet „op" kunnen; c ■-, over one, beetnemen ; c, round, weer beter worden ;
(, round one, iemand inpalmen, beetnemen, bedotten ; cv through, zich 'n
weg batten door, komen door ; erdoor
komen, slagen ; (..) a bill through, een
wet erdoor krijgen (ook: c, through
with a bill); co, to, komen bij, bereiken,
er toe komen (out); where's my book
got to ?, gebleveu ?; c, to like sth.,
smaalc (zin) in lets krijgen ; cv to•
gether, bijeenbrengen ; (zich) vereenigen ; the fire was got under, men
werd den brand meester; c, up, opstaan;
op-, instappen ; opstelcen (v, wind) ;
arrangeeren, in elkaar zetten, uitrusten,0
Iclaarmaken, opmaken (v !buten), tot
stand brengen ; uitvoeren (v. e. bock,
industriewerlc enz.); r, up a task (lesson), prepareeren, nazien ; c, a girl
with child, zwanger malcen ; sb S P
nest, wore ; opbreugst.
get at-ability [get-at-abiliti] F bereik
baarheid, toegankelijicheid, genaakbaarReid.
get-at-able [get-atabi] F malckelijk te
bereiken, toegankelijk, genaakbaar.
gettable [getab'l] te krijgen.
getter-up Egetar-vpi arrang,eur, man
achter de schermen.
getting [getitl] opbrengst, wins!, voor•
deel, verdienste (oolc
get-up Eget•vpj het opinaken ; regeling,
(tooneel)schilcking, aankleeding (v. e.
stuk), uitvoering, verzorging (v. e. bock) ; •
uitrusting; F doorgestolcen lcaart.
gewgaw EgjitgOi pruhsieraad);
ic wilcjes en strikjes, tierelantijntjes,
geyser [gaiza]
gharri [gad] El rijtuig, wagentje,
ghastliness[gastlinis] spoolcachtigheid,
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akeligheid, alg,rijselijkheid, ijzingwelcschoonheid van 't door Gibson in de
kendheid.
'node gebrachte type.
ghastly [gastli] doodsbteek ; spookach. gibus [d3aibas] gibus, klak , ktaphoed.
tig • alcelig • afgrijselijk, ijzingwekkend. giddiness Egidinis] duizeligheid, draaie.
Ghent [gent] Gent. righeid;lichtzinnigheid, onbezontienheid.
gherkin [gbkiii] atigurkje (ingemaakt). giddy [gidi] aj cinizelig, draaierig; duiighetto [getou] ghetto : Jodenbuurt,
zeletid, duizelingwekkend;
.kwartier.
onbezonnen, loshoofdig, onbekookt ; ri
ghost [goust] geest, spook, schim, vet'.
vt (doen) duizelen.
schijning; F schijntje; he hasn't the giddy-go-round[gidi-gou-raund]draaiof a chance, geen de ininste !cans,
tnolen.
geen aasje !cans; the c%., of his former gift [gift] sb gaaf, gift, geschenk ; (rech:
self, de scliaduw van wat hij was ; he
van) be-, vergeving; I wouldn't have
employs a md, laat zijn boeken (schil•
it at (as) a (,), bet eens voor niets;
derijen) door een ander maken; the cv
hij heelt die
the living is in his
walks, S de zilvervloot is binnen: de
ptaats te vergeven ; aj in: one must
salarissen worden uitbetaald.
not look a (..# horse in the mouth,
ghost-flower [goust•flatta]
men inoet een gegeven paard niet
stofzaad,
zonderblacl..
den belt zien.
ghostliness [goustlinis] spookachtig. gift-boolc [gift•buk] boek geschikt veer
heid ; Q geestelijkheid.
cadeau.
ghostly [gottstli] spookachtig; (gees. gifted [giftid] begiftigd, begaafd.
telijk.
giek, scheepsg ig [gig] sb cabriolet ;
ghost-story [goust-stori] spookgeschie• ' boot II harpoen; kaardrol; fiedel;
,
d en is.
vt harpoeneeren; zie giglet.
ghost-word [gotist•wi,d] in werkelijk- gigantic[dpigantiklreusachtig,reuzen...
heid niet bestaand woord.
giggle [gig'1] vi gi(e)chelen, giegelen;
giant [d3aiant]sbreus; als aj : reuzen...,
giebelen; sb gegi(e)chel.
reusechtig.
giggler [gigla] gi(e)chelaar.
giantess [d3aiautis] reuziu.
gig-lamp [gig-lamp] sjeeslanip ;
giaour [d3aua] ongeloovige (Mond),
folc !nil; brilleman.
Gib [c131b] F Gibraltar. [kafir. giglet
gieckelaarster, lachebek ;
tgib [d3ib] S gevangenis; zie ook jib. SH
•2 gib [gib] sb spie; vt
gigtnan Lgignian] harpoenier , bourgeois
gibber [giba] vi brabbelen, koeteren;
satisfait.
sb gebrabbel, gekoeter.
.gigmanity [gigmaniti] philisterachtige,
gibberish [gibariS] brabbeltaal, koeterhoogfatsoenlijke bourgeoisie satisfaite.
waalsch.
gig-mill [gig-mil] kaard., rouwinachine.
gibbet [d3ibit] sb galg; kraanarm; vt gigot [d3igat] schapenbout; cv sleeve,.
ophangen; aau de kaak stelleii.
pohnouw.
Gibbon [giban] Gibbon.
Gil [gil] F verkorting van Gilbert.
gibbon [giban] gibbon: soort van Wig- Gilbert [gilbat] Engelbrecht.
arinige aap.
gild [gild] vergulden, verlraaien, (ver)gibbosity [gibositi] uitpuiling,
sieren, kleuren; the Gilded Chamber,
heid.
het Hoogerhuis; ;,./ed youth, jeunesse
gibbous [gibas] uitpuilend,
donee.
gib•cat [gib-kat] SH kater.
gilder [gild)] vergulder.
gibe [d3aib] vi hoonen, schimpen, spot. gilding[gilditflhet vergulden,verguldsel.
ten (met at); vt hoonen, beschimpen.
Gilead [giliad] Gilead ; balm of
Gibeonite [gibianait] Gibeoniet (Jozua
Melckabalsem.
iX : 27); loonslaaf, duivelstoejager, hand- Giles [d3ailz] Aegidius; Gilles; St Gi'anger.
les's, beruchte buurt in Louden.
giber [d3aiba] (be)schimper, spotter,
Gill Cd3
i1] Juliaantje; zie Giles.
gibingly [d3aibit3li] (be)schimpend, !gill [gil] sb kieuw, kaak, lellItavijn;
smadelijk, hoonend.
bergstroompje; cvs, S vadermoorders:
giblets [d3iblits] afval van gevogelte.
grease one's c,,s, zicli te goed doers ;
Gibraltar [d3ibtolta] Gibraltar ; soort
pale about the bleelc out zijn
van gebalc.
netts; rosy about the mis, met blo•
Gibson[gilisan] Gibson; cv girl, theater.
zende wangen ; vt uithalen (visch).
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[d3il] sb ineisje, deerne 11
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aard- giraffe [d3iraf] giraffe.
veil II S kerel mutsje
1'4 pint).
girandole [d3irandoul] girandolez:
gillyflower [d3iliflaua] 511. anjelier ; 2.
kroonlcandelaar, girande, zon (v. vuurmuurbloem.
werk), oorhatig- er.
gillie [gin] Sc L:21 volgeling, oppas• girasol(e) [d3irdsol]
topinamboer ;
• ser ; roeier.
girasol, vtturopaal, maansteen.
gird [gbd] sb por ; (kramp)schent ; s•teelc
,Gilpin [gilpin] Gilpin.
gilt [gilt] sb verguldsel ; S goad, geld ;
onder water, zet, Italc, liatelijIcheid ; vi its
the c, is off the gingerbread, het cv at, spotten met, afgeven op, hatchet
nieuwtje is er of ; aj verguld.
op r1 vt aan, oingorden ; um-, insluiten,
gilt-edged [gilt-ed3d] verguld op snee ;
onigeven, onisingelen ; cv on, aangor•
den; c, round, ombinden ; cv oneself
(../ stocks, „goudgerande" (uiterst soliede) effecten.
(up), de lendenen onigorden, zich tell
gilthead [gilthed]
goudbrasetn.
strijde aangorden ; c, with power,
bekleeden ; co, with the sword, den
gimbals [d3imbalz] kompasbeugel.
gimcrack [cl3inilcralc] sb prul, snorredegen aandoen ; in den adelstanci verpijperij ; aj prullig, lorrig.
girder [ga)da] dwarsballc. [Ilene!).
gimcrackery [d3iinkralcari] prullaria, girdle [gbc14] sb gordel 2 ; vt oingorden,
stiorrepijperij(en), (mode)snufjes, prul•
oingeven.
legoecl.
girl [gbl] (dienst)ineisje ; tweejarige
gimlet [gimlit] sb spitsboor ; schroefreebok.
Poor ; vt (door)boren;
draaien.
staat van neisje,
girlhood
gimp [gimp] sb gimp, guimpe Wien
meisjesstaat, de meisjesjaren.
trontje, chemisette, boordsel; passement- girlish [gDliS] ineisiesachtig, meisjes...
werlc ; vt met gimp afzetten.
girlishness[gOliinis] ineisjesachtigheid.
igin [ci3in] sb strik, valstrilc ; gijil ma- girt [g/A] verl. tijd en verl. deelw. v.gird.
chine, •R4 duivel, wolf (voor 't ontkorre- girth Egt)1)] sb builcriem, -singel ; outlen van katoen) II jenever II inlandsche
yang ; ointrelc ;• vt singelen 2 ; meters, den
(Australia) ; vi strikken ; ontkorrelen.
builcriein aandoen.
'gin [gut] SH zie begin.
Girtonian Egbtounianj tneisjesstudent
gingelly
sesaut, widjen.
van 't Girton College (bij Cambridge).
[d3ind3a] sb gember ; S rooie ; Gis [d3is] in: by c, 11, St/ bij Jezus!
vt net gember kruiden; S opkikkeren. gist [cl3ist] bet hoofdpunt, 'cern, 't fijne,
gingerade [d3ind3areid] gemberpointe.
ginger-beer Ed3incl3a-biaj bier.
give Egi vi vi & va geven; ineegeven, doorginger-bread [d3ind3a-bred] sb peperzwiepen, doorbuigen, krointreklcen, verlcoek, S - moppen duite ► ; als aj: prullerig;
zakken ; afnemen (v. de icon); dooien ;
prul... ; c+-, booth (stall), koekkraampje;
r, and take, geven en nemen 2 ; cv as
co, nuts, pepernoten ; cv trap, S menagood as one gets, met gelijke count
gelclep : inond.
betalen ; vt aan-, afgeveno, verleenen,
gingerly [d3inci3ili] voorzichtig, be- uitreiken, schenken; ce, battle, slag leveliodzaatn, zachtjes ; zie gingelly.
a bill (receipt), afgeven ; cv the
ren
ginger nut [d3ind3a-nvt] peperitoot.
boot, den bons geven; ce, a cry, geven,
ginger-pop [d3ind3a•pop] zie ginger. latest, uitstooten ; cor ear, het oor leanest ;
beer.
you joy!, gelukgewenscht l; riv a
gingham [gitvin] gingan(g); F paraplu.
Pump, opspringen ; I'll c, it him
gingival [d3ind3aival] tanclvleesch...
(finely), F ik zal er hem (leickertjes) van
§ginglymits
tangs geven ; I had it c,n me, ilc het)
d3it3glimos] scharitiergewricht.
het (cadeau) gekregen ; I cv you the
gin-palace [d3in-palis] jeneverpaleis.
ladies, ilc stet voor op de gezondheici
gipsy Ed3ipsii sb Zigenner(in), Heiden,
van de dames to drinkers; he never
Heidin; J heks, brunette ; Zigettnertaal ;
gave it a thought, Ilij Reels er (cells)
aj Zigentierachtig ; vi in de open nicht
nooit aan (over) gedacht; cvr the time of
kainpeeren of picknicken.
day, goeden Inorgen (a vond enz.) wengipsy-cart [d3ipsi-lcat] woonwagen.
schen ; cv tongue, aanslaan (v. lionden);
gipsy-rose [d3ipsi-rout] 4,1 Knautia
s■s
about, rondstrooien, verspreiden
schurfticruicl.
(v. geruchten enz.); cv (it) against,
gipsy-table
steminen (zicit verk lat en) tegen ; jar
fantasietafeltje, 6tageretafeltje.
ongelijk gavel ► , in 't ongelijIc stet let ;
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r, away, weggeven; fig verklappen, §glabrous [gleibras] glad, kaal, naakt.
verklikken, verraden (bijv. a secret, the ; glacial [gleijial] ijzig ; ijs... ; the cv
whole thing); cv away the bride als period, de ijsperiode.
bruidsvader optreden ; cv back, (terug)- ! glaciated [gleiSi-eitid] bevrozen, met
ijs bedekt ; geglaceerd.
wijken ; teruggeven ; cv (it) for one,
zich verklaren (steminen) voor ieinand ; glaciation [gleiSi•eiSan1 bevriezing,
gletscher-, ijsvorming ; glaceering.
jur gelijk geven, te zijnen (liaren) gunste
beslissen; cv forth, uitzenclen, algeven I glacier [gleiSia] gletscher.
in, glacis[gleisis]X glacis : buitenglooling.
(ltitle enz.); rood-, uitstrooien ;
(stukken enz.) inleveren ; onderdoen glad [glad] aj blij(de), verheugd (over
of, at, sonts with); vt ( zie gladden.
(voor to), toegeven, het opgeven, de
mindere zijn ; cv into, uitkomen op (de gladden [glad'n] verblijden, verheugen.
vestibule, de markt &); cv off, afgeveu glade [gleid] open plaats in een bosch
laar ; Am wak.
(warinte enz.) ; v (up)on, uitkomen op;
cv out, (af)geven; opgeven (werlc), gladiator [glacli-eita] zwaardvechter.
uitdeelen ; c ■-, out the hymns, de ge- gladiole [gladioul], gladiolus [2,1adaialas, gladioulas] zwaardlelie.
zangen opnoemen of voorlezen ; cv oneself out as, zich uitgeven voor ; it gladly[gladli]blij; net genoegen, graag,
was r...,11 out that..., er werd rood- gaarne.
verteld dat..., het gerucht liep dat...; his gladness [gladnis] blijdschap, blijmoestrength will cv out, zijn krachten diuheid.
zullen te kort schieten, uitgeput raken ; ®gladso me [gladsatn] blijde, vroolijk ;
over, (liet) opgeven (v. e. poging, heuglijk.
'n zieke enz.); overleveren ; be (..in Gladstone[glacIstan]Gladstone ; S goedover to, zich overgeven aan (ondeugd), koope Fransche wijn ; cv (bag), handverslaafd zijn aan ; over cv , uttleve- valies.
ry it to you, glair [Oda] sb eivvit ; vt eiwitteii
reit (aan de politie);
F ik zal je cr van tangs (van de taart) (i)glaive [gleiv] zl.vaard.
geven ; it is not c,n to everybody, glamour [glaind] sb betoovering, zitisbegoocheling, toovermacht, aureool ; vt
't is niet iedereen gegeven; cv up, opbetooveren, begoochelen.
geven; :■-) it tip, liet opgeven, liet
eraan geven, zich gewonnen (verloren) glance [glans] sbflikkering,schamplicht;
geven ; cv up for lost, als verloren oogopslag, blik, ionic ; 5Z , glans ; at a
beschottwen, opgeven; cv oneself up cv, in (met) een oogopslag (blik); at
to study, zich aan de studie wijden ; first cv, bij den eersteu blik, op liet
eerste gezicht ; vi blinker, schitteren ;
upon, zie cv on; I won't cv a
sixpence with her, ze krijgt geen cv at, aanblikken, een blik werpen op'';
even aanroeren (een onderwerli); doelen
cent 'neer ; sb 't meegevett.
op ; cv (off), afschampen ; aldwalen (v.
[giv-an(d)-teik] 't geven
zijn onderwerp); (•,, over (through),
en 11111e.-11 ; a c%, policy, politick van
even inzien, vtuclitig doorzien; II in :
geven en nemen, dienst en wederdienst;
of conversation, 't wie kaatst cv one's eye over, vluclitig overzien
the
(doorloopen).
moet de bal verwachten, ('t leer out leer)
glancingly D.Y,lansigli] ter loops.
van de conversatie.
glan.
give-away [giv-awei] F blootgeving, gland [gland] Mier;
glandered [glandad] droezig.
't verraderlijk gezegde enz.
[glandaz]
(made)
droes.
glanders
gegeven
;
geneigd
[giv'n]
pp
&
aj
given
(tot to), (verslaafd) aan ; cv to drink, ?glandiferous [glandifaras] eikeldra[gend.
[glandjul]
kliertje.
aan den drank ; cv name, doopnaatn; glandule
at acvtime, op 'n gegeven tijd ; purl- glandulous [glaiidjulas] klierachtig.
tanically v, net Puriteinsche neigh'. glare [glea] sb scliitterend of schel licht ;
(schitter)glans; schittering ; vlammend
gent.
oog; woeste blik ; vi schitteren, hel
giver [giva] gever, schenker ; $ (wissel)schijnen, fel afsteken ; woest kijken,
trekker, trassant.
„glarien"; zich aan 't oog opdringen.
giving [givitl] gift, gave.
gizzard [gizad] spiermaag ; that sticks glareous [glerias] kleverig.
in his cv , dat steekt hem in de I rop, glaring [gleritl]schel,(oog)verblinclend,
schitterend, vurig (v. d. oogen); brutaal,
dat zit hem d wars in de inaag; he frets
schril (v. contrast), flagrant.
his cv, hij vreet zich op.
17
Engelsch,
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tilasgow [glasgou] Glasgow ; a c.., ma- tgleek [glik] SH aardigheicl, grail,
gleeman . [Oman] uteistreel.
gistrate. S een pekelharing.
etter, slijns.
glass [glas] sb glass; spiegel; (verre)- gleet [gilt]
kijker ; zaudlooper; weergias: barometer; gleety [gad] etterig, slijnierig.
[glen]
dal;
vallei.
Sens; num. (v. portier); (2; bet; eves, glen
iorgnet; brit; aj glazes, glas...; vt gla- Glendoveer [glendovia] luchtgeest.
zeeren, verglazen; vi Ozich (apspiegelen. Glengarry [glengari] of t■-, cap,Schotsche mitts.
glass blower [glas•blona] glasblazer.
glass-eye [glas-ai] glaze!' oog; glas- Glenlivet [glenlivit] Glenlivet whiskey.
glib [glib] glad, glibberig; vloeiend,
oog; ,,s, F brilleman; SH brit.
glass-house [glas-Maus] glazed: huis of rad (v. tong), welbespraakt.
glibness [glibisis] glibberigheicl; gladkasner; glashut; serre.
heid, radheid (v. tong), flux de bouche.
glass•man [glas-man] glashandelaar;
glide [glaid] vi glijden, glissen; glipglasfabrilcant.
pets; zweven; sb het glijden; p glisglass-sliade [glas•Seici] stolp.
sando; overgangsklauk.
glass-ware [glas-wea] glaswerk.
glass-works [glas-wt)ks] glasblazerij, glim [glint] o lint, kaars.
-fabriek.
glimmer [;;lima] vischemeren, gliminerest, gloren, blitmen,(even)opflikkeren;
glass-wort [glas-wi)t] zeekraal.
glassy [glasi] glasachtig, glazig ; glas... ; sb zwalc schijnsel, glinster(ing), (Licht).
(spicgel)glacl.
schijil glintp, scheinerlicht, (zwakke)
opflillering, flauw idee ; eerste aanduir..lastonbtiry[glastanbari] Glastonbury;
r., thorn, 0 hagedoorts.
ding ; glimmer: mika.
Glaswegian [glaswidpn] aj & sb (be- glimmering [g:iniarit3] zie glimmer.
welter) van Glasgow.
glimpse [glinips] glint!), (licht)straal;
glaucoma [glokottma] grauwe (groette) schijn(sel),(vluchtige) blik, kijkje; catch
staar.
a r, of, even vluchtig zien ; vt even
glaucous [glokas] zeegroenachtig.
zien; vi (schijiien.
glaze [gleiz] vt van mitten, ruiten of glint [glint] sb glitnp, glinstering,
spiegels voorzien; achter (in) glas zetschijn(sel), het blinkers; vi glinsteren,
ten; verglazen, glazuren; glanzen, gla•
blinken.
ceeren, satineeren; vi glazig (glanzig) glissade [glisad] het glijden van een
worden; sb verglaassel, glazuur, glace,
steile ijsitelling naar beneden; glissade.
glans.
glist [glist] glimmer, inil,a.
glazed [gleizd] glasdicht; ge-, verglaasd; glisten [guis'n] glinsteren, schitteren,
geglaceerd, geglansci;glanzig,blinkend;
flikkeren, fo Ilk elen.
c, cabinet, glazenkast ; (e) frost, ijzel ; ( glister [glista] vi glinsteren ; sb gulls,...) hat,olielsoed; c,,window, glasraam.
stering.
glazer [gleiza] verglazer; glansschijf. glitter [glita] vi flilckeren, flonkeren,
glazier [gleizia] glazeninalcer.
tonkelen, schitteren ; sb flikkering, geglazy [gleizi] glasachtig, glazig ; glassflottker, schitterschijn, glans, luister ;
zettd, glimmend•
fig klatergoud.
gleans [glum] sb glans, schijn,straal; vi gloam(ing) [glossin(i0] schetner(ing).
blinker), glanzen, schijnen, lichten, ® gloat [glout] c■-, on, upon of over,
gloren.
zich verweien in, stet duivelsch teedgleamy [glimi] blinkend, glanzend.
verniaak aanzien, zich verkneukelen in.
glean [glin] vt nalezen, op-, in-, ver- globated [glotibeitid] bolvorinig.
zanielen ; opvangen, oppikken ; vi area globe [gloubd] sb bol, globe, aardbol ;
lezen,
(oog)bal ; bailout (V lamp) . stolp ; vischgleaner [grind] areuslezer, -leesster, na.
koni ; the Imperial rt.., , de Rijksappel;
lezer , , sprokkelaar.
vi zich ronden; vt rond inaken.
gleaning [gliniri] arenlezing, nalezine, globed [glotibd]
inzaineling.
globose [gloubotis] If bolvormig.
glebe [glib] , grond; land; aardlcluit; globosity Egloubositil bolvormigheid.
jut' pastorieland.
globous [gloubas] l 1 o l
. ',),
glee [gli] vroolijklieid; .h m eerstem- globular [globjuld] I ) vorini„.
mil; lied.
globule [globjul] bolletje; lcogeltje:
glee-club [gli-blob] boor-, zaii , vereeni- (lionioeopatisch) pilletje.
gleeful [gliful] vroolijk, blijde. [ging. globulous [globjulas] bolvortnig..

glomerate
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[giomareit] tot een bol of
kluwen gevornicl ; bol...
gloom [glum] sb cinisterheid, cionkerheld, somberheid, vt verdonkeren'2, versonrbererr 2 ; vidonkeren,sombei worden
(schijneti), verduisteren, betrekken (v. d.
'Licht); donker kijken, kniezen.
gloominessEglaminisicluisterheid, somberheid, droefgeestigheid.
gloomy[glisinti]cionker2,duister, somber,
droefgeestig.
glorification [glQrifikeiSan] verheerlijking
glorify [gl2rifai] verheerlijken, F ophemelen.
glorious [glgrias] roemrijk, glorierijk,
glorieus; glansrijlc, heerlijko; F prachtig,
kostelijk ; S zalig : in den Neer.
gloriously [,4 Igriasli] net eere; heerlijk,
prachtig, kostelijk; c.o.) drunk, F stoutdronken ; zie oole glorious.
glory [glQri] sb roem, lof, eer ; heerlijkheid; glorie(schijii),aureool, straleit rans;
cv be !, P Goddank !; Gossiemijne !;
go to c•-i, i ad patres goon; send to
• S naar de andere wereld helper ; vi
cv in, zich beroemen op, roem dragen
'op; zich verheugen in; c, over, triontfeeren over.
glory hole [glgri-houl] warboel, war-

gloec1 2, vuur; be in a
(an) of d c.),
gloeien.
glower [glans] stares, boos of dreigend
kijicen (iiaar at, upon).
glow-worm Eglou•wbin] glimworm.
gloze [glouz] vt bewimpelen,
men ; lekker maker ; c, over, col( : vergoelijken ; c, upon, commenteeren.
glucose [galleons] druivensuiker.
glue [gal] sb lijm; vt lijntett, leleven,
[Plakleent2.
gluey [Olio] Winer.

schijn glosse, commentaar, uitlegging ;
vt glanzen, doen schitteren ; een schoone
kleur geven; c, over a thing, een glimp
geven aan jets, lets vergoelijken, lets
bemantelen II glossen maker bij (op),
(verkeerd) uitleggen'2.
glossarist [glosarist] commentator, uitlegger.
glossary [glosari] glossarium, verklarend- woordenlijst.
glossiness[glosinis] glans, glanzigheid.
glossy[glosi] glanzig, glanzend, schoonschijnend.

glyptic(s) [gliptile(s)] glyptiek: kunst

winkel.
gloss [glos] sb glans, luister; (sclioone)

glottal [glotal] stemspleet...
glottis [gl..tis] steinspleet.
Gloucester[glosta]Gloucestershirelcaas.
glove [glvv]sb (boks)handschoen; take
up (throw down) the cv, den handschoen opnemen (toevverpen); handle
without (the) cvs, hardhandig aanpalcken; ongenadig onder harden nemen;
net een handschoen overtrelcken ;

vt

gluey [glut] lijmig, kleverig.

glum [glum] sober,
m
norsch ; stuursch.
gl nine [glum] A kaije; leaf.
glu m my [glpini] somber, norsch,
stuursch.
glut [glut] vt (over)verzadigen, (ver)zwelgen, weiden, kroppen ; overladen;
c, the market, de markt met 'coop.
waren overvoeren ;sb(over)verzadiging,
overleroptheid, overvoering (v, d. marIct).
gluten [gliltan] gluten: kleefstof.
glutinous [gaitinas] lijstig, kleverig.
glutton [glyt'n] sb gulzigaard, vraat,
schrokker, schrolehals, stokop; 4 veelvraat ; aj gulzig, schrokkerig; vi SI-I opslokken, schrokken.
gluttonous rglDtands] gulzig, vraatacting, vraatziek.

gluttony[glDtani]gulzigliuid,vraatzucht.
glycerine [glisarin] sb glycerine ; vt
net glycerine insmeren.

om op edelgesteenten to graveeren.

gnarl [sal] lowest, kwast; zie snarl.
gnarled ['laid] t kn oestig, lewastig.
gnarly [nail] f
gnash [naS] vi 'morsel' ; vt in : cv the
teeth, op de tanden
gnat [flat] mug.
gnat-snapper [sat-snaps] ggs vliegenva nger.

gnat-strainer [nat-streina]

muggen-

zif ter.

gnaw [no] afknagen, knagen (aan at),
(af)kluiven.

gnawingly [noirili] knagend.
gneiss [naffs] gneis.
gnome[noum] aardinannetje; kabouter
zinspreuk..

gnomon [nouinan] gnomon, (stijl van
een) zonnewijzer.

gnosis [nousis] gnosis: 't mystieke
weten.

gnostic [nostik] aj gnostiscli ; sb gnosgehandschoend.
•
glove-fight [gI/iv-fait] bokspartij.
ticus.
gnu [nu] 4 gnoe, wilde beest.
glove-fighter [glz)v-faita] bokser.
go [gou] vi vans, loopen. ; gangbaar
glover [gInva] handschoenmaker.
glow [glou] vi gloeien, branden; sb ziju (v. geld); reiken (v. geld, gezag enz.);

go
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doodgaan ; op-, wegraken; worden (in : cv blind, mad, white with
rage etc.); c, asleep, in slaap vallen ;
c, far, ver gam' (reizen); het ver brengen, voordeelig iii 't gebruilc zijn ; as
far as that cwes, F oolc: mat dat aangaat ; this "des far to show that...,
cut bewijst vrij duidelijk dat...; here
"ies!, F daar gaat ie !, daar ga je !; but
let it"), maar laat dat passeeren !; they
let themselves (..), zij Hetet' zich gaan,
waren minder gereserveerci ; pay as
you ✓ , betaal dadelijk altes contain ;. as

clergymen ", in our days, he is
(was) not a bad one, zooals de doini•
nees tegenwoordig zijn; as the phrase
(term) "ies, zooals het beet • as things
(tunes) c,, naar onistandiglieden, voor
de tijdsoinstandighecten ; make a little
net eet ►
money ", a great way.
beetje geld doer; how "des the world ?,

go

te gronde gaan, (komen te) vallen ;
$ daleu (v. prijzen) ; e' down on one's
knees, op de knieen vallen; that
won't c, down with me, F dat mil
er bij inij niet in, dat maak je tnij niet
%vijs, dat belief ik niet te slilcken ; such
novels always ", down with the
public, gaan er altijd in bij het publiek ;
for, sp gaan halen; gelden; F er
op los gaan ; P de huid volschelden ;

cv for a drive, 'n toertje gaan waken ;
", for little (nothing), weinig (niet)
meetellen; c, in and win, zien te winnen ; it cares in pocket-money,'t gaat
op aan zakgeld; c, in at one, op iemand
losgaan ; c, in for, o.a. zich aanschaffen

(v. kleedingstukken etiz.) ; doers aan,
zich beinoeien (itilaten) met; opgaan of
zich aangeven (voor 'n examen); c, in
for English (history etc.), (gaan) does
aati eery vak ; c, in for a new fashion,
vat nieuws?. hoe stain de zaken ?; als
ineedoen aan ; cw in for politics, aan
quasi vt: c, halves, half staan ; cor
politielc doer, zich inlaten met de poli(equal) shares, gelijlcop deelen ;
it, tick ; c' into, .beginnen aan ; cv into
hem raker, van katoen geven ; aan de
shrieks, beginner te
deep
zwier gaan ; cv it!, toe maar !, geef hem r;
(er) into the matter (things), diep(er)
", the whole hog (figure), ", the
in de zaalc doordringen, diep(er) op de
entire animal, Foolc B zeggen als men zaalc ingaan ; ce., into particulars
A gezegd heeft, volhouden, doorzetten;
(details), in bijzonderheuen treden; ry
cv the length of,"dall lengths with
into society. nitgaan ; c, into t•ousa party, door clilc en dun meegaan ;
e•s (long dresses etc.) in de broelc
"d one better, fig ineer doers, over- gestoken worden, de lane rolcken aan
treffen, de loef afsteken; G\9 c, about,
Icrijgen; c, off, weggaan'2 ; heengaan
rondloopen ; =loop zijn ; 'n oniweg
(= sterven); van de hand gam' ; afgaan
waken ; overstag gaan ; c , about it
(v. e. geweer etc.); ontploffen; slijten
the wrong way, de zaalc (het) ver- (v. e. gevoel); achternitgaan ; it went
keerd aanpakicen ; r, against, tegen
off very well, het liep goed van stapel;
lets ingaan ; in strijd zijn met ; the case
", on, doorgaan, verder gaan (met);
(contest, election, judgment) must
voorbijgaan (v. den tijd); thus things
", against him, 'noel in zijn nadeel ", on night after night, zoo gaat het
uitvallen; everything 'was "ding
nu avonci aan avond; as time went
against him, sioeg hem tegeti; Ur...des on, in den loop der jaren ; he uses to
against (the grain with) me, het ", on in a terrible manner, hij gaat
stuit mij tegen de borst ; c , at it, er op
vreeselijlc te keer; the way lie "des
!os gaan, aanpakken ; c, at one, oolc:
on at the waiters, de manier waarop
remand flink aanpakketi, wider maiden
hij tegen de kellners uitvaart; he is
nenien ;
back, achteruit (terug) gaan ; c,ing on for forty, hij loopt naar de
"d back on (from) one's word, ",
veertig ; he went on to say..., hij vet. off one's promise, 'n belofte weer in. volg,de...; we did not"ion together
ft- el:ken ; ", before, voorafaan ; c, bequite pleasantly, we Iconden niet best
tween, iniddelaar zijn tusschen ; c, by, 'net elicaar overweg ; car on with the
voorbijgaan, passeeren; c, by appearworld, met zijn tijd meegaan ; c, out,
ance(s), afgaan op het uiterlijlc, oaruitgaano; uittrekken (v. e. leger), z'n
cleelen near den schijn; "..) by rail
man staan (bij een duel); aftreden (v. e.
(steamer), niet het spoor (de boot) gaati; (l minister); nit de mode gaan ; (001c : car
ar down, near beneden van onderout of fashion); $ vervallen ; cv out
gaan (v. de zon) ; gaan liggen (v. de
hunting etc., nit jagen gaan ; cv out
wind); zakkeu (v. water) ; rz; near de
of one's mind, het verstand verliezen,
kelder gaan (v. e.schip); achternitgaan,
gek worden; his heart went out to

goad
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her (in sympathy), hij had erg net
Baal te doer ; c, over, ovel van (inz. tot

het 1<atitolicisme);doorlezen,doorloopen,
doorkijken of nagaan (v. e. rel:ening);
fig de revue latest passeeren ; N round,

vt prikken, aanzetten, (aan)prikkelen,
aansporen (tot into, to).

go-ahead [gott-acted] voortvarencl; zie
ool:

goal [gout] eind-onerkpaal, doel(einde);
Sp ooic goal.
(rond)clraaien, roncitrelcken ; ergens even
atingaan; my head keeps ,, ing round, goal-keeper [gottl•kipa] = & doelverblijft draaien, draait ; through, door• goat [gout] geit. [dediger.
gaau; doorloopen (v. e. les) ; she told goatee [goutt] sit:(je).
us what she had to N throtig,th, goatherd [gotithiAl] geitenhoecler.
geitachtig; geil.
wat zij te cloorstaan had, vat zij :11 goatish [goutiS] bole•;
ineeinal:en moest ; the book went goatling [gotttliri] silt : geitje.
goat's
beard
[gouts-biad]
4A I geitebeleelde
;
through three editions,
baard ; 2. bolcsbaard.
the games ,ine through, de uitge.
e1geitencnkt et..
voerde spelen of spelletjes; N through goatsticker [goutsoka]
with it, doorzetten, volhouden (tot het gob [gob] T fluim ; hap.
eind); c, to, toevallen (v. e. prijs) ; c , C gobbet [gobit] P hap, brok ; mond•
vol ; S aloud.
to the country, zie appeal; 12 pence
N to a shilling, gaau op (in); two gobble [gob'l] vi klokIcen, kokkelen (v.
kalkoenen) 11 vt . N clown (up), opslokthings N to this, zija hiervoor noodig ;

(,, to !, ,t och loop !, kom, kola !; ce, ken ; naar binnen slaan ; sb geklok ; P
kakement.
tinder, S/) te grogde of ten order gaau ;
gobbler [gobla] gulzigaard, slokop
tv under a name, ond.r zekeren main
kallcoen.
bekend zijn; N It p, (op)stijgen ; $ its de
hoogte gaau (v. prlizen enz ); (voor een go•between [gott•bitwin] bemiddelaar,
tussehenpersoon ; koppelaarster.
examen) opgaati ; N upon, fig zielt
later leiden door, zieh riehten naar goblet [goblit] ®beker ; lcroes.
(zekere principes); c, with, verkeeren goblin [goblin -1 kabouter, (booze) geest
govie.
met; samengaan met, harmonleeren stet; goby [gotibi]
with me ?; go by [gott-bat] iii : give the N, latel i
gepaard gaau net ; you
sehieten, links later liggen ; niet letter
begrijp je, snap je me ?; your hat does
not c, with that dress, past niet bij ; op; afdanken, afwijzend beselnkken over,
in den steel( later.
Wat is er
what is c,ne With 11i M
van hem geworden ?; (N. , without (one's go-cart [gott-kat] loopwagentje.
!,
God,
god [god] God'-', afgod ; by
etc.),
het
stetlen
zonder
dinner, grog
bij God !; under cv, naast God ; with(baiter), niet Itrijgeri ; you'll eat this
F
the
Ns,
den
Heere
ontslapen
;
in
or c, without, of je krijgt fieelemaal c,,
iliets; sb S vaart ; élan, entrain, gang, het schellinkje.
[god-tSaild]
petekind.
flit; mode, looppas, beurt; a jolly, god child
nice (pretty),/, een mooie boel (grap, god daughter [god-dota] peetdochter.
geschie:ienis) !; a queer (rum)N, een goddess [godis] godint!, goditeid.
rare gescliiecienis; two (,es of will's- god-father [god fft6a] peet(oom).
god forgotten [god-fagot'n] van God
key, twee borrels witislcey ; it's a
verlaten, afgelegen.
top (these hats are) all the N, quite
the N, de mode, een rage; je ware; it Godfrey [gocifri] Godfriect, F Govert.
is no ,,,dat (het) gaat niet ; het !can niet ; godhead [godhed] godheid.
het geeft (haat) niets ; it was nearly a Godiva [1z- ddaiva] Godiva.
N with hint, dat was op het nippertje godless [godiTs] goddeloos.
:net hem ; give one the N, F iemand godlike [god laik] goddelijk.
de laan uitsturen ; have a N (at), het godliness [godlinis] godsvrucht, god[zafigheid.
probeeren, aanpakken, onder halide!' godling [gocilit0 godje.
Heinen; aanspreken (v. dranken); we godly [godii] van God, godyruchtig,
gotlzalig.
had a good c, of..., wij deden ons te
goed aan., ; there is plenty of N in god-mother [god-mv5a] petemoei.
him yet, fut genoeg ; be on the N, godown [gou-datt ► ] El pakhuis ; goeF op de been, in • be weging zijn ;. clang.
S aangeschoten zijn. Zie ook: going, godsend [godsend] onverwacht geluk,

gone.

goad [goad] sb (ossendrijvers)prikker;

'buitenkansje, meevaller.
godson [god-son] peetzoon, petekind.

god-speed
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god•speed [god•spid] in : bid one N.), goldilocks [gouldiloks] 5% 1. gulden
geluk of goede refs wenschen; a c%. , boterbloem; 2. droogbloein.
diner,afsch . gold-lace [gould-leis] goudgalon.
godwit [godwit]
grutto.
gold-leaf [gould-lif] bladgottd.
goer [gotta] (harc)looper; a good
goldney [gouldni] at goudbrasem.
een hardlooper; een goed loopend lior- gold-size [gould-saiz] goudlijui.
loge; zie comer.
goldsmith [gotildsinip] goudsinid.
goey [goui] F geavanceerd; levendig. Gold-stick [gotild•stik] gouden stafgoffer [golf)] vt gauffreereno; sb gauf- (drager), ceremoniemeester aau 't hof:
freerijzer.
een der 'colonels van de Life-Guards
(Jog [gog] in: N., and Magog, het of de Kapitein der Gentlemen-at-arms.
heidensch Azie; liet Seytenvolk; oolc: gold-wire [gould-waia] gouddraad.
twee groote steenen beelden in de Guild- Goldy [gotildi] F voor (Oliver) Goldhall.
smith.
goggle [gog'l] vt 8c vi (met) de oogeu goldy [g,ouldi]geelgors.
rotten, (aan)gapen, sciteel (aan)lcijken; golf [golf, got] sb golfspel; vi golf
sb het rollen net de oogen; cvs, stof-,
spelen.
autobril ; ooglcleppen ; S oogen, bril (met golf-club [golf-lchlb] golfclub ; golfstok.
oogicleppen)•, draaiziekte; aj uitpuilend. golf-links [golf-links] golfterrein.
goggle-eyed[gogl-aid] met uitpuilende Golgotha [golgaly] Golgothe; Sdop:
goglet [goglit] zie gurgle!.
!coed.
[oogeu.
gogs [gogz] F zie goggles.
Goliath [golaiaj)] Goliath; Goliathgoing [gouit-i] gaaude; be cv to, op - kever.
het punt zijit 0111; he is N.) fast, neeint golly [golf] Pin: by N.), bij God!, Goszienderoogen af; ajbestaand; the finest
si emii lie !
business N.), de mooiste zaalc die er is; gollywog [goliwog] boenian.
the most natural thing,...), de natutir- golosh [galon zie galosh.
lijkste zaalc van de wereld; sb liet gaan, gombeen [goinbin] lr woeker; NI man,
vertrek; stap; trapwijdte; c%),
gone, woekeraar, geldschieter.
eeuinaal, anderinaal, derdeniaal.
Gomorrah [goinora] Gomorrah.
going away [gonitkawei]
c, dress, gondola [gondola] gondel.
reistoilet (voor huwelijksreis).
gondolier [gondalia] gondelier.
goings-on [gottiflz-on] F gedrag, doen gone [gou] verl. deelw. van go; ver(en lat:nt); fine N.), een mooie boel!
loopen, verloren, weg, vercl wenen ; dood;
goitre [gotta] kropgezwel.
P foutu; a N., case, een hopeloos geval;
Golconda [gollconda] Golconda 2.
a N..) man, een verlorett 'nail, die foutu
gold [gould] sb goud 2 ; aj gouden.
is; he is far N.), het loopt op een eind
gold-beater [gould-bita] goudpletter,
net hem; she is eight months
;;oudslager; c"-'s kin, gottd(slagers)acht maanden ver; he is N.) on her,
vli es.
F verliefd, verkikkerd op 'mar.
gold-cloth Egotild-1:101 goudlaicen.
goner [gona] F lie is a cv, Itij is vet- gold-crest [goulcl•krest]
lore!), foutu.
gondha autje.
gonfalon [gonfalon] vaait(tje), (kerk)•

gold-dust [gotilci•dvst] stofgoud.
[gotild'it] gouden, gulden;
goudkleurig; the Ni age, de
gouden eeuw ; the,/ fleece, het gulden
vlies; cv number, guldental, gulden
getal ; N., rod, ¢ lconingskaars ; Ariz
guldeuroede; the N., rule, de gulden
regel ; de regel van drieen.
golden-eye [gotilci'n-ai] gmbrilduiker.
goldfinch [goulcl-linS] putter, distelvink ; fig goticivilik.
gold-finder [gotild•fainda] goudzoeker.
gold-fish [gould-fij] gondvisch.
gold-foil [gotild•foil] goudblacl.

golden

gold-hatnnter [goulci-haina]
gors.

gee)•

gong [goti] gong. [Ranier.
goniometer [gounioniata] hoekineter.
goniometry [gounioniatri] hoek meting,
gonioinetrie.
gonorrhea [gonaria] gonorrhee, F . druiper.
good [gird] aj goed (voor, jegens to;
voor, tegen against, for); zoet (v. kinderen), braaf ; knap, sterk & goed
at); a c*, book, ook een stichtelijlc
bock ; 1 am not in his c, books, F ilc
sta bij hem in geen goed biaadje, ik
ben bij item tilt de gratie; a c, girl,
een biaaf ineisje ; een zoete iuieid (v. e.
kind); ten cv hours, a (N., ten hours,
eeit

goeie (dikke) heti uurithe N., people,

good-breeding
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*Oe feeen, de i<aboutertjes, nardniannetjes, nachtwerkertjes; re. , sense, gezond
verstand; and a c, thing, too, F en
dat is (nmar) gelukkig ooh ; one NJ
thing is that..., 't is nog een geluk dat...;
say a c, thing, een kwinkslag, een
geestigheid ; too much of a c, thing,
,,des Guten zu viel"; c,things,lekkere
spijzen, Ielcicer eten en drinhen; in
time, te zijner tijd; te bekwanier (gelegener) tijd ; that is a c, one, F die
is goed hoor!: he is as c, as his
word, hij is een mail van zijn woord,
hij houdt altijd woord : cv at expedients, vindingrijk ; cv for, goed voor
(op boss); are you c, for such a
long walk?, durf je zoo's Lange wan.
deling aan ?: they are r, for another
dozen children, zij 'amen nog wel
een clozijii kinderen krijgen; it isc,of
you to..., het is (heel) aardig van
gave him as c, as he brought,
ilc lueb hem wet gelijke inunt betaald;
hold (stand) c"., zich (goed) !louden;
steekhouciend blijken ; make
vet*.
goeden ; zich kranig 'louden, zich !net
onbetuigd latent, zich verdieustelijk maken ; malce c, one's claim, bewiizen ;
make c, one's threats, ten uitvoer
brengen; sb goed(e), voordeel,
baat ; it is no (not a bit of) cv, 't
baat niets, 't is van (heeft) gees nut,
't geeft uiet(s); it is not much
het geeft (baat je) niet veel; what's
the c, (of it)?, wat geeft (baat) het ?,
waartoe client het ?; do cv, goed (wel)
doeuu; it does you cv to..., het doe'
je hart goed...; do more harm than
steer lcwaad dap goed doe'', he is
after (for) no c,, hij voert nets goeds
itr zijn schild; for cv , tea goede, oin
bestwil; for c, (and all), voor goed,
voor altijd; for c' or for harm, ten
goede of ten kwade ; it is for your
ors uw bestwil ; come to
gedijen;
be ten pounds to the c..),
10 over
liebben, voordeel hebben, er X 10 op
over 'louden, nog X 10 te goed of ter
bescitikking Itebben ; zie ooh goods.
good-breeding [gitd•briLiit3] welgenta•
• nierdheid, beschaafdheid,wellevendheid.
good conditioned [gud•lcandiSand] in
goeden toestand.
good-fellowship [gud-feloSip] kaine-

raadschap.
Good-Friday [gucl-fraidi] Goede Vrij•
ditg.

good•humour [gud•lijiinta] goede
opgertiiindheicl, vroolijkheid.

gooseberry-picker

goodies[gudiz] bonbons, lekkers, snoep.
goodiness [gudiuuis] sentinienteele zedeprekerij.
goodish [gudij] goedig, tatnelijk goed ;
a car many, tanielijk veel, aardig wat.
good-looking [gud•lukitl] '<nap, inooi.
goodly [gudli] knap,
fraai,
vallig ; l ink.
goodman [gudinanj huisvader, baas,
'nail : echtgenoot.
good•nature [gud•neitSa] goedaarclig•
lucid.

good-natured [gud•neitSad] goedaardig ; welwillend.

goodness [gudnis] goedlueid, deugd ;
(gracious me) !, F goeie genade !;
knows where, de Hemel weet waar;
thank r,!, Goddatik !; for
sake,
out Gods wil ;
hope to
ik (nmar).

goods [gudz] goederen, goed ; wares ;
Sp renpaarden; F goederentrein; a bit
of
F een (aardig) persoontje; ceps
and chattels, have en goed.
goodwife
[gudwaif]
(huis)vrouw,
„moeder",

goOdwill [gudwil] goedwilligheid;
klandisie.

goody Egudi

sb inoedertje, inoelce;

bonbon; cc/ goedig, sullig.

goody-goody [gudi-gudi] sentimenteel
braaf, sullig.
googly [gugli] criketbal, die in tegenovergestelcie richting effect krijgt.

goo-goo[ga-gil]kraaien (v.znigelingen).
goo-goo-eyes
verlietd
,groote" oogen.

Goorkh zie Gurkha.
goosander [gusanda] 2ge duikergans.
goose [gils] sb galls ; eenci, Isk tiiken ;
persijzer ; what is sauce for the c,
is sauce for the gander, gelijke non
niken, gelijke happen ; all his geese
are swans, hij ineent zijn nil een van:
te zijn; get the S ui , gefloten wor•
den ; be sound on them.), Am vast zijn'
in de (politieke) leer; c,'s gazette,
balcerpraat; vt S nittluiten.
gooseberry [gilzbari] kruisbes; S „canard"; do, play c,, (een ininnend paar•
tje) welstaanslialve chaperonneeren ;
facheux (se) troisietne zijn; play old,/
with one, F ientand ongeHaclig trakteeren; ieinand naar den bliksein lielpen.
gooseberry-fool [gfizbari-fill] kruis•
bessetivla net room ; F aartsgeh.
aooseberry-picicer[gilzbari•pika]lcruis'besseriplukker; F zie daisy-picker.

gooseberry.time
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gownsman

gossiper [gosipa] zie gossip.
gossipy [gosipi] praatgraag ; causerie.
gossoon [gosilti] 1r jongeno. [aclitig.
got [got] verl. tijd en verl. deelw. van get.
Goth [go)).] Got(h) 2.
Gotham [gotam] Gotham, i „Kam.
pen"; the wise men of de xvijzen
van Kampen.
Gothamite [gotamait] a] „Kamper";
sb „Kampenaar".
Gothard (St.) [s'nt gOad] St. Gothard
goose.quill[gets-kwil] ganzenveer, -pen, Gothic [gOik] gothischo, barbaarsch
goose-skin [gas-skin] zie goose-flesh. Gothicism [go],isiz'tn] Gothiek.
sb paradepas; ( gotten [got'n] ge-, verkregen.
goose-step [gets-step]
go•to-meeting [gou ta.mitit3] P Zonvi in paradepas stappen.
dagsch ; Paaschbest...
goosey-gander [gasi-ganda] F uils.
S beschieten,
latiken, tend.
*gottstrafe [gotstraf]
er van geven, tuchtigen.
gorcrow [g2a-krou] kraai.
:iordian [g9dian] Gordiaansch.
*Gottstrafer [gotstrafa] S Mot.
Gordons [gcd'nz] X reg. der Gordon gouge [gaudz] sb guts ; vt (met een guts)
uitholleu of uitsteken, gutsen.
Highlanders.
gore [g2a] sb geronnen bloed II geer ; rz; Goulard [gula] Goulardwater.
gilling (v. zeil); vt steken, doorboren, goura(h) [gara] Zia kroonduif.
(met de Rooms) spietsen it vi geeren.
gourd [gQd, gilad] pompoen,kanwoerde
gorge [gQd3] sb strot, keel, lulls; berg- gourmand [O.-inland en Fr] tijnproever,
en;te, •kloot ; holkeel ; brok (eten); vt
lekkerbek ; gulzigaard.
upslokken, instileken, inzwel gen ; vol. gout [gaol] jicht; drtip(pel).
proppen, stopper (met with); vi zich goutiness [gautinis] jichtigheid.
zevenblad.
volproppen (volstoppen), schrokke ► .
goutwort [gatitwiit]
patient, jichtgorgeous [g2d3as] praclitig, lcostelijk, gouty [gatal] jichtig ;
schitterend.
lijder.
gorgeousness [g2d3astiis] pracht.
govern [guvan] regeeren, besturen,
gorget [gQd3it] hausse-col; haissiuk;
leiden, beheerschen; cv oneself, zich
halssnoer ; haisi,raag.
'louden ; zich beheerschen.
Gorgon [gcgan] Gorgon.
governable [gDvaliabl] regeerbaar.
gorilla [gorila] gorilla.
governance [gyvanans] besturing, be.
Gorizia [gorid3ia] Gorz.
beer, leiding.
gormandize[g2mandaiz] vi gulzig eten, governess [gmanis] sb landvoorldes,
vt
-. ,c1trokl<en ; lekkerbekken;
verslindent%
gouverneursvrouw ; bestunrderes ; 11011 •
gormandizer [gcmandaiza] vraat.
yenta nte ; vi voor gouvernante spelen.
liei, brew.
gorse [gcs]
governess-cart [gpvanis kat] tonneau.
gory [ggri] bebloed, bloederig.
(riltuig).
goshawk Egoshoki patrijsvalk.
government [gmanmant] bestinir, re•
jonge
gans,gansje2;
gosling [gozlit3] lat
geering; beheer(sehing); leiding ; gonkatje.
vernement ; have a post under (,),
gospel [gospal] evangelieo, blijde boodeen rijksbetrekking bekleeden, ill's lands
schap.
dienst zijn.
gospeller [gospala] evangelieprediker ; governor [gyvatia] landvoogd, gouver•
voorlezer van 't evangelic ; ( Puritein.
neur; bestuurder, bewindltebber; #R4 re.
gospel-shop[gospdi-Sop] (Methodisten).
gulateur ; S ouwe liver, bans, diet.
ket k.
[gpvana•d3engral]
governor-general
gospel-truth [gospal-trop] fig evangonverneu•-generaal.
gelie. $
madeliefje.
gowatt [gauaii] Sc
gossamer [gosania] herfstdraad, •dra- gowk [batik ] koekoek ; idioot, geic.
den ; rag(fijn weefsel) ; S lined.
gown [gaup] sb japon, kleed,jurk ; tabgossip [gosip] sb babbelaar(ster), kids.
herd, toga ; tel rechterlijk of geestelijk
taste ; babbel, 'clapper; buurpra a tje, gemitt ; vt (zich) kleecien, de toga aan.
praat, gebabbel ; peel, vriend, bum- ;
trek k en.
v babbelen, praaties honden,
gOwnSEnall [gatinzman](akadentie)bur-

zooseberry.time[getzbari.taim] F kom.
kommertijd.
goose-club [gits•1(1vb] spaarclub die de
menschen van de armere klassen in staat
stelt een Kerstgatis to koopen.
nul, niets (bij
goose-egg [gas•eg]
spelen), poedel (bij Nvedstrijden).
goose-flesh [gfis•fleS] ganzenvel; kippetjesvei.
goose-neck [gin-lick]
lunimel; 45
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sb stijging, belling (v. e. spoorweg); hetger, niet-militair ; the gownsmen and
the townsmen,
de studenten en de i lingshoek ; luchtverhang; (barotnetrische)
gradient.
ploerterij.
gozzard [gozad] ganzenhoeder.
gradual [gradjnal] aj trapsgewijze opklimmend, atdaleud of voortschrijdend,
. Graal Egreil] zie Grail.
gradueel ; sb RK graduaal.
grab [grab] sb greet), vangst, buil, roof ;
„hoopjes" (kinderkaartspel); S dieven- gradually [grad
trapsgewijze, gelangzainernand.
vanger, lijkendief ; the policy of
grabbelpolitiek ; make a,dat, grijpett 'graduate [gradjuat] aj opklinunend;
Haar; vi in; cv at, grijpen naar ; vt
sb g,egradueerde ; maatglas.
naar zicli toe halen of sclirapen, pakken, i "graduate [gradju-eif] vt gradueeren, in
arresteeren ; S graaien, grissen.
grades indeelen ; gradeeren; tot een academischen graad bevorderen ; c■id taxagrabble [grab'!] grabbeleii, tasten (Haar
for); (liggen te) spartelen.
Lion, progressieve belasting ; vi(geletdeGracchi [grakai], the c..), de Gracchett,
lijk) overgaaii (in into); 41 promoveeren.
Grace [greis] Grace.
graduation [gradju eiSaiil geleidelijke
grace [greis] sbgenade,gulist, bevalligopklinitning ; graadverdeeling ; gradeeheid, gratiea ; respijt, uitstel ; clankgebed
ring ;
promotie.
(aari tafel);
senaatsbesluit ; Jvth5r- graduator [gradju-eita] grandmeter.
the
mss,
slag ;
de Gratien ; jeu de graces grades [greidos] prosodisch Latijnsch
(hoepeltje net twee stokjes); good Ns,
lexicon.
gutist ; say cv, bidden, danker; days graft [graft] sb ent Meek (v. d. spade);
of cv , loopdagen, respijtdagen ; in the
S werk ; it was hard cv, een heel karyear of
in 't jaar onzes Heeren...;
weitje, een heele pink ; Am door pollyour Grace, Uwe Hoogheicl (tegen
tiek gekonkel verkregen voordeel.
hertog, liertogin of aartsbisschop); he grafter [grafta] bootnenter knoeipolihad the cv to..., was zoo fatsoenlijk
ticus.
(beleeki)ont...; with a bad r,,inet on wil Graham-bread [greiam-bred] kropof tegenzin, 'del van harte; with a
brood.
good (,), goedwillig, gran, van li a rte; Grail [greil] de Graal, graalscliotel.
met fatsoen ; vt tooien, tot sieraad strek- grail [greil] RK graduaal.
ken, luister bijzetten am); vereeren (met grain [grein] sb graan, koren ; (grant°.
with); begunstigen.
'korrel; greina, greintje; kraal ; ei (v.
grace-cup [greis-Iwp] feestboliaal; afzijderups); korrelige breuk, korreliug,
scheidsglas.
kern, nerf, weefsel ; ruwe }cant van leer,
graceful [greisful] aanvallig, bevallig,
keper, structuur, ciraad";cochenille,schargratieus.
lakenrood, 'deur; aard, natutir ;
graceless[greislis] godvergeten, snood ;
draf ; (Guinea) cvs, cv of Paradise,
tegen
onbevallig.
paradijslcorrels; against the
grace-note [greis-nowt] ! voorslag.
den draad, simian (v. bout); it goes
gracile [grasil] slank, fijn, tenger.
against the cv (with me), bet staat
gracions[greiios]genaclig, goedertieren;
tegen, stuit tnij tegen de borst ; dyed
gunstig; minzaam, bevallig, gratieus;
in cv , in de wol geverfe; a rogue in
C aangenaam ; good cv!, my
cv, aartsschelm ; i molenaar ; with the
me!, cv goodness!
alive !. goeie c.), op den dra'ad ; vt & vi korrelen ;
genade!, lieve Iieinel !, lieve dengd !;
grein(eer)en ; nerves, aderen, marmeren.
guest !
grainer [greina] mariner-, houtschilder ;
graciousness [greiSasnis] genadigheid
looiersvat, looierstnes duiventnest.
grad [grad] F afk. v. 'graduate. Eenz. §grallatorial [gralatgrial] in; cv bird,
gradate [gradeit] gradeeren.
waacivo2el.
gradation [gradeiSan] gradeerin,g, gra- gram[gram]gram Indische keker(erwt),
datie, graadvercleeling; trapsgewijze
NI katjang idjo.
overgang of opvolging, opklinuning; ( gramercy[grambsi] 1 dankje (lekker) !
nuanceering; Ablaut.
§gramineotts [greintinias] grasa
grade [greid] sb graad, rang, trap, slap;
§granlinivorous Egrantinivarasj grashefting van een spoorweg; geha He, kwa.
etend.
liteit; vt gradeeren, rangschikken, sor- grammar [grama] spraakkunst, .leer ;
teeren; nivelleeren•
it is bad cv, ongrammaticaal.
gradient[greidiant]aistijgend, hellend ; grammarian [grainerian] grammaticus.
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grammar-school [gratua-skirl] Latijasche school.
grammatical [gramatikal] spraakkunstig, grammaticaal.
grammaticaster [grantatikasta] gram-

matist[gramatist]sclioolmeesteraclitige

vitter.
gramme [grain] grain, wichtje.
gramophone [gramafoun] grammophoon.
grampus [grampas] woo noordkaper,
stormvisch.
granadilla [granadila] gs markoesa.
granary[granari] korenzolder,-schnur 12.
grand [grand] of groot, grootsch ; voor!lawn, edel, F prachtig ; do thew, den
grootett lteer uithangenonoot weerspelen;
sb vletigel(piano).

grandam[trandam,grandeim]Fgrootje,
bestemoe•, besje.

grandchild [grand-tfaild] kleinkind.
grand-dad [gratt.dad] F opa.
grand daughter [grand-dota] Heindochter.

grand duchess tgrattd-dotfis] groothertogin.

grand-duke [grand-djak] groothertog,

grootvorst.
grandee [gratll] (Spaansche) grande.
grandettrEgrandja] grootheid, grootschheid, pracht, staatsie, voornaantheid.
grandfather [grand -fag] grootvader ;
mi's clock, staande klok.
grandiloquence [grandilakwans] bornbast, hoogdravenciheid ; grootspraak.
grandiloquent [grandilakwent] bom•
grandiloquous [g•andilalcwas] f bastisch hoogdravend ; grootsprakig.
grandiose
[gratuitous] grandioos,
grootsch.
grandiosity [grandiositi] grootschheid.
Grandisonian [grandisounian] a la
Grandison.
grandmother [grandquvoa] grootmoeder .
grandsire[grandsaia]voorvader ; grootvader (v. paard).
grandson [grand-son] kleinzoon.
grand-uncle [grand•vrilel] oudoom.
granfer [graufa] F opa.
grange [greind3] heerenboerderij (met
scituren enz.); schttur (tot bergiug van
de oogst of de tienden).
grangerize [greind3aratz] a la Granger
illustreeren (met platen enz. uit andere
boeken gelcnipt).
granite [gra nit] graniet ; the Granite
City, Aberdeen.
granny [grant] F grootje.

grasp

grant [grant] vi vergunnen, toestaan,
verleenen, schetiken ; toegeven, toestemmen, erkennen ; God mi it, God geve
het !; mied (na : beg pardon),
pas
de (poi ; cued that, toegegeven of aangenomen dat ; sb schenking, concessie,
bewilliging, bijdrage, subsidie.
grantable [grantabl] to vergunnen.
grantee [grand] concessionaris ; met een
subsidie bedeelde.
grant in-aid [grant•in-eid] subsidie, bijdrage, toelage.
grantor [granta] begiftiger, scitenker.
granular [granjula] korrelachtig, korrelig, granuleus.
granulate [gratijuleit] korrelen, gratinleeren greineeren.
granulation [granjuleiSan] korreling,
greineering.
granule [granjul] korreltje.
granulous [granjulas] korrelig, grattuleas.
grape [greip]. druif ; X schroot ; cvs,
snoek (op paardenhielen); sour m.is =
the mis are sour, de druiven zijit zuttr.
grape-fruit [greip.frilt] soort pompelmoes.
grapery [greip(a)ri] clruivenkweelcerij.
grape shot [greip-Sot] X schroot.
grape stone [greip storm ] druivepit.
grape•sugar[greip-Suga]druivensuiker.
graph [graf] F afk. v. hectograph.
graphic(a)l [grafik(a)1] graphisch;
schrij teek en... ; leek ena chtig,
aazischouwelijk.
graphite [grafait] sb graphiet ; vt met
graphiet polijsten.
graphology [grafolad3i] graphologie :
schriftlezing (ont 't karakter to bepalen).
gra pn el [grapnal] dreg of dregge ; werpeither.
grapple [grap'1] vt aanklampen, omvatten; verankeren, en teren; ontkleinnten,
beetpakken ; sick vastklanrpen aan`- 2 ; vi
cv with, worstelen met, zich meten met,
entatneeren (v. moeielijkheden); sb enterdreg ; greet), omvatting, worsteline.
grappling-iron [graplityaian] enterhaat , .
grapy[grei pi] dud v en..., a ls (v.) druiven.
grasp
•[grasp] vt (aan- vast)grijpeu,
vatten 2 , begrijpen ; onikle
minen, vasthouden ;
all, lose all, die het onderste ait de lean wil liebben valt het
lid op den netts ; re, the nettle, de koe
bij de horens vatten ; vi cv at, grijpen
nar.r ; najagen.
2grasp[grasp] sb greep`2, bereile2 ; macht;
11Qtt vast ; het volledig beheerschen of
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graze

onwatten van een onderwerp ; bevat- gratuity [gratjuiti] (vrijwillige) gift ;
fooitje; gratificatie...
ting(sverinogen)
grasping [graspitl] icilcalig, scliraperig. gratulate [gratjuleit] geinkwenschen.
grass [gras]sb gras; grasje; S grond; cut gratulation [gratjuleijanl gelnicwenthe cc from under one's feet, ietnand scli(ing).
het gras voor de voeten weginaaien ; gratulatory [gratjalatari] geltticwettnot let the cv grow under one's schend, felicitatie.
feet, er gees gras over laten groeieu; gravamen [graveitnan] fur (hoofd)punt
van aanklacht ; bezwaar, grief.
niets out hander! hebben ;fig
be at
in de wei loopen ; bring to cv , V'aan grave [greiv] sb graf(kuil), kuil ; it
het
would make him turn in his
't daglicht breng,en; sp ill het zand doer
zou hem zich iii zijit graf doett outbijten ; go to cv , de wei ingaan ; send
keeren.
(turn out) to cv, in de wei does; fig
in de wei laten loopen ; de laan nit `-'grave [greiv] vt graveeren, beitelen,
schoonbegraven 11
beeldhou wen ;
sturen, wegjagen; vt met graszoden bebranden ; c. into (on), inprenten.
kleeden ; later! begrazen ; bleeken ; sp in
,
stentinig,,
statig,
't zand does bijten, neerschieten (vogels), :'grave [greiv] ajdeftig ernstig, donker (v. kleur); zwaar, die))
aan land hales (visschen); dR4 aan 't (lag(v. toon); sb
liclit brengen (steenkolen).
grasshopper [grashopa] sprinkhaan ; S grave clothes [greiv-Iclou5z] doodskleeren, lijkwa.
kellner (in theetutn); N zie hopper,
grave-digger[greiv.diga] dooclgravero.
grassiness [grasints] grasrijkheici.
grassplot [gras-plot] grasveld, t.Y.ras• gravel [graval] sb steengruis,
(zand), grist;• graveel ; vt net kiezelzand
perk.
bestrooien, begrinten; S 't land opjageu,
grass-snake [gras-sneik] ringslang,
led for matter,
ergeren; vastzetten ;
grass-widow [gras-widow] stroowe(near SH) om stof of copij verlegen.
clime, onbestorven wedu we.
grassy [grasi] grasrijk, grazig; gras- Gravelines [gravliti] Gravelingen.
gravelly[gravali]zandig, vol kiezelzand.
achtig, gras...
grate [greit] sb tralie(werk); rooster; grave-mound[greiv-matinci]grafheuvel.
(vnur)haard ; schuring, het knarsen; vt graven [greivan] in : cv image, B gesuedes beeld.
tralien, wrijven, raspen, knarsen (op de
tanden); vi knarsen, krassen, schuren ; graver [greiva] graveur ; graveerstift.
cv in the teeth, onaangettaain op 't lijf Gravesend [greivzenci] Gravesend ;
vallen of aandoett; cv upon the ear, sweetmeats, S
vastotun grafsteen,
in de ooren krassen, het gelioor pijnlijk gravestone tgrei
grafzerk.
aandoen.
gratefsl[greitful]dankbaar,erkentelijk; graveyard [greivjad] kerkhof.
gravid [gravid] zwanger 2.
streelend, behaaglijk, aangenaatn.
grater [g,reitd] rasp, schrabber, krabber. gravidity [gravicliti] zwangerschap.
gratification [gratifilceiSan] bevredi- graving [greiviq] snijwerk, graveersel.
ging, volcloening; gettoegen, genot, be- graving-dock [greivill-dolt] rz; droogdok.
hagen, belootting, gratificatie.
cv
gratify [gratifai] bevredigen, voldoen, gravitate [graviteit] graviteeren;
towards, overhellen, neigen naar, zicli
voldoening schenken; behagen; beloonen
aangetrokken voelen tot.
(met fool), een gratificatie schenken ;
gravitation[graviteiSan] zwaartekracht.
oolc : aangenaatn, streelend.
grating [greititl] of knarsend, krassend ; gravity [graviti] gewiclit ; gewiclitigheld; cleftigheid, ernst(igheid); zwaarte,
door inerg en been gaand ; irriteerend;
zwaartekracht;the centre of c. ,,zwaartesb traliewerk,
punt -'.
gratingly [greitilli] zie grating.
gratis [greitis] om Met, gratis, kosteloos. gmvy [greivi] vleeschnat, jus, sans.
gratitude [gratitjtid] dankbaarheid, er- gravy-boat [greivi-bout] sauskotn.
kentelijkheici. gray [grei] zie grey.
gratuitous [gratjaitas] gratis, kosteloos, grayish [grei-is] zie greyish.
vlagzalm.
vrij; ongentotiveerd, grondeloos, nit de grayling [greilit3 .]
ve grazes, weiden it•
lucht ge2,repen, ongegrond; niet gerecht- graze [greiz]
schaven; schampen; rakelings voorbijvaardigd ; onnoodig ; acv lie, een Met
van, even aanraken; c. ,against (along,
te rechtvaardigen leugen.
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Gretna Green

by, past), gaan (stniken) fangs i1 later green [grin] aj groen', onrijp%, nieuw ,
grazer ( weld en).
verscli, frisch ; c, bag, ad vokatentasch
grazier' [grei3a] vet weider.
S advolcaat ; c, cheese, groene 1•aas
grazing-shot [greizig.fot] schampschot. zoetentelicsche !coos ;
crop(s), groengrease [gris] sb vet, sewer ; rook.
voer; a cv hand, een nieuweling,
grease [griz] vt sineren, in-, besineren ; rekruut; c, stuff (food, meat) groen(in)vetten; de hamlet! suieren (zalven):
ten ; keep the memory of..., in.
oinkoopen (ook: cv the hand, c, the
gezegend aandenken Borden; sb groen
Palm); c•.-, the wheels, de wielen grasveld, (gemeente)weide, dorpsplein
smeren'2.

greaser [griza, grisa] snieerder, olientan;
.1m S Con
m
forer.

greasiness [grizinis] smerigheid, vettigheid.

greasy [gtizi] swerig, vettir,
; zalvend the ti pale, het wast(klinnuen),

groene thee ; c,s, groente (routs , of ge
kookt), gestoofde ]cool ; groen, loof •
groene partijen (v. schilderip ; vt groet
waken ; S cod one (up), vat wijsinaken
voor de mat !louden ; vi ® groenen.
greenback [grinbalc] Am bankbiljet

S
boegspriet(loopen).
green-cloth [grin-1(10] groenlaken
great [t:reit] aj groota ; tang ; F heerlijk,
departentent v. d. Lord Steward.
lent< ; cv at (on, in), lcnap in ; the (...) greener[grina]F(werkzoek e ocle)nieu we
(ones),(1- grooten der aarcle; c, friends,
dik Ice vrienden ; great go [g•eit.vott] gri en eg n.ery[grinari] groen (ter ve•siering);

eindexa men voor den B.A.graad (Camoratijerie, serre.
bridge) ; c (with child), ( zwan- green-eyed [grin-aid] groettoogig ; the
ger ; sb in : the rv , .rie grooten (der
monster, de jaloerscliheid, de schele
:tante) ; by the ti , in het groot; ds
zie great go; a
while, een geruinte greenfinch [grinfinS] gsx groen-, good•
tijd; be
with one, groot tnet vink, groenting.
ientancl zijn; c,.grandfather, over- greengage [gringeid3] reine Claude.
groot vacter ; r,-grandson, achterlclein- green-grocer [grin-grottsa] groenboer,
zoon
vadersootn, ondoont enz.
groentevrouw
greatly [greitli] grootelijks.
sterk, greenhorn [grinhQn] groen, sul.
zeer; grootscli, nobel.
greenhouse [greinhatts] oranjerie, serre.
greatness [greitnis] grootte, grootheid. greenish [griniS] groen(ach)ti , .
greaves [grivz] been-, scheenplaten Greenland [1;i- inland] Groentand(sch).
Omit wapenrusting) kaantjes, grauw.
Greenlander EgrintanciaJ Groentander;
grebe [grit)] ge font, zilverduiker.
S groen, sul.
Grecian [gri San] aj Grieksch ; the
greenness [grinnis] groenlieid°.
bend,geaffecteerde 'nattier van voorover greenroom 5;r -furl-tin] artistenfoyer.
loonen ( 4: 1870); sb Griek; Graecus ; greenshank [grinSank]
witgatje.
jongen tilt de hoogste Hasse van 't green-sickness [grin-sit:nisi bleekChrist's Hospital.
zucht.
grecianize [griSanaiz] viGrieksch spre- green-stall [griti•stol] groentestalletje.
ken ; vt in 't Grielcsch vertaleii, ver- greensward [g,rinsOd] grasveld.
griekschen.
Greenwich [grinici3] Greenwich.
Igree [gri] sb guest, lust, zin ; vi SI--/ greedy [grini] groen(ig). overeenstetnnien•
green-yard [grin-jcid] schntliok.
Greece [gris] Griekenland.
greet [grit] begroeten, groeten H Sc krijgreed [grid], greediness [gridinis] ten, schreien.
hebzucht, begeerigheid, gretigheid, gui- greeting [grititi] begroeting, groet.
igheid•
gregarious [grigerios] isop gezel
greedy [gridi] hebzuclitig, begeerig (leveed); c, animal, ook kuddedier.
(near of), gretig, gulzig.
Gregorian [grigcrian] Gregoriaansch.
Greek [grik] aj Grieksch ; defer it to Gregory [gregari] G•egorius;
powthe cv calends, ad Calendas Graecas der, rhabarberpoeter.
nitstellen ; c, nettle, kleine brandnetel ; greuiial [grintion RK
greiniale
bis•
ti professor,
professor in het Griekscli;
schoppeliike sciiootdoek.
sb Griek ; Grielcsch ,2 ; S bedrieger, vat- grenade Egrineidi X (hand)granaat.
sclie speter ; it was cs, meeting c.v. grenadier [grenaalo] X grenadier.
het spancte er. I Gretna Green [gretna grin] plaats
iri
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Schotland, ‘‘, aariteen eertijds jonge grillroom [gril•rinn] restaurant (v. gepaartjes vluchtten oil zich to laten
roosterd vleescli).
trouwen door den vrederechter.
grilse [grits] **so jonge zalm.
grew [gra] verleden tijd van grow.
I grim[grim]grimmig, barsch ; bar, streng,
grewsome [gretsam] zie gruesome.
I fel, woest.
grey [grei] of grijs, grauw; c, horse, grimace Egrimeisj sb grimas, gelaatsschimmel ; sb het grijs, grauw ; schimmel;
vertrekking, gt ijns ; vi grimassen waken,
ctitip das ;
grijze partijen (v. schilgezichten trelcken, grijnzen.
derij), ongebleekt Iinnen goedereu ; S grimalkin [grimalkin, grimolkin -1 wide
(liThinizen; the Scotch Greys, 't 20ste
kat`2, leeks.
reg. dragonders.
grime [graim] sb vuil; roet, aanslag;
greyback [grei-balc] gook bonte kraai; vt bevuilen, besmeuren, bezoedelen'2.
S (lijf)luis.
griminess Egraiminisj vuil(heid).
grey-beard [grei-biad] grijsaard; F grimness
[gritnnis] grtmiligheid,
kroes.
bar(sch)heid, strengheid, woestheid. •
grey-friar [grei-fraia] grauwbroeder, grin [grin] sb grijtis, grijnslach ; be on
Franciskaner.
the grin, grijnzen, grinniken, vi grijngreyliound[greihaund]hazewind ; Ocezen, grijnslachen, grinniken; c, and
an rv , F snelvarend stoonischip.
bear it, faire bonne !nine a mativais jets.
greyish [grei-iS] grijs-, grauwachtig.
grind [graind] vi (zich laten) 'Haien of
( grice [grais] speenvarken.
slijpen; zich afbeulen (op away, at),
griddle [grid'!] sb koekenplaat ; rooster ; ploeteren, blokken ; knarsen ; vt (fijn)
vt bakken.
malen, fijn wrijven, Icauwen ; (af)slijpen,
gride[graid] vi doordringen ; doorboren;
scherpen ; e, a barrel organ, draaien ;
ktiarsen, schuren ; sb knarsing.
N the coffee-mill, F een langen netts
gridiron [gridaian] (braad)rooster; a maken ; r, the faces of the poor, de
perfect md, een ware bakoven ; be on armen onderdrukken, het eel over de
the
op heete kolen staan; mo pen- ooreu halen, uitzttigen, uitmergelen; r.)
dulum, compensatieslinger.
a pupil in..., drillen, klaarmaken; c,
grief [grif] droefheid; droefenis, ver- one's teeth, taudenknarseu ;
driet, Teed, kommer, hartzeer ; SH grief ;
down, fijn males; onderdrukken;
come to c%), een ongelulc krijgen ; een (in)to dust, tot stof vertnalen; c, out,
vat does ; den nek breken, in 't ongeafdraaieu (op een orgel); c, to the dust,
reede ratted, mislukken,stranden 2,schipill 't stof vertrappen ; (..) up, (scherp)breuk lijdete2 (op on, over).
slijpen ; sb het malen of slijpen; het
grievance [grivans] grief ; onrecht.
(orgel)draaien of schuren; F karwei ;
grievance-monger
[grivans-invtlga]
sjouw, koeliewerlc ; F gezondheidswanquerulant, mopperaar.
deling ; Ant blokker *gitts. grindewal.
grieve [griv] vt bedroeven, verdrieten, grinder [graincla] slijper; scliaarslijp;
feed (aan)doen; betreuren, berouwen ;
ides, maaltand ; slijpsteen; fig verdrukvi zich bedroeven, treuren (over at, ker, uitzuiger ; S repetitor; blokker ;
for).
take a c,, zie grind the coffee-mill.
grievous [grivas]• zwaar, drukkend, be- grindery [graindari] slijperij ; schoenzwarend, pijulijk, grievend, smartelijk,
makersgereecischappen.
bitter, groot, jammerlijk.
grindstone [graindstouti] slijpsteen;
grievously [grivasli]
zeer, erg ; zie
keep one's nose to the cv , iemand
ook grievous.
afbeuleu, ongenadig de scltroef aangriff [grif] F baar, groen ; prauwpaard.
draaien.
griffin [grifin] griffioen ; lammergier; grinner [grins] grijnzer, grinniker.
zie ook griff.
grip [grip] sb greepo,houvast,vat;begrip,
griffon
[gri fan] smoushond; zie oolcgrifF snapvertnogen; Itandtasch voor, °rep.
tn.
pel
Am griep; at c,s, handgetneen:
grig [grig] zan d-aa I ; prov krekel, sprink- come to c's, handgemeen worden ;
haatt; as (lively) merry as acv , zoo
(vast)grijpen, beetpakken ; fig pakk;,.
vroolijk als een vogeltje.
boeieti; vi in : (..0 at, aangrijpen.
grill[gril]sb rooster ; geroosterd v leesch ; grip-car [grip-ka] motorwagen.
traliewerk, afsluiting ; vt roostereu, gripe [graip] vt (vast)grijpelt, beetpalcbradee; cuing hot, smootheet.
ken ; knagen (v. pijn), koliek veroorgriller [grila] braadrooster.
zaken ; fig knijpen ; vi pakken; sb greepo.
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loef- grogram [grogram] grofgrein(stof).
houvast, vat; knaging, druk ;
grog-shop [grog•Sop] kroeg; floating
houder; fig klauw, vuist; cvs,
winkelschip.
krainp(en).
griper [graipo] grijper; afperser; uit- groin [groin] lies; graatrib (aan-kruisgewelf).
zuiger; pinthetiker, vrek.
griping [graipiri] aj grijpend, (k)nij- grained [groind] in: r ■-, vaulting,
Icritisg,ewelf.
pend; inhalerig, schraperig; knagend
(v. pijn); sb cvs, lcrampen, snijdingen. groom [grunt] sb stalknecht ; rijknecht;
(livrei)bediende, oppasser; croupier ;
gripsack Egripsalci Am handtasch.
in waiting, clienstdoend
bruidegoin;
C gris-amber [gris-aniba] anibergrijs.
lcainerheer; c, of the stole, oppericanierGriselda [griselda] Griselda.
beer; vtoppassen, verzorgen ; well
griskin [griskin] stager (letide)spek.
grisly [grizli] akelig, vreeselijk akelig, keurig gesoigneerd, in de puntjes getoiletteercl.
griezelig.
Grisons[grizon,grizanz], the (,),Grauw- groomsman [griltnzinan] gettlige (van
den bruiciegoin).
bunderland.
groove [gretv] sb groef, keep, sponning ;
Grissel [grizil, grisal] Griselda.
gletif, sleuf; schroefgang; trek (v. gegrist [grist] inaalkoren; that brings
(is) to his mill, dat legt hem gees weerloop); nits (v. lioefijzer); fig sleur,
vt groeven ; ploegen.
slentergang;
windeieren ; all is cv that comes to
his mill, hij weet overal eeti slaatje grope [group] tastend zoeken,betasten,
rondtasten (naar for, after).
nit to slaan, alles is hers welkom of van
groper [grottpa] taster, voeler.
zijn gading.
gristle [gris'1] kttars-, kraakbeen,knor(f). gropingly [groupigli] op den tast.
grosbeak [grottsbik] ziegr oss-beak.
gristly [grisli] lcraakbeenig.
grit [grit] sb steettgruis; griet ; (grof- 'gross [grous] sb gros: twaalf dozijn.
korrelige) zandsteen; grut; F flinkheid, 'gross [grous] aj dik, groot, grof,
raw, onbesehoft ; geheel, brato; the rt.,
erwheid, fut; Ns , grutten; 0 bootsamount, het brut() bedrag; het totaal;
'crabbers; vt males , wrijven, schuren ;
sb gros, (hoofcl)massa ; in (the) (,), in
vi
knarthe teeth- tandenknarsen;
zijn gelled', in 't algenteen; itr massa,
sen, schuren.
bij den hoop; in het groot.
grittiness [grititils] zandigheid; gruizigclikbelc,
heid, korreligheid ; fig flink-, fernilleid: gross-beak [grous•bik]
appelvink, It ern bijter.
gritty [grid] zandig, gruizig, korrelig;
grossness [grousnis] grofheid, lontpfig flink, fern.
grizzle [griz'l] sb grijs naar; grijze heicl, on beschof theid.
pruik ; vi & vt (doer) grijzett.
Grosvenor [grotivna] Grosvenor.
®grot [grot] grot.
grizzled Egriz'ld] grijs, grauw.
grizzly [grizli] aj grijs(achtig); sb F grotesque [grotesk] sb grotesk; aj
grotesk, potsierlijk, barok.
grijze beer.
groan [growl] vi ste(u)nen, kretinen, Grotius [grottfas] (Hugo) de Groot.
with),
for,
'cermet' (van
zuchten (naar
grotto [grotou] grot.
order tinder); kraken (v. houtwerk); vt 'ground [ground] sb grone, (ook
grond Hem), ondergrond, grond begincv one down, door krettnen tot zwijgen
sel ; grondtoon ; achtergrond; bodem,
brengen ; sb gesteun, gekrettn.
vloer ; terrein , ; cvs, groncisop, bezink•
groat [groat] vierstaiverstalc : groot
(tot 1662); not care a
set, droesem, (koffie)dik ; aa ► leg, plantgees zier
out lets geven ; not worth a ri.,-gTen
soen, park ; eerste beginselen ; break
beginnen to graven, het terrein ont•
duit waard.
groats [grouts] grutten.
ginnen 2 ; change (shift) one's cv, van
grocer [grotis,9] kruidenier.
standpunt (positie) veranderen; covet*
mach rad,flitike stappen neaten (v.plard);
grocery [grousori] kruidenierswaren ;
kruidenierswink el.
fig* v ocr uitkomen, flink wat afdoen;
ziclt
over een groot gebied uitstrek.
grog [grog] grog, grokje.
ken ; cut the N from under one's
grogginess [i.,Yroginis] dronkenschap ;
feet, iemand het gras voor de voeteu
't overkoot zijn, onvastheid op de beenen.
wegmaaien ; gain ca, veld winnen, vor•
groggy [grogi] aangeschoten, dronken ;
wiiketi; toegeven ; hold
deren ;
overkoot (v. e. paard), onvast op de
stand 'louden,
beenett,
(keep, stand) one's
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pal stain ; lose (,), terrein verliezen 2 ; grovel [grov'l] vi kruipen 2, zich in
stof vernederen (oolc c, in the dirt,
geen grand meer voelen 2 ;
lo;- e one's
in the dust).
aan den grond stooten ;
take the,-,
upon a subject, groveller [grov'la] kruiper, !age ziel.
take decided
een beslist standpunt innenien inet be• grovelling [grovlitl] Icruipend 2, kruiperig, laag.
trekking tot...; above (•), boven aarde ;
nog in levee ; down to the cv , zie grow [grow] vi groeien, ‘vassen ; wor•
suit; in his cv , op zijn plaats, achter den; c, into one, aaneen•,sainenp,roeien;
c, out of, voortspruiten, o ► tstaan (uit);
de streep; on sure
op veilig tertogether, saniengroeien ; c, up,
rein ; fall to the cv , op den grond
(op)groeien, groot worden ; verzanden;
vallen ; fig in 't water (in duigen)
;
cv upon one, inacht (vat) krijgen op ;
onder de aarde 2 ; fi, dood
under
en begraven ; vt grondeno; grondvesten,
rich opdringen (v. gedachte); the book,
c,s upon the reader, whit bij verdere
niotiveeren, staven ; grondeeren, grondkennisinaking, boeit hoe longer hoe
verven ; in de gronden onderwijzen,
steer; this habit grew upon hint, liij
letterwijs !oaken ; X afzetten (v. 't geweer) ; doen stranden, op strand zetraakte al 'neer en nicer onder den inten ; fr naar de aarde afleiden ; well
vloed dezer gewoonte ; vt laten groeien
(-,ed (in), goed onderlegd (in); vi aan (staan), (ver)bouwen, lc weeken, teleran ;
den grond rahen.
voortbrengen.
=ground [ground] verl. tijd en verl. grower [grow] wie (wat) groeit ; verdeelw van grind.
homer, !meeker, teelder.
groundage [graundid3] havengeld,
growl [gran!] visnauwen, inorren, k norren, grommen, brotninen (tegen at); vt
ground-bait [graund•beit]grondangelaas.
mi (out), !nommen ; door 1c norren to
ground-floor [ground-flea] benedenIcennen geven; sb gram, snauw ; geverdieping, rez-de•chatissae.
knor, gebrom.
ground-ivy [gratind-aivi] 5,1 aardveil, growler Fgraulal knorrepot ; F !mut*.
liondsdraf ; tinaagdepa lin.
vigelante (in Louden).
groundless [graundlis] grondeloos; growlery [graulari] J boudoir.
ongegrond.
grown [group] begroeid ; volgroeid,
groundlessness [graundilsnis] ongevolwassen ; groot.
grondheid.
growth [group] groei, wasdoin, (aan)groundling [gratindlitl] *ow berinpje,
was, toeneming ; gewas, teelt, cultutir,
grondeling, grondel ; the mds, SI/ het
aanplant.
„schellinkje".
grown-up [grouse-up] ajvolwassen; sb
ground-plot [graund-plot] boo wterthe •is, de volwassenen, de grooten.
rein ; Platte grond ; groncislag.
igrub [grvb] sb larve, made, vetworitipje;
ground•rent [graund-rent] grondpacht.
jalckepoes, sloes ; S eterij, proviand, host,
kruiskruid II
groundsel [gretundsal]
P bikkenient ; his cv and (his) but
zie ground-sill.
S zijn natje en zijn droogje; viS bitches,
ground-sill [graund-sil] grondstulc,
schransen.
onderlaag, dreinpel ; legger.
2 grub [grvb] vi graven ; S ploeterea
ground-swell [gratind-swel] groudzee.
(scharrelen) omit aan de 'cost to !cornett;
ground-tax [gratindtaks] grondlasten.
zich afbeulen (op at); ploeteren (ac ►
groundwork [ground wi)lc] grondslag 2,
away at) ; vt opgraven, ontwortelen;
grond; grondwerk ; onderbouw.
c, up trees, rooien, o ► t-, uitgraven.
group [grill)] sb groep; vt groepeeren. grubber [gryba] graver; krabber; S
grouse [gratis] sb
korhoen, bosch,
ploeteraar ; schranser.
berkhoen, Schotsch sneetiwhoen mop- grubby [grDbi] ► adig; vuil,vies, smerig,
perbui ; vt op boschhoenders jageti II vi
slonzig.
S inopperen, kankeren.
Grub-street[grvb•strit] sedert 1830 Mi
grouser [grausa] S niopperaar, kanIcetonstreet, waar veel broodschrijvers
roar.
woonden ; c,writer, broodschrijver.
grout [grant] sb grutterstneel ; natte grudge [grvd3] vt misgunnen, niet gunmorsel; bezinksel ; grutten; vt net
nen ; sb wrok, afgunst; bear one a
natte morsel vullen.
have acv against one, (:cep) wro•,
grouty [grauti] droesetnig.
koesteren jegens, een 'mood hart toegrove Cgrouvj boschje, bossehage.
dragen,

grudgingly

272

grudgingly [grod3illi] wangunstig;
on wiiiig, met weerzin; tegen wil en dank.
gruel [grual] sb gruwel, dunne pap, brij ;
get one's cv , S er van tangs of op zijn
kop lcrijgen; give one his c%,, S iemand
zijn vet (belcomst) geven ; vt S iemand
zijn vet (bekomst) geven.
gruelling [graaliq] S afstraffing; zie

guff

one off his cv, in slaap wiegen, zijn
aandacht afleiden; take one off his

overvallen, overrompelen, verrassen,
verschalken ; vt (be)hoeden, bewaren,
beschermen (tegen against, from); bewalcee ; vi zich hoeden, wachten, op zijn
hoede zijn, oppassen (voor against)
patrouilleguard-boat [gad•bout]
boot.
gruel.
[gad-tSein]
satitoir,
hatsgruesome [grasam] ijselijk, griezelig, guard-chain
letting; veiligheidskettinkje.
ijzingwekkend,. afzichtelijk.
guarded [gadid] voorziclitig, geresergruff [grvI] norsch, barsch, grof.
gruffness [grDfnis] norschheid, barsch- veerd.
guard-house[gad-haus]zie guard-room.
Reid, grofneid.
grumble [grumbl] vi morren, knorren; guardian [gaidian] voogd; bewaarder,
bewalcer ; curator, opziener; cv angel,
bromine'', grommen, pruttelen (over at,
about, over); (g)rommelen; vt cv (out), engelbewaarder, beschermengel; cvs of
the poor, armvoogden.
grommen ; sb gegrom, grauw; gerom[gadianSip] voogdijmel (v. d. donder); be on the cv , F guardianship
(schap), bewaking, hoede, bescherming.
zitten inopperen.
guardless [gadlis] onbescherind.
grumbler [grumbla]
guard-room [gad-Him] wachtlokaal;
grumbletonian [grombiltounian] f
arrestantenlokaal, politiekamer.
e=" grout-,knorrepot,brombeeronopperaar.
guardship [gadSip] wachtschip.
grime [grunt] klonter, Huhu.
grunions [grunnas] kionterig, fluimig. guardsman [glidzman]officier (soldaat)
grumpy EgrDnipij brommerig, groin- der lijfgarde, gardist.
guave, djamboe bidji.
nti g, lcnorrig ; als sb brombeer, grompot. guava[gwava]
grondeling;
Grundy D.,,rDndij Mrs. cv, de booze, gudgeon Egod3anj sb
vingerling,
k waactsprekende wereld ; what will
lokaas ; sul; 4R, eindtop ;
Mrs. c say ?, wat zal de wereld (men) roerhaak ; vt bedotten.
balroos,
er van zeggen ?
Guelder rose [getda-rouz]
grunt [grant] vi knorren (als een var. sneeuwbal, Geldersche roos.
ken); vi c, (out), grommet' ; sb(ge)knor. Guelders [geldaz] Geldern.
grunter [grainta] 1—order, grommer ; Guelph [gwelf] Welf, Guelf.
varken; knorvisch.
Oguerdon EgOdanj sb belooning, vet,
gelding ; vt (be)loonen.
gruntling Egrpntlitli big.
trui
gruyere [grilled] Gruyere(kaas).
Guernsey Egblizij Guernsey ;
r:ryphon zie griffon.
(ook r%, shirt); koe van Guernsey ;
Japansche amaryllis.
suctiactttn [gwaialcam] pokhout; guajakguer(r)illa [gerila] guerilla (ook
guana [gwana] #11 leguaan.
guano [gwanou]sb guano ; vt net guano war); guerillasoldaat.
bemesten.
guess [ges] vi raden, gissen (naar of,
guarantee [garanti] sb (waar)borg, ga- at, about) ; vt raden, gissen ; Am denken,
rantie,verzekering; vt waarborgen (tegeu
gelooven ; Idesk(geloof) ik ; sb gisavzinst, from), borg staan voor, garan- (sing); raadsel; give a
(at), raden
deeren.
(naar); by cv, op de gis.
oiavantor [garanta] garant.
guesser [gesa] rader, gisser.
uaranty [garanti] zie guarantee.
guesswork [ges-wLic] gissing, gegis,
guard [gad] sb wacht, hoede, beschut- raden.
iing; bescherming, bewaking; bewaker, guest [gest] gast; introduce ; paying
wachter; X garde, lijfwacht ; conduccv , betalende loge, commensaal.
teur; stootplaat (v. e. degen); stoot- guest-chamber [gest-tSeimba] logeerkant ; lange horlogeketting; benget (v. 'lcanier.
e. geweer); (vuur)scherm ; (been)bescher- guest-house [gest-!taus] commensalenleaning ; (gevechts)positie (bij
vier ;
hills pension ; (gastlinise.
't schermen); advanced
voorlioede; guest, night
introduce-avond
be on (,), op %yacht staan; on one's
(in club enz.).
op zijn hoede; off one's (..), niet , guest-room [gest-111111] gelagkamer.
,p
hoede of qui vine; putof throw I guff [got] S lclets,
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guffaw [gvfol sb luide (onbeschaafde)
lads; vi bulkettd !adieu.
guggle [gog'1] zie gurgle.

gum-free
geld ontvangt;

kadet (op Oostinje-

vaarder);
genie-officier.
Guinea-worm Egini-wa n t] haarworm.
Guinev ere[g winavia,gu Have] Gin evra,
Guiana [gland] Guyana.
guidable [gaidabl] bestuurbaar ; volg- guise Egaizil wijze, tinnier, trant ; gedaante, uiterlijk, voorkomen, schijn ; in
zaam, meegaand.
(the) c, of, bijwijze van, als; under
guidance Egaidansi leiding, bestuur;
the c, of, onder den schijn van.
geleide.
guide [gajd] sb leidsman, (ge)leider, guitarEgitalsb guitaar; viguitaar spelen.
gids ; vveg wijzer, leiddraad ; bestuurder ; guitarist [gitarist] guitaarspeler.
reisgids; X guide; vt (ge)leiden, (be)- gulch [gvIS] Ant n auwe diepe bergkloof.
sturen, rondleiden, tot gids dienent 2, den gules [gjfilz] Z) keel: rood.
weg wijzen 2.
gulf [gulf] golf,(draai)kolic,zeeboezem,
guide•book[gaid-butt] reisgids, •wijzer.
afgrond'2, klove.
guidepost [gaidpoust] hand-, wegwij- Gulf. stream EgnIf•strimi Golfstroom.
zer, gids.
gull Egvli sb ?e (zee)meettw eencl,
guide-rope [gaid-roup] sleepkabel.
onnoozele bloed; vt voor 't lapje houden;
Guido [gwidou] Guido.
bedotten.
guidon Egidan -l(richt)vaantje,(signual)- gullet[gvlit]slokdartn,keel;( waterloop.
wimpel, battier; X vaandrig (der dra- gullibility[gvlibiliti] lichtg,eloovigheid,
gonders).
onnoozelheid.
guild [gild] gilde; vereeniging.
gullible [gDlibl] I lichtgeloovig,onnooguilder [gilds] gulden.
gullish [gDliS] j zel, makkelijk te beguildhall
[gildhol] gilde-huis; the
dotten.
het stadimis in Londen.
Gulliver [gvliva] Gulliver.
guile [gait] sb bedrog ; (arg)Iist, vein• gully [gvli] sb goot, gent, (door water
zerij ; vt bedriegen.
gevormde) bergkloof, ravijn;da 1 (Austra•
guileful Egailfull arglistig, valsch.
lie) 11 slagersmes; vt genies maker]. nitguileless Egail•lisj zonder bedrog, on•
hollen; vi klokken, iclotsen.
schuldig, argeloos.
gully-hole [gvli-houl] rioolgat.
guillemot [gilaiuot]
duikerhoen, gulosity [gjulositi] gulzig,heid.
zeekoe, lout.
gulp [gulp] vt gew. ced down, slikicen 2,
guillotine [gilatin] sb guillotine ; valinzwelgen, inslokken • vi sliklcen, stoicbij1; .5Z► snijmachine; S vooraf vastken ; sb slik, stoic ; at a (one) cv, in een
stellen van de data waarop over bepaalde
slok (teug).
gedeelten van wetsvoorstel gestemd itoet gum [guns] sb gom ; F gombootn; dracht
worcien; vt guillotineeren.
van de oc4,, en cvs, tandvieesch ; F overguillotine-window
[gilatin-window]
schoenen ; by c,!, S Gossiemijne !; cv
schuifraaln.
Arabic, Arabische got ; c, elastic, goguilts [gilz]
gele gatizebloem.
melastiek; vt gonunen; S verlakicen ; vi
guilt [gilt] schuld, misdaad;
icleven.
telt.
gumboil [gumboil] abscesje op 't tand•

guiltiness [giltinis] schuldigheid.
guiltless Egiltlisi schuldeloos.

guiltlessness [giltlisnis] schuldeloosheid, onschuld.

vleesch.

gum-dragon

[gum-draganj draketibloed, dragantgotn.

gumminess [0/minis]

gummosity

guilty [gilti] schuldig, misdadig; ber., Egvnicsitij goinachtigheid.
of, ook zich schuldig taken aan.
gummous [gDinas] gotnachtig; opgeguinea [gini] guinje (tot 1813) intitblazen, opgezet.
stuk van 21 sh.
gummy [gvtni] of gomachtig, kleverig ;
Guinea-corn [gini-kcis] negerkoren,

kleine mais.

guinea-dropper [gini-dropa]

vinder.
guinea-fowl [gini-faul] parelhoen.
guinea-hen[gini-lien] Afrikaansche hen.
guinea-pig [gini-pig] tuarniot(je): Gui•

neesch biggetje; S commissaris (v. maatschappij) die zooveel guinjes presentie-

Eugglpeli,

opgeblazen, opgezet ; sb P stonskop.

gump [g,vnip] P ezel, sal.
kwartjes-

gumption [gninpSan] F snapverinogen,

pienterheid, handigheid.

gum ptious [eDinpfas] F pienter, bij de
hand; it is too cv for Isle, ik kan 'er
niet bij, het gait. mij te hoog.
guns-resin [gum-resin] gonthars.
[gum-tri] sb gomboom;

guns-tree

18
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F in de knoei, in de nesten; vt

F ontsnappen.
gun [gvn] sb geweer, !canon; (saluut)schot; jager; big (great) cv, F Piet,

gym

guru-nut [gtiril-nvt] kolanoot.
gush [gv.f] vi gutsen, uitstroomen, zich

uitstorten 2 ; aanstellerig sentimenteel
does, mat zijn of dwepen (met about);
sb gulp, stroom, uitstrooming, uitstorbooge oome; son of a c..), S (akelige)
ting, uitbarsting ; overdreven, sentimenicerel; stand of stick to one's
trete taal of gevoelsdweperij.
zijn positie handhaven, op zijn post
blijven; voet bij stuk 'louden; it blew gusher [gpSa] spuitende petroleumbron;
gevoelskomediant.
great c•s, F- bet woei een orkaan.
gun-boat DY,Diu-bout] kanonneerboot.
gushing [gi/Sig] overvloeienc1 2 ; overdreven sentimenteel, dweperig.
gun-carriage [gvn-lcarid3] affuit.
gun-case [gon-keis] geweerfoedraal.
gusset [gush] geer, okselstulc, (driehoelcig) inzetsel; driehoekig stub land.
gun-cotton Egvn-koenj schietkatoen.
gustEgustjvlaagt!; windvlaag II Q smaak;
gun-deck [gDn-dek] batterijdek.
gun-dog [gvn-dog] jachthond, staande a cv of wind, een rukwind.
bond.
gustation [gvsteifan] 't proeven.
nerve,
gun-fire [gun-faia] kanonvuur; morgen-, gustatory[gaistatari] smaak...;
avondschot.
smaakzentiw.
gun-flint [gnu-flint] vuursteen.
Gustavus [gasteivas] Gustaaf.
gun-layer [gDn-leia] X richtkanonnier, gusto [gnstou] smaak, appetijt, genot
(inz. esthetisch); animo.
gunnel [gynal] dolboord ; *sop boter- gusty [gusti] stormachtig, bniig.
visch. .
gut [got] sb darm, darinsnaar, stramien ;
gunner [gotta] kanonnier, konstabel.
vernauwing, nanwte; mis, groin, bulk,
gunnery [gnnari] geschutgieterij, geP pens; the (..is of the nation, de
schutgieticunst ; artillerie; kanonnadR.
kern der natie ; (zee)engte; vt gromm ,m,
gunny Egnnij goenie, jute.
uitimien, schoonmaken; leeglialen (een
gun-port [gait-pQt] geschutspoort.
Buis); plunderen (een boek), excerpeegun-powder [gnn-panda](bus)kruit; cv ren (voor een referaat) ; vi P vreten, zijn
tea, buskruitthee; the Gunpowder
pens vol eten.
Plot, het Buskruitverraad (1605); md gut-scraper [gat-skreipa]F vioolzager.
train, loop (v. bruit).
gutta-percha [guta-pfitSa] gutta-percha
gun-range [gnit-reind3] draagwijdte, guttate, cud [guteit, gyteitidi iropt geschootverheid.
spilckeld.
gun-room [gain-rum] konstabelkatner. gutter [guts] sb goot, groef, geul; vi
gun-run ning[gpti-rzmitl] 'set smokkelen
ailoopen (v. e. lcaars), (af)druipen ; vi
van geweren.
tuitgroeven.
gun-server Eguit-sbva] X kanonnier; gutter-walker[gpta-woks]straatboelje.
the c•s, de bedienings-manschappen.
guttle [gull] r (op)slolcken.
gun-shot [gun-Sot] geweer-, kation- §guttural [gutaral] aj lceel...; sb keelschot(safstand), draagwijdte, schootverklank, keelletter.
heid.
gutty [gvti] elastieken golfbal.
gun-smith [gull-smij)] geweermaker,
guy [guy] F aflc. v. governor.
gunstick [gonstilc]
laadstok.
Guy [gal] Guido.
gun stock [gun-stoic] geweerlade.
lguy [gal]
sb topreep; vt suet cell
Bunter [gnats] oolc: N.,'s scale, Guntopreep vastleggen.
tersche schaal.
'guy [gai] sb Guy Fawkes pop (op 5 Nov.
gunwale [gunal] zie gunnel 0.
door de straten gedragen ter lierinne(gurge Eglic13] draaikollc, inaalstroom.
ring aan bet Buskruitverraad); vogeivergurgle Egfig'1] vi klokken (Ms uit een schrikker, gek of wonderlijk toegetakeld
flesch), gorgelen ; inuninelen ; rochelen;
mensch ; vt voor 't lapje 'louden; vi S
sb geklok, genuirinel.
er sill van door gaan.
gurglet [gErglit] koelkaraf, NI gendie. guzzle Egue1 -1 zuipen, brassen.
Quirk
F elk. v. Gurkha.
guzzler [gvzia] zuiplap.
Gurkha [gukii] Gurkha: Nepalees.
gwiniad[oviniad] >4E0 zoetwaterharing.
gurnard
gurnet [gifriiit]*.00 gybe [d3aib] zie gibe.
knorliaan: gray
kleine pooh.
Gyges [gaid3iz] Gyges.
Burry
afval (v. visclu); groin.
gym [d3int]F gyinnastiekzaal;r,-shoes,
vrttruLgistrinEt geestelijke leeraar:goeroe. I gyinnastiekschoeneu,
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gymkhana

gymkhana [d3hulcana] El sportclub;

hackney

schrift tot preventieve gevangenneming.
haberdasher [iabadaSa] kranier, winkelier in garen en band, spelden enz.
haberdashery [habadaSari] kramerij,
garen- en bandwinkel.
haberdine [iabaclain] *ways. Iabberclaan.
habergeon[liabaci3an,liabhd3an]
pantserkleed.
(habile [habil] handig, bekwaam.

racespelen net hindernissen.
worgymnasium [d3anneiziani]
stelplaats; gymnastiekschool, •zaal;
[cl3initifizivin] (buiten Engelaud) gymnasium.
gymnastic rd3inmastik] ajgymnastisch,
sb gymnastielc;
gyinnastiek...;
gymnastische oefeningen, gymnastiek.
habiliment[liabilimant]kieecling,dracht,
gymnospermous [d3ininaspninas]
gewaad, uitrusting.
!la a k tza d ig.
gymnottis [d3itunoutas]).01. sidderaal. habit [habit] sb gewoonte, aanwendsel
gesteldheid, (riplcleecl, a mazone ;
gynandrous [d3ai-, d3inandras]
E ha bijt, dracht ; his little c%•, zijn
helinstiilig.
gynarchy [d3ainaki]vrouwenregeering. hebbelijkheid; (N., of mind, denkwijze;
gynecologist [d3ai-, d3inikolad3ist] be in the cv of, de gewoonte liebben,
gynecoloog, vrouwenarts.
gewoon zijn; fall (get) into a
gyp [d3ip] 971 (studenten)oppasser (te een gewoonte aanneinen ; vt ®1cleeden;
Cambridge & Durham).
C bewonen.
gypseous [d3ipsias] gipsachtig, gips... • habitability [liabitabiliti] bewoonbaarlucid.
gypsum [d3ipsant] gips.
habitable [habitalfl] bewoonbaar.
§gyrate [d3aireit] (rond)draaien.
§gyration [d3aireiSan] ronddraaiing,, habitableness [iabitab'Inis] bewoonbaarheid.
oniwenteling, kringloop.
®gyre [d3aia] kring, kringbeweging; habitant [habitant] inwoner, inz. Ca§hersen winding.
nadees van Fransche .afkoinst.
gyrfalcon zie gerfalcon.
habitat [habitat] habitat : plaats waar
gyroscope [d3airoskoup] gyroscoop een plant of dier van nature groeit of
leett.
(om de aswenteling aan te toonen).
gyrus [d3airas] nv. gyri [cI3airai] habitation [iabiteiSan] bewoning, wohersenwitiding.
ning, woonplaats; afdeeling der Prim.
rose League.
()gyve [d3aiv]sb keten, boei ; vt ketenen,
habit-shirt [habit-Snt] chemisette.
boeien.
habitual [Itabitjual] gewoon ; gebruilcelijk ; gewoonte...
habitually [habitjuali] lit gewoonte;
gewoonlijk.
habituate [habitju-eit] gewennen, gewennen (aan to).
H [eitS], H. staat voor: Hydrogen, habitude [habitjud] gewoonte, hebbewaterstof; Henry; Helen; h. voor :
lijklieicl, aanwensel; ltabitus , constituharbour, height, hence, high, hour, tie, gesteldheid.
hundred, husband; ha. = hectare; ihack [Itak] sb halcmes, hak, houweel;
hab corp. = habeas corpus, bevel- houw, suede, kerf, keep, blessuur (bij
* schrift tot preventieve gevatigenis; H. C. het voetbal spel opgedaan), ruif; tas
M. = His or Her Catholic Majesty; H. M. steenen ;• droge lunch huurpaard, knol;
S. = His or Her Majesty's Service;H. P. imurkoets; broodschrijver; koppelaar= half pay ;horsepower; H Q. = Head
ster, snot; als aj: afgezaagd Ilium_
Quarters ; H. R. H. = His Royal High- `2 hack
vt (sunk-, at)halcken, lionness; Heb(r). = Hebrew; Her. = lie•
wen, japen,inkerven,inkepen optass,en
raldic, heraldry; lihd. = hogshead; h.
(out te drogen)!1 tot vervelens toe here. = hoc est = that is; h. p. = horse- halm afgezaagd maken; vi er op in
power; Hant. = Hampshire; Herts. =
hakken (oolc: cv at); (drool!) kuchen;
Hertfordshire ; Hunt. = Huntingdonhakkelen.
shire.
hackle []talt 1] sb vlashekel (hatie)veer;
ha [ha] 'la!, zie ook hum.
kunstvlieg (met veer); with his c.-s up,
ha [ha] SH zie have.
met een opgestreken zeil; vt helcelen,
Habakkuk [ItabakvIc] Habakkuk.
verscheuren sulk hakketi, luouwen.
habeas corpus [lieibias-k2pas]
hackney [liakni] sh rij•, koetspaard,

11
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huttrpaard; huurrijtuig ; loouslaaf; wijf,
trien, veile deem; aj Num..; vt verhuren berijden;
afgezaagd.
hackney-coach [hakni-lcoutS] ltuurlwets.
hackney-man [habni-man] huurkoetsier.
hack-work [halt-w6k] „koeliewerk".
hack-writer [itaic•raita] broodschrijver.
had [had] verl. t. en verl. deelw. v. have.
haddock [hadalc] *RA> schelvisch.
Hades [heidiz] Hades : schinunenrijk.
hadjie.
hadjee
hmmatic [liimatik] bloedrijk, bloed...
haemorrhage [ielnarid3] (bloed)vloeiing, (ver)bioeding.
hEetnorrhoids[hemarott-idz] aambeien.
haft [halt] . sb heft, handvat; visteelen ;
van een heft of handvat voorzien.
hag [hag] heks'2, tooverkol ; *so
[ieiga] Hagar.
[prik.
hag-fish [hag-fij]
Haggard [iagad] aj wild, woest, verwilderd ; sb wilde, niet getemde havilc
of valk.
haggis [hagis] beating van het hart,
de longed en de lever van schapen fijii
gehakt est gekookt net reuzel, havermeel, Ellen enz.
haggish [liagiS] helcsachtig.
haggle [hag'1] vi knibbelen, kibbelen,
pingelen, (af)ding,en; sb gekibbet, bibbeipartij.
1 - aggler [hagla] knibbelaar, pingelaar.
hzutiographer [hagi•ot.trafa] gewijd
schrijver (inz. van de boelcen van het
0. Testament, zoncier die van de Wet
rat de Profeten).
hagiolatry
aat: bidding der
«iIige 1.

hag-ridden [liag-rid'n] (als) door de
nacittintrrie gekweld.
Hague (The) Pa heig] 's Gravenhage,
den Haag; als aj: Haagsch.
hah [ha] zie ha.
ha-ha [ha-lia] verborgen haag, greppel
of muurtje als afsluiting van een tuin.
hagel (aan)roep, bezoek ;
out of (within),,,(niet) to beroepen; vi
hagelen II N from, vandaan komen, aflcomstig zijn van; vt liagelen 2 H aanroepen,
praaien; verwellcomen, begroeten
(a's as); if 1161 (u).
hail-fellow [(tell-felon] in :(,)-well met
with, beste inaatjes zijnde cnet.
hail-shower [heil.Satia]
jhailstone [heilstoun] hagelsteen,
hailstorm [heilstcm] hagelbui.
[rel.
{Hainaut
[hellion] Henegouwen.
•

half

hair [Ilea] sb haar; haartje, haren ; get
your c, cut!, F laat naar je kijken!;

keep your cv on, F maak je islet dilc,
hou je Icahn; he lost his mi,F hij stoof
op, werd woedend; in one's cv, suet
loshangend haar ; blootshoofds ; to a "r,
(tot) op een haartje, haarfij; , , op een
prilc ; vt (ont)haren; vi in : "../(up),haar
krijgen; 'n polypenbaard krijgen (van
oesters).
hair-bag [Ilea-bag] haarzakje.
hair-brained [hea-breind] zie hare-

brained.
hair-breadth [hea•bredp] haarbreedte;
he had a c, escape, het scheelde maar
een haar (gees haarbreed) of hij was
er (bij) geweest.
hair-brush [lies-brvS] haarbo•stel.
hair-cloth [hea-kloN haardoek; haren
bleed, boetelcleed; zeefdoek.
hair-cutter[hea-lcvta] haarknipper, -snijder.
hair-dresser[hea-dresa]kapper,coiffeur.
haired [head] behaard, harig.
hairiness [iserinis] behaardheid, ha•igheld.
hairless[healls] zonder haar, onbehaard,
kaal.
hair-line [Iles-lain] haarsnoer; ophaal
(bij het schrijven).
hairpin [Ilea-pin] haarspeld.
hair's breadth [heaz-bredP] zie hair-

breadth.
hair-shirt [ilea-StA] haren hemd ; boetebleed.
hairsplitter [iles-splita] haarbloover.
hair-splitting Ehea•splitiqj haarklooverij.
hair•stroke [hea-stroulc] ophaal (bij het
sc)lrijven),
hair-trigger [hea-trit,Ta] sneller (aan
een vuurwapen); pistool.
hair-wash [ilea-woSi haarwatertje.
ha iry[heri] harig, behaard; haren, haar...;
S branie.
hake [heik] *ort. stokvisch.
Hal [hal] F verb. van Harry of Henry.
halberd [iialbad] hellebaard.
hellebaardier.
halberdier
®halcyon Dialsignj sb ijsvogel ; als aj:
vreedzaatn, slit, hallll, rustig.
hale [Veil] frisch, gezond, lcloek, ilinlc
Sc (ge)heel; and hearty, triscit en
gezond; zie ook haui,
half [hat] a/ half; you are not cv a
fellow,Fje beet gee!' berel;r, a pound,
een hall pond; in a
whisper,(zacht)
fluisterend; ad half, halverwege; not
cv bad, F nog zoo kwaad Met, lang Met

half-back

hamlet
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vierde half,3 1 /2 ;sb half-witted Diftf-witicli half wijs.
slecht ; c, three,
heilbot.
heift, hali(je); F hadjaar, halve miji, vrije halibut Dinh bvt]
middag, half-back, kwartliter; halves, halidom [haliciam] St/ by my c,, hii
mijit ziel (en zaligheid).
ook : halve laarzen ; r, and c,, halt
en half (porter en ale); r, past (five, hall [hol] voorhuis, hal ; vestibule; voor ,
eetzaal;lieerenhuis,huizing,
zaal;
past, tot
from two to c
half(zes);
huis; kasteel; stadhuis ; college; thec,s,
F al te...; do
half drie; too... by
varietes.
ook
nothing by halves, ten halve.
half-back [hat-bale] sp half-bacicspeler. hallelujah [halilitj9] hallelujah; c lass,
F heilsoldate.
half-baked [ifif-beikt] halfgaar ,, onhall-mark [1161-mak] sb ijk, stemper,
belcookt, onwijs.
hear (v. essayeurs); vt ijken`2, stempelee,
half-binding [hrtf-baindit3] halfleer(en

band).

icemen.
ij 8, sb alio, hei, ho, bola,
geroep, geschreeuw; vi hallo schreeuwen,
roepen ; do not c, till you are out
of the wood, men !noel been hei roepen
voor men over de brut; is ; vt naschreenwen, uitjouwen ; aatiltits'en.
hallow [halos] sb heilige in : all
Allerheiligen; vt heiligen wijcien; zie
ook halloo.

half-blood [haf-blvd] halfbloeda, half- halloo [Bala]

broeder, half-zuster.
half-bred [ifif-bred] aj half beschaafd ;

van genteng,d bloed;sb halfbloed (paard).
half-breed [ifif•brici] half bloedo, paard
van gekruist ras.
half•brother [iaf•brvo.9] halve broeder.
hale-caste[hat-least] halfbloed, N/sinjo;
(%, girl, halfbloed, NI tionna.
half-cock [ifif-kok] ajhalf overgehaald Hallowmas [lialomas] Allerheiligen.
(v. d. haan van een vuurwapen); go hall-stand [1161 stand] gangkapstok.
off (at) c%i, lets overijld doen of zeggen; hallucination [haljhsineiSan] liallucivt half overhalen. natie, zinsbegoocheling, waan, zittsoe' ► alf-crown [WM-kraut)] halve kroon = ( halm [horn] zie haulm.
halma [Itahlia] halma(spel).
2 sh. 6 d.
halo [heilou] halo: lichticring oin zon of
half-done [haf-dvn] lialfgadr.
maan ; tepelkring; straalkrans, gloriehalf-door [haf-d9.9] onderdeur.
half-faced [haf-feist] en prolil.
half-hearted [haf-hand] lauw,

slachtig, weifelend, twijfelmoedig.
half-holiday [lifif-holidei] vrije
midciag.

(schijn).
half- limit [1161t] X ijhalt !; sb halt, stilstand;
vi X halt houdenonaken ;• c.,ing place,

half-hose [haf-houz] solc(ken), halve

kousen.
half-hunter [haf-hvnta] horloge met

enkele (cast.
half-length [haf-lei]P] kniestuk (oolc:
(N., picture).
half-tnast [haf-mast] in: at cv , halfI stoic (ook : c, high).
half-pay [ifif-pei]sbnonactiviteitstractesent ; wachtgelcl ; als aj : op nonactivi-

.stopplaats, etappe; vt < halt later holtden, tot staan brengen.
9-halt[holt] vi mask gaan,kreupel loopen;
between two opinions, op twee
gedachten Hulce!' ;sb kreupelhout ; have
a c, in one's gait, manic loopen; aj
E kreupel.
halter [holta] sb iemand die sank gaat

Maister, strop: strik ; vt haisteretionet

een touw of halster binder, een touw of

strop om den hats doentl.
halve [hay] halveeren, in tweeen deelen.
halyard, halliard [iialjad, holjad] rz;
teitstractement,
vat (touw of takel om een zeil, ra of
halfpenny [helpani] halve stuiver.
halfpennyworth [heipq, heipaniwO] vlag op of neer te hales).
ter waarde van of voor een halven stniver. Ham [ham] B
hakpees; ham;
half-seas-over [haf-siz.ouva] F hem half ham [ham] knieboog,
on his c.s, op zijit hurken.
staan liebbend, aangeschoten.
madryad[hatuadraiad]
boom-,boschha
[11W-sista]
halve
zuster.
half-sister
nimf.
half-time [IM-taint] schafttijd; gauze;
Hamburgh [liambi)g] Hamburg ; Ham: rust.
burgsche druif of. kip.
half-timer [lifif-tainid] halve arbeider
(voor halve dagen); halve leerling (die battles [heimz] haam (voor een paard).
Hamite [basalt] nalcomeling van Chain.
unaar halve dagen op school konit).
half-way[haf-wei] half vveg, halverwege; Hamitic Diamitiki Chamitisch.
c, house, halfweg uitspanning.

hamlet [hamlit] gehucht.

hammer

hand
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hammer [ham] sb hauler ; slaghamer ;
hamerbeentje ; co, and tongs, uit alle
ntacht; go to the come under
the (,), order den hamer komen ; vi hamereny, (away) at,loshameren,beuken
op; ploeteren aan ; vt (uit)haineren ; sinedent!; cod it into one's head, instampen;
c, it out, het uitvisschen ; het uitdenken;
verzinnen ;
it out of one, het emit
ranselen (a tleeren).
hammer-cloth Dania-1(101,j staatsie•
kleed (v. e. rijtuigbok).
hammerhead Diatnaliedi hamerkop ;
›..to hamerhaai, Arc hamervisch ;
ZA hatnerkop.
hatnmerman [(mutation] voorslaander.
hammock [hatn9k] hatigmat.

hammock•lines[hatnalc-lainz]Oscheer•
lijnen.

hamper [pampa] sb pakmand ; sluitkorf ;
vt in een mand doer belemmeren,verstrikkett.
hamshacicle DiatuSak'll voethalsteren.
Hamster [Itamsta]
hamster.
hamstring [Itamstritl] sb kniepees; vt
de kniepees doorhakken, verlammen.
hamstrung [hanistryti] verleden tijd
err verl. cieelw. van hamstring.
thanap [lianap] beker.
hand Eliaencli sb hand° (ook : handbreed,
handschrift, hancivol); poot (van aped,
paardeti) ; wijzer (v. uurwerk); arbeider,
man, pl werkvollc; sp (mat van) 4
inches ; a c, of herrings (oranges),
vijf stubs ; all (Ns,
allehens; a cool

eett brutaal beer ; the long (short)
lange (Heine) wijzer ; ask a
girl's co), een ineisje engageeren voor

N, de

een dans; de hand vragen van eeti meisje;
be c, and (in) glove, !web en ei zijn

of twee handen op 66,, built; be a bad
cv at, slecht zijn in, geen bolleboos zijn
in ; be a clever (good) c, at..., knap
zijn iru , goed lainnen...; he is a new
een nienweling, beginner; he is an old
hij is een oudgediende, F een oude
rat ; a poor c, at..., gees bolleboos
my c,s are clean, niemand ban
mij iets (zelfverrijking) verwijten ; ilc

heb mij nooit vergrepen aan de tnij toevertrouwde gelden ; my c , s are full,
ik heb de handen vol ; get one's:• in,
den slag van lets weer beet brijgen ; cei
off!, afhlijven toy co, is out, ilc ben
den slag ervan bwijt, ik heb lang niet
geoefend ; cv tip
bander onthoog I (bij
steminitt<,,,, of Ills teeben van overgave);

hold one's c, (s),een meergereserveercie

houding aannemen, zich ietwat terug-

trekken ; keep one's c, in, in training
blijven, zich blijven oefenen ; keep a
c, on oneself, zich beheerschen; lay
r,s on, de hand leggen op, beslag
leggen op, F te pakken krijgen ; I can't
lay my c.) on it, ib ban het niet vinden ;

lay dishonest c,s upon (an other
man's property), zich vergrijpen sail;
lay (put) (,s on oneself,de hand aan
zich zelf slaan ; put one's r, to a
document, zijn hand zetten wider 'n
sink ; nobody putting his co. , to it,

daar niemand er een hand naar uitstak;
show one's hand, de kaarten openleggen ; take a c, at a game, meedoen
aan een spelletje; sw be at cv , bij de
hand zijn, in de buurt zijn ; op handers
zijn, voor de deur staan ; at first
uit de eerste hand ; at your cvs I did
not expect this, van u; at the (.-s
of the clergy, van den (cant der geestelijken ; die at the c.d of a murderer,
door moordenaarshanden vallen ; by
nit (met) de hand (gemaakt); „in handen" (op brieven); bring up a child
by (N.), ook : net de flesch grootbrengen;
die by one's own,...), door eigen hand ;
voor eigen rekening
for one's own
(risico), F op eigen houtje ; from a
van goeder hand ; front (N., to
sure
cv, van hand tot hand ; front (..) to
mouth, van de hand in den Land ; the
matter in c,, in voorbereiding, under
hancien, in de pen zijnde ; de zaak in
„gereed" geld,
quaestie ; money in
contanten; heavy in (on),,, zwaar op
de hand', moeielijk te regeeren (hesturen), light in (on),,, licht in de hand,
makkelijic te regeeren (besturen); be in
the c,s of..., in handen zijn van..., berusten bij...; we must get them (well)
wij moeten hen !mar 't kommando
leeren luisteren, naar ooze hand zetten ;
go c, in r, with, hand aan hand gaan;

have one's men (well, thoroughly)
in (N.,, zijn manschappen (goed) order
appel hebben (louden); take sth. in

rk.), de hand aan 't wed( slaan, lets ann.
palcken, aan lets beginnen,lets entameeren ; lets op zich nemen ; take one in
fig iemand onder handen nemen;

'come (fall) into the c, s of..., de ...
in laden vallen; off ,,,onvoorbereid,

voor de vuist;
staanden voet

op stet en sprong, op

that's off my c,s,daar
amt.
ben ik af, dat is aan bant ; be on
wezig zijn, voorradig, zijn, ter beschikbing zijn (stain); op bander zijn, voor
de deur staan ; the case on cv, het

hand-bag
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geval in quaestie, het onderhavige ge• hand•glass [hand.glas] handspiegel ;
handloupe.
val ; de in behandeling zijnde zaak ;
inform them of what is on c..), wat j handicap [handikap]sb handicap: wedloop net gelijkmaking der hansen door
van alle
er aan de hand is; on all
zekere voorgift ; fig nadeel ; of met voorkanten'2 ; on either cam, van beiskanten ;
on the mending r.), aan de beterhand ; i gift ; vt handicappen, voorgeven (bij
van den anderen kant ;
wedloop; fig in minder gunstige positip
on the other
of conditie brengen, beleinnieren.
the goods left on my r1/4.,s, waar ik
tnee ben blijven zitten; out of r.), op i handicraft [handikraft] anibacht, handwerk, handenarbeid.
staanden voet; get out of ca),ongezeggeWI( worden ; nioeieiijk to regeeren zijn ; handicraftsman [hanclikraftstnan]
over r..), 0 hand over hand ; F steeds handwerksman. [heid.
veldwitinende ; vitig; come to r.), in handiness [handinis] handigheid, vlughanden vallen; zijn bestemining beret- handiwork [handiw6k1 werk (der handen ).
ken (v. brieven); your favour (letter)
to r.), wij zijn in bezit van uw schriiven ; handkerchief [harikatSif]zakdoek,doelc.
,
the home papers to cv de juist ont- handle [handl] sb liandeat, hengsel,
(hand)greep,
halide', steel, kruk, z wen•
va !igen Inn i I blade!! ; ready (made) to
your cep , !cant en Haar voor u ; ti to
gevest, nor ; stuurstok ; (deur)knop,
-kruk; fig „vat" ; a
man tegen man ; under his (,), net
to one's name,
zijn handteekening voorzien, door hem
een titel ; the r of the face, J de miens ;
vt
betasten,
bevoelen;
hanteeren
; ann•
onderteekend;1 have this upon my cis,
dat heb ik tot inijn last ; daar zit ik nice ;

vatten, aanpakkent 2 ; (rttw) behandelen,

the ship went down with all co.s on order handen semen;
bedienen (v.
geschut); r manceuvreeren.
board, 't schip verging met man en
Innis ; with his own ;..)(s), eigenhan. handless [handlis] zoncler handen.
dig, net eigen hand ;
aan-, overreiken, handling [handliqj behandeling, han•

z;

leering.
ter hand stellen, overhandigen; aatipak.
ken ; beniannen ;
a sail, _ een zeil handmade [hanclineid] nit (niet) de
beslaan;,-, about, rondgeveny, down, hand gemaakt, hand werk...
deponeeremi ; (van hand tot hand) over- handmaid(en) [handmeid(an)]1 dienst•

leveret];
in, naar binnen geleiden ;
maav,d, fig dienares.
inieveren ; c%) out, nitgeleide doe]] ; nit- hand-painted [hand-peintidl nit de
leveret]; r, over, in-, afleveren, overhand geschilderd.
handigen, nitreikeit ; fin overmaken, handrail [handreil] !cutting (v. e. trap
overdnen,overleveren;$ does toekonien,
enz.).
uitbetalen ; r.) round, ronddeelen, rond- handsaw rhandso] handzaag;
he
(Hellen ;
a lady to her carriage, knows a hawk from a N, hij weet
in het rijtuig helper.
zijn weetje, laat zich gee]] knollen voor
hand-bag [hand-bag] handtasch.
citroenen verkoopen.
hand-barrow [hand-baron] berrie, han(d)set [handsal, hansal] sb handpendraagbaar.
handgift ; vt handgift geven'2 ; inhandbill [handbil] affiche, strooibiljet ;
wijden (eel] nieuwe jas enz.).
program;schuldbewijs [hand bit] snoei- handshake [handSeik] handdruk.
roes.
handsome [hansani] mooi,fraa school],
hand-brace [hand-breis] omslagboor. knap, nobel,royaal, mild ; aardig, ;
handcuff [handkvf] sb handboei ; vt de r is who (that) ra., does, men inoet
handen binden, boeien, de handboeien !del op het uiterlijk afgaan.
aanleggen.
hand-spike [hand-spaik]
handspaak ;
hand-engine [hand-encl3in] handpomp,
koevoet.
hand(brand)spuit.
hand-strap [hand-strap] riem,lus, lis (in
•
bander [panda] aanreiker, overhanditraniwagens).
klap (met een hand-writing [hand-raitin] handschrin.
ger; S handlanger;
rietje op de open hand).
handy [handl] aj bij de hay' (eig.),
handfeed Filandfid] net de hand groot•
handig5; sb F hand wagentje.
brengen.
handy: dandy [handi-dandi] ritden in
hand-frame [hand-freim] face a main.
welke hand iets is (een kindersi•el).
handful [handful] handvol ; he was handy-man [handi-man] duivelstoerather a N, F een lastig perceel.
Jager, matrons,

hang
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hank [ltailk] streng garen (840 yards
-den hanger; (% fire, ketsen; fig niet
katoen, 560 yards sajet); 0 leaver; fig
„vat".
,pschieten, aarzelen • the book (joke)
!lung fire, maakte geen opgang, sloeg hanker [hatil:a] (vurig) verlangen, luau' , let in ; c, the lip, 'n lip zeiten, pruilen ;
lcerelt, taken (naar for, after).
me ilc tna hanger als...; 1, 11 hankering[haiikaring]vurig, verlangen,
see you c%ied first!, ik zag je nog hunkering.
F hocus•
Bever !, loop rond !, go and be(,,ed!, hanky-panky
loop naar de pomp I.; cv it !, vveergaasch!, pocus,'trucs, ktnisten, foeljes.
down Hannah [liana] Hannah.
drommels! P vertikketne!;
i later hangen ; c, up, op- Hanover [hanova] Hannover.
one's head,
hangen ; vastbinden (v. e. paard); c, Hanoverian [hanovirian] Hannover.
c, aan(sch).
tip a bill, wider het loodje
up one's fiddle, de tier aan de wilgen Hansard [liansad] Hanseaat it Kanter.
verslag, de Handelingen van het Parlehangen; C% up one's sword (gun, etc.),
vt (op)hangen, behangeno;

de sabel aan den kapstolc hangers; vi
(af)liangen; traineeren (v. e. proces); cv

meat.
'ransardize [iansadaiz] in de Hande.

zelen, tertigkrabbelen;
behind, Reitterblijven ; d between fear and hope,
zweven tusschen •
clown, afitangen;
c, in the wind,:,zei niet hard opschieten;
fig aarzelen, weifelen; c , on, hangen
aan ; albangen van ; c, On (met klem.
Toon), aanhangen, vastliangen, zich vastkleminen (ook c, on to); on the
lips of..., aan ientancls lippen hang,en;
time c,-s heavy (on my hands), de
tijd valt me fang; c, out, nit ► angen
(v. e. vial;); S (erv,ens) nithangen, zich
ophouden ; c, over, zweven boven ; he

c, league, Hanzeverbond.
Hanse•town[lians-, hanza-taun] Hanze•
stad.
hansom (cab) [hansain (kab)] hansom :
laag tweewielig rijtuig (met den koet•
sier achterop en de leidsels over de hap).
han't [(10eint] P == has (have) not.
hantle [ilanet] Sc (groote) hoop, een
boel.
Hants [hants] verlc. van Hampshire
[ Iiampp].
(hap [hap] sb toeval, (on)geluk; vi zie

about, zich ergens ophouden; he hung ;Inger, opnemen.
about her, hij hdlg overal aan haat ; Hanse [halts, hanza] Hanze: koopliedenr, against the wall, aan den mitur ; verbond.
c, back, niet vooruit willen ;
aar- Hanseatic [iiansiatik] Hanseatisch;

is always ding over his books,

zit altijd net z'n nens in de boeken ;
together, aaneen 7 , samenhangen, eendrachtig samengaan ; c, up, lialiF,ren;
sb (stei le) Belling ; fig (in)richting ; slag ;
not care a d , F geen zier out lets
geven; get the
of it (of things),
den slag ervan beethrij en.
hangar[liariga]liangar,vliegtnigenloods.
hangdog [Iiatylog] galgebrok , gladekker, hatigebast ; a
een boevengezicht, galgentronie.
hanger [harp] (op)hanger, hangstuk ;
haak ; jachtines, hartsvang,er.
hanger•on [hatlar.on] aanhanger, af•
hangeling, volgeling, tra want, schuimlooper.
hanging [liatlitl] sb op-, verhanging,
het hatigen; a/ (af)hangend, hang...; a

affair(matter),halszaalc,-misdaad;
committee, commissie belast net

het ophangen der schilderijen;
draperie(en), behanasel).

hangman [hailman] ben!.
hangnail [liat3neil] nijnagel.

happen.

haphazard [iap•liazad] sb bloot toeval ; at (by) c%), op den bot, op de bonne-

fooi, op goed geluk af; aj op den bof
enz., ondernomen, (in 't wild) gewaaud;
ad zie at haphazard.
hapless [liaplis]
(haply [ltapli] misschien, mogelijlc.
hap'orth zie hallpenny-worth.
happen [liap'n] (toevallig) gebenren,
plants grijpen, voorvallen;c, on (upon),
toevallig ontmoeten, aantreffen; I r■ied
to see him, toevallig zag ilc bent.
happily [hapili] gelukkig(erwijs).
happiness [hapinis] geluk, (geltik)zalig.
heid.
happy [iapi] gelukkie, blibtevreden;
a :,fatnily,collectie verschillende bees.
edit hole of kooi.
ten of vogels
happy-go-lucky [liapi-gott•IDki] zorgeloos, onbekommerd; op den bof undernomen (uitgevoerd), waarbij ales atilt
't toeval overgelaten Nvordt; he is a r-t.
soul, hij is een zieltje zonder zorg.
Hapsburg [hapsbi,g- ] Habsburg(er).
harakiri [harakiri] harakiri.

harangue

281

natmonic

harangtie[haratj]sb a a nspraak ; (lieftige) hard-mouthed [Iifid-mattod] hard in
den mond of bek , ; ruw, prof.
toespraak; vi een redevoeri ► g 'louden;
hardness
► ardheid, gestren,
vt toespreken.
[held.
!bards [haciz] werk (v. vlas).
hams [tiaras, ara] stoeterij.
harass [tiaras] kwellen, afuiatten, X hardship DifidSipl inoeielijkheid, onge
mak ; ontbering; tegenspoed.
harasseereu, harceleeren.
harbiagerrhabindp]sb voorbode, voor- hard•tack [had-talc] scheepsbeschuit.
looper ; tkwartierinaker ; vt aankoncii- hardware [hadwea] ijzerwaar.
hardwareman [hadweatnan] ijzerwingen.
kelhoud et%
harbour [baba] sb haven'2, schuilplaats,
herberg; vt herbergen (ook :ongedierte hard-wearing [lifid-werig] sterk, niet
gamy slijtend, soliede.
enz.), koesteren (gedachten); 'net zicli
otudragen (plan); vi een schuilplaats 'hardy [Nadi] aj gehard ; onversaagd,
stout(noedig), koen ; flick ; sb beitel
vinden; ten anker gaa ► .
van spijkerinakers.
harbourage[habark13]schuilplaats, herberg, toevlucht.
hare [ties] Maas; c, and hounds, snipharbour-master [Itaba-niasta] havenperjac ► t.
ineester.
I. (blauw) grashare bell [lied-bet]
hard [had] aj harde, zwaar, tnoeilijk;
klokje; 2. wilde hyacinth.
inoeizaani;verhard,hardvoclitig; c , cash, hare-brained [hea-breind] onnadenklinkencle
; c, felt, stijf vilt ; cv , kend, oubesuisd.
labour, dwangarbeid ; a
letter, een hare-foot [lies-fut] hazepoot;
scheme letter ; c, names, scheldwoorkruid ; zie hare's foot.
den; leelijhe nainen ; it would be a hare•hearted [ied-lifitid]
c.) thing if..,, het zou hard zijii ats...; hare-lip [ied-lip] haze:ip.
c•) times, dote, konunervolie tijden;,., harem [herain] harem.
hazewords. tnoeieliilce woorden; harde hare's foot [ieaz-fut] hazepoot ;
woorden ; c■-) of hearing, hardhoorig ;
pootje, ruwe Haver.
of heart, hardvochtig; ad hardo; haricot [harikou, -hot] snijboon (ook
drink c..), zwaar drinkers ; look cv at,
bean); ragout van schapen of and,
stre ► g, strak aankijken ; c, behind (by),
vleesch.
vlalc achter (bij);
on (upon), diehtbij; hark ['laic] vi luisteren; c, away !, we 6;
F slecht bij has, court d'argent ;
daar (tegen hood); c, back, terug(gaan),
sb landingsplaats ; F dwa ► garbeid•
fig teruggaan (tot to), tertigkonien (op
hard•bake [had-beth] janhagel.
to); tertigkrabbelen; vt cv back, terug•
hard-bitted[haci-bind; hard in den belt`-'.
roepen.
hard-breathing [had•bri6h3] hijgend. harl(e) [Ital] (y1 vezel, weerhaakje; Sc
harden [iad'n] vt harden, hard (ge- hoop, boel.
voelloos) oaken, verharden ; vi hard harlequin [halal:win, halakin]
worden.
worsthardened[haWnd]verhard enz; verstokt. harlequinade[halak(w)ineid] harlequihard favoured[had•feivad]inet barsche
nade.
of grove gelaatstrekken.
Harley-street man [hali•stritinan] S
hard-fish [lifid-fiS] stolcviselt.
[dokter.
harlot [l ► filat] hoer.
hard-fisted [had-fisticl] gespierd; pen- harlotry [halatri] hoererij.
Wing zestien.
harm [pant] sb kwaad, schade ; feed,
hard-gotten [had-got'n] zuur verdiend. letsel; cep watch (set), ce, catch (get),
hard-hearted [had-liatid] hardvochtig. wie een knit graaft voor een ander, valt
hard-heartedness [had-hatidnis] hard- • er zelf
; keep out of (,'s way, zich
heid, hardvochtigheid.
(wet) in acht neinen ; keep it out of
hardihood [iiadillud] onversaagdheid, way, veilig opbergen ; vt kwaad doer,
koenheid; stoutheid, onbeschaaindheid,
schaden, benadeelen.
hardiness [hadinis] onversaagdheid, harmful [liainful] nacleelig, schadelijk.
stoutheid, koenheid, ninicheid.
harmless [bamns] onschadelijk; argehard-labour [had-leiba] dwang,arbeid. loos, zonder erg, onschuldig ; onbeschahardly [hadli] nauwelijks, her nauwer
digd.
nood, bijna... iliet; hard, nioeilijk, niet harmonic [ham oni k] of harinoniens,
nioeite;
ever, bijna nooit ; ce,., when sainenste ► unend, Nv elluidelid; hanno(( before), natiwelijks... of.
nisch ;
progression, harinonische

cv proportions, harmonische
evenredigheden•, cv tone, is flageoletharmonieleer: flageotoon ; sb
lettonen.

harmonica

[hainonika] glas-, mondhar-

monica.

harmonica!
harmonious

Chamonik'll harmonisch.
[iiamounias] harmonieus,
harmonieerend 2, overeen-, sainenstem.
mend, ‘velluidend.
harmonist [hamanist] harmonist; Ain
communist (volgeus de leer van Rapp);
Ozanger.
harmonium [hamoutnam] harmonium,
seraphine-orgel.
harmonize[hatnanaiz]vi harinonieeren 2,
overeensteminen ; vt in overeenstenuning
brengen, doen overeenstenunen; js liarmoniseeren.
harmony [itamoni] haritionie, overeen•
stemming, gelijk., eensgezinclheid.
harness [hauls] sb harnas; harnache't
ment, (paarden)tuig, gareel ; in
gareer, aan 't week ; die in cv, ntidclett
in zijit werk of op zijn post sterven;

vt harnassen, net een harnas wapenen ;
twigen (een paard), aanspannen, in 't

gareel slaan.
harness-cask [lianis-kaslc]

pelcel-

vleeschvaatje.
Harold [ltarald] Harold.
harp [hap] sb harp; vi op de harp
spelen ; (%) on a thing, on the same
string, telkens tertigkomen op, op 't

zelfde aanbeeld hameren, altijd koekoeic
een zang latest hooren.
harper [hap] harpspeler, harpenaar.

harpings [liapitiz]

hastiness
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boeghout.

harpist [papist] harp(en)ist.
Harpoon [hapitn] so harpoen; vt ltar-

poeneeren.
harpooner [hapano] harpoenier.
harpsiehord[hapsikQd] ts klavecimbel.
harpy [hapi] harpij'2.
harquebus ['laic wobas] zie arquebus.
harridan [laridon] oude leeks, tang.
harrier [barb,] hood voor de lance
jacht 2gx, kiekendief plundelaar, vet--

wo ester.
Harriet, Harriot [harlot] F jefje.

Harrovian [baron shall] (ouch) leerling
van de liarrowschool.
harrow [baron] sb eg(ge); vt eggen ;
openrijten , ; cv u p, open-, verscheuren,
pijnigen, folteren
hell, de her With-

ontrusten, mishandelen, plunderer, afloopen, afstroopen ; Sc (nestjes) uithalen.
harsh [ItAS] hard``-', scherp 2, grof 2, ruw 2,
wrang, stroef, krijschend; streng, gevoelloos_
harshness [haSitis] hardlieid, enz.
zie haslet.
harslet [has
hart [hat] hert (inz. na zijn vijfde jaar);
cv of ten, liert net tien takken.
hartebeest, hartbeest [hatabist, hatbist] ZA hertebeest soort van antilope.
hartshorn [lifitshcm] hertshoreno,harts-

'morn.

hertstong,

hart's tongue Ehatstvril

tongvaren.

harum-scarum[herom..slcerain]aj
dol(zinnig), onbesuisd ;

wild,

sb dolleman,

dolkop.
harvest [havisr] sb oogst 5 ; vt (in)oog.
sten, in-, opzameleo.
harvester [havista] oogster; oogstmachine.
harvest-fly Elifivist-flaij cikade.
harvest-home[havist-hount]oogstfeest;

oogstlied.
harvest-man

[havist-mart]

oogster,

maaier.
harvest-mouse Dia.vist-inausi dwergEmuis.
Harwich [harid3] Harwich.
has Diaz] 3de pers. cub. v. have.
er
iemand
die
F
has-been [has-bin]

geweest is, dooie.

hash [llaS] vt klein hakken, (fijn) liakken;
up); sb hachee; mengelmoes,
(ook
poespas, (roniniel)zoodje; make a (N.,
den
boel bederven ; settle one's
of it,
F ietnand zijn vet (voor goed zij n

bekomst) geven.

hashish, hasheesh [haSiS, haSiS] hash-

ish : gedroogde hennepblacteren als bed welmend kauw• of rookmateriaal.
haslet [haslit, heislit] hart, lever enz.

van varkens gebracien.

hasp [hasp] sb k lamp, klink, henget

(v. hatig,slot); grendel ; vttnet een klantp,
klink of beugel sluiten.
hassock [itasak] voet-, kniekussen ; poi

eras.

, liast [hash] 2de pers. etikelv. van have.
speervormig.
hastate
haste [heist] sb riaast, spoed ; overijling ;
less speed, haastige spoed
more c
is zelden goed ; make cv, zich haasten,

voortmaken ; vi ( zich haasten.
hasten[heis'n] vi zich haasten (spoeden);
deren, havenen.
vt verliaasten, bespoed igen,
Harry Dtaril F a fk. v. Henry; Old hastily [heistili] (over)liaastig,.
Heintje Pik, de dulcet.
i d. [heistinis] haastigheid, g e.
tte
ilie ss
harry Diarij vervolgen, kwellen, ver•

h iatasatsi

Hastings
Hastings [heistirlz] Hastings.
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haulm [horn] halm, stroo (v. bootie's);

loof (v. aardappelen).
hasty [heisti] haastig; gehaast, overijld;
vroeg groenten); cv puddingonellc- haunch [lionS, hitni] heap (v. dier), lenpap, meet brij.
de(stulc); bout ; dij (v. paard).
hat [hat] sb hoed ; kardinaalshoed 2 ; haunt [font, Kant] vt bezoelcen, zich ophouden (rond waren) out en bij; (steeds)
my c, !, P sakkerloot !; c, in hand, met
vervolgen, door 't hoofd spoken, 'metiers
den hoed in de hand, chapeau bas spelend ; send round the
(v. gedachten); rispoken ; sb(vaste) vet:rondgaan
(voor geldinzameling), (g,2,eld) collecteeblijfplaats, verzamelplaats (v. dieren);
. rent ; vt een hoed opzetten.
schuilplaats, leger ; a c, ed house, eery
hat(-)band [hat-band] hoedeband -lint.
huts char het spook, spookim is.
sb broedser, het nitkomen hautboy [hotiboi] Jhobo ;
hatch
ananas(nit het ei) ii lnik ; halve deur arceer[(sigaar).
a ard bezie.
streepje ; tinder (the) cries,
order Havana, Havana(h) [havatia] Havana
de like geconsigneerd, F its verze- have [hay] vt & vi itebbetr, bezitten,
kerde bewaring ; goed opgeborgen; er
'louden, Icrijgen, rtentetr , gebruiken ; S
beroerd is
toe; wider de plak, voor
heetnemen, in den nek sten; te pak ken
een oortje thuis Iiggend ; o
heblien, later ; cv a care, pas op; c,
't groeue
zoodje. dinner, dineeren ; r , a game, een spel=hatch [hats] vt ttitbroeden'?, uitbroeien letje doer ; c, no Greek, gees Grieksch
II de luiken clod op II arceeren ; vi
kennels ; he had his leg broken, hij
broedeu, zitten.
beak zijti been ; I will cv my suit
hatchery Lhatfori] broedplaats (voor made, later matter ; vs zonder to:
vise's).
what will you c, use do?, dat ik doen
hatchet [hatSit] bij1; bijltje ; sling zal ?; you had better go, gij !noes'
(throw) the (•), S met spelt schieten, nsaar liever gaan ; done!, schei nit !:
opsnijden,opscheppemzie bury &take up.
G\s net to : cv letters to write, brieveii
hatchet-face [itatfit-leis] fang, scherp te schriiven hebben ; c, to write letgeteekend gezicht.
tees, moeten schrijven ; c,F) me: it :
hatchment [IiatSmont] ruitvormig sea- it!, in ben ik Cl !; as the Bible has
penbord (v. e. overledene aan zijti Inds).
it, zooals in den Bijbei staat, rumourhatchway[hatSwei] luikgat ; S smoel, has cv it that, het gerucht oat dat...;
belt, menageklep.
let him c., it, (hew) et: van tangs geven ;
hate [llett] vt listen, het land (eery hekel)
money about one, bij zich; (N., at
liebben sail; sb
one, te lijf gaan ; cv at you !, pas op!,
hateful [heitful] hatelijk ; gehaat.
neem je its acht !; c, it away, haul dal
hater [tells] hater, haatster.
weg ;
it in him to..., er toe in staat
®hath [hat.] 3de pers. enk. v. have.
zijn ;
it out with one, zeggen waar
hat-money [hat-inzmi] kaplaken, fool. 't op staat, eett zaak nitmaken ; demand
hatred [lieitrid] haat, vijandschap.
lets wel betaald zetten ; to be had of
hatter [lata] hoedenmaker.
all booksellers, bij alle boekhande•
hat-trick[hat-trik]lcunstje Islet den hoed.
laren te krijgen of vericrijgbaar ;
on,
hattberk[hObak]lialsberg, malienkolder. aanhebben c, one on, 1;". aan 't lijoje
'laugh [ItO, hat] haag; uiterwaard.
louden ; c, one's watch out, te voorhaught [hat] zie haughty.
schijn halen ; i the conversation to
haughtiness [liotinis] hooginoed(ig- oneself, ailed aan 't woord blijven ;
heid), hooghartigheid, trots.
(•., one up (in court), voor 't gerecht
haughty[hati] hoognmedig, hooghartig,
trekken ; sb in : it was a cv , S beettrotsch : nit de hoogte.
nernerij; the (N-s, de geltikkige bezithaul [hot] vt trekken, steepen ; balers ; ters tegenst. met de have-nots).
aanhalen, verhatenovenden; vi draaien havelock [havlok] X wit nekstulc (aa ►
_(v. d. wind); c, off, 0 afhoudeu ; fig
shako)
bakzeil haters ; cv out to port, uithalen haven [lseiv'n] haven`'; toevluchtsoord,
naar bakboordszij; c,(upon) the wind, haver [lava] Sc prate's, keuvelen.
bij den wind brasses;
up, 0 op- haversack [lsavdsak] X broodzak.
loeven ; sb trek, haal ; vangst ,-; winst, havildar [havilcia] Li sergeant (der
F slaatje.
sepoys).
haulage [1161id3] jaag-, sleeploon.
having [havig] bezitting, have ; c, s, cob:
haulier [holia] sleeper (its kolenmijn). (goede) manieren.
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haymaker [hei-ineilca] hooier,hooister.
ihaviour [heivia] geciraft.
havock [havalc] sb verwoesting; cry haymaking [hei meilcitj] hooibouw.
c,, _;Qt gees kwartier geven; make hay-mow [hei-mou], Nricic [-rik],
cv of, vreeselijk huishouden met; play
c.-stack [-stab] hooirook, hooiberg,
hooischelf.
m. among (with) id., deerlijic toetakelen, verruineeren ; vt verwoesten, ver- Hayti, Haiti [iehl] Haiti.
hazard[hazad] sb toeval ; risico, gevaar ;
nielen, verruineeren; neersabelen.
hails ;• wisselvalligheid ; hazardspel ; Ir
haw [ho] sb hagedoorn(bes) 0 Icnipvlies
standplaats voor rijtuigen ; stoot op het
van het oog II stottering, hapering; vi
biljart, waarbij de eigen bal (losing,')
hakkelen, haperen, stotteren.
of een der twee andere batten
Hawaii [hawai-i] Hawai.
ningc,) in den zak loopt ; at acv, op
Hawarden [had'n] Hawarden.
goed geluk af ; vt wagen, in de waaghawbuck [hobvIc] boerenpununel.
schaal stellen , riskeeren ; durven waken
hawfinch [hofinS] appelviuk.
(opperen
lhaw-haw [hi) ho] sb zie ha-ha.
fhaw•haw [116-118] vi (aanstellerig) hum- hazardous [Iiazadas] gevaarlijk, gewaagd, gerisiceerd, rishant.
mend (henunend) praten; holio-end
lachen.
haze [heiz] sb dautp, neve!, waas, wazigheid; vt benevele0, net een waas behawk [hole] sb havik, vatic; fig haai
delchen II 0 hoeionneerett (met overiceelschraping I! sparrenbord (v. metsewerk), pesten, Ant negeren, donderen.
laar); between c, and buzzard, titsschen liclit en donker; visch noch vleesch; hazel [heiz'l] sb hazelaar; als aj Hat
bruin.
vi met valken jagen ; op de valkenjacht
gaan ; (ronci)zwermen II zich de keel hazel-nut [Iteiz'l-iivt] hazelnoot.
schrapeu venten ; vt (rond)venten (ook : hazelwort 47,5 mansoor.
haziness [heizinis] danipigheid, wazigabout); fig uitstrooien, verspreiclen.
heid ; vaagheid.
hawker[helca] vallcenier Ij rondtreickend
koopman, rondventer, marskramer; no hazy Elleizii dampig, wazig, nevelig, F
beneveld ; vaag.
circulars, no c,s, aan de deur wor , it
niet gekocht, drulcwerlc wordt niet terug- he [hi] hij; ass sb : een „hij"; the (-,s
gegeven.
and the she's, F de mannetjes en de
wijfjes; co, of the black coat, die net
hawk-moth [bolt-Inol)] sphinx (vlinder).
de zwarte jas aan.
hawk•nosed4 cluck-nouzd] met een
arendsneus.,
head [lied] sb (opper)hoofdo, F kop3
(ook: v. e. zweer, 'it schip of 'it schuit);
hawse [116i) 0 Icluis; come athwart
bruin, top, X spits; hap (v. wieg of
one's cv, iemand dwars voor den boeg
komentl.
rijtuig); 't gewei ; 't hoofdeinde,'t hooger
hawse-hole [hoz-houl]
eind ; hoofd malt, leider, bestuurder,
kluisgat ;
come in at (by) the c,s, van matroos
directeur, rector (v. e. college); !ninths
(tot I.oJgen rang) ophlimmen, van °tide(v. Masse); S toffe jongen ; stuk(s) vee ;
ren op beginnen.
.hopje postzegel; hop : icruis (v. e mina);
hawse-man [hoz-man]
jongste (op fig bran, oorsprong ; a c, of birds
een haringboot)
(rabbits), broed(sel); a large cv of
;hawse-pipe [hoz-pail)] zie hawse-hole.
game, veel ild ; many c, of game,
hawser [laza]
greling, tros; paardestubs; a fine c, of hair, 'it mooie hop
lijii.
met haar; the c, and front of..., (Haar
hawthorn [1181)Q11]
Sf1), de hoofdzaalc, de quintessens;
hagedoorn, inei•
doors.
bundle one out c, and heels, F
sb hooi haag, park (fignur
, hay
iemand zonder complimentett eruitbonin den) boerendans ; make co-), hooien;
jouren ; drag it in c, and shoulders,
make cv of, overhoop gooien, in de
sets met de haren erbij slepen ; 1 can
war schoppen ; maice,, while the sun
make neither c, nor tail of it, ik
shines, het ijzer smeden terwijI het
ban er gees touw aatt vast knoopen;
heel is.
c,s below (there) van onderen !; as
hay box [hei-bolts] hooikist (oily to
many c,s, as many wits, zooveel
koken).
hoofden, zooveel zitinen; attain a
hay-cock [hei•kok] hooiopper.
rijp worden (v. e. zweer); gather
hay-fever [hei-fiva] hooikoorts.
zich sterker ontwilchelen, aan hracht
hay-left [hei-loft] hooizolder.
winners ; when lie gets his (..), wan-
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neer men hem den vrijen tengel geeft j de ricliting sturen van, !wets zetten naar;
(v. paard of persoon); he's got no c.,,
off, toppen (v. boomen); opvangen
heeft gees hoofd (F kop) out te leeren;
(aanhotiden) door de pas of te snijden,
it will give you a r.), F je zult er 'n de pas afs ► ijden ; fig afcaveeren, voor(leelijke) hater van krijgen; give the
hornet', verhinderen (v. e. plan); vi
horse his
geef 't paard den vrijen sturen, aansturen op
at, for, toteugel ; he was given his c.) too wards); kroppen; fig ontspringen,
freely, hij werd niet genoeg in toont voorthomen
gehouden; have acv, F haarpijn heb- head-ache [hecl•eik] hoofdpijn.
ben; have a (good) cv for..., goed headach(e)y [ltedeiki] van hoofdpijn.
kunnen leeren, aanleg hebben voor...; head-band [heed-band]
hoofdbancl;
keep your r.), liond u lcalm. verlies 't strijklint (v. boel:), besteekband.
hoofd niet; lay (their) r.is together, head-boy [lied-boi] primes (v. lclas). •
de koppen bij elkaar steken ; make r.), head-cheese [ied-tSiz] hoofclhaas, zult.
opschieten, voornithomen; make c.) head-clerk[hed-Iclalc] procuratiehouder.
against, het hoofd bieden(aan); make head-cold[lled-lcould]lcou(de)iu'thoofd.
cv upon, 0 vooruitkomen; take the head-dress [ied-dyes] Icapsel; hoofdcv, zich aan de spits stellen ; it has
tooi(sel).
turned his c.), 't heeft hem het hoofd header [Iteda] aankopper; kopsteen;
op Ito) gebracht;
e a lecture above
dnikeling (bij kopje order); 4R16 waterthe c.s's of the audience, (veel) te banter (v. stoomketel); X bloksode.
hoog voor het publiek ; at the cv of, head-gear [hed•gia] hoofdbedelching;
aan het hoofd (de spits) van; at the
hoofdtooi ; hoofdstel.
ry of the list, bovenaan (hummer een) head-hunter [hed-]ivnta] koppensneller.
op de lijst; (be) returned at the c.) headiness [iedinis] hoofdigheid, hopof the poll, net de meeste steinmen pigheicr ; onbesuisdheid; roezigheid.
gekozen ; stand at the cv of, ook : de I heading [hedit3] hoofd, titel, opschrift.
eerste ziju wider; cv foremost, voor- head-johnny [tied-d3oni] F hopstulc,
over; from (,) to foot, van top tot piet.
teen, over het heele Iijf ; she has got headless [hedlis] zonder hoofd, hoofel eit in her cv, heeft zich dat in het hoofd
loos`.
gezet; it will get into your
't zal head-line [hed-lain] hoofd-, kolointitet;
naar 't hoofd stijgen; he took it
0 raband.
into his head to..., hij kreeg het in headlong [itedlotl] ad met het hoofd
ziju (het) hoofd (oin)...; of his own (%)
vooruit, hats over hop ; dot, blindelinga;
op eigen houtje ; of its own r.), van
aj onstuitnig, onbezonnen, roeheloos.
zelf; lie is off his
niet wel bij 't headman [hedman] hoofdman, onder ,
go off one's r..;, F gels worden, baasoneesterknecht; NI kepala hampong; hofd;
't hoofd verliezen ; on that (,), op dat statnhoofd.
punt, te dies aanzien ; out of his (own) head-master [lied-masta] rector (wit
uit ziju (eigen) koker; get (put) public school).
that out of your rv, stel a dat maar headmost [hedinoust] voorste.
uit hetboofd; over the c./(s) of, te hoog head-piece [lied-pis] bovenstuk ; kop•
gaand voor; over ... !teen, met voorbijvignet; hoofddeksel, oorijzer,helm,stormgang van ; he was put over my md,
hoed ; kop : verstand ; carry a good
F hij is mij over den kop gesprongen;
een goed hoofd hebben.
bring the affair to this cv , tot dit head-quarters [iced-kwQtaz] hoofdresultaat ; het zoo ver later komen;
kwartier.
come (draw, gather) to acv, rijp headsman [Itedzinan] beul, scherp•
worden (v. e. zweer); een kritiehe
rechter.
hoogte bereiken ; go to
kroppen headstall [itedstol] hoofdstel.
(v. salade); vt aanvoereu; zich aan de headstone
[heci-stou ► ] hoeksteen;
spits (bet hoofd) stellen van; de eerste
(rechtopstaaude) graisteen.
ziju van (onder); wenden; aatikoppen headstrong [hedstrog] koppig, eigen(v. spelden); an article moved..., net
zinnig.
het opschrift...; the wind r.s the ship, head-waters ['ied-wain] (zijrivieren
staat vlak op de boeg; cv the table,
van den) bov.enloop.
can het hoofd der tafel zitten ; cv down head-way [hed-wet] vaart, gang; make
trees, toppen; cv for (towards), in' cv , er wat vaart achter zetten, opschie-
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ten; vorderen, onf zich grijpen, zich uitbreiden.
heady [liedi] hoofdig, koppie, onbesuisd.
heal [hit] vt heelers, genezen, gezond
make!) ; vi id ; beter worden ; cv over
(up), toegroeien, dichtgaan (v. wond).
heal-all [1111-61] panacea ; valeriaan.
healer [hila] heeler.
healing [lfilig] genezend ; the c, art s

hearth
the right place, hij lieeft (draagf) het

degnsku.

hart op de rechte plaats;his cv sank into
his boots, het hart (de cooed) conk
hem in de schoenen ; eat one'sc,(out),
zich dood kniezen ; have (the),,to...,
den cooed (F 't hart) liebben oni...; it's
enough to have one's c, up, F het
hart draait er van out in je lift ; keep
(a good) cv, cooed !louden ; lose
den inoed verliezen ; lose one's cv , z'n
hart verliezen (aan eel' meisje) recover
cv, weer moed vatten ; set one's c% cn,
zijn zinnen zetten op; speak one'sc,,
zeggen wat men op het hart heeft, roaduit zijn ineening zeggeu ; take (of
grace), inoed vatten ; (a man) after
my own ev, naar niijn hart (zin);
in z'n hart ; itt den grond (van zijn hart);
light at 1,, blijmoedig; sad at
droef to nwede ; have sth. at cv , zich
(veel) aan lets latest gelegei zijn, zich
zeer voor lets interesseeren ; get (know,
learn) by cv, van butte!' ; from myr.i,
uit den grond van mijtt hart, van (gaitseller) harte; in cv, vol cooed, opgewekt ;
in his cv , its zijn hart (binnenste); in
his c, of (,s, in den grond (het diepste)
van z'n hart ; he could not find it in
his cv, hij kon het niet van zich (over
het hart) verkrijgen ; subjects which
were near his (%), die hem na aan het
hart lager ; be of good (v, !loud maar
cooed, cc'ees maar niet bang; I have so
much on my cv, zooveel op het hart ;
out of,,, moedeloos, terneergeslagen ;
nitgeinergeld (v. e. akker); it cuts me
to the c c , het gaat flan 't hart ; het
is mij van harte Teed ; it will go to
his
hem aan 't hart gaan, hem saltgrijpen ; lay to cv, lets ter harte nemen ;
zich iets aantrelcketutake stir. (heavily)
to (,), zich lets (erg) aantrekken; wear
one's c, upon one's sleeve, het hart
op de tong hebben ; with all my
van (ganscher) harte.
heart-ache [hat elk] hartzeer, harteleed.
heart break [hat-breik] gebroken hart,
zirlesmart.
heart-breaker [hat-breika] ringkrul (bij
de stapes).
heart-breaking [hat-breikit3] hartbrekend, -verscheurend.
heart-burn [ifit-bim] zuur in de maag.

health [heft] gezondheid, welzijn, hell
(der ziel); your (good) (.4, (op uw)
gezondheid !, F salines% drink the cv
of, eel' heilcironk instellen op, op de
gezondheid drinken van ; in (good),,,
gezond ; officer of c,,zie health-officer.
Healthful [liell7ful] gezoncV.
healthiness [iell)inis] gezondheid.
health-officer [help-ofisa] anibtenaar
v. d. Gezondheidsraad.
health-resort [Delp-rizQt] herstellingsoord.
healthy LhelPi] gezondt2 ; not (%), X F
niet pluis, gevaarlijk.
heap [hip] sb hoop, stapel ; F boel, inassa;
evs better, F een boel beter ; all of a
(,), op een hoop, overhoop; vt ophoopen ;
cv up (together), opstapelen, op(een)hoopen ; benefits upon, c, with
benefits, overladen met weldaden.
hear [hia] vt hooren,(toe)Inisteren ; verhooren, overhooren ; I (N. , ook ik heb
vernomen ; (N., one out, tot
' het eitid toe
aanhooren ; vi hooren, luisteren; gehoorig zijn ; als ij (N), !, bravo ! (bij
redevoeringen).
nearer [Mara] (toe)hoorder(es).
hearing E ► iaritil gehoor, verhoor ;
auditie; in my cv, zoodat ik het hooren
kon ; be within cv, op gehoorsafstand.
(!)liearken [laten] luisteren.
hearsay [iliasei] by (from, on),,, van
hooren zeggen ; cv evidence, praatjes,
geruchten
hearse [iuc)s] lijkwagen ; katafalk.
heart [hat] harts; kern, bintienste ;
stagblok ; (N.,(s), harten (in 't kaartspel);
ti
alive!, F goeie genade !; but my
dear (sweet)
maar mijti hartje,
schatje!; c,s of oak,
jongens van
Jan de Wit ; he is c, and soul of cv
and mind an idealist, wet !cart en
ziel een ; his c, was (not) in it, hij heart burning[lhat-biThirl] ergernis, ontwas er (niet) met al zijn aandacht of
stemming, afgunst, haat en nijd.
niet hart en ziel bij ; hij deed tel (diet) ®hearten [hat's] beinoecligen, opwekcon ;more ; hij legde cr zijn ziel (niet)
k en (ook
up).
in ; my c, was in my mouth, het heart felt[hat-telt]diepgevoeld,oprecht.
Bart lope inij in de keel ; his c, is in hearth Chan haard, haardstede.

hearth-money [hap-niviti] belasting op
de haardsteden.
hearth rug [itas]-rng] haardkleedje.
hearth-stone[lial)•stotinl sb haardsteen;

(hoekje .van den) haard ; schuursteen;
vt schuren.
heart-hunger [llat•livrIga] hunkering.
heartily [Anti] hartelijk, van harte;
hartig.
heartiness[hatinis]liartelijklieid; anitno.
heartless [anis] harteloos ; lafhartig,
ilauw.
heart-rending [hat•rendit3] hartverscheni end.
driekleurig viheartsease [Iiatsi3]

ooltje.
heart-sick [hat silt] hartzeer liebbend;

neerslachtig, terneergectrukt.
heart sore [hat-sea] hartzeer liebbend.
heartstrings [hatstrigz] (koorden van

't) hart.
heart-whole[hat-houl] gezond van hart,
ongetroffen (door den ininnegod); vrij;
vol, oprecht (v. sympathie).
hearty [ICAO] aj hartelijk ; ltartig ; flink,
gezond (v. hart); acv eater, eenstevig
eter;.sb in: my hearties!, beste iongens !
heat [hit] sb hitte,hittigheid,hitsig,heid,
wartntee, gloecr2, vuur ; loop (in een wedsttijd); vt beet makes, verbitten; aan-,
ophitsen; get mied, driftig worden;
broeien (v. hooi); vt heel (warm) worden
of loopen; broeien.
heater [ R ita] verwarnier, verhitter, verwarintoestel, bout (v. strijlcijzer); voorwarmer.
heath [ial)] heicle; Ot, erica, dopheide.
heath-cok [al) kok] korltaan.
heathen [1116,2n] sb heiden ; ajheidensch.
heathenish [hiaaniS] heiclensch.
heathenism [tiloaniz'ill] heid endom.
heidekruid, struilcheather [her a]
held e.
heathery [ie6ari] zie heathy.
heathy[t ► ij,i] met Iteide begroeid, heide...
heat lightning [hit-laitnit3] vveerlicht,

zeebrand.
heat•wave [hit•weiv] (atmospherische)

warnitegolf.
heaveptiv] vt opheffen, (op)ti lien, (op)Itijschen, oplialen, hieven ; doen zwellen ;
cv a sigh, een zucht slaken ; cv down,
neerhalen, krengen; (N. , out,
nitoverboard, in zee werpen ;
hangen ;
cv to, 0 bijdraaien; c,
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komen, opdoemen; sb rijzing ; deining,
(op)zwelling; het zwoegen; the
dampigheid.
heaven [hev'n] oolc :
c%-s!, good mis l;
on

; by

earth !, goeie
hentel% for coi's sake, oat 's kennels

Nv i I , in Gods Haan].
heaven-born [liev'n-b9ti] uit den kernel
nedergedaald, van Gods genacle, god-

delijk.
heaven-kissing [liev'n•kisit3] SH tot

den 'fettle! reikend.
heavenly [iev'nli] hemelsch, goddelijk,

F „zalig" (lekker enz.).
hiever.
heaver [hiva] heifer, lichter;
heavily [ievili] zie heavy.
heaviness [ievinfs] zwaarte, zwaarinuedigheid, zwaarheid, lownheid.
zwaar, zwaarmoedig;
dik, druklcend (v. lucht); loom, traag;
•ot, dont; saai ; hevig ; cv artillery
(ordnance), grof geschut; the bit-

heavy [hevi] aj

siness, de inarquerollen ; the cv man,

de pere noble; a o•, smoker, zwaar,
sterk rooker; cv type, vette letter; the
c%) villain, marque. schurk • c in (on)
hand, zwaar op de hand='; lie (sit,

weigh) c, on, zwaar drukken ()WI; cv
with, manger vant!, bezwangerd met
(geuren ettz.); ad zwaar ; sb in : the
Heavies, de zware cavallerie (Dragoon
Guards) ; *heavies, zware auto's enz.
heavyweight [hevi-welt] (bokser of
jockey van) zwaar gewicht.
Hebe [hibi] Hebe; F schenkster, buffetjuffrouw.
hebdomadal [hebdomadal], o.imadary
[-inadari] wekelijksch.

hebetate

[iebiteit] verstompen, suf
waken.
hebetude [hebitjfid] verstomping.
Hebraic [hibrei-ilc] Hebreeuwsch.
hebraisine : HeHebraism
breettwsche spreek wijze of ttitdrukking.
Hebraist[hibrei-ist] Hebreeuwsche taalkenner.
Hebrew Darn] sb het Hebreeuwsch'
Hebreer; aj Hebreeuwsch.
Hebrewess [lfibruis] Hebreeuwsche.
Hebrides[hebridiz],the c,,de Hebriden.
Hecate [ielcati] Hecate.
hecatomb Dielcatom, helcatilinj hecatombe ; slachting.

heck [hek] ruif; vischweer.
up, laten varen, heckle [helel] (prov) sb hekel ; vt helce-

opgeven (een plan); vi rijzen, zich op-,
veriteffen, op en steer gaan, deinen ;
.zwoegen (v. d.borst);(op)zwellen; kolchalzen; cv in sight, in het gezicht

len ; lastige vragen stellen, on' iemands
zwakke zijde to leeren kennel!, (eett verkiezingscandidaat) aan den tand voelen.
Hecia [iekla] Hekla.
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laten zien, het hazenpad kiezen; be
hectare [fielded, hekta] hectare.
at the cvs of, op de hieleti zitten;
hectic [Iielctik] ajteringachtig; 'lever,
teringkoorts;sb teringkoorts,-blos,-lijder.
be out at (the)r,s, oaten in de kouseti
liebben, in armoedigen staat verkeeren;
alectogram(me) [hektogram] hectogo c■is over head, hats over Isola
gram.
(overijid) te werk gaan; lay one by
hectolitre, hectoliter [heldolita] hectouter. I the c,s, in boeien achter de
hectometre, hectometer [liektoinita] tralies zetten; come (keep) to,,,,achHector [hekta ] Hector. [hectometer. ter blijven (v. jachtliond); fig g,edwee
volgen; vt hielen, de hielen (een Kiel)
hector [hekta] sb bullebalc, ijzervreter,
zetten aan, (eel' haan) sporen; op de
douderaar; vt denderen, negeren; vi
donderen, snoeven.
hielen zitten; rz; kielen, krengen; vi
kielen, krengen (ook
Hecuba [liel<juba] Hecuba.
over); dansen.
he'd [hid] = he had of he would.
heel•piece [hil-pis] hielstulc, achterlap;
klimopthick, slotstukje.
hederaceous [hedareifas]
achtig, klimop...
heel•tap [1111-tap] hielstukje; staartje (in
glas of flesch); no m.is!, ad fundum!
hedge [hed3] sb !leg, haag; fig voorwendsel; belemtnering; vt onitteinen, hefty [itefti] Am zwaar.
omtuinen (ooic: N in), afsluiteu (oolc: Hegelian [Itigeilian] aj Hegeliaansch;
sb Hegeliaan, J Hegelaar.
off); c ■-■ a bet, blokkeeren, een Nvedcienschap deklcen (door ook op andere paar- hegemony [Iiid3einani] I ► egemonie.
den te zetten); vi zich gedekt houden, Hegira [lied3ira] liedjra: vlucht van
een slag oat den arm of een achterdeurtje Mohammed uit Mekka naar Medina (16
open minden; gagnant en place spelen. he-goat [111.goot] bok.
Dull 622).
heifer [heb] vaars.
hedge-born [hed3-bgni laaggeboren.
hedge-hog [Ited3-hog] egel ; zee egel. heigh-ho [hai-boa] ach !, he, he.
beige-lawyer [lied3l-loja] beuuhaas, height [hail] hoogte, verhevenheid,top-

punt; hoogste gt aad, crisis ; lengte,
NI procureur•bamboe.
hedge-marriage [hed3 marid3] heime- grootte ; at its v , op ziju hoogst(e punt),
I jk Ito welijk (over den pothook).
i n vollen gang.
hedge-mustard [hed3 nivstad]
ralcet. heighten [hait'n] verhoogen 2,verineerciedge priest [hed3-grist] hagepreelcer ;
deren.
blikken dominee.
heinous [lieinas] snood, gruwelijk, afhedger [hed3a] heggeplanter;- haagschuwelijk.
sno2ier; ieniand, die gagant en place heir [ea] erfgenaatn;c,-apparent, [Erspeelt of het met beide partijen houdt. operant] rechtmatige troonopvolger; erfhedge row [hed3-ron] haag. genaant bij versterf ; (N. , at law, wethedge•sparrow[hed3-sparou] bastaard- tige erfgenaam ; c, presumptive, vernachtegaal, oolc „lieggenittsch".
inoedelijke troonopvolger (erfgenaant),
hedonism [Iiidanizin] liedonisme: „gewiens erfrecht kart te niet gedaan wor-

not is deugd" leer.

heed [hid] vtacht geven (slaan) op, letten

op ; sb opmerkzaamheid, oplettendheid ;

den door de geboorte van een nadereu
bloeclverwant.

heiress [Eris] erfgename; erfdochter.
give cv, acht geven, letter (op to); pay heirless [ealis] zonder erfgenaani.
(n1) md to, (;;een) acht stoat' op, (niet) heirloom [ealfint] erfstuk.
letter op, zich (tiet) bekreunen om; heirship [eaSip] erfrecht ; erfenis.
take c..), oppasseti, zich in acht newer', held [held] verl. tijd en verl. deelw. van
01) ziin hoede ziju.
Helen [hel'n] Helena.
[hold.
heedful [ladful] oplettend, opinerkzaam; Helena (St.) [siut helana] St. Helena.
be ► oedzaant.
helices [lielisiz] inv. v. helix.
heedless [Iiidlis] onachtzaam,zorgeloos; Heligoland [heligaland] Helgoland.
ry of, niet lettend op, niet geveud ow. helio[hiliott] zieheliograph&helioscope.
heehaw
ia(en) van een ezel.
heliograph ptiliogran heliograaf.
heel [Ill] sh !del, hale ; korstje (v. e. i heliolatry [hiliolatri] zonaanbidcling.
brood ; slut (v. strijkstok ;
hieling (v. Helios [lithos] Helios, de zonneg,od,
mast); lounging; F eind, slotgedeelte; helioscope [ifilioskoup] zonnekijker.
gi >> e a cam., re"; krengen ; have the c..is heliotrope [hiliotroup]
heliotroop.
of, rz; voorbijvaren ; show the c,s, helix [Iteliks] schroeflijn, spiraal(lijn);
take to one's r,s, de hielen (haldcen) I rand van de oorschelp.
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bolder, halsoverkop; als of; roef-roef
[hel] hel; a c, of row (noise),
gedaan, onbesuisd.
een helsch Icabaal; what the c, is up ?,
• wat is er vertikkeine nou watt de hand ?; helve [helv] sb steel (v. e. bijI enz.); vt
gallop (ride) c, for leather, zich dOor- eeti steel zetten aan ; throw the (.0
after the hatchet, den steel naar de
rijden.
hell-cat [liel-kat] helleveeg,feeks, Iteks 2. bijI werpen, het !dud met het bad water
weggooien.
nieskruid.
hellebore [helibga]
Helvetia [lielviSa] Helvetic: Zwitserland.
graecisine:
hellenism
hellenist [ielanist] graecus ; Grieksch ]hem [hem] sb zoom, boord, !cant; vt
(oin)zoomen, omboorden; c, about,
sprelcende Jood.
hell-hound [liel-hatinci] helhond ; belle- around of in, omringen, in-, omsluiten,
[wicht.
omsingelen.
hellish [lieliS] helsch.
hem [lieni]ij hum !; vilium! roepen, humhelm [helm] sb helmstalc, roer(pen) II
men (oolc: c, and haw).
helm (v. distilleerkolf) ; be at the c, of
bloedrijk, bloed...
affairs, aan 't roer staan ; vt ( besturen. hematic
helmet [helinit] helm; lielmhoed ; itek hemicycle [heinisaile1] halve cirkel.
hemisphere [hemisfia] halfrond, halve
lielinduif.
helminth [lieltnin],] (ingewands)worm. bol.
worinverdrij- hemispheric [hemisferilc],c,pherical,
§helminthic
[-al] halfrond.
vend (middel).
hemistich [hemistilc] halfvers.
helmsman [helnizman] roerganger.'
heloot; slaar. hemlock [heinlok]
dolle kervel.
helot [helot, liilat]
help [help] vt helpen, bijstaan,hulp ver- hemorrhage [heniarld3] (bloed)vloeiing, (ver)bloeding.
leenen, ondersteunen; serveeren ; bedienen; I could not c, laughing, ik hemorrhoids Demaroidz] aambeien.
Icon iliet nalaten te !ache'', moest wel hemp [hemp] hennep; 1 Icoord (v. d.
!adieu; it can't be (,ed, er is niets galg); hashish.
aan te doen; don't be longer than hempen[hempan]van hennep,hennepen.
dan noodig is (inoet); so hemp-seed [liemp•sid]hennepzaad ; Sh'
you can
galgebrolc.
mo me God!, zoo waarlijlc helpe mij
E oipd sar
"ij
li iens.
te sI.
God almachtig !; c, forward, vooruit-, hen [hen] hoen, lien, kipp;
voorthelpen; c, on, bevorderen, voort- henbane [hellbent] 0 bilzekruid.
helpen ;
one on (off) with his coat, hence [hens] van nu af, van bier; bierlit, vandaar; a week c,,over een week;
helpen aan (uit)trekken ; c, one out,
one c, over the stile, helpen, redden c, with..., weg met...
uit (een moeilijklieid); c, one to the henceforth [IiensfQP], c,forward [-gravy, aangegeven, bedienen van; vr fcwad] van nu af, voortaan.
c, oneself, zich(zelf) helpen ; zich be- henchman [lienSman] lijfdienaar, bediende, volgeling, handlanger.
dienen (van to); he could not c, himself, hij Icon niet anders; hij wist geed hencoop [lieu-kip] hoenderkorf.
raad ; vi helpen; cv in... ing, bijdragen hendecagon [hendekagan] elfhoek.
tot...; sb (be)hulp (ook = help(st)er); hendecasyllabic [liendelcasilabilc] elflettergrepig.
bijstand ; juffrouw voor de Imishouding ;
Am (diensOmeisje; portie (bij 't eten); Hengist [lierigist] Hengist.
[hen-haria] Ida blauwe
hen•harrier
there is no c..0 for it, er is niets aan
Iciekendief.
te doen.
helper [helps] (nede)helper, helpster, hen-hearted [hen-hatid] laf(hartig).
pulp.
hen house [ben-haus] hoenderholc,
helpful [helpful] behulpzaam, pulp- hen hussy [hen-hvzi] Jan Hen.
hen-I unch [Iten-lvitS]F dameslunchpartij.
vaardig, ; bevorderlijIc.
helping [ielpit3] of helpend; lend a lien-party [Iten•pati] F dawessoireetje.
c, hand, de behulpzaine hand bieden hen-pecked [hen-petit] older de pantoffel staande.
(reiken); sb portie (bij 't eten).
helpless[helplis]hulpeloos; onbeholpen, Henriette [lienrieta] Henriette, F Jetje.
onredzaaui.
hen-roost [hen-rust] hoenderrelc.
helplessness[helplisnis] hulpeloosheid. Henry [iienri] Hendrik.
helpmate[lielpmeit],®helpmeet[-mit] hep [hep] ij lamp! zie oolc hip.
[-al] lever...;
§hepatic [hipatilc],
helper, tulips; levensgezel, •gezellin.
helter-skelter [helta.slcelta] holderde• leverk leurig.
Eugelach,
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§hepatitis [hepataitis] leverontsteking.
Hephaestus [Itifistas] Hephaistos: Vulheptachord [Iteptakcd] zevensnarig(e
[tier).
heptad [heptad] zevental.
heptagon [heptagan] zeyenhoek.
[hepth'ki] zevenhoofdige
heptarchy
regeering; heptarchie: de 7 Angelsalc•
sische rijkjes.
lieptateuch [heplatjuk] Iteptateuch: de
7 eerste bijbelboelcen.
her [hf9] Haar; was that
?, was zij
[dat ?
Hera [iadra] Hera.
Heracles [herakliz] Herakles, Hercules.
herald [herald] sb lieraut, wapenlconing;
fig voorlooper, (voor)bode,aankondiger;
c%, at arms, wapenkoning; vt aan•,
afkondigen, melden,
heraldic [ltiraldik] heralclisch.
heraldry [heraldri] heraldiek, wapenkunde; wapenschild, blazoett
herb [ha] kruid ; mi impious, viltkruid.
herbaceous [liftheiSas] kruidachtig,
kruid...
herbage Elibbid3] groen(voer),1cruiden;
jur weiderecht.
herbal [hbbal] lcruidboek, herbarium.
herbalist [hbbalist] kruidkenner, plantkundiee ; drogist.
herbaritim[Ititheriain] herbarium : plan.
ten verzatneling;kruiciverzameling;lr ruidtuin.
Herbert [Ittibat] Herbert.
Oierbivorous [hc3bivaras] plantenetend
herborize [ItiTharaiz] botaiciseeren.
herbous [libbas], herby [1161,1] vol
kruiden, overvlordig in kruiden ;
Herculean [111)1(y:titan] van Hercules,
Herculisch ; reuzen(sterk).
Hercules Eliblrjudz] Hercules.
Hercynian [ir)sittian] the ry Forest,
de Harz ; 't Ertsgebergte.
herd [Iiud] sb lrudde (v groat vee); troep
herder, Roeder; the common
de
groote hoop; vi in sudden of to zamen
leven ; cv together, zich (in hidden)
verzamelen;bijeenkrnipen,samenscholen;
cv with, zich aansluiten (voegen) bij ;
vt hoeden.
Iterd•boolt[lificl-buk] run dveesta m bock.
herdsman[lifidzinan]veehoeder, herder.
here [pia] ad Mier, alhier ; X present 1,.
m..) and there, her en daar; it's neither
cv nor there, het lweft er niets 'nee
to waken ; het doet er ► del toe, het doet
filets aan the zaak at; dat raakt (cant
noch wal ; cv is to you!, F daar ga je 1,
(op je) gezondheid !; ra , you are , als
't u blieft ;
goes, F voornit (met he

heronry

geit)!, daar gnat ie !; sb iii : from cv, van
bier; near cv, bier in de ,biturt.
hereabouts [hirabauts] hie•omtrent
bier in he buurt.
hereafter [Iiirafta] ad hierea,voortaan;
in het Leven hiernamaals; vender op (in
een boek); sb the md, het hiernamaals.
hereat [hirat] hierop • hierover.
hereby [hiabail] hier1;ij; hierdoor.
hereditament [heriditamant] jar erf•
goed.
hereditary [hireditari] (over)erfelijk,
overgeertd, erf...
heredity [hirediti] erfelijkheid ; over.
herein [hirin] Merin. [crying.
hereof [hirov] hiervan.
hereon [hiron] hiercp.
heresiarch [herisi air] aartsketter
heresy [herisi] ketterij.
heretic [heritik] lsetter.
heretical [hiretikal] kettersch
hereto [tatil] tot Icier.
heretofore Lhiatufg] voorheen, eertijds.
hereupon [hirapon] hierop.
herewith [hiawia] hiermede; ltierbij,
bij deze(n).
heritable [heritabl] erfbaar.
heritage Dieritic13] erfdeel, erfenis; erf•
goed.
hermaphrodite [hinafrodait] aj twee.
slachtig ; sb hermaphodriet.
hermeneutic[hi'mlinjiltik]ajverklarend;
sb c■is, uitlegkunde, schriftverklaring.
Hermes [lut)iniz] Hermes • Mercurius.
[-ue.
hermetic [hihnetilc],
Wel] hermetisch, luchtdicht ; the cv art,
de alcheMie.
Hermione [hbniaidni] Hermione
hermit [hsbntit] kluizenaar.
hermitage Dibmitict .;] kluis; Ermitager(wijn).
hern [bn] Zak reiger.
hernia Elibnial (lies)breulc.
hernial Eltiittialj breuk...
hernshaw•[hnnS6]
reiger.
hero [hirou] held ; the (N., of the day,
de held van den daft, he jubilaris, F het
feestva rlcen.
Herod Eherdd Herocins
heroic [hirott•ik]ajheldhaftig;helden...;
co., medicines, peat detimicidelen ; an
cv poem, een heldendicht; them, time,
de heldentijd; rN, verse, hexameter ;(in
de nieuwe letteren) tienvoetige jamben ;
sb zie cv verse; bombastische taal.
heroine [hero-in] heldin.
heroism Eltero•iz'titi
tel
heldentnoed.
heron [Reran]
reiger.
heronry [heranri] reigersnest, huts.
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[hirou-wi3Sip] helden-

vereering.
herpes [libpiz] vlecht (haarziekte).
herring [tieihl] haring; fresh cv, pallharing; pickled cam, pekelliaring red
c,, gerookte bokking; S soldaat ; draw
a red 0., across the trail, drag in a
een hoicking over het spoor (v.
red
d. vos) haien ; fig van het spoor trachten
of to brengen, de aandacht van de hoofdzaak willen atleiden, de zaak op ander
terrein zoeken over to brengen.
herring-bone Eherig.bounj haringgraat
(sleek); vischgraatverband.
herring-buss [herirl- bvs] (27 haringbuis.
herring-pond [herit3- pond] J de (Allantische) Oceaan; be sent across the
S gedeporteerd worden.
herring- season[herirksizan] haringtijd.
hers [l'iLz] de, het hare, van haar.
herse [11/3s] valpoort, hamei ; zie ook

hearse.

herself [iii)selt] zij-, haarzelf, zich zelve,

etch ; by cv), alleen.
Herts [inAs] Hertfordshire.
Hesiod [hisiad] Hesiodus.
hesitancy [hezitansi] aarzeling, weiteling.
hesitate [heziteit] aarzelen, in twijfel
staaii, zich bedenken; naar zijn woorden
zoeken, haperen.
hesitatingly [heziteitirlli] aarzelend,
weife:end.
hesitation [heziteiSan] aarzeling, weifeting; !tapering.
hesitative [heziteitiv] aarzelend, weifelenci.
®Hesperian [hespirian] vvestelijk.
Hesperides [hesperidiz] de Hesperides.
Hesperus [hesperas] de avondster.
Hesse [hes] Hessen.
Hessian [hesign] aj Hessisch; cv fly,
Hessische (gal)mug; sb inwoner van
Hessen; hooge laars (ook: c, boot);
Hessisch linnen.
(.2)hest [hest] gebod, bevel.
heterodox[hetaradoks] andersdenkend,
onrectizinnig.
heterodoxy [hetaradoksi] andersdenkendheid, our echtzinnigheid.
heterogeneal [hetarod3inial], cvgenious [--d3inias] heterogeen, ongelijksoortig.
heterogeneity [hetarod3ini-iti] ongelijksoortigheid.
hetman[Letinan]hetman (der kozakken).
Hetty [Yeti] F Esther.
heuristic [juristik] heuristisch.
hew [hjil] vt houwen, be-, uithouwen,
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hakicen, vellen; (.2 down of off, neerof afhouwen; cv out, uitionwen; c, to
pieces, stuk hakken; vi houwen, hakken (naar at).
hewer [hjila] hakker, houwer; mis of
wood and drawers of water, B arine
loonslaven, koelies.
hewn [lljtin] verl. deelw. van hew.
hexad [heksad] zestal.
hexagon [heksa,an] zeshoek.
hexagonal [lieksaganal] zeshoekig.
hexameter [lieksamita] hexameter : zesvoetig vers.
thext [hekst] hoogst(e).
hey [hei] hei !, he !, he ?;
ha...; r, presto, hocus pocus, pas !, rrtrt !
heyday Deiderj ij he!; ha!; hopsa!; als
sin bloeltijd, beste dagen, schoone tijd,
hoogte•, toppunt.
Hezekiah [hezakaia] Hisicia.
hi [hai] het!, he!
hiatus [hai•eitas] gaping, opening,
leenite; hiatus, hiaat.
Hiawatha [haiaw4a] Hiawatha.
hibernant [haibanant]iit winterslaper.
hibernation [haibaneiSan] overwintering; wintersladp.
Hibernia [haibbnia] ferland.
Hibernian [haihanian] aj lersch; sb
Ier(sche), het fersch.
Hibernicism [haibbilisiz'm] lersche
zegswijze of ultdrukking; zie 00 ► Irish

bull.

hiccup, hiccough [hikap] vi & vt hikken, den hulk hebben ; sb

hickory [hikaril Amerilcaansche noten-

[boom.
hid [hid] verl. tijd v. hide.
hid(den) [hid('n)] verl. deelw. v. hide.
chide [!raid] sb huid, vet, Fhachje II geheime bergplaats II/;;1Qi ± 120 acres
land.
chide [paid] vt verbergen, weg-, verstoppen (voorfrom);c , one's (diminished)
head, Met weten waar van schaamte
zich to bergen II F op zijn huid geven;
vi zich verbergen (verschuilen), schuilen.
hide-and seek [haid-an-silt] schuilevinicje, verstoppertje (kinderspel).
hide. bound [haid-baund] strak, stroef ;
bekrompen, steiloorig.
hideous [hidias] afschuwelijk, afzichtelijk.
hideousness [hidiasnis] afschuwelijkheld, aizichtelijkheid.
verberhiding [haiditl] rammeling
gen ; schuilplaats ; be in cv, zich schuil[louden.
hiding- place[haidit•pleis] schuilplaats.

®hie [hai] zich haasten, reppen.

hierarch

292

hierarch [haiaralc] (opper)kerkvoogd,

hilt

diligence); S chevalier d'industrie, fijne
aartsbisschop.
stiol.
hierarchical [haiarakikl] hierarchisch. high-handed [lial-handid] arbitrair,
hierarchy [atiaraci] hierarchie.
eigenrnachtig, zeer autoritair.
hieratic [haiaratik] hieratisch (tegen- highland [liailand] sb boven•, hoogland • als aj: boven-, hooglandsch.
over demotisch): heilig, gewijd.
hieroglyph [haiaroglif] hieroglyph".
Highlander [hailantia] Hooglander, inz,
hieroglyphic [haiaroglifilc] hieroglyBe•gschot.
hieroglyphen(schtift).
phisc1 2 ;
high•life [hai-lail] de groote wereld
hierophant [haiarofant] opperpriester ( high-lows [hai:lottz] rijglaa•zen.
(der mysterien).
highly Diallij hoog, hoog(e)lijIc ;
Hieronymus[haiaronimas] Heronymus. hoogst, zeer; speak (think) mi of,een
Niggle [hig'Ij vidingen,knibbelen, pill- hoogen dunk hebben van, zeer gunstig
gelen; vt rondventen.
oordeelen over, met veel lof spreken van.
higgledy-piggledy [hig'lcii-pig'Idi] on- high-nettled [hal-mend] vol
dersteboven, op en door elkander, hot high-minded [hai-inaindid] edel, groot
en Naar door elkaar, overhoop.
van zie!, grootinoedig; B hooginoedig.
high [hoi] hoor, verheven, machtig; highness [hainis] hoogheid , hoogte.
hooger; sterk, fold; hoogloopend (v. high pitched [hai-pitSt] p hoog(getwist); adellijk (v. wild); S de hoogte
steind); hoog van verdiepiiig ; fig verhebbend ; sterli; the High, de Hoog!levels.
straat (Oxford); the Highest, i zijne high-priest [hai-prist] hoogepriester.
Hoogheid Wilhelm II; the Most High, high-seasoned [iai-sizand] (siert() Bede Allerhoogste . God de Heer; c, and
kruid of gesaust, fig gepeperd.
dry, hoog en droor, geborgen ; acv high-spirited [hai spiritid] vurig, fier,
hoogliartig, stoutinoedig.
and dry conservative, echte, onvervalschte; cv and low, hoog en laag, high-stepper [hai-stepa] paard, dat de
pooten hoog opti It ; Jan Traphoog, def.
rijk en arm ; r•-, and mighty, arrogant,
hoogmog,end; r,ifeeding,zware
tige Piet.
voeding ; carry matters with a mi high-strung [hai•strvt3] hooggespanhand, arbitrair, eigeninachtig, zeer auto- ®hight [halt] geheeten ,. Dent!.
ritair; c■-, noon, voile middag ; c, po- highty-tighty [haiti-taiti] hoordiartig,
licy, hoogere politiek; the cv road,
nit de hoogte.
de groote weg; he was on the cv highwater [hai-wifsta] hoog water; it
ropes,hij was opgewonden;hij trot( voor
is ca, with bins, F hij is bij Icas; cv mark,
alles den news op; acv sea, een mare hoogwaterpeil; fig hoogtepunt.
(stortzee); the cv seas, de voile (open) highway[hakvei] , roole we , straatweg.
bighwaymon[halweiman]siruikroover.
zee, het mime sop; the ev (table),
tafel der fellows; acv wind, een sterke high-wrought[hai•rtit]keurig bewerkt;
wind ; on c v, bovenop; onihoog, in de (hoog)gespaimen; (niters° opgewoncien.
lucht, in den hemel ; from on ci,), van hike [haik] S slepen, meevoeren; cv
boven, van oinhoog.
[rug.
up, arresteeren.
high-backed [liai.baki]inet een hoogen hilarious [hilerias] vroolijk.
High-Church [liai-tS/Af] streng Epis- hilarity[hilariti]vroolijkheid,hilalariteit,
copaalsch(e Kerk).
Hilary [ani] Hilarins; e‘ , sittings,
high-coloured [hal-lcvlad] steric ge- zittingstijd van 12 Jan.--8 April; c, term,
Icleurd'2 .
C jar zittingstijd van I1--31 Jan.
higher [hob] aj hooger ; vt verhoogen, hill [hit] sb berg, heuvel, hoop; vt cv
hooger !louden, enz.
(up), aanaarden, ophoogen.
highfalutin(g) [haifalutin] aj bombas- hilliness [hilinis] hesivelachtigheid.
tiscli, noogdravend ; sb bombast ; hoog- hill-lady
zie fairy.
oravendheid.
hillock [ltilgic] heuveltje.
high-flier zie high-flyer.
[hit-pip'!] kabouters.
high-flown [hai-flown] botnbastisch, hill-station[hil-sieiSonj El stad of plants
hoogdravenci.
„hovels" = in de bergen.
high-flyer [hai-flaia] hoogvlieger, nl. hilly [hill] bei•gachtig, lieuvelachtig,
hoogvliegende ballon, vogel, sclioininel hilt [!lilt] sb gevest, liecht, heft; up to
enz.; ienrand net hoogere aspiraties,
the (,), geheel en al, in alien deele, zonflntast, doo•draver; hardlooper (ook v.
neklaar.

(till
him [bins] hem ; 0 zich ; F hij.
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hip•rose [hip-rottz] 0 liond;:roos.
hip-shot [Iiip-Sot] ontntupt.
Himalaya [hiinalaja] Himalaya.
Himalayan [himalajan] van het Hima- §hircine [hbsain] bohkig, bokken,„; stillkend, geil.
layagebergte; kolossaal.
himself [himself] hij-, heinzelf, zich- hire [hala] sb hutir, loon ; vt huren ; in
dienst neuters; c,d servants, dienst(zeif) • by c,,, alleen.
bodes ; ce, out, verhuren.
:hind '[hallid] sb Wilde II boerenknecht,
hireling [itaiali13] sb Minding; als aj:
boer`2.
geliuurd, huurlings...
, hind [haind] aj achterst(e), achter...
hindcalf [llaindkaf] jonge hinde.
hire. purchase [haid-pt:A .0s] (coop op
afbetaling ; r, system, huurIcoop.
?hinder [hainda] aj acliter(ste).
fhincier [Ianda] vt hinderen ; verhinde- hirer [haira] huurder.
rest, beletten. (oin to from); sb Ir ver- hirsute [Ilbsicit] ruig, harig, borstelig.
hindering.
his [iliz] zijn; van item; he and ,,, hij
hindermostEhaindamoustlhindmoust
en de zijuen.
hispid [liispid] 0 & imp borstelig, ring.
[Itaincnoust] acliterste.
Hincloo Dindu, hindili sb Hindoe; aj hiss [his] vi sissen, !Luken ; vt uitfluiten,
Hindoe(sch). uitjot,,vemnasissen;, , at,ophitsen tegen;
Hindostan [hindastan, -stall] Hindoe•
c, away (off), door sissen verjagen;
star. wegfluiten (v. 't tooneel); c., down, uit[hindastani] HindoeHindostanee
fluiten ; sb gesis, gefluit ; sisklank (ook :
staansch.
,,ing sound).
hindrance [itindrans] hindernis, belet- hist [hist, s't, ts't] st !; all vi: st !, roepeu.
sel, beleturnering.
§histology [lsistolacI3i] weefselleer.
historian[histgrian]historicus, geschied•
Hindu zie Hitzdoo.
hinge [hind3] sb hengsel, scharnier ;
schrijver.
spit , ; be off the c,s, in wanorde zijn, historic [histgrik], c,torical [-tgrik'lj
geschiedkunclig, historisch.
in 't ongereede zijn , ; F het hoekje ors
zijn; vt van hengsels voorzien;victraaie0, historiographer [hist9riografa] (officieele) geschiedschrijver.
rustet0 (oin, op, on. upon).
hinny [Hui] sb muildier; vi hinniken ; historiography EhistQriografij (het) geschiedschrijven.
zie ook honey.
hint [hint] sb wenk ; zin-, toespeling; history[histari]geschiedenis, (geschied)•
take the c,,, den wenk begrijpen of
verhaal ; natural (•), natuurlijke hisopvolgen ; he can take acv, hij heeft
torie.
maar een half woord noodig ; vt aan- histrion [histrion]tooneelspeler,potsenduiden,te kennen geven,een wenk geven; maker.
(eenidee)opperen ; vi c.' at, zinspelen op. histrionic [histrionilc] aj van of voor
het tooneel, tooneel..., acteurs... ; Icomeimp [hip] sb heup ; graatballc II zwaardianterig, gehuicheld; sb (,s, tooneelmoedigheid II A rozebottel ; get (have)
speelkunst ; Icomedie(spel).
one on the cv, in zijn niacin hebben;
smite c, and thigh, ongenadig er van histrioni(ci)sm [histrioni(si)z'm] !comedie(spel), speelktinst ; 't tooneelwezen.
fangs (klop) geven, intirw slam' ; vt outheupen; co, ped, met ontwrichte heup; hit [lsit] vt slaan, raken, treffen, stooten ;
grijpeu ; raden; c, one rz blow, toezie ook hippish.
:111p [hip] ij. hiep!, hiep! (ook c%0!,c,!).
brengen; it c, my fancy, viel net in
mijn
smaalc ; (.., one back, ientand
[htp-bat]
zitbad.
„hip-bath
troeven; c, one in the teeth with...,
hippish [hipic] F hiep.
...oncler den netts wrijven -,c, the pipe,
hippo [hipou] F zie hippopotamus.
hippocampus [hipoukampas] i.pro zee. S (opium) schuiven ; :, the popular
taste, bij 't publiek in den smaak vallen;
paardje.
c..., it, raken, treffen, raak schieten ; juist
hippocras [hipoulcras] hypocras.
Hippocrates pipokratiz] Hippocrates. raden, den spijker op den kop slaan ;
net elkaar opschieten ; cv off, precies
Hippocrene Chiponkrinj hengstebron
schrijven of nadoen; c, off a likeness,
(der Muzeit).
hippodrome [hip9cirouni] renbaan,
precies treffen;: , it off together (with
circus.
r each other), goed overweg kunnen ;
hippopotamtis[hipapotamas] nijlpaard. ; vi raken, treffen, slaan; c•. , or miss,
hip-roof Chip-rufj schikiciak, ! lukraak ; it c,s at me, dat slaat op mij ;
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out, uitvallen (bij 't schermen), met

hog-deer

Hobbistti [hobiz'tn] (wijsgeerig) stelsel

van Hobbes[hobz] (1588-1679).
de vii st uitstaan,(flink) van zich afslaan;
upon of on, toevallig aantreifen, hobble [hob'1] vistrompelen,hompelen,
hitt kepinken, hobbelen ;• kreupel loopen 2;
vinden, uitdenken ; sb stoat, slag"; tref ;
vt kluisteren (een paard); doer struikeX treffer ; steel( (olicier water), gelulclen ; sb strompelende gang; strompeling;
kige of fijne zet; the of the season,
F in de knoei zitten ; get
be in a
het „succes" of successtuk van 't seizoen;
into a re, Fin de knoei raken.
she is a great heeft veel succes;
hobbledehoy [hobl-da-hoi] aankonien•
stoeg
the play made a
de jongen ; luminel, slungel; he is a
hitch [IIOS] vi gedttrig in beweging
1%)
hij is tusschen tafellaken en servet ;
zijn, 'torten, Met stil zitten ; zich strijken
als aj :
slungelachtig.
(v. paarden); blijven halcen (stelcen): vt
strompelrok.
vastmaken, aan, vasthak en (aan to, onto); hobble•skirt
up, ophangen ; sb rule ; 'task, steek, hobiy[hobi] hobbelpaard, stokpaardje;
(C hit, telganger ; LLZ-Z2i draisienne
knoop ; slag, kinle2 ; !tapering, beletsel;
boomvallc
there's a cv, er is een kink in de Isabel,
hobby-horse [hobl-hQs] hobbelpaard,
het hokt ergens.
5101, pa a rcl je 2.
hither [hiba] ad herwaarts, hierheen,
bier ; (.0 and thither, been en weer ; hobgoblin [hobgoblin] kabouter, boe•
man, spook,
aj (aan) deze (zijde).
hitherto [itioatu, hibatu] tot hier(toe), hobnail [hobneil] dikkopspijker; fig
tot nog toe, tot dusver.
hob nob thoh-nob] als frere et compaghitherward [Iii6awad] herwaarts.
non onigaan (met with), samen drinken
hitter [laid] die raakt ; a hard cv, die
en klinken; SI-I geven en nemen.
on , enadig raak slaat.
Hobson [Itobson] Hobson; c.i's choice,
Hittiet ; S bolcser,
Hittite [hitait]
zie choice.
hitty-missy [hid-mist] Inkraak.
hive Itiaiv] sb bijenkorf, bij-nzwerm, hock [hob] Hocitheitner, rijnwijn; zie
[hough.
zwerm , ; vt lcorven ; vi de lcorven op- hockey [hoki] hockey(spel).
hocus Dioulosivt&sb zie drug en hoax.
zoelsen; sa men wonen
hocus-pocus[hottkas•poukas] sb hocus•
hiver [ha iva] bije , honder, ijmker.
pocus ; Cgooclielaar; vt bedotten ; vi
hives [haivz] waterpoklcen ; tit telroos;
goochelen.
krof-p
ho, boa [lion] he !, to !; als vi he (ho) hod [nod] kali< bak, -trog; steenenbak.
roepen.
hodden [hod'it] grove wol.
hoar [1,2a] aj wit, grijs, g,ranw; sb wit-, hod _?;e Ehod31 Rutger; buitenman,boer.
grijsheid, granwheid ; rijp,
hodgepodge [hod3 pod3]hutspot, allemengelmoes.
hoard [ii9+1] sb hoop, voorraad, schat
huidig, van den
otnheinitiv.; vt opgaren, op-, verzatne. hodierhal
[dag.
(op)sparen, opleggen r, up one's badman [hosition] oppet
money, Dolt F 'n kons 'oaken, potters. ( hod mandod[hodmandod]huisjesslak.
hoarder [112da] optatnelaar, F potter. hodometer[noudontato] weg•, alstandshoarding Di4citt3] houten schlitti n g.
weter..
hoe [hou] sb schoffel, halt; vt schoffelen,
hoar-frost [112a-frost] ['tip, rijin.
en took re, tip):
hoar-hound zie horehound.
hoariness [ligrinis] gr Hteid.
hog [hog] sb van:en, hart; gesneden
beer ; law (tot dat het geschoren words);
hoarse [,;Qs] heesch, schor.
fig zwlin; cz`: ho ,,z : schrobber , S 5 shilar , eness [112stlis] heeschheid,schorin armour, F een boer
heid.
lIng( , tuk); a
B
hoary [hgri] grijs, wit (v. owlet- dont).
in pontificaa I ; go the whole
zeg,gen als men A gezegd heett ; vt kort
hoax [boti ,:s] sb inystificatie, Popper ij ;
ho gen, v , rke1:Hippen (v. man en) ;
aardig ► etd, gran; vt fonoen, voor den
gels hotiden, mystificeet en
nen ; doers doorbui get, met een batten.
Hob [hob] F verb. voor 1?obert
rug vi ce,° ee, kattrnrug krijgen.
hob [hob] liacsdplaat, naaf; pin ; dikkop. Hogarth [hougap] Hogarth.
hogs;ack [hogbak] varkensrug • scheme
hob and nob [hob•an..tiob] zie bob-nob.
hen velrij.
hertzwijn, babi
hobbadehoy [hobadihoi] zie hobblede- hog-deer [hog-d is]
hoy.
roesa.
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hoggish[hogiS]zwijnachtig;beestachtig.
thogherd [hoghii] zwijnenhoeder.
Hogmanay [lloginatiei] Sc Oudejaar;
!lien wja arsgeschenk.
hog-mane [hog-mein] borstelmanen
hogshead Ehogzhed] okshoofd.
hog•sty [hog-staff] varkenskot, varkenshok.
hog-wash [hog.vvon draf ; spoelitre.
hoick(s) [hoik(s)] kssch (tegen holden).
holden [ioid'it] sb wilde meid, wildebras ; vi (wild) stoeien.
hoist [hoist] vt hijschen ; lichten, op-.
tillers ; he was cv (ed) with his own
petard,. hij viel in den kuil, dien hij
voor een ander gegraven had ; sb hijschtoestel, elevator, heifer ; broeking (v.
mast of viag).
hoister [ioista] hijschtoestel.
hoity toity [hoiti-toiti] ij non !, ho, ho !,
tut tut !;aj wild, uitgelaten, dartel; driftig,
opvliegend ; aanmatigend, arrogant; sb
uitgelatenheid.
hokey-pokey [houkt-potikij P hocuspocus; creme ids (der straatve ► ters); als
aj. ► iserabel, min.
Holborn [houban] Holborn'; wijk in
Londell.
hold [Mould] vt !louden, terug-, vast-,
weer-, behouden ; inhouden ; daarvoor
houden, achteil ; staande !louden; Mllemen (v plaats), voeren (v. taal); vieren
(v zekere dageti); (ver)wed ► en ; in leen
of in bezit hebben, hebben ; cv a course,
zekere koers of gedragslijn volgen ; cv
the crown from..., de 'croon ontvangen
uit de hamlet) va ► t...; cv one's nose,
den netts dichthouden of dictitIcitijpen ;
one's own with,ztch staande houden
tegenover, het ku ► men opnemen tegen; ,
water, waterdicht zijti, fig steek cv
'louden ; vi ophouden, stilhouJen, (blijvett) duren ; doorgaan; het ult•, volhouden ; zich goed 'louden ; cv good,
gelden, bewaarheid worden, doOrgaan ;
cv true,bewaarheid worden; 6\9e , back,
terug-, achtertiouden; tegenhouden ; ry
c, forth, voorby, vasthouden
brengen, beweren, betoogen, oreeren ;
t-%-, forth on, uitweiden over ; cv ,in,
aanhouden; (zich)inhouden , beteugelen;
iv in aversion, een atkeer hebben van;
c■-, in contempt, min-, verachten ;
off, op een afstand 'louden; ophouden,
nalaten ; cv on, aanhouden , voortgaan,
voortduren, doorzetten ; zich vastklemmen of vasthouden , (aan by, to), stilhouden ; cv on!, stop !, wacht even !; cv
on like grim death, etch uit alle macht
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aan lets vastklemmen, niet losiaten; cv
out, verduren, volhouden, het uithouden,
zich goed houden; in stand .blijven ;
uitsteken, toesteken (de hand) ;fig voorspiegelen; c ■-, over, achterhouden ; aan'louden, op zij leggen, laten liggen tot
een volgend nommer (v. courant of tijdschrift ; cv to, 'louden aan (tegen): zici ►
houden aant2;vasthouden of trouw blijven
aan.(een meening) toegedaan zijn,blijven
bij (een meening); together,sainen'louden, samenha ► gen ,2 ; cv up, aan-,
ophouden, ondersteunen'2, staande houdett,blijven houden; opsteken (hand enz.);
r.) up (one's head), het hoofd op- of
hooghouden ; cv up one's head with
the best, niet onderdoen voor; cv up
a steamer (train), aanhouden; mi.up
as a model', tot voorbeeld stellen ; cv
up to contempt (derision), tot een
voorwerp van minactiting en spot maken,
der minachting prijs geven ; cv with,
zich aansluiten bij, partij kiezen voor,
het eens zijn net ; ophebben met; not
cv with. er niets van moeten hebben;
1 don't hold with.., daar heb iic niet
(zoo erg) veel mee op, daar ben ik list
zoo erg voor, daar zie ik niet veel hell in;
sh houvast, greet .) , ; steuliptint ;(verzeket de) bewari ng,geva ngenis, bolwerk 2
(scheeps)ruintcatch (lay seize,take)
md of, vastgriipen, F beet pakken; get
cv of,•(te paklcen) krijgen ; have no cv
tipon,geen macht (vat) iiebben (over,op).
hold-all [hotild-oll reisrol, necessaire.
hold-back [hould•bak] beletsel, hindernic, belemmering.
holden [hould'n] gehouden.
holder [houlda] !louder, bezitter, aan•
deeihouder ; pachter, huurder; grijper,
handgreep: reservoir ; etui, glaasje (voor
knoopsgatbouquetje); the
of an offi•
ce, de bekleeder van een amb).
holder forth Dioulda fps) openbaar
redettaar, betooger, raisonneur.
hold•fast[hould fast]liouvast;kletnimak.
holding [houldig] houvast; invloed,
macht bezit ; pachthoeve; cv ground,
a tikergrond
hole [hold] sb gat, hol, kuil; opening;
black X provoost ; the black cv,
F het gevang ; a dirty cv, cell vuil
Molt (v. e. huts); a ti of a place, sett
nest, „gat"; it makes acv in your
pocket, F het hak t er in , dat 's een
heete slag in de ,vapenkamer ; make
a c, in the water, F ill het water
springen ; he is in acv , F in de kle ► ,
in de penarie; (all) in c.,s, vol gates,
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heelemaal stuk ; vt een gat (gaten) maken Holy•rood day [Ito uli-rad•dei] Kruisverheffing.
in; dOorgraven; sp (in een gat) stoppen.
hole•and•corner[houl•an•lozna] onder- holy-stone [houli•stoun] sb 0 schttur•
steel]; vt met schuursteen poetsen.
handsch, heimelijk, stiekein,
hole-proof [lioul-prilf] waarin gees Holy Thursday [houli•jn)zdi] Hemelvaartsdag.
gaten kunnen konien.
holiday [holidei] heilige dag; feest, holy water [houli-wata] wijwater.
feestdag, vacantiedag ; the c,s, vacantie; Holy Writ[houli•rit] de Heilige Schrift.
make c,, vrijaf nemen; als aj: feest...; homage [hotnid3] hulde(betooning),
huldiging ; do (pay) r, to, huldedoen,
vacantie...
holiday-makers [holidei-meikaz]Zon- hulde bewijzen aan, huldigen.
Homburg [hombi)g] F deukhoed.
dags•eizigers, dagjesinenschen.
•home [Irown] sb huis, tehuis ; honk ;
holily [houlili] heilig.
leger (v. dier); verblijf ; (vader)land ;
holiness [Itoulinis] heiligheid.
holla ['Iola], holloa [halou]hola!,he! c, is home be it ever so homely,
eigen haard is goud waard ; oost west,
Holland [holand] Holland, Nederland ;
thuis best; at c•, tehnis; in 't (vader)•
ongebleekt Hollandsch !Innen.
land, in 't moederland ; be at c, in (on,
Hollander ['Iolanda] Hollander.
Hollands[holandz]Hollandschejenever, with) a subject, er goed in thuis ziju;
make yourself at c,, doe alsof ge
Schiedammer.
Iliollo(w) [holou] ij bola!; vi (kola) thuis waart; the comforts of (,, huiselijke,. van den huiselijken haard ; last
roepen . vt aanroepen, aanhitsen (de
(long) c,, de laatste woning, eeuwige
itonden).
rustiajhuiselijk,huis...;iii-,binnenlandsch;
hollow [holou] aj hol, uitgehold ; voos ;
raak ; gevoelig; c, consumption, binvalsch, geveinsd ; ad hot;
totaal; she
nenlandsch (huishoudelijk) verbruik; the
beats us "i, zij stelt ons ver in de
sbliolte
holligheid,uitholling,
schaduw ;
c, counties, het dichtst bij Louden ; c,
department, Home Office, Ministerie
hol ; verdieping '(v. 't terrein); vt nitvan BinnenlandscheZaken; a c, thrust,
'toilet), uitboren, g•oeven (ook :(., out).
een rake scoot; c, truths, harde waarhollow•eyed [holou-aid] holoogig,tnet
heden ; ad naar huis, huiswaarts; thuis;
diepliggeude oogen.
raak ; stevig aangedraaid (vast); L flink;
hollow-ground [holou-graund]hol geslepen.
bring a charge c, to one, hem zijn
schuld bewijzen; bring it c,to...,(citti•
hollow-hearted [holou•hatid] onop•
delijk) aan 't verstand brengen; it
recht, valsch.
hollowness [holounis] holheid, valsch- comes c, to me, het treft mij gevoelig
held, geveinsdheid,
(diep); er gaat inij een IIcIil op; het
holly [holi] 0 hulst.
wit inij bekend voor; ik ondervind
hollyhock [holihok] 0 stokroos.
er no de gevolgen van; go ce.), naar
holin[houni] holm: riviereilandjeovaard
huts van ; raak zijn`2 ; haul (sheet)
cam, 0 voorlialen; hit (strike) c,, ge11 dial 0 hulst.
Holmes [hountz] Holmes.
voelig treffen, geducht rake!' of raalc
holm-oak [hown•oulc] zie hex.
zijn; ram c, Wilk aanzetten ; vi naar
[holalcost]
brandoffer
(bij
vt huisvesten.
huis gaan (v cluiven);
holocaust
'
de Joden); fig slachting.
home-born [hount-bpn] aangeboren;
holograph [ltolagraf] eigenhandig geinlandsch,
schreven (document).
home-bred [houni-bred] huiselijIc ; inholothurian [holapjurian] zeekomkom- landsch; fi, huisbakken, eenvoudig.
zeerol.
t
overlijden.
Qhome-call Dioum-kallhe
hols [holz] F afk. v. holidays.
home-felt [flown-felt] diepgevoeld; innig, stir.
holster [houIsto] holster.
()holt [Iioult] bosschage ; heuvelbosch, homeliness [hountlinis] huiselijIcheid,

eenvoudigheid, alleclaagschheid.
boschland.
holus-bolus [houlas•bottlas] F met huid homely [hountli] huiselij1c, eenvoudig,
en haar.
alledaa , sch, ()moon, niet moot.
[hown-meld] eigengeholy [houli] heilig, gewijd ; the c, of ■ home-made
holies, het Heilige der Heiligen ,1 ; (the) ; maakt, huisbakIcen, van inlandsch fabri•
[tisch,
c, week, de stille (goede) week.
1 kaat.
holy-day [hottli•deil heiligendag•
I homeopathic [homiopapilc]homoeopa-
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homeopathy [lionilopaN] homoeopa•
HomerEhottmaj Homerus. [tide
homer Doutna] huis-toe vliegende duff.
Homeric [homerik] Homerisch.
Home Rule [hotitn-rill] eigen bestuur
(inz. voor Ierland).
home-sick [hottm-sik] landziekig, het
heimwee hebbend.
home-sickness[houtn-siknis] heimwee.
homespun [bourn-spon] eigengesponnen (stof).
homestead [houmsted] (boereu)erf,
boerderij ; heemstede.
home-thrust [Bourn-Prvst] zie home.
homeward Ehottinwadj huiswaarts ; cv
bound, rz; op de thuisreis.
homewards [houmwadz] Imiswaarts.
homicidal [homisaidal] moorddadig,
moordend, moord...
homicide [homisaid] man-, doodslag ;
doodslager ;
moordenaar.
homiletic [liomiletik] aj homiletisch ;
sb cvs, kanselwelspreicendheid.
homily [howl Ii] leerrede, (zede)preek;
homing-faculty [hottmitl-fakalti]
Millet van duiven om den weg naar huis
te vinden.
t
homing-pigeon [hottinitkpid3an] eelsdull, postduif.
homogeneity [houtno-d3ini-iti] gelijksoortigheid.
homogeneous [houmo-d3inias] gelijksoortig.
homologate [homolageit] homologeeren : bekrachtigen, goedlceuren
homologous Ehomolagasj evenredig,
overeenkomstig, -stemmend, beantwoordend aan.
homonym Ehomanimll gelijkluidend
woord : homoniem.
homosexualist[houmosekSualist]hoinosexueel aangelegd persoon.
homuncule [houmnt3kjul] homunculus,
menschje.
Honduras [honduras] Honduras.
hone [howl] sb wet-, oliesteemi ; vt wetten,
aanzetten.
honest [onist] eerlijk, rechtschapen, onvervalscht ; braaf, eerbaar; cv (Indian)!,
F op mijn (eere)woord !
honesty [onisti] eerlijkheid, rechtscha- '
penheid,braafheid,eerbaarheid; Judaspenning ; cv is the best policy, eerlijk
duurt het !angst ; in cv of heart, in
Rile eer en dengd.
honey [itnni] sb honing ; (my) cv, F ,
snoes,iiefje, schat; vt(honing)zoet maker;
met honing smeren.
honey - bag [huni-bag] g, honingzakje.

hoodman-blind

honey-comb [huni-kotim] honingraat ;
routs (2de maagafdeeling); r■-ed, met
celletjes ; coed with, vol (doortrokken)
van.
honey-dew[hvni-dju]honingdauw; (met
melasse) gesausde tabalc.
honey-guide [honi-gaid] gem honigkoekoek.
honey-moon [liDni-mcm] sb wittebroodswelcen ; vi de wittebroodsweken
doorbrengen.
honey-suckle [Imni-svlel] 01. hamperfoelie ; 2. roode Mayer.
honey-tongued[hnni-tvrid]met honingzoeten mond, mooipratend, zalvend.
hong [hots] (Chineesch) pakhuis; factorij.
honorarium[(h)onoreriam]honorarium.
honorary [onarari] aj honorair, eere...,
c, member, eerelid ; alssb honorarium.
honorific [onarifilc] aj (hoog)geeerd
eere...; sb eeretitel.
honour [ona]sb eer(bewijs); eergevoel;
eer(bewijzen), eeretitels;
eerewoord;
honneurs (X en bij 't kaartspel); a cum
laude ; funeral (last) c,s, laatste eer ;
do cv, eer bewijzen ; do the c,s, de
honneurs waarnemen ; cv bright, F op
mijn (zijn, uw) woord van ecr; pay
due c, to a bill, honoreeren
(are)
easy (divided), honneurs gelijk ; in
his c,), te zijimer eer ; a graduate in
een, cum laude geslaagde; in c■iof,
ter eere van ; be bound in c, to do
it, be on one's c, to do it, zedelijk
verplicht zijn, het aan zijn eer verplicht
zijn ; to his cv, tot zijn eer ; upon my
(word and) cv , op mijn eerewoord;
with full cvs, (magna) cum laude ; vt
eeren, vereeren ; honoreeren (een wisselbri ef).
honourable [ondrabl]eervol;achtbaar,
eerzaam, eerwaardig; B voortiaam;hooggeboren (titel van de kinderen van pairs
beneden den rang van marbles, van de
hofdatnes, van de rechters der High
Court, van de Lords of Session en van
de leder' der hooge regeering en Raden
van Indie en de Kolonien).
honourably [ondrabli] eervol, met eere.
hood [hud] sb kaps, huff, capuchon ;
kaproen ; geic (op een schoorsteen); vt
met een kap voorzien, bedekicen ; (, ed
crow, bonte kraai ; c'ed snake, cobra
di capello
hood-cap [humid-leap] blaptnuts(zeehond).
hoodlum [Ludlam] S (straat)viegel.
hoodman-blind Eh tidnian-blainci]
blindemannetje

s

hoodwink

S tippelen;
out, S er uit trappen.
hoofed [ula] gelioefti, met hoeven.
hook [luk] sb haalc 2, vischltaalc, angel;
sikkel ; '3Z4 duint , knier, rain ; hock,
• bocht ; the Hook (of Holland), de
Hoek van Holland ; r■os and eyes, halcen
eit oogen ; it is above my F het
gaat boven mijn petje; by ti or by
crook, F op de een of andere 'nattier;
net kunst en vliegwerk off the "ds,
S ontdaan, ontsteld; in 't ongereede;
„er otn Icond", dood ; drop (go, pop)
off the (..), S het hoekje onigaan; he
did it on his own cv, F hij deed net
op eigen houtje (gelegenheid, risico);
vt, !taken zetten ; dichthaken ;
aan den haak slaati• 2 ; naar zich toe haler ;
S in de wacht steepen, inpalmen; he
wed it, S hij ging er van door; vi
(btijven) haken; cv on to, haken aan.
hookah [hula] Turksc ► e waterpijp.
hook-and-eye [hukanai]- dichtliaken
:(een japon).

hooked Diuktj haakswijze gebogen,
'lawn ; gehaakt.
hooker [iuka]
hoelcer
hookey Am zie hooky.
hook-nosed[huk nouzd]rnet een havikshook, pin [link-pin] haak bout. [neus.
hooky [ h uki] haakvortnig , k•om ; tnet
(vol) !taken; play cv , Ant de bink sicken.
hooligan [hatigan] straatschender,
apache.
hooliganism [lifiliganiz'm] straatschenderij; apachenbedrijf.
hoop ['alp] sb hoep(e1); hoepelrok ; ring,
band, rand; drive (trundle) the
hoepelen ; vt net hoepels of banden beslaan ; omvatten, samennouden ; zie ook
hoopoe hi whoop.

hooping-cough [hilpit3•kof] kinkhoest.
hoopoe [liapii], hoopoop

_aft hop.

hoot [hut] vi jouwen ; schreett wen (v.
till); toeten (v. stoonifluit); cv at, na-,
nitiouwen; vt nitjouwen ; sb gejouw ;
gescnreeuw (v. nil).

hooter [hata] (tot:tende) brulfluit, sirene.
hoove [buy] trommelzticht
hop [hop] vi huppelen, hinicen, wippen,
springer, F dansen ; vt hip kend afieggen ; c, the twig, S out zerp van ; cv
stneren, ophoepelen; sb liuppelpas, sprongetje; F ciansje ; catch

it, c.

one on the c ■-,, F net snappen.
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lloodwink[hudwitlk]blinddoeken 2, tnisteiden, zand in de oogen strooien.
hoody [iudi] Zak borate kraai.
hoof [ntif] sb ho •f. hoefklanw ;

[hop]

hop; vt

hoppen; vi
hop plukken.
vt
hcop,
verwachting;
sb
hope [houp]
hope!! (op for), verwachten, cv much
of one, veel verwachten, liooge verwacittingen van iemand hebben.
hopeful [houpful] hoopvol • veelbelovend ; young Hopeful, F i(de) veel-

2 hop

sb

belovende spruit, zoos.

hopeless Ehottplisi hopeloos.
hopelessness[houplisnis]hopeloosheid.
hopkins [llopkinz] F hiniceputic.
hoplite [noplait] hopliet.
hop-o'-my-thumb [hop a-ini-pvinl F
kleinduimpje, peuter, ukkie.
hopper [hops] springer ; danser ; sprinkhaan, lcaastnijt, vloo; p wippertje (in
piano); 5' hopper, tremel : hooter] trechter van een molen; zaadbalc 1i hopplukker; hinkelspel.
hopscoth [hop-slcotS] hinlcelspel (op de
binkebaan). •

Horace [horas] Horatins.
horal Eluzrall horary [hQrari]
Horatian [lioreipn] Horatiannsch.
Horatio [horeiSou] SI/ Horatio.
horde EliQd j horde, bende, troep.
malrove.
horehound [112a-hatind]
horizon [horaizan] gezichteinder, horizon, gezichtskring;

horizontal [horizontal] ajliorizontaal,;
als sb: horizontale liju, horizontaalvlalc.

horn [On] sb Hoorn, horen, voelhoorn ;
drinknoren; punt (v. e. aambeeld); draw
in zijn schulp
(haul, pull) in the
krutpen ; zich war inbinden ; lift up the
de horens opsteken, de tanden later]
zien ; wind the c•., op den floor!' blazer;
of hoornen ; vt van floret's voorzien, (de)
horens opzettent=' op de horens neaten..
i
haa;zbeuk.
hornbeam [11211-bitti]
horn-bill [lion-bit] 1ft neushoornvogel.
horn-blower [Iign-nlotta] hoornblazer.
horn-book [11211.bulc] abeboelc.
horned[119nd] gelioornd, Hoorn...; hoornvormig.
horner[hgna]hoorn blazer; hoorndraaier.
hornet [12ilit] horzel; hoornaar ; S aeroplaan ; bring (raise) ar,'s nest about
one's ears, zich in een wespennest
steken.
horn-road [11211-mad] hoorndol.
hornpipe [112np.iip] horenfluit ; horlepijp (zekere dans).
11 orn•work [fign•vvi,k] X hoorn \\Perk.

hornyChtitiJhoornachtig ,vereelt,hoorn...
( horologe [horalad3] nurwerk.
( horologerLhorolad3ajuttrwerlonaker,
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hortative

horology [horblad3i] utirwerkmakerij ; horse-dealer [e-dila] paardenhande.
Iaar.
gebedenboek.
horoscope [horaskoup] horoscoop, horse-doctor [112s-dokts] paardenarts.
horse-drench [112s•drenj] SH paardenplaneetlezing.
drankje,
horoscopy [lioroskspi]horoscopie : plahorse-flesh [hQs-fief] paardenvleesch ;
neettrekkerij, -lezerij.
paarden.
(Dhorrent [horant] (recht)opstaand, borhorse-fly [112s-flai] paardenvlieg.
stelig.
horrible [horib'l] afschuwelijk, afgrij- horse-godmother [hQs-godmvaa] P
selijk, akelig, gruwelijk, huiveringwekdragonder, driedekker (v. e. wijf).
kend, schrikkelijk, ijselijlc.
horse-guard [112s-gad]ruiterwacht; the
horrible;
ook
:
Horse Guards, (3de reg. der) cavalehorribly [horibli] zie
riebrigade van de Kon. lijfgarde, inz.
vreeselijk.
horrid [bodd] afschuwelijk, afgrijselijk ; het hoofdbureau daarvan in Whitehall.
C rechtopstaand, borstelig.
horsehair [112s hes] sb paardenhaar;
horridness [horidnis] atschuwelijkheid, aj paardenharett.
afgrijselijkheid.
horse-hospital [112s-hospital] X ziekenstal.
horrific [horifik] schrik en afschuw verwekkend, schrikbarend, afgrijselijk.
horse latitudes [112s-latitjudz] de Paarhorrify [horifai] afschuw inboezemen, deubreedten.
net afschuw vervullen ; aanstoot ver- horselaugh [112s-laf] Wide bulderlach.
weklcen;c,ing,afschuwelijk,F vreeselijk. horse leech [112s-litS] groote bloeci•
horror [hors] huivering, (coorts)rilling ; zuiger ; paardenarts; fig uitzttiger ;
schrik, afschuw, afgrijzen, gru•el, verdaughters of the cv,B onverzadelijke
„haaien".
schrikking, akelig,heid; the cvs, delirium
tremens; it gives you the rvs, het is horse-mackerel [112s-malcarsl] )411E.
oat van te rillen (griezelen).
horstnakreel, marsbanker.
horror-stricken[hora.strilen],(vstruck horseman [112sman] ruiter, paardrijder.
horsemanship [112stn mitt)] rijkunst.
[--strvIc] net afgrijzen vervuld.
horse[hQs]sb paard;Xruiterij,cavalerie; horse marine [hQs msrin] 1 de Zwitloopstag ;
Idasersche marine ; tell that to the c■ds,
'"R"schraag, eTel, bolt ;
spiekpapiertje; a cv of another F maak dat je grootje wijs.
mast;
colour, een heel andere zaalc, F andere horse-play [112s-plei] ruw spel, ruwe
grappen.
thee; little (vs, het „petits chevaux"
spel ; white (vs, witgekuifde golven; horse-pond [hQs-pond] paardenwed.
take cv, te paard stijgen ; uitrijden •, , horse-power [hQs paus] paardekracht.
zich laten dekken of bespringen •, I will horse race [112s.reis] wedren.
win the cv or lose the saddle, het horse radish [112s-radii] peperwortel,
mierikswortel.
moet er op of er wider; get (mount,
ride) on the high cv, op zijn paard horse rider [it2s raids] kunstrijder(es).
komen, een air aannemen, een hoogen horseshoe [hQs-Su] sb hoefijzer; Motoon aanslaan ; to c ■-!, te paard !, op- lukkenkrab; vt beslaan.
stijgen !; vt van een rijdier of paarden horse soldier [112s-sould3a]kavallerist.
voorzien; in-, aanspannen ; berijden, op horse-stealer [1t2s-stils] paardendief.
den rug dragen of semen ; dekken (van horse-tail [112s-teil] paardestaart (ook •
dieren); afranselen; S dood werken.
).
horse-back [112s-bak] in, on (v, te horse trappings [hQs-trapiqz] paarden[tuig.
horse-way [112s-wei] rijweg.
paard.
horse-block [h2s-blok] eett houten blok horsewhip [112swip] sb zweep; vt met
een rijzweep siaan, afranselen.
om te paard te stijgen, stijgblok.
horse-box [112s-boks] boks (in paarden- horse-woman [112s-wutnan] paardrijdhorse-boy [h2s-boi]staljongen. [stal). ster, ama zone.
horse-brealter[h2s•breika]pikeur,paar- hors(e)y [112si] paardachtig, paarden(troopers)...; naar den stal riekeud ; sportdendresseur ; pretty cv, S fijne cocotte.
horse chestnut [hQs-tSasnvt] wilde achtig.
hortation[hoteiSan] vermaning, aanspokastanje.

horse-cloth [h2s-kloi)] paardedek
horse-collar [hcs-kola] haatn.

horse-toper [112rs-koupa] maquignon.

hortative [hQtativ], hortatory [hV.
tart] vermanelid, aatisporend.
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horticultural [hQtilapItidral] tuinbouw- hotel-barge [Iiotel.bad3] hoteloninibus.
kundig, tuinbouw...
hothead [liothed] heethoofd, driftkop.
horticuittirist[hQtikultiarist]tuinbouw- hot-headed [hot-hedid] heethoofdig.
kundige.
hot-house [hot-haus] broeikast, stookt,orticulture [132tikvItSa] tuinbouw.
icas; droogIcamer; WI hospitaal; SH
h urtus-siccus [11Qtas-sikas] herbarium. bordeel.
Hosanna [houzana] hosanne.
hotness [Itotnis] hitter, hitsigheid.
Dose [houz] slang (v. e. brandspuit); hotpot [hotpot] jachtschotel.
huts, scheede ; kous(en); Cbroelc.
hot pressed [hot-prest] gesatineerd.
Hosea [houzia] Hozea.
hot-short[hot-SQt]roodbreukig (v. ijzer).
hosier [hou3a] kousenkooper; winkelier hotsptir [hotspb] doldriftig mensch;
in gebreide of gewevenondergoed(eren).
driftkop.
•
hosiery [lioti3ari] gebreid of geweven hotspurred [liotsw)ci] doldriftig.
ondergoed(eren).
Hottentot [hot'ntot] sb Hottento0, fig
hospice [hospis] hospitium; klooster 'caner; S vreenide snoeshaan; als aj:
waar reizigers worden geherbergd; gast- Hottentotsch.
verzorgingsgesticht•
hough [hole] sb hakpees; stuk vleesch
hospitable [hospitabl] herbergzaant, aan den schenkel ; vt de halcpees doorgastvrij•
snijden.
hospital [hospital]hospitaal,ziekenhuis; hound [haund] sb jachtliond, liond 2.;
gasthuis, godshuis; Hospital Saturday ride to c,s, follow the c.'s, te paard,
(Sunday), waarop voor de Hospitalen achter de honden (op de vossenjacht)
gecollecteerd wordt.
jagen; vi met hoilden jag- eit; vt achterhospitality [hospitaliti] herbergzaam- volgen, vervolgen; c■-, on, aanhitsen,
held, gastvrijheid•
aanporren.
hospitaller [liospitala] hospitaalridder ; hound's-tongue[hattliclz-tvt3]0 honds•broeder, liefdezuster; gasthuismeester;
tong.
aalinoezenier (in sonunige hospitalen). hour [atta] uur; ® tire, stond(e) ;
host [ioust] heir, leger, schaar Ii gastgetijden(boek); keep bad (good, reheer; waard, herbergier, F hospes;
gular)c.s, erg last (optijd)timislconien,
gast (op eel, plant) hostie ; the Lord of
(on)geregeld level, ; keep late
'sat
c'.-s, de Heer der heirscharen.
opblijven ; after c,s, na Icantoortijd;
hostage [liostid3] gijzelaar.
in an evil c,,te kwader ure; sleep out
hostelry) Dostl(ri)] hospitium; 'cost- of c's, op niet voor liet slapen besteinde
huis (voor studenten, lcweekelin,gen); J
tijden; the small (N.s, de urea ma laidlierberg.
dernacht.
hostess [hotistis]° gastvrouw; herber- hour-glass [atia-glas] zaudlooper.
gierster, waardin.
hour-hand [atia-hand] uurwijzer, Heine
hostile [liostail] vijandelijlc, vijandig,. houri [Dad] hourit!.
[wijzer.
hostility Diostilitil vijandelipcheid ; vij- hourly [awn] ieder uur, alle men, ow
andige gezindlieid.
het uur ; gestadig.
hostler [osta] stalknecht.
'house [haus], utv. Ehattlizi sb huis
hot [hot] aj 'leer (v. d. pan), warm,
vorsten,Itandels ' Iclooster-,
(ook :
and cv Iteet van de pan ; arinenhuis), (schouwburg)zaal honk ; P
vurig, lievig
be
on, heet (:ebrand)
s ziju op; awake kroeg •, woniug ; the House, het Lagerit (the place) too cv for him, liet huts ; de Beurs ; de (lcost)school ;
and
vuur na aan de schenen leggen ; het
home, huis en hof ; c, of accommoiemand te benauwd inalcen, het veld dation, rendez-vous huis;
of busidoen •uimen ; in cv haste, in vliegencte
tress, handelshuis-, zaalc ; cv of' call,
vaart ; vt P beet maken, heeten.
(bestel)lcatitoor, huis waar ieniand te
hot-bed [hot-bed] broeibak ; broeikast. sprekeu is ; arbeidsbeurs;
of cot
:lot-brained [hot•breind] heethoofdig.
rection, verbeterliuis; r, of God, Godshotclipot(ch)[llotf-pot(S)]hutspot`,InenInds, kerIc ; cv of ill fame, berucht
gelnioes, allegaartje.
(slecht) huis bordeel ; (•, of prayer,
tic tcockles [hot-kolelz] handjeplalc.
bedelluis; keep (,), huishouden ; keep
hot-coppers [hot-lcopaz] haarpijn, F the rt.), diet uitgaan, binnen (inoeten)
Eater.
blijven ; keep a good cv , eeu goede
hotel [hotel] hotel; His Majesty's (,),
tafel 'louden ; keep open c,,, open islet
J Zijner Majesteits snuifdoos.
'louden; make a House, 40 afgevaar-
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digden bijeenbrengen (in het Lagerhuis); house-top Lhaus-top] bovenkant van
like a c, on fire, F vliegensvlug, van liet huis; dale.
zoo vast als housewarming [haws-wcnitl] feestje welste; as safe as
partij of •maal na liet betrekken van
de bank, volkoinen veilig •, at your cw,
een huis , inwijdingsfeestje.
ten uwent ; with c■-,, candle, and coal,
housewife [hauswaif] sb huisvrouw ;
met vrije wooing, vrij your en licht.
'house [hauz] vt onder dak brengen; -moeder; zie ook hussif ; vi huishouden,
het huishouden doen.
binnenhalen ; stallen, huisvesten ; vihuihousewifely[hauswaifli]huishoudelijk.
zen, woven.
house-agent Paus-eid3ont] wooing- housewifery [hauswaifri] (bestuur v.
e.) huishouding, huisbestier.
gidsman.
house-boat[haus-bout]tentboot,woon- housework [haus•mik] werk thuis of
in finis to doen.
boot.
house-breaker [haus-breika] inbreker. housing[hauzit3] het oncierciak brengen,
house-breaking [haus-breikit3] huis- huisvesting ; paardedek, scliabrak ; 5Z`
hnizing.
braak, itibraalc
naani van de
house-craft [hatis-kraft] huishoud• Hotiyhnhnm
met rede begaafde paarden in Gallikunde.
ver's Travels.
house-dog [haus-dog] waakhond.
house-famine [haus-famin] wooing-, hove [liouv] verl. tijd v heave; be
to, 0 bijgedraaid zijn.
huizennood.
house-flag [haus-flag] firma-,reederij- hovel povq, linv'l] hut, stulp , krot,
kot; kap (v. schoorsteen).
vtag.
ongepatenhoveller [hovla, livvia]
house-flannel [haus-Hanoi] wrijflap.
household [hausliould] sb (huis)gezin, teerde berger.
huishouden ; mis, 2de kwaliteit 'Heel ; als hover [nova, hziva] vi fladderen, zweven,
: huishoudelijk, huiselijlc ; mh, affairs, (blijveii) hangent2 ; weifelen, aarzelen ;
about, toodzweven, onitiadcferen,
hoishoudelijIce
aangelegenheden;
sb flacidering, gefladder.
gods, huisgoden, penaten ; cv stuff,
huisraad; c, suffrage (franchise), huis- how [hail] ad hoe; c ■-, now ?, hoe heb
lit het non ?; c../ so?, c%) then ?, hoe
.nanskiesrecht ; ;N., troops, koninklijke
zoo?; know c•-, to..., kunnen...;
lijfgarde; (,) word, behead gezegde,
stuabout...?, hoe staat het met...?;
lijfsprenlc; be a c.) word, algemeen
bekend zijn, in ieders mond zijn. pid !, hoe (wat) stool!, c ■-, big a tree!,
householder [iaushoulda] (stemge- wat een dikke boom!; do it c,-/ you
can, zooals; sb in : the cv (and why),
rechtigd) hoofd van een geziii.
house-keeper [haus-kipa] liuisvader, liet hoe (en waaroin) ; play at r%), when,
and where, protocollen 'oaken.
-nioeder; huislioudster.
powhousekeeping
huishou- Howard [hauad] Howard;
der, Icnalki,vilc.
ding,, het huishouden.
[haubi-it]
alhoewel,
nietthousel [hauzl] sb het Sakrainent des C howbeit
tegenstaande.
Altaars, eucharistic; vt het Sakrainent des
howdah [lianda] zit-, zadeltent op den
Altaars toedienen.
rug van een &Haut.
houseleek [houslik]
huislook.
thousel(1)ing [lianzlig] het toedienen how-(d'ye) do [hati(di)-dil] ook : howde-do, F bonjour!, hoe gaat het ?, als
van het Sakrament (des Altaars).
house-maid[hatts-meid] werkineid;c,'s sb niooie (beroerde) geschiedenis.
however [hail-eva] nietteinin ; echter,
knee, leewater.
house-master [haus-masts] interne evenwel, inaar; hoe ... ook, hoe.
howitzer [hau-itsa] houwitser.
onderwijzer of leeraar.
hoeker.
house-physician [haus-fiziSan] inwo- howicer [hauka]
howl [haul] vi huilen, janken ; a c,ing
nende geneesheer (in hospitaal).
cad, S een vreeselijke poen; ,..ding mot, house-party [haus-pati] de gezainen•
key, brulaap ; a c■iing wilderness,
lijke loges.
B een verschrikkelijke woestenij; sb gehouse-rent [haus-rent] huishuur.
house-room [haus-rum] ruhnte in een boil, gejank ; be on the co.', P aan
janken (jeuken) zijn.
huis ; give c f, (ieniand) logeeren.
house-tax [haus-talcs] personeele be- Howleglass [hatili-glas] Uilenspiegel.
howler [hauls] huiler, janker ; huilelasting.

howlet
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balk, Iclaagvrouw; 441# brulaap; F ver• huffy [11//fi] opgeblazen`', gauw gepiqueerd of op zijn teentjes getrapt.
schrikkelijke bolt, stommiteit.
hug [hog] vt in de armen drukken, =howlet [haulit]
boschuil.
heizen, ontklemmen, (leklcer) pakken,
howling ChaulitA gehuil, gejank, ge•
moklcelen, knuffelen ; cv a belief, zich
schreeuw.
howsoever [hausou-eva] hoedanig ook, vastIcleininen aan ; cv the land (shore),
hoe oolc; eveuwel. dicht bij den vval !louden ; cv the
wind, 0 den wind knijpen ; cv oneself,
hoxter [hoksta] X S strafexerceeren.
„hoy [hoi]
sb then, boeier fl ij hei ! zich geiuk wenschen (met for, upon);
c, oneself with (at) an idea, zich
hub Divb] naaf; hobbel, uitsteeksel ;
verlcneuteren in een gedachte ; sb oin•
gevest; doel wit, spit ; fig kink in de
heizing, oinklemining, F „pakkerd".
kabel; zie ook hubby.
hubble-bubble [hDb'l bvb'i] geroeze• huge [ijild3] zeer groot, vervaarlijk,
kolossaal.
moes, herrie ; gewauwel, klets; zie ook
•
hookah.
hugely [hjad3li] zeer groot, vervaarlijk,
kolossaal, enorm.
hubbub [hubvb] geraas,rumoer,herrie,
kabaal.
hugger-mugger [hvga-muga] sb ver•
heimelijking, geheimlionding ; gesmoes ,
hub(by) [1]Db(i)] F mannie, vent; zie
husband.
aj geheim, heimelijk; in de war, verHubert [hjabot] Hubert(us)
ward, dooreenliggend; vi (Iteinielijk)
zie huckaback.
sinoezen, konkelen, knoeien
buck
huckaback [liDkabak] pellegoed.
Hugh [hiu] Hugo, Huig.
huckle-backed EliDlet-bakti met een Huguenot [I]jugariot] Hugenoot ; als aj.
krominen rug, gebocheld.
Hugenooten...
huckleberry [11D'klberi] 0 Am blauwe hulk [hulk] oud, onttakeld schip; the,
bes.
atgetakeld snip als gevaiicvs ,
hticklebone [hDlelboun] heupbeen ;
genis gebezigd.
bikkel (voor kinderspel).
hulking [linlkit3] log, lomp, plomp,
huckster [hDicsta] uit venter, (mars)kralummetachtig.
tiler ;
lieuker ; vt venter' ; vi afdingen, hull [hot] schil, pel, dop; (om)hulsel;
pinkelen ; net negotie loopen.
0 romp; cv down, 0 met den romp
hucksteress [Iwkstaris]
beneden den gezichteinder ; vischillen,
uitvenster,
koopvrouw.
pellet], doppen ; openinaken (oesters);
huddle [lizid'i] vt opeengooien, op een
0 in den romp -schieten.
Poop of door ellcander sinjten, opeen- hullabaloo [livlabala] F kabaal, lawaai.
hoopen;(,) on, aanschieten; cv together, huller [hula] pelmolen.
op een hoop gooien ; dooreengooien; hullo(a) [livlou] beta!, hei !
cv through one's work, afroffelen ; !hum [lwin] vi gonzen, zoeinen, snorren,
cv tip, °peen werpen ; bijeenrapen, -palebrommen, neurien ; cv and ha(w), hemken ; fig ineen•, samenflansen, afroffelen;
men, halcketen ; allerlei bedenkingen
haastig tot stand brengen ; vi in ; cv oppermontwijkende antwoorden geven,
(together), zich opeenhoopen, sa menniet ronduit spreken ; make things
hokken ; sb (verwarde) hoop, troep, ver•
(old 'England &) cv, leven in de
warring.
brouwerij brengen, den boel doen marHudibras [hjadibras] Hudibras.
cheeren of floreeren ; vt neurien ; sb
hue [11 .01] kleur ; tint, schakeering jar gegons, gezoeni, gesnor, gebroin, ge•
geschreeuw; raiseacvand cry against
neurie ; c,s and haws gehem ; ij hum !
a thief, een diet naschreen wen, nazetten,
[lam] F zie humbug.
'
!touch den dief roepen ; laten acliter• human [hja ► nan] aj menschelijk, men.
volg'en.
schen...; sb J mensch(elijk wezen).
huff Divfl (plotselinge) vlaag van woede, humane [hjumein]nienschlievend,goed•
drift ; booze but ; in a (,), gepiqueerd ;
liartig, huniaan ; cv society, redding•
take cam., nijdig worden, op zijn teener'
maatschappij.
getrapt zijn; vt opblazen ;• nijdig make
maker'; humanist [I]juinanist] humanist.
een standje maken ; nit de hoogte be- humanitarian
[hjunianit@rian]
aj
handeien ; blazes (bij 't dainnien); vi
menschlievend ; philanthropisch; sb phiopgaan (v. deeg); zich dik maker' ; razen,
lanthroop.
tieren.
[ijumaniti] menschd on],
humanity
huffish [hufiS] opgeblazen, verwaand.
menschheid, menschelijkheid, mensch-
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lievendheid; the humanities, de hutnaniora
humanize [hjilmanalz] beschaven, vet*.
edelen.

humankind [ifimankaind] menschdom,
menschheid.

humanly [hjamanli] menschelijk;

speakingonenschelijkerwijs gesprolcen.

humble [iupuitYl]aj ootmoedig nederig;
besclieiden, onaanzienlijk; onderdanig
I
(als beleefdlieidsformule); Bering; eat
mi pie, zoete broodjes bakken; vt vernederen ;
oneself, zich verootinoe•
digen of vernederen (voor before, to).
humble-bee Diumbl-bij hommel.
humbleness [llumb'Inis] nederigheid.
humble. pia nt[hvinbl-plant] kruidjeroer•mij niet.
humbles [liDtublz] zie ambles.
humbly [humbli] zie humble
humbug [Humbug] sb humbug, kale
bluf, wind, larie; bluffer, charlatan; vt
bedotten, voor 't Iapje louden.
humdrum DiDndrvinj aj eentonig, alledaagsch, saai ; sleur.. ; sb eentouigheid,
alledaagschheid, sleur; saaie Klaas.
§humectation [hjumekteiSan] bevochtiging
§humeral [hjaniaral] van 't opperarmbeen.
§humerus [lijamaras] opperarmbeen

humid [hjainid] vochtig.
humidity [hjumiditi] vochtigheid.
humiliate [hjumili-eit] vernederen, ver-

ootinoedigen.
humillation[hjamili-eiSan]vernedering,
verootmoediging,
humility rhjumiliti] nederigheid, ootmoed.
hummer [livma] gonzer, brommer, neurier ; 'R. vibrator; get kolibrietje.
humming•bird[humitkb 6d] kolibrietje.
humming-top [hviniri-top] bromtol.
hummock [hvinak] bull ; hoogte, hetiveltje.
Hummum [hvinvin] Turksch bad of
[café.
§humor [Wylie)] vocht.
§humoral [hjamaral] vocht...

humorist Oilinarist] luimig mensch,
humorist.

humorous [hjumaras] luimig; grillig.
humour [hjiltna] sb (lichaams)vocht;
humeur, gemoedsgesteldneid, Stemming,
grit Ittimige inval, humor; the
het glasachtig
aqueous (vitreous)
in een
' of
lichaatn (v. 't oog); out
with, boos op ;
kwade luitn. out of
naar, zijn zin geven,
'
vt zich schil<ken

believen, opvolgen, toegeven aan,

hunk

hutnoursome [hjamasam] genielijk.
hump [hymn] sb halt, bochel, nitsteekset. have the
F het land hebben;
vt bulten; F het land doer krijgen.
hump-back

Clizonip-bale] bochel(rug),
bochel ; gebocheide, bultenaar.
hump-backed [hump-bakt] gebocheld.
humph [butt] h(u)m!
Humphrey [humid] Humphrey.
humpty•dumpty [huniti-clvinti] F aj
ineengedro.ngen ; sb Heine ciikzak,hummeltje-tummeltje, itje-witje.
humpy [himpi] F het land hebbend,
uit zijn hum.
humus [11 .41111as] humus, teelaarde.
Hun [ban] Hun ; Am Hongaar; *Duitscher, Mot ; als aj : Duitscli.
hunch [IivitS] vt krommen, buigen, optrek k en ; Q du wen ; sb bolt, bochel, 101111),
klomp.
hunch-back(e)d[hunS-bak(t)] zie hump-

back(e.r).
hundred [hvndrad] honderdtal; 'louder(' ; r, and one, duizend (en een);
great (long) m), 120.
hundredfold [hrindradfould] honderclvoudig.

hundredth [hDndradjy] honderdste ; the
de 100ste psalm.
old
hundredweight Ehyndrad-vvein centenaar (= 112 erg. poudeit = f 5011110).
hung Chvgi verl. tijd en verl. deelw. v.

hang.
Hungarian [hvggerian] Hongaar(sch).
Hungary [livIgari] Hongarije.
hung-beef [hug-bif] gerookt vleesch.
hunger EliDt3galsb lionger2 ; hunkering;
cv is the best sauce, honer is de
beste kok ; c, beats down stone
walls, honger is een sclierp zwaard;

va hongeren,hunkeren (naar, after, for);
vt uit-, verhongeren ; r,ed, hongerig,

uitgeliongerd, verhongerd.

hunger-bitten [liDtiga-bit'n] uitgehongerd.

•

hunger-grass[hviwa gras]%Iduist,wintergras.

hunger-strike [hing,a-straik]

sb bet

zich later verhongeren van arrestanten
bij wijze van prot-st.
hungrily[lumgrili]hongerig;hunkerend.
hungry [hDrIgri] hongerig ; hutikerend ;
schraal (v. grond); I was as c.. as a
hawk (hunter), ill had een honger
als een paard; a c, belly has no ears,
, luistert niet naar
een ho ► gerige inaa g

rede.

hunk Chvilkl homp, (groot) brok; An.
honk,

hunker
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cv up , haast maker, voortmaken; vt
hunker [11D4lca] Ariz conservatief.
haasten, jachten (v. personen); verhaashunks [livglcs] pintheuker, schrielhanten, haastinaken met (lets); overhaasten ;
nes, vrek.
c, along, ook meesleepen; cv one
Yriunnish [ItpuiS] Harmer...; *Duitsch.
into doing it, presseeren ; coon, voorthunt [Iiont] vi jagen '• op de (vossen)jacht gaan ; fig snuffelen, zoeken ; cv jagen ; cv on one's clothes, aanschieten ; c, on things, er vaart achter
for, najagen, jacht matter op; vt (op
zettett ; cv a bill through, er door
vossen) jagen; afjagett, afzoelcen; bejagen; vr in: c, oneself, zich haasten,
rijden (op jacht); jacht matter op‘ 2 ; fig
ijlen.
najagen ; nastreven; cv the slipper,
slofje order spelen; cv away, op-, yen, hurry-scurry [iivri-skvri] sb verwar}age's;cvdown,itubreg ring•, sauve-qui•peut; of haastig en vet'•
ward, halsoverkop.
(zoodat het wild geen uitweg ineer weer),
opsporen, ui t v inden; r, home, opsporen, burst [bust] zandheuvel; zandbank;
boschje, „horst".
F opsnorren ; mi out (up), opsporen,
tritvinden; sb (vossen)jacht ; jachtveld; hurt [116tisb letsel, wonde ; slag ; nadeel,
schade; to my cv, tot mijn schade ; vt
jachtgezelschap ; he is not in the cv,
pijn doen,zeer doe!' ; verwonden; k wetttij 1(0110 heelemaal niet in aatunerking,
sen'2, beleedigen ,2 , een beleediging zijn
bij telt niet mee, heeft geen karts.
voor; feel c%, zich gekrenkt voelen;
hunter [liptsta] jager; jachtpaard•hond ;
vr cv oneself, zich zeer doen; vi schasavonnet(horloge).
den ; it c.a.'s, het does zeer.
hunting [lsaintit3] jacht, het jagen;
hurtful [IMtful] schadelijk, nadeelig
jacht...
hunting-horn [limitits•hQn] jachthoorn.
(voor to).
hunting•season [huntitysizan] jacht- hurtfulness [Istitfulnis] schadelijkheid.
huntress ['muftis] jageres. [filth hurtless Ehbtlisi onschadelijk; onbehuntsman [liptitsman] jager; pikeur zeerd, ongedeerd.
husband [hvzband] sb echtgenoot, man;
(bij vossenjacht).
ceconoons ; cc's tea, J erg slappe thee;
hurdle [lut)d'I] (teenen) horde; lick (bij
wedrennen).
vt zuinig huishouden (onsgaan) wet, (zuilig) beheeren, bezuinigen, ontzien ; 4 behurdler Elt)d'Iai hordenvlechter; ep
bouwen ; 1 aan den man helper, trouwen.
hekkenspringer (paard).
hurdle-race [libd'l-reis] horden(wed)- husbandman [hnzbandman] landmass.
Fell.
husbandry [hvzbandri] landbouw;
hurds[liodz] werk van vlas of nennep. huishoudkunde, huishoudelijkheid, zuihurdy-gurdy Eltbdi-gi)cli] p (draai)lier.
nig beheer.
hurl [I DA] vt slingeren, werpen, smijten ; husband•to-be [livzband-tu•bi] aattcv defiance at..., tarter, den hand- staande (man).
schoen toewerpen; vi dwarrelen.
hush [hvS] stil!
hurler Eithla] werper, sinijter.
hush-money [Imi•mvni] steekpenning.
SH geraas, ge- husk [husk] sb schil, bolster, dop, kaf;
hurly-burly
weld.
(oin)hulsel; vt schillen, doppen, pellets.
Huron [lsjilran] Huron•Indian ; Lake huskily [huskili] schor, heesch.
cv, het Huronmeer.
htisky[liDsk i]vo 1 schi 11 en II schor, heesch,
hurrah [huras] ij hoera !; vilmera roepen ; hussar [litiza] huzaar.
vt net hoera's begroeten, toejuichen.
hussif [huzin naafi-etui, naaizakje .
hurricane [inrikein] orkaan ; c, deck, Hussite [Itysait] Hussiet.
bovendek.
Missive
zie hussif.
hurry [Jinn] sb haast, haastige spoed; hussy [him] ineisje; ondengd (v. e.
kolenstort;
SH gewoel ; verwarring;
nteisje), deem; zie oolc lzussif.
in vlug tempo gespeelde tremolo- hustings [11Dstitiz] stellage vanpassage (bij spannende situatie); in a
waar men bij verkiezingen tot het yolk
cv, in (der) haast, in alter ijI; be in a sprak; verkiezingslokaal; verkiezing(shaast liebben ; zich haasten ; not in
campagne).
a cv, F niet zoo (heel) gauw of gemakke- hustle [ius'1] vt dringen, (weg)duwen,
iijk ; there is no
er is geen iiaast
(ernit)stompen, douwen, door inekaar
; what's your
?, waarom zoo's
schudden ; weghossen ; oolc : ieniand van
haast ?; vi zich !master]; cv away, wegde Betas dringen ; vi duwen, douwen,
spoeden; c, on (along), voortijlen;
dringen, hossen; Am er vaart achter
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zetten, aanpakken ; sb geduw, gedring, ! §hydrtts [haidrasj waterslang.
dringen; gehos.
I hyena [hai-ina] if" hyena.
hustler [lins'la]
iemand, die er vaart hygiene [11(a)id3i-in] gezondheidsleer.
achter zet, energiek aanpakker.
hygienic [h(a)td3tentic] aj hygienisch;
huswife [hozif] zie housewife.
sb
gezondheidsleer.
but [hot] sb hut, keet; X barak; vi in hygrometer Diaigroinataj hygrometer:
eel* barak of foods Bergen; vi in Mitten
vochtigheicisineter.
liggen of wonen•
hylobate [hailotibeit] lop gibbon.
hutch [hvtS] (neel)kist; (bak)trog; (ko• Hymen [hai titan] Hymen: huwelijksgod.
nijnen)hok; builkist, hutje.
hymen [ha intan] hu welijk, echt ; hymen
huzza
huza zie hurrah.
inaagcletivlies.
hyacinth [haidsin] 91 hyacint.
®hymeneal [haimanial] of huwelijks...;
hyacinthine [haiasinPin] hyacinten, sb bruiloftslied.
hyacint...
hymn [him] sb lofzang,gezang; vt 8t vr
hyades[hatadiz] zelden hyads [haiadi]
loven, lolzingen.
de Hyaden, het regengesternte.
hyp [hip] sb zwaarmoedigheid; vt zwaar•
hyaline [haidlin] aj glasachtig; glas•,
inoedig !oaken.
kristathelder; sb de spiegelgladde zee, hyperbole [haipfibali] hyperbool.
de heldere itemel.
hyperbolical [haipabolikal] hyperbo.
Hybla [haibla] de Hybla(berg).
lisch.
hybrid [haibrid, hibrid] bastaard.
Hyperborean [haipabezirian] (bewoner)
hybridization [h(a)ibridaizeipn] k weevan 't hooge Noorden.
king van bastaardvortnett.
hypercritic [haipakritik] aj hypercri•
hybridous [Itaibridas] zie hybrid.
tisch; sb muggenzifter, letterzifter.
Hyde Park [haid•palc] het Hydepark. hypercritical [haipalcritikal] hypercri•
hydra [haidra] waterslang, hydra`.
tisch : at to streng critiseerend.
hydrangea [Itaidrand31.9]
hortensia. Hyperion [haipirian] Hyperion, Apollo 2.
hydrant [haidrant] hydrant.
*hyperscope [Itaipaskoup] periscoop.
hydraulic
[Itaidrolik]
hydratilisch, hyphen [haifan] sb koppelteeken, trait
water...; sb cvs, waterwerktuigkunde.
d'union ; vt verbinden door een
hydriad [haidriad] waternimf.
hyphenate [haifaneit] door een koppelhydro- [haidrou] F waterkuurinrichting, teeken verbinden.
badhotel.
hyphenated [haifaneitid] aj door een
hydrocele [haidrousil] waterbreuk. koppelteeken verbonden; a cv Americhydrocephalus [Iiaidrousefalas] water- an, Amerikaan van Duitsche afkomst;
zucht in het hoofd, waterhoofd. als sb : cvs , Amerikanen van Duitsche
hydrodynamics [haidrou-dainamiksj afkomst.
hydrodynatnica, waterwerktuiglcunde.
hypnotic [hipnotik] of slaapwekkend,
hydrogen [ltaidrad3an]. waterstof. hypnotisch; sb slaapwekkend ntiddel.
hydrographer [haidrografa] zeelcaart- hypnotism [hipnatiz'tn] hypnotisme.
maker. hypnotize [hipnataiz] hypnotiseeren.
hydrographical [haidrougrafikal] hy- hypochondria [hipokonciria]miltzucht,
drographisch. zwaarmoedighetd.
hydrography [haidrografi] hydrogra- hypochondriac [hipolcondrialc] cvphis beschrijving van de zee.
driacal [hipolcondraialcal] miltzuchtig,
hydromel [haidrotunal] nice, honing. zwaarnioedig (persoon).
water.
hypocrisy [Itipokrisi] huichelarij,vein,,hydrometer [haidromata] •atermeter. zerij; Ithichelachtigheid, geveinsdheid.
hydropathy [haidropaPi] watergenees. hypocrite [hipalcrit] huichelaar, veinkunde, waterkuur, saard, veinzer.
hydrophobia Chaidrafottbiaj water. hypocritical [hipalcritikal] huichelachvrees.
tig, gehuicheld, geveinsd.
§hydropic [haidropik] waterzuchtig.
hypodermic [11(a)ipodbmik3 onderii roplane [haicirouplein] watervlieg•
hydroplane
huidsch.
hypotenuse iii(a)ipotanjets]
. _ hypotenusa.
hydrostatical [haidrou-statilel] hydro. hkyepe or etnh.e
t o [hipoPakeit] verhypothestatisch.
hydrostatics ['laic] rou.statiks]hydrosta.
hypothesis h(a'jpoPasis] hypothese,
fica: evenwichtsleer der vioeistoffen.
veronderstelling.
Engelsch,

20

hypothetic
hypothetic [hipaketik]
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hypothetisch,
veronclerstellend, voorondersteld.
hypsometry[hipsomatri] hoogtemeting.
hyssop ['Asap]
hysop.
hysteria Diistiria] hysterie.
hysteric [histerik], mdterical[-terilcal]
hysterisch; zenuwachtig.
hysterics [liisteriks] zenuwaanval; fall
(go off) into cm 't op de zenuwen
krijgen

ideite

ice-drift [als•drift] ijsgang.
ice-field [ais-fild] ijsveld, ijsvlakte.
ice-floe [ais-flou] ijsschots.
ice-foot [ais•fut] ijsrand (fangs de kust).
ice-house [ais-Maus] ijslcelder;
Iceland [aisland] Ijsland; als aj: IJslandsch.

Icelandic [aislandik] ajUslandsch; sb
bet Uslandsch.
Ichabod [ikabod] B Ichabod; als F
't is nit met de heerlijklieid.
!eh dien [ilc din] „ik dien" (devies van

Wales).
[iktijiitnan] spoorwezel,
spoorrat, pharaonsrat; sluipwesp.
ichnography [iknografi] plattegrond11 [ai] (de letter) i; I staat voor : Impeteekening.
. rator = Emperor; Island, eiland,• i. ichor [aika] etherisch godenbloed;
voor : intransitive; i. e. = id est : dat
bloedvocht, •water.
is ; I. H. P. = Indicated Horse Power; ichorous [aikaras] bioed-waterachtig.
I. H. S. = Jesus Hominum Salvator: §ichthyology [ikpi-olad3i] kennis of
Jesus der Mensche ► Redder; I. N. R. I.
beschrijving der visschen.
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum: §ichthyophagous [ikl)i-ofagas] visch•
Jezus,deNazarener, de konin , der Joden;
etend.
I. N. = Indian Navy : Inclisc'he Marine; §ichthyophagyEilcPi.ofad3qt vischeten.
I. L. P. = Independent Labour Party; ichthyosaurus Dkj)i•osaras] ichtliyo•
I. 0. U. = I Owe Von : ik ben u
saurus: (fossiele) vischliagedis.
schuldig, schuldbekentenis; I. S. 0. = icicle [aisilel] ijskegel.
Imperial Service Order; I. T. = Indian icily [aisili] ijzig, ijskoude.
Territory; I. W. = Isle of Wight; Ibid. iciness [aisinis] ijskoude 2, ijzige hod(ibideiii); ter zelfder plaatse; Icel. ickle [iWI] b Hein.
[held.
(Icelandic); Uslandsch; lo. = Iowa; icon [ailcan] beeld, afbeelding;° ikon:
Ire. = Ireland.
► eiligenbeeld (in de Russische Kerk).
1, 1 [ai] ik; the c.), het ik (ego); not cv,
iconoclasm [aikonalclaz'in] beeldeni k niet; F lca'je begrijpen.
storm ; beeldenstormerip.
lachimo [jakiuiou] SH Jachimo.
iconoclast [aikonaklast] beeldstormer.
Iago [jagou] SH Jago.
iconoclastic [aikonaklastik] beeldstor.
iambic [ai-auibik] aj janibisch ; sb
mend; miriots,
beeldenstorm.
jambe: -; cvs, jamben, jambische iconography [aikanografi]beschrijving
iambus [ai-ainbas] jambe. [verzen.
van beelden, schilderijen enz.
Iberia [aibiria] Iberie: Spanje en Por- §iconol,try [aikanolatri] beeldendienst.
tugal.
§icosahedron Eaikosallidranl twintigIberian [aibirianTaj Iberisch; sb Ibe- vlak.
rier; het Iberisch.
icteric [iktetik], cvrical [--rilcal] geelibex [aibeks]
steenbok.
zuclitig; cv disease, geelzucht.
ibis [aibis] lek Ibis.
ictus [iktas] klenttoon, toonheffing, vers.
ice [ais] sb ijsa; vt tot ijs doen worden,
accent; polsslag.
met ijs overdekken, bevriezeit; frap- icy [nisi] ijsachtig, ijskoudt2,
peeren (v. dranken); glaceeren (van Ida [aida] Ida.
suikerwerk) ; fig verkillen, doen ver- ide [aid] )4s. winde.
stijven.
idea [aidia] denkbeeld, begrip, gedachte,
ice-age [ais-eic13] ijsperiode.
ideea; have a high miof, een hoogen
iceberg Eaisbi)g] ijsberg.
dunk hebben van.
ice-blink [ais blit3k] ijsblinIc.
ideal [aidial] aj ideaal; ideeel, denkice-bound [ais•baund] door't ijs opge•
beeldig,; sb ideaal.
'louden, ingevroren.
idealist [aidialist] idealist.
ice-brook [ais bruk] SH in: the mi's idealistic Laidialistiki idealistisch.
temper, getemperd in ijskoud water. idealize [aidialaiz] idealiseeren.
ice cream [ais krimj (room)ijs.
Ideate [aidi-eit] uitdenken, bedenlien.

ichneumon
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idolatry [aidolatri] afgoderij, a fgoden.
idem [aidam] ident.
dienst ; vergoding.
identic [aidentik], "Aical [-tikal] (de.,
idolist [aidalist] afgodendienaar.
het)zelfde, gelijk, identiek.
identification [aidentifikeiSan] vereen• idolization [aidalaizeifan] ver(af)goding''.
zelviging, gelijkstelling; identificatie.
identify [aidentifai] vereenzelvigen, idolize [aidalaiz] vt verafgoden 2, ver•
goden 2 ; vi afgoderij plegen.
gelijkstellen,
-maken (aan with); identi•
•
idolizer [aid9laizd] afgodisch vereerder.
ficeeren.
identity [aidentiti] eenzelvigheid, vol- ! idolum Didoulaull eidolon, denkbeeld,
komen overeenstemining,gelijk(luidend). 1 waati(voorstelling).
held ; eenheid, een zijn; persoon(lijkheid); I idy1(1) Eaidill idylle 2.
idyllic Didilikl idyllisch`2.
§identiteit.
ideogram [icilogram,aidi-],ideograph if [if] indien, zoo, als, ingeval; zoo...al,
al ; of ; (make) as r,, (doen) alsof ; ,...,
[idiograf, aidi-] begripteeken.
ideography [idiografi,aicii-] het voorbut, zoo (als)...maar; c.. , not, zoo (...)
stellen van begrippen door teekens.
niet; a critical c,, loving eye, (of).
Ides [aidz] 15de dab van Maart, Mei, schoon; she's fifty c, she's a day,
Juli en October, anders de 13de.
F op zijn minst 50; the rascal ! c., he
idiocy Eidiasi3 idiootheid, stoinpzinnig.
has not broken my stick !, daarheeft
held.
ie me waarachtig...; sb in:r.sifs and ans
idiom [idiom] taaleigen; tongval, diawere pots and pans, ja as ; as is verlect ; idioome.
brande turf ; als de hemel invalt, zijn
idiomatic [idioniatilc], mimatical [--•
alle musschen dood; without (..ds or
matikai] idioinatisch.
ands, zonder ornwegen, zonder verd,.ren omhaal.
idiopathy[idiopal,i] ziekte, niet voorafgegaan, of veroorzaakt door sea andere, Ignatius [igneiSas] Ignatius.
primaire ziekte.
§igneotts [ignias] varig, vuur...; vulkaidiosyncrasy [idio-sirikrasi] eigeuaarnisch.
dige lichaainsgesteldheid of vatbaarheid ignis fatuus [ignis fatjuas] ineerv.
voor zekere indrukken ; individueele
ignes fatui [igniz fatjuai] thvaallicht`2.
geestes- of gevoelsneiging; eigenaardig• §ignitable [igitaitabl] ontbrandbaar.
§ignite [ignait] vt in brand steken,doen
held.
ontbranden, aansteken; vi in brand ra•
idiot [idiat] idioot`2 ; c,fringe,F ponyhaar.
ken, vuur vattea, aangaan.
idiotic(al) [idiotik(a1)] idioot 2, mal.
§ignition [i,gniSaii] ontbranding; gloeihitte.
idiotistn [idiatiz'in] idiotisme; idioterig•
heid.
ignoble Eignoubljonedel, laag, getneen,
schandelijk.
idle [aid'I] aj ledig (zittend), nietsdoend
of niets om handers liebben, werkeloos; ignominious [iL, nominias] schandelijk,
kui; ongebruikt; ijdel, nuttetoos; c.,
onteerend ; smadelijk.
wheel, 1Z4 luilak ; vi leeg loopen, niets ignominy Eignaminij schande(lijkheid),
doen,- luieren, lanterfanten; vt in: (..,
oneer; smaad.
away, in ledigheid doorbrengen, vet, ignoramus [ignareimas] weetniet, dom.
lununelen, veroeuzelen.
oor.
idleness [ttid'Inis] lediggang, ledigheid, ignorance [ignarans] onkunde, onweluitteid; nutteloositeid, ijdelheid; cv is
teudheid.
the parent of vice, ledigheid is des ignorant [ignorant] onwetend, oakenduivels oorlcusseu.
dig; m., of, niets wetend van; onbekend
idler [aidla] tedigganger, leegtooper, met; onkundig van.
nietsdoener, dagdief.
ignore [ign2a] niet (willen) weten of
idly [aidli] zie idle ; ook: zonder een kennen, niet tellen, voorbijzien, 'goohand nit to steken.
reeren
iguana [igwana] 0-leguaan.
idol [aidat] afgoc1 2.
idola [aidoula] ineerv. van idoiwn.
Ikey [aiki] F Izaak; S stnous.
idolater [aictolata] afgodendienaar; ver- ile [ail] P & Am zie oil.
ileum [Main] kronkeldartn.
eerder, aanbidder, vergoder.
[oak.
idolatress [aidolatris] afgodendienares. ilex [aileks] 0 steekpalm ; zie ook holmiliac [iliak] van den kroindartn; then.,
idolatrize [aidolatraiz] sic idolize.
idolatrous [aidolatrasJ afgodisch.
passion, de darmjicht.
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Iliad [Iliad]
Ilium [iliam] Ilium : Troje.
ilium [Mom] darmbeen.
ilk [ilk] Sc elk ; het-, dezelfde; Guthrie
of that oho = Guthrie of Guthrie; that
P dat soort.
ill spl] aj kwaad, slecht ; ziek, niisselijk ;
(moeielijk; cv management, ook :
wanbeheer ; take it cv, het kwalijk
nemen; ad slecht, kwalijk, verkeerd;
tv at ease, Met op zijn getnak; sb
kwaad, kwaal; ramp.
ill-advised [il-advaizcl] onberaden.
ill-affected [il-afelctid] kwaadgezind,
kwaadwillig.
ill-assorted [il•ascotid] slecht
ander passend.
illation [ileiSan] gevolgtrekking.
ill-blood [il-blvd] fig kwaad bloed.
ill-boding [il•boudit3] onheilspellend.
ill-bred [il-bred] onopgevoed, onbeschaafd, ongemanierd.
ill-conditioned [il-kandiSand] slecht
geaard ; beschadigd.
ill-considered [il-kansidad] onbedacht,
onberaden, onbekookt.
ill-contrived [il-lcantraivd] slecht be.
dacht, onoordeellcundig.
ill-disposed [il-dispouzd] Met genegen,
kwaadgezind, kwaadwillig.
illegal [iligal] onwettig.
illegality [iligaliti] onwettigheid.
illegibility [iled3ibilrti] onleesbaarheid.
illegible [ileci3ibl] onleesbaar.
'illegitimacy[ilid3itimasi] onwettigheid,
ongeoorloofdheid, het ongeoorloofde,
onechtheid; onechte kinderen.
'illegitimate [ilid3itimat] aj onwettig,
ongeoorloofd, onecht; sb bastaard.
vt (onecht)
verklaren.
illegitimize
onwettig (onecht) verklaren.
ill-fated [il-feiticl] ongelukkig, ramp.
spoedig.
ill-favoured [il-feivad] mismaakt,leelijk.
ill-feeling [il-filig] kwade gevoelens,
onwelwillendheid, kwaad bloed.
ill-gotten [il-got'n] onrechtvaardig vet ,
lcregen.
ill-grounded [ii-graundid] ongegrond.
illiberal [ilibaral] onedel (denIcend), onedelnioedig; niet royaal, kleingeestig,
karig.
iiliberality [ilibaraliti] onweldenkendheid, onedelmoedigheid; karigheid.
illicit [ilisit] ongeoorloofd; onwettig.
onbegrensbaar,
onbegrensd.

illusive

onbegrensd.
Illinois [ilinoi(z)] Illinois.
*illiteracy [ilitarasi] ongeletterdheid, ongeleerdheid; plead N.), verklaren niet
to kunnen lezen (en schrijven).
illiterate [ilitarat] ougeletterd, onge.
leerd, onbelezen; niet kunnende lezen.
ill-judged [il-d3vd3d] slecht bedacht
(overlegd), onberaden, onwijs, onverstandig.
ill-looking [il-Inkiti] slecht uitziende,
leelijk; beclenkelijk.
ill-luck [il-lvlc] oiigeluk, tegenspoed;
F peck; as r%.0 would have it, alsof
het spel sprak.
ill-mannered [il-manad] ongemanierd.
ill-meaning [il-litinit3] kwalijlc gezind.
ill-natured [il-neitSad] lcwaadaardig,
boosaardig, hatelijk.
illness [ilnis] ongesteldheid, ziekte.
illogical [ilod3ikal] onlogisch.
ill-omened [il-ountond] onder ongunstige o ► stat:digheden ondernomen; ongelukkig.
ill-pleased [il-plizd] misnoegd.
ill-seasoned [il-sisand] to kwader ure
ondetnomen (gesproken enz.).
ill-starred [il-stad] zie ill.omened.

ill-tempered[il-tempci]kwaadgelttimd;
humeurig, uit z'n (haar) lunneur.

ill-timed [il-taimd] lastig, ongelegen;
zie oolc: ill-seasoned.
ill-treat [il-trit] mishandelen; slecht
(verkeerd) behandelen.
(illude [il(j)Cid] bedriegen.
®illume Eil(j)1.1m] verlichten, op-, vet'.
helderen.
illuminant [il(j)iiminant] verlichtend
(niiddel).
illuminate [il(Damineit] verlichten 2; in-,
verluchten;
voorlichten, ophelderen;
illuinineeren; luister bijzetten aan.
illumination [il(j)CunineiSan] verlichting2 ; verluchting; illuminatie; glans,
luister.
illuminative [il(piltnineitiv] verlichtend ;
illuminator [iI(Damineita] verlichter2 ;
voorlichter; verlichtingsmiddel; verluchter.
illumine [il(piltnin] zie illuminate.
ill-use [il-juz] zie ill-treat.
illusion [iI(j)Cipn] illusie, (zins)begoocheling ; zelfbedrog;hersenschini; soort
changeant
illusionist [il(j)113anist] subjectiviteitsphilosoof ; prestidigitateur, goochelaar.

illusive [iI(Dasiv], N,sory [-sari] Mu-
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immense

warde hoop, verwarring ; ingewilikelde
soir, denkbeeldig, hersenschimmig ; beintrigue of verwikkeling (in romans of
goochelend, bedrieglijk.
drama's).
illustrate [ilastreit, ilDstreit] toelichten,
ophelderen; opluisteren; beroemd ma- ®imbrown [inibraun] bruineeren ; verd uisteren.
ken ; illustreeren (met platen).
illustration [ilystreiSan] illustratie: imbrue pinball besprenkelen, doopen
(in bloed).
prent, plaat, geillustreerd tijdschrift; toeverdierlijken.
lichting, opheldering ; verduidelijking; imbrute
imbue EintbjCil Iaten doortrekken; doorverlieerlijking.
dringen;
doorweeken,verzadigen,dren
illustrative [ilvstrativ] illustreerend,
ken (met with); verven; fig in :even,
ophelderend, toelichtend, verduidelij•
inboezemen.
bend.
illustrator [ilvstreita] illustratie-teeke- irritability [imitabiliti]navolgbaarheid.
imitable [imitibl] navolgbaar, navolnaar • toelichter, versierder.
genswaardig.
illustrious [ilDstrias] illustre, doorluchtig, beroenici, roemrijk, vermaard, glo- imitate [imiteit] navolgen, nabootsen,
naapen.
namaken, nadoe ► ,
rieus • !wog_
[il-wil] onwil, tegenzin; vijan• imitation DmiteiSani navolging,nabootsing, het nadoen ; iniitatie, namaak(sel);
dige gezindheid, kwaadwilligheid.
als aj :
Illyria [iliria] Illyrie.
naIllyrian Plirianiajillyrisch; sblllyrier; imitative [iiniteitiv] nabootsend,
volgend;
nabootsings...; c, of, in navolhet Illyrisch.
ging
van,
naar,
gevorind
(gebouwd)
iic
ben.
Pm [aim] F
naar;
arts, beeldende kunsten.
image [imid3] sb beeld, beeltenis;
beeldsel, type; vt afbeelden, weer-, af- imitator [iiniteita] navolger, nabootser,
naaper.
namaker,
spiegelen, voorstellen; c, to oneself,
immaculate [imakjulat] onbevlekt, onzich voorstellen.
& 4d, ongcbesmet; onberispelijk;
image-breaker [imid3-breika] beeldvlei,t ; Immaculate Conception, RI<
stormer.
[inild3.nian]
beeldjesicoop.
Otthevlekte
Ontvangenis.
image-man
imagery [imid3ri, imidpri]; beeld, immanence [imanans],c, ency [-ansi]
imniatientie.
beeldwerlc; beeldrijklieicl; beeldspraak;
immanent [iinanant] immanent ; innerschepping; hersenschim.
lijlc verkend, inherent.
image-worship Eimid3-wi)Sip] beelden.
Immanuel [imanjual] Immanuel.
dienst.
immaterial [itnatirial] onstoffelijk,
imaginable [itnad3inabl] denkbaar.
lichamelijk • van weinig of geen belang,
imaginary [imad3inari] aj ingebeeld,
denkbeeldig, imaginair; sb imaginaire onbelangrijlc, van geen beteekenis, onverschillig.
grootheid.
imagination [imad3ineiSan] verbeel- itnmateriality[iinatirialiti]onstoffelijkheid, onlichamelijkheid.
ding(skracht), voorstelling(svermogen).
imaginative [imad3ineitiv, intad3ina. immature [imatjua]onrijp,onvolkomen;
onfiidig•
tilt] vol verbeeldingskracht, rijk van vet ..
immaturely [imatjuali] voor zijn (den)
beelding; ingebeeld; vindingrijk.
tijd,
ontijdig, to vroeg.
zich
verbeelden,
vt
Eimad3iiii
imagine
immatureness [i ► iatjaanis], c.iturity
zich voorstellen, uit-, bedenken.
ontijdigheid.
[--tjuriti]
onrijpheid;
imago [inieigou] tneerv. imagines
immeasurable [iine3.9rabl] onmeet[inieid3iniz] volkomen insect.
baar
;
onmetelijk;
onpeilbaar.
imbecile [imbisil]zwakhoofdig of idioot
immeasurably[iineprabli]onmeetbaar,
(persoon).
oneindig.
onmetelijk;
imbecility [imbisilitij geesteszwakheid,
immediate[itaidjat]onmiddellijk,00genonnoozelheid.
bliklcelijk, dadelijk; directs; naast(bij
imbibe [imbaib] (in)drinlcen, op-. inzijnd), op halide!' zijild; (op brieven)
zuigen, (in zich) opnemen 5 .
spoed.
imbitter [imbita] verbitteren.
§imbricate [imbrikeit] elkander dak- immemorial [imiingrial]
eeuwenoud.
pansgewijs bedekken (van schalen en
immense [iwells] onmetelijk,oneindig,
schubben).
imbroglio [imbrouljou] imbroglio: ver• greuzeloos, F kolossaal; S magnifiek
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immensity
immensit y [iine:isiti] oninetelijkheid, imtnortelle [imQtel] 0 droogbloem,

rozenkransje.
oueindigheid, eitidelooze nitgestrektheid.
immensurability [imenSurabiliti] on- immovability [fintivabiliti] onbeweeglijkheid.
meetbaarheid.
itnmensurable [finenSurabl] °mime. immovable[imilvabl] aj onbewee.2Iijk;
onveranderlijk, onwrikbaar ; jar onroebaar.
rend, vast ; sb cvs, onroerende of vaste
immerge [imbd3] onderdompelen.
goederen.
immerse [iutOs] in-, onderdompelen,
doopen in, doer verzi nice!' ; mid in, ook : immune [imjiln] immuun : onvatbaar
(voor from).
verdiept in, geheel opgaand in.
immersion [IinbSan] in., onderdompe• immunity [itnjilniti] het immuun zijn
(voor from); onvatbaarheid ; vrijstel•
ling, indooping, verzinking; c; diep•
ling, ontheffing (van from).
gang; X immersie; cv in, het verdiept
immure [iitijita] oinnittren, insluiten,
zijn in.
opsluiten;
inmetselen (als doodstral).
immethodical [fini..Podikal] onmetho•
immutability [iinjfitabiliti] onverander•
discii.
lijkheid.
immigrant Dimigrant3 immigrant : bin•
immutable [itnjiltabl] ,onveranderlijk.
nentrekkende landverhuizer.
immigrate [intigreit] immigreeren : ver- Imogen [imad3In] SH Jinogen.
imp [imp] sb sprint, ent ; kind, duvetshuizen naar een ander land.
kind, rakker; dui vet je ; S drukkersloop•
immigration [imigreiSan] inultigratie,
jongen II F imperialist ; vt inzetten, enter;
landverhuizing.
vergrooten, versterken, aanvullen (met
imminence [itninans] dreigend gevaar.
with).
imminent [imitiant] dreigend, nakend,
[impakt] sb stoot, slag, schok,
'Impact
boven 't hook' hangenci.
botsing.
immiscible [imisib'l] on(ver)meng.baar.
qmpact [Unpaid] vt stooten, drijven,
immission [iiniSaii] inspuiting.
duwen (in into).
imtnit [Unit] inspuiten.
immitigable [iaiitigab'I] niet te ver- impair [inipea] benadeelen, aantasten,
aanpakken,
verzvvakken.
zachten, onvernitirwbaar.
.
immixture [imikstSa] (ver)menging ; impale [impeil] spietsen ; ( ompalen.
impalement Eimpeilnianti het spietsen.
het betrokken zijn (bij in).
immobility [imabiliti] onbeweeglijIc- impalpable Lim palpab'll onvoelbaar,
niet te voelen, ontastbaar2.
heid.
immobilize [itnottbilaiz] onbeweeglijk impanel Eimpanali zie empanel.
imparadise [imparadais] in het (een)
doer zijn, tot stilstand brengen ;
paradijs plaatsen; gelukkigmaken, ver•
(troepen) immobiel waken ; $ (geld) aan
rukken.
de circulatie onttrekken.
immoderate [imodarat] on., boven- imparity [impariti] ongelijklieid.
impark [impale] alperken, oinheinen,
niatig, ouredelijk, overdreven.
insIuiten.
immoderation [finodareiSan] onmatigimpart [impat] vt toe-, mededeelen,toeheid; onredelijkheid, overdrevenheid.
staan, geven; bijbrengen (kenilis); vi B
immodest [iuiodist] onbescheiden; on•
deelen (met to).
behoorlijk, onbetantelijk.
immodesty [iinodisti] onbescheiden• impartial [impaSal] onpartijdig.
heid; onbehoorlijkheid, -onbetamelijk- impartiality [impaSaliti] onpartijdigheid.
heid.
impartible [impatibl] mededeelbaar;
immolate [itnoleit] (op)offereu.
ouverdeelbaar.
immolation [imoleijan] (op)offering;
impassable [impasab'i] onbegaanbaar,
offer.
ontoegankelijk; onoverkomelijk.
• immoral [littoral] onzedelijk ; zedeloos
immorality [imoraliti] onzedelijkheid; itnpassibility Eimpasibilitil, impassibleness [inipasib'Inis] onvatbaarheid
zedeloosheid.
voor eenigen incirtik, ongevoeligneid.
immortal [fingtal] aj onsterfelijle; sb
onsterfelijke (god); them,s, de onsterfe• impassible Einipasiblj onaandoenlijk,
onaangedaan, ongeroerd, ougevoelig,
lijken.
gevoelloos; onvatbaar (voor to).
immortality[inQtaliti]olisterfelijkheid.
immortalize [iingtalaiz] onsterfelijk impassibility [impasibifiti] onaandoenlijkheid enz.; zie impassible.
maken, vereeuwigen,
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impassioned[imparand]ltartstochtelijk,
vurig.
impaste [impeist] kneden, tot deeg,
maken ; dik opsineren (v. kleuren).
impasto [impastou] impasto : niet transparante verflaag.
impatience [iinpeifans] ongeduld(ig•
held); his cv of restraint, zijn tegenzin in (afkeer van) alien dwang.
.impatient [impeiSant] ongeduldig ; cv
for, ongeduldig verlangend naar ; cv of,
afkeerig van, niet kunnende uitstaan of
dolden.
(Dimpavid [inipavid] onvervaard.
impawn [impon] ve•panden.
impeach [impitS] in twijfel trekkers;
verdaclit makes ; beschuldigen, aan•
klagen.
impeachable [impitSabl] beschuldigbaar, Iaakbaar.
impeacher [impitSa] beschuldiger
impeachment[impitSmant]het in twijfel
trekken, verdachtmaking ; (het stellen in
staat van) beschuldiging, aanklacht ; the
soft cv, de zoete beschuldiging (van
verliefd to zijn).
impeccability [impekabiliti] onzondig•
held.
impeccable [impekabl] zondeloos, on.
zondig ; onbet ispelijIc.
impecuniosity [impikjfiniositi] geld.
gebrek, onbetniddeldheid ; geldelijk onvermogen.
impecunions[impikjanias] zonder geld,
court d'argent, onbentiddell, onvertnogend.
impede [impid] verhinderen, belemme•
ren, tegenhouden, beletten.
impediment [impedimant] verhinde•
ring, belemmering, beletsel ; cv in his
speech, spraakgebrek; ceis,legerbagage;
offer (raise) cvs, hinderpalen in den
weg leggen.
impedimenta [impedimenta] X 'eget'•
bagage.
impel [impel] aandrijven, voortdrijven,
•bewegen; aanzetten, bewegen,
impellent [impela ► t] 01 aan•, voortdrij•
vend, drijf...; sb drijfkracht, •veer.
impend [impend] boven het hoofd
Ranges, dreigen (v. gevaar).
impendence [impendans], evency [-ansi] het boven 't hoofd hangen, het
dreigen van een gevaar.
impenetrability [impenatrabiliti] on.
doordringbaarheid, ondoorgrondelijkheld.
impenetrable [impenatrabl] ondoor•
dringbaar, ondoorgrondelijk,

impertinence

Impenitence [impenitans], (,tency [—
tansi] onboetvaardigheid.
impenitent [impenitant] onboetvaardig.
§impennate [impenat] kortvleugelig.
imperative [imperativ] of gebiedenci,
verplicht(end) (voor upon); sb gebie.
dende svijs.
imperator [impareita] imperator,keizer.
imperceptible [impaseptibl] onmericbaar, onwaarneentbaar.
imperceptibleness [impaseptiblnis]
onmerkbaarheid, onwaarneembaarheid.
imperence [imparans] P onbeschaamcl•
held ; onbeschaanide kerel (leeks).
imperfect [impiifikt] aj onvolmaakt,
onvolkomen; Mense, onvoltooici vet - .
leden tijd ; sb imperfectunt : onvoltooid
verl. tijd.
imperfection [impafelcSan]onvolniaakt•
held, onvolkoinenheid ; defect lettertype,
kapotte letter.
imperforate [impbfarat] Met • doorboord, ongeperforeerd.
imperial [impirial] aj keizerlijk, kei•
zer(s)..., rijks...; sb imperiaal (voor ba.
gage op een rijtuig), imperiaalkoffer ; imperiaalpapier ; Napoleonsilc ; keizerthee.
imperialism [limn! ializ'm] keizersmacht ; imperialisme.
[imperialist]
imperialist
keizersge•
zind(e), imperialist(isch).
imperialistic [impirialistik] imperialis.
tisch.
imperil [imperil] in gevaar brengen.
imperious[impirias]gebiedend,heersch•
zuchtig; SH keizerlijk; cv spirit, heersch•
zuclit.
imperiousness [impiriasnis] gebiedencl
optreden; gebiedende noodzakelijkheid ;
heerschzucht.
imperishable [imperiSabi l] onvergan•
kelijk, onverwelkbaar, onverslijtbaar ;
$ Met aan bederf onderlievig,
impermeable [impbmiabl] ondoor.
dringbaar ; cv to air, luchtdicht; c, to
(by) water, waterdicht.
impersonal [impbsanal] aj Met per.
soonlijk ; onpersoonlijk ; sb onpersoon•
lijk werkwoord.
impersonality [impOsanaliti] onper•
soonlijkheid.
impersonate [impbsaneit] verpersoonlijken ; voorstellen, vertolken (een rol).
impersonation [impbsaneiSan] person •
ficatie, verpersoonlijking; voorstelling.
vertolking (v. rol), rol.
impertinence [impbtinans], cycy [-sr,
het Met ter zalce zijn ; otivoegzaantheid
onbeschaamdbeid, onbeschoftheid,
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impertinent Eimpbtinantl Met ter take
dienend, niets net de zaak te waken
hebbend, niet van pas; ongepast, onvoegzaam • onbeschaantd, onbeschoft.
imperturbability
'
[impatiThabiliti] onverstoorbaarheid.
imperturbable [impati)babl] onver•
stoorbaar.
impervious [inipbvias] ondoordring•
baar, ontoegankelijk, Met vatbaar (voor

impotence

ten, behelzen,inhouCen; vooronderstellen; (indirect) te kennen geven of atm.
ditiden.
impo limpouj
S zie imposition.
impolicy [impolisi] onpolitielce of minder politieke handelwijze.
impolite [impolait] onbeleefd, °mei.

impolitic [iinpolitik] onpolitiek of min.
der politiek.
imponderability [impondarabiliti] on.
imperviousness [impbviasnis] ondoor• weegbaarheid.
dringbaarheid, ontoegankelijklieid.
imponderable Eimpondarablj onweeg.
impetigo [impitaigou] impetigo: melkbaar (jets).
korst.
'import [Ming vt invoeren, importeeimpetrate [impitreit] verwerven.
ren; insluiten, aanduiden, te lcennen
impetuosity [itnpetjti•ositi] onstuitnig.
geven; van belang zijn.
heftigheid.
'import [imppt] sb invoer, import ;
impetuous [impetjuas] onstnitnig,
invoerartikelen, invoer; zie ook impor•
ti g.
lance.
mpetusEimpitasjvoortstuwende Icracht, importable [itnp2tabl] invoerbaar.
aandtang, aandrift; vaart, stoot, vlucht. importance[iinpQtans]belang(rijklieid),
impi [itnpi] > afdeeling (bij de Kaffers).
gewicht(igheid), beteekenis.
impiety
gOddelOosheid, on- important [imptztant] belangrijk, van
eerbiedigheid, gebrelc aan pieteit. gewicht (beteek en is), gewichtig (doend).
impinge Eimpind3] stooten, botsen,slaan importation Einip9teiSani invoer, in(tegen on) ; raken•
voerartikel ; invoering.
impious [impias] goddeloos, profaan. importer [impgta] invoerder, impor•
impish EinipiSi duivelsch, cluivelachtig,
tear.
ondeug,end.
importunate [iinp2tjunat] lastig,
implacability [impleikabiliti], impla•
gene , opdringerig.
cableness [impleikah'Inis] onverzoen. importune [impQtjun, imp2tjun] lastig
lijklieid
vallen, overlast aandoen.
implacable [impleikabl] onverzoenlij1c. importunity [impQtjuniti] lastigheid,
implant [implant] (in)planten,zaaien 2 ;
lastig gevraag ;• overlast; onbescheiden
inprenten.
aanhouden, opdringerigheid.
implantation [implanteiSan]
imposable [impouzabl] oplegbaar.
Ong, inprenting.
impose [impouz] vt opleggen, belasten;
implement [itnplatnant] sb gereedschap,
opmaken (zetsel) '• vicv on, imponeeren ;
we.rktuig;
uitrusting; vt van gecv upon, inisleiden, bedriegen ; in de
ree.dschappen voorzien; jar uitvoeren, handen stoppen; be c,d upon, bedot
impletion LimpliSan] vulliug , volheid.
worden; zich late!' bedotten.
implicate Limplikeit] inwilckelett , in• imposing [impotizirl] aj imposant,
sluiten, betrekken (bij in).
poneerencl; bedriegelij1c, ob., stone, cor•
implication [implilceifan]
verwik•
rigeersteen (v. letterzetter); c ■, table,
keling ; gevolgtrekking; stilzwijgencle
galei (v. letterzetter).
conditie; bijbeteekenis; by co), stilzwij• imposition [inipazilan] oplegging; begend ; indirect.
lasting;
straftaak,-werk ; tnisleiding,
implicit [implisit] daaronder begrepen,
bedrog, bedriegerij.
stilzwijgend (aangenomen); onvoor• im possibility [imposibiliti]onmogelijk•
waardelijk; cv credit, faith, blind vet.•
heid ; het oninogelijIce.
trouwen, geloof.
impossible [iinposibl] onniogelijko ; cv
implied [implaid] daaronder begrepen,
of acceptance, niet aan te nemen.
stilzwijgend aangenonien, van zelf spre• impost Eimponsti belasting (ook van
kend, indirect.
renpaard); impost.
implore Eimplcoi bidden, sineeken (oin impostor[imposta]bedrieger,oplichter.
for), afsmeeken, inroepen.
imposture [impostja] bedrog, bedrie•
imploringly Eimplcririlil sineekencl,
I impot, zie ill1p0.
[gerij.
:enply Eitnplaij in (zich) sluiten, bevat• t impotence [intpatans],c ,,tency [-tarsi]

fo).

impotent

sionable.

impression [impreSan] ind

improver
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onmacht,machteloosheid ; onvermogen ;
im potentie.
impotent [impatant] onmachtig, machteloos, onvermogend ; impotent.
impound [impound] (i. e. sellutskooi)
opsluiten ; beslagleggen op (geld enz).
impoverish [impovariS] verarmen, uitputter' (land).
impracticability [impraktilcabiliti] on.
doenlijklieid enz., zie impracticable.
impracticable [impraktikabl] ondoen.
lijk, onuitvoerbaar; onliandelbaar; onbruikbaar, onbegaanbaar.
impracticableness [impraktikablnis]
zie inzpracticability.
imprecate [iniprikeit] afsineeken; ( verxvenschen, vervloelcen ; cv the vengeance of Heaven on, 's Heinels
wraak afs ► neeken over.
iIII preentioii
[imprikeiSan] verwen•
vervloeking.
imprecatory [imprikeitari] ver wenseliend, vervloekend, vloek...
impregnable [impregnabl] onneembaar'2, onoinstootelijk.
'impregnate [impregnate aj doortrokken (van with), zwanger'2.
!impregnate [impregneit] vt bevruchten, bezwangeren ; doortrekken, verzadigen (van with).
impregnation [impregneiSan] bevrtichting, bezwangering ; verzadiging.
impresario [impreizarion] impresario.
imprescriptible [impriskriptibl] onverjaarbaar ; fig ongeschreven, onaantastbaar.
!impress [impres] sb indruk; afdruk(sel), stemper;
13z 0 pressing.
impress [iinpres] vt inprenten'2, stempelen'2 ; (zijn stempel) drulcken op"; op 't
hart drukken ; (een zekeren) indruk waken op, impo ► eeren, tref feu X 8' 0
pressen (voor den diens*
impressible [impresibl] zie impresing ; a f-,
indrulc2 ; stemper ; grondkleur ; driik,
oplage; uitgave, 'rummer (V. courant) ;
F idee.
impressionable [impreSanabl] voor
indrukken vatbaar, gevoelig.
impressionist [impreSanist] impres% sionnist(isch).
impressive Eimpresivii indult( makend,
indriikwekkend, aangrijpend, treffend.
impressment [iinpresmant] X
pressing (voor den diens°.
(imprest [imprest] (aan ambtenaar)
voorgeschoten geld (ook c, money).

iinprimatur [imprimeita],imprimatur 2 .
imprimis [impraimis]in de eersteplaats.
eerstelijk.

'imprint [imprint] afdruk(sel); stempel ; drukkers- of tritgeversnaain op rite!.
blad.
[imprint] drukken, stempelen,
inprenten.
imprison [iinpriz'n] gevangen zetten,
imprisonment [ii priz'nmant] gev-angenseliap, gevangenzetting, gevangenis;
c%, for debt, gijzeling ; cv for life.
levenslange gevangenschap.
improbability [improbabiliti] onwaar•
schij nlijklieid.
improbable [improbabl]onwaarschijn•
lijk.
improbity [improbiti] oneerlijklieid.
impromptu [impromptju] aj geiniproviseerd ; sb improvisatie.
improper [impropa] ongescliikt ; onbehoorlijk, ongepast, onfatsoenlijk, onbetainel ijk; oneigenlijk, onecht (v. brenk en),
onjuist ; an cv house, een berucht
(slecht) huis.
impropriate [improupri-eit] seculariseeren.
Impropriety [impropraiati] ongeschiktheid enz.; zie itnproper.
improvability [imprilvabiliti] vatbaar.
•
beid voor verbetering.
improvable [imprilvabl] vatbaar voor
verbetering ; bebouwbaar.
improve [imprilv] vt verbeteren, beter
maken, verhoogen, veredelen, vervolmaken; tendeerend maken, zich ten nutte
maken ; voordeel trekker uit, bebouwen;
cv the acquaintance, nader 'tennis
the death of..., den dood
maken ;
van ...tot uitgangspunt nemen voor een
stiehtelijke toespraak ; c, the occasion,
van de gelegenheid gebruik inaken ; ook:
oni een stichtelijlce toespraak to houden;
cv them away, off the face of the
earth, (van den aardbodem) doen vet'.
dwijnen ; vr co, oneself, zich volmaken,
vorderen ; vi beter ‘vorden, vooruitgaan;
on of upon, verbeteringen aanbren,
gen in of aan ; ce , on acquaintance,
bij nadere kennismaking winner of nice.
vallen ; he mid on this, liij overtrof
zicli zelf nog.
improvement [imprilvmantj verbetering, beterschap, voornitgang,vordering;
bebouwing ; goed gebruik, voordeel,
stichting.
improver [imprava] verbeteraar ; leerling (in een of ander yak); F queue de
Paris.
2 imprint

improvidence
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improvidence [linprovidans] gebrek er de man voor; he is not N It, hij telt

aan voorzorg of vooruitziendheid, naniet nice, lcomt (als mededinger) niet in
latigheid.
aanmerlcing; c, itself, op zich zelf,
improvident Cimprovidant3 zonder alleen al ; one N in a hundred, op;
voorzorg, islet vooruitziend, zorgeloos. cv that, aangezien; N three days,
improvisation [improvizeifan] impro. over; four feet cv width, 4 voet breed ;
visatie.
C., writing, bij 't schrijven; op schrift;
improvisator [improvizeita] improvi- young mi years, van; zie verder act,
sator.
blind, comparison &; ad
aan (van
improvise [improvaiz] improviseeren. (boot, ministerie), binnen (vats trein);

imprudence [imprildans] onvoorzich• binnen, tehuis ; F (goed) op dreef; aan

tigheid ; onbezonnenheid.
slag (bij cricket); fruit isc,(season),
imprudent Cimprfidanti onvoorzichtig;
nu is het de tijd voor vruchten ; be (N.,
onbezonnen.
at the death, er bij zijn als de vos
impudence [impjudans] onbeschaanid. (bij de vossetijacht) gevangen wordt ;
heid, schaaniteloosheid.
fig bij den afloop tegenwoordig zijn;
impudent [impjudant] onbescliaamd, you are c• ,for it, gij zijt er aan
;
schaamteloos.
F je bent „zuur"; be md with, een wit
impugn Eimpjan3 bestrijden, bekainpen,
voetje hebben bij;
zie breed; .
aanvechten.
cv and out, in en uit, of en aan; als
impuissance [impjil-isans] machteloos.
aj : binnen..; all cv , alles inbegrepett;
heid, onvermogen, impotentie.
sb its: the r■ds and outs, alle sockets
impuissant [impjet-isant] machteloos,
en gaten; alle finesses of details; het
impotent.

ministerie en de oppositie.

impulse limpvlsi, impulsion [Unclip'. inability [inabiliti] onverrnogen, onbe.
fan] aandrijving, aandrift, aandrang, op-

kwaamheid, het niet kunnen.
welling, impulsie, stoot.
inaccessibility Linaksesibiliti] onge•
impulsive [impvlsiv] aj aatidrijvenci,
naakbaarlieid 2 ; ontoegankelijkheid,
voortstuwend, stu w...; impulsief ; sb stowbekliinbaarlieid.
kracht, impulsie; he is all
een ge- inaccessible [inalcsesibl] ongenaalc• voelsmensch.
baar 2 ; ontoegankelijk, onbeklimbaar.
impunity [impjaniti] straffeloosheid; inaccuracy [irakjorasi] onnauwkeurigwith
straffeloos.
heid.
impure [impjaa] onzuiver, onrein; on inaccurate Einakjaratj ontianwkeurig.
knisch•
inaction [inakSgn] wericeloosheid; stilimpurity [inipAriti] onzuiverheid, on
stand.
reinheicr; onkuischheid ; verontreini- inactive Einaktivi werkeloos; niet acging.
-tief ; nonactief ; traag.
impurple [impit)p'1] (be)purperen, pun inactivity [inaktiviti] werkeloosheid,
per(rood) verven.
ledigheid; non-activiteit; traaglieid.
imputable [impjfitabl] dat to wijten is inadequacy Einadokwasij onevenreclig•
(aan to); toerekenbaar.
heid; onvoldoetidheid, ontoereikendheid.
itnputation [impjuteljan] aantijging, inadequate [inadakwat] onevenredig
aanwrijving, beschuldiging.
(aan to); onvoldoende, otitoereiketid.
imputative Eimpjatdtivi toegeschreven, inadequately [itiadolcwatli] onevens.
-gedicht.
redig, onvoldoende, ontoereilcend.
impute [inipjiIt] toeschrijven, wijten, inadmissibility [inadmisibiliti] oliaanaanwrijven, toedichten, ten taste leggen,
netnelijIcheid; niet-toelaatbaarlicid.
aantijgen.
inadmissible El nad isi
onaan timein [in] prep in, tsar, bij, volgens, aan,
Iijic ; niet-toelaatbaar.
op; met ... aan (op); met; over; rod bed- inadvertence [inadvbtonsl,
last, in ballast, zonder lading ; Mr. N. [-tonsi] onachtzaatillieid, onoplettend•
N., new boots (eye glasses, his silk
heid, zorgeloosheid.
hat &) met ...aan (op); drink his health inadvertent [inadvDtant] onachtzaam,
cv a cup, een glaasje op zijn gezoncionoplettend, zorgeloos; onbewnst.
heid drinken;w education (the army), :in-aid-of [in-eid-dv] feest of nit voering
bij; cv extenso, uitvoerig, volledig,
voor liefdadig doel.
gelled en al; lie was r, the forgery, inalienability
°liver•
betrokken bij; he has it ov hilin,hij is
vreentdbaarheicl.
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inalienable [ineiljanabl] onvervreemdbaar.
inalterable [itioltarab'l] zie unalterable.
inamorata [inamorata] geliefde.
Inane [inein] aj ledig ; keg, zinloos;
sb ledige ruimte.
inanimate [inanimat] levenloos, onbezieid.
inanition [inanipn] uitputting (door
ondervoeding), verhongering,.
inanity [inaniti] (zin)ledigheid; zinloos' heicr, zinledig gezegde, banaliteit.
inappetence [inapitans], c•tency [-tarsi] gebrek aan eetlust.
inapplicability [inaplikabiliti] ontbepasselijkheid, onaan wend baarheid.
inapplicable [inaplikabl] ontoepasselijk, onaanwendbaar, niet van toepassing
(op to).
inapplication Einaplii;eiSani gebrek
awl vlijt, te weinig ijver.
inapposite [inapazit] ontoepasselijk,
ongepast.
inappreciable [inapriSiabl] onwaardeerbaar ; verdwijnend klein, te verwaarloozen.
inapproachable [inaproutSab'l] ongenaakbaar, ontoegankelijk.
inappropriate [inaprc upriat] ongeschikt, on g epast.
inapt [inapt] ongescltikt, onbek waam,
niet mdekunnend ; niet ad rein aangebracht.
inaptitude Einaptiljfidj ongeschiktheid.
march [infitS] enten.
inarticulate [inatikjulat]
ongeleed;
Wet gearticulee , d, onduicielijk.
inarticulateness [inatikjulatnIs], inarticulation [inatikjuleiSan] gebrekkige
articulatie, ondwdelijkheid.
•inartifical Einatilifatj ongekunsteld.
i nasmuch [i nazmaptj] aangezien ; cv as,
in zoo verre (als).
ittattention[inatenSan]onoplettendheid.
[iudtentiv] onoplettend, Wet
lettend (op to); niet attent.
inaudibility [inodtbititi] onhoorbaarheld.
inaudible [inedibl] onhoorbaar.
inaugural [intigjaral] inangureel, intree..., in wijciings..; cv address, inau urale rede, openingsrede.
inaugurate [illogjareit]
digen, onthullen, ()pellet' (een nieuw tijd•
perk).
inauguration [inOgjareiSan] inwijding,
inhuldiging.
inauspicious[inospips] onheilspellencl,
ongunstig.

incendiary

in-board [in-bodi
binnenboords.
inborn [inbc, n], inbred [inbred] aan-,
ingeboren, ingeschapen.
inbreed [inbrid] aank weeken ; zie ook

breed in and in.

tincage Einkeid3ISH in een kooi sluiten, opsluiten.
incalculable [inkalkjalabl] onberekenbaar, onbecijferbaar.
incandesce [inkandes] (doen) gloeien.
incandescence [inkandes)ns] (witte)
gloeihitte, gloeiing`2.
incandescent [inkanclesant] aj witgloeiend ; (gas)gloeilicht ; sb
gloeilatnp.
incantation [inkanteiSan] bezwering,
tooverfot mule
incapability[inkeipabiliti] onbekwaamheid, het niet kunnen; jur onbevoegdheid.
incapable [inkeipab'l] aj olibel;waam 2,
ongeschikt ; jar onbevoegd ; cv of, niet
kunnende, in staat °tit ; zicli niet latende ;
sbongeschikte(persoon),F presenthaasje.
incapaciotts [inkapeiSas] niet mint, beperk t.
incapacitate [inkapasiteit] onbekwaani
,oaken (tot for, from); jur otibevoegd
verklaren.
inca paci ty[inkapasiti]onbek was mheid;
insolventie; fir cmbevoegdheid.
incarcerate [inklisareit] gevangen zetten, opsluiten ; c,d hernia, beklenicle
brenk.
incarceration [inkasareiSan] gevangenzetting, opsluiting; beklenuning (bij
bretik).
®incarnadine [inkanodin,inkanadain]
aj vleeschldeurig, rood ; sb vleeschkleur
inkarnaat.
!incarnate [inkanat] aj vleesch gewor(len ; ry fiend, vleeschelijke duivel
God God mensch geworden.
incarnate Eiti,tit:),

vleesch (nensch) doen worden, belicha•
men.

incarnation [inkaneiSan] incarnatie,
vleeschwording, menschwording, belichaming, verpersoonlijking ; zie ook

carnation.

incase [it•eis] zie encase.
incautious [inkops] onvoorzichtige
incavation [inkaveiSan] uithotling.
incendiarism [insendiariz'in] brandStiCliting.

incendiary [insendiari] aj brat dstich•
tend; brand...; fig opt Wend, oproerig;
c.., bontb, brandboui; sb brandstichter;
stokebrand, opruier.
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incognito

incidental [insidental] aj toevallig, bij•
'incense [insens] sb wieroolcs, be
wieroo.cing ; vt bewierooken 2,
komend, bijkolustig; tussclien...; mibu•
-Incense [insens] vt vertoornen ; cvd, siness, bijzaalc; c' remark, ter loops
gebelgd (over at).
gemaakt ; cv to, zie incident; sb bijincensory[insensari] wierookvat.
komstigheid;c,s, bijkomende (on)kosten.
incentive [insentiv] aj aansporend, incidentally [insidentali] toevallig; ter.
loops.
prikkelend ; sb aansporing, prikkel(ing),
incinerate [insinareit] (tot ascii) ve•drijfveer.
brander.
inception [insepSan] begin.
inceptive [inseptiv] aj beginnend, be- incineration[insinareiSan] verbratiding
gin...; inchoatief ; sb inchoatief week- (tot ascii); lijkverbranding.
inceptor [insepta] beginner. [woord. incipient [itisipiant] beginnend;
incise [insaiz] insnijden kerveti; c,(c1)
incertitude Einsbtitjild] oiizekerlieid.
'
[-(d)] ingesneden, gekerfd.
incessant [insesant] aanlioudend, onincision [insi;an] insnijdinv,;
ophoudelijk.
incessantly [insesantli] zonder ophou• incisive[insaisiv](in)snijdencl;m. teeth,
snijtanden.
den ; zie ook incessant.
incisor [insaisa] snijtanci.
incest [insest] bloedschande.
incestuous [insestjuas] bloedscliendig. incisory [insaisari] snijdend 2.
voet = incitation [insiteiSan] aansporing, prilcinch [inS] sb Engelsche duim,
kel ; opwekkiiig.
2i/2 cM. II eiland; cv by c,, by c,es,
claim voor duim ; langzaam aa it, tang- incite [llison] aansporen, prikkelen,op•
wekken ; aan-, opzetten, asithitsen.
zatnerhand ; not an cv, geed duim breed;
a man of Mr. N's mies, lengte ; have incitement Linsaitmantj aansporing,
priklcel.
c,es, een goede lengte hebben; to an cam,
precies, op een Naar; he is every c, a incivility [insiviliti] onbeleefdheid.
gebrek can burgerincivism
op
en
top
een
!seer
;
gentleman, liij is
give a man an coy, and he will take zin of loyauteit.
an ell, als men ieinaiid een vinger geeft, inclemency[inklemansi] onbarmhartig,heid ; barheid, guurlieid.
clan neenit bij de heele hand ; flog one
within an r, of his life, bijna (half) inclement [inklemant] onbarmliartig;
bar, glum
dood ranselen ; vi & vt(zich) duim voor
inclinable [inklainab'1] geneigd, geduim bewegen.
zind (tot to), gunstig (voor to).
inchmeal [injmil] of : by cv,duini voor
stap voor slap ; bij stulcjes en inclination [inklineiSan] helling(shoek);
inclinatie; neiging, geneigdheid.
beetjes.
inchoate [inkouat] aj juist begonnen ; 'incline [inklain, inklain] sb neiging,
belling, opdracht hellencl vlalc.
onontwikkeld.
2incline [inklain]' vi neigen, buigen,
'inchoate [inkou-eit] vt beginnen.
(over)liellen, geneigd zijn (tot, naar to);
inchoative [inlcouativ] aj begin..., aanright c,!, X schui its rents !; vt buigen,
vangs...; inchoatief ; sbinchoatief(werkdoer (over)Iiellen, saint' houden of
woord).
-zetten ; be m.id to, neiging (lust, aanincidence Onsidansj het vallen (van
eeiie Wu of lichtstraal); wijze van tref•
leg) hebbett voor ; genegen zijn oni ;
fen of ralcen ; angle of cv, hock van
aangelegd zijn; cvd plane,hellend vlak.
inval ; area of cv, omvang van de be- inclining [inIclainig] neiging.
teekenis (v. e. woord); sfeer van den inclose[inklotiz],inclosure[inklou3a]
iiivloed of gevolgen (v. lets); cv of a
zie enclose, enclosure.
tax, de verdeeliug eener belasting of include [inklild] insluiten, beheizen, bevatten, meetellen, -rekenen ; ...(not)
pie erdoor getroffen persotien.
...daar (niet) order begrepen; up to and
incident [insidant] aj (in)vallend (v.
straal); tusschen(komend), bijkomend,
including Sunday, tot en met Zondag.
bijkomstig ; toevallig ; fur incidenteel ; inclusion [inklil3an] insluiting.
cai proposition, tusschenzin; cv to inclusive [ink
insluitend ; inge(soms on), verbonden met, eigeii aan,
sloten, daaronder begrepen, inclusief ;
...tneehrengend ; sb gebenrtenis, voorfrom... to... cv , van... tot en 'net...
val, episode, incident; jur servittiut; incog [inlcog] incognito.
the c, is closed, de zaalc is afgedaan ; incogitant [inkod3itant] geclaeliteloos.
painter of
genreschilder.
incognito [inkognitou] incognito.
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incognizable [inico(g)nizabl] onken- incompliant [inkamplaiant] weinig ir-

schikkelijk.
baar (door of met de zintuigen of het
incomprehensibility Einicomprihensiverstand).
incoherence [inkohirans], c,cy [-si] biliti] onbegrijpelijkheid.
gebrek aan samenhang, onsamen- incomprehensible [inkompritiensibl]
onbegrijpelijk.
hangendheid.
incoherent [inkolfirantj onsamenhan- incompressibility [inicampresibiliti]
onsamendrukbaarheid.
gend.
incombustibilityri ► kambvstibiliti], in- incompressible [inicampresib'l] onsacombustibliness [inkambpstib'Inis]
mendrukbaar.
onbrandbaarheid.
inconceivability [inkansivabiliti] onincombustible [inkatubvstibl] niet
begrijpelijkheid.
brandbaar.
inconceivable [inkansivab'l] onbegrijincome [inkam] inkoinen, inlcontsten;
pelijk.
cv maker, geldmaker ; c, tax, inkom- inconclusive[inkanktfisiv]nietafdoend,
stenbelasting, becirijfsbelasting.
niet (weinig) beslissend.
incomer [inkvma] nieuwe pachter of inconformity [inkataginiti] ongelijkhuurder. vortniglieid; zie oolc noncomfornzity.
incommensurability [inkamenSurabi- incongruity [inkan-gril-iti] E inconliti] (onderlinge) onmeetbaarheid. gruence[inkot3gruans]gebrek aan overincommensurable [inkainenSurab'l] eenstemming, ongelijk(soortig)heid, af(onderling) ontneetbaar.
wijking; wanverhouding; ongerijindincommensurate EinkamenSurati on- lieid ; c, of speech, taalfout.
geevenredigd (aan tvith, to); (onderling) incongruous [inkot3gruas] niet overonmeetbaar.
eenstemmend, ongelijk(soortig), onverincommode [inicamoud] lastig vallen , eenigbaar • ongerijind.
store'', hinderer.
inconsecutive [inkonsekjativ] inconseincommodious Einicamoudias3 lastig, quent, onlogisch.
ongemakkelijk, ongerielelijk.
inconsequence [inkonsakwans] onloincommodiousness [inkamoudiasnis] gisdiegevolgtrekking,onsamenhangenctongemakketijkheid, ongeriefelijkheid.
held.
incommunicability[inkamjfinikabilitiJ
inconsequent [inlconsakwant] niet con.
onmededeelbaarheid.
sequent, onlogisch, onsamenhangend
incommunicable [inkamjfinikabl] on- inconsequential [inkonsokwenSal] onmededeelbaar, voor niededeeling niet
belangrijk ; zie ook inconsequent.
geschilct.
inconsiderable [inicansidarabl] onbeincommunicative[inkamjilnikativ]niet
duidend, onbeteekenend, gering.
medecieelzaam (spraalczaani), achter- inconsiderate [inkansidar?t] onbezonhoudend.
nen, onbeciachtzaam, ondoordacht; onincommutable [inicamjittabl] onver- agent, niet zeer kiesch.
anderlijk, niet verwisselbaar.
inconsideratenessEinkansidaratilislinincomparable [inkomparabl] onver- consideration [inkansidareiSan]onbe ,
zonnenheid en, • 7ip fnr on sidcratc.
gelijk,wraos.
!ticornpatELI:P.ty [i..kec11patibiiltl j on- inconsistence[inkansistans],c,cy [-si]
vereenigbaarheid; cv of temper, in- gebrek aan overeenstenuning, onvercompatibilue d'humeur: wederzijdsche I eenigbaarheid, tegenspraak; inconsequentie.
antipathie.
incompatible [inkampatib'1] onver- inconsistent[inkansistant] niet bestaaneenigbaar; geheel (te zeer) uiteenloo- I baar, niet in overeenstemming, onverpend (v. karakters). eenigbaar of in tegenspraak(tnet with);
incompetence [inkompitans] Nicy [-. inconsequent.
si] onmacht, onvermogen(dheid); onge- , inconsolable [inkansoulab'13 ontroostschiktheid, onbevoegditeid.
baar.
incompetent [inicompitant] onmachtig, inconsonancy [inkonsanansi] wanluiongeschikt; onbevoegd (tot to).
dendheid, tegenstrijdigheid.
incomplete Einkamplitj onvolkonten, inconspicuous [inkanspikjuasj riiet opvatlend, niet in 't oog vallend, niet de
onvolledig, niet volledig.
incompleteness [inicamplitnis] onvol- aandacht trekkend, nauwelijks zichtkomendheid, onvollediglteid.
baar; onaanzienlijk.
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dorven ; onomlcoopbaar; niet oingekocht.
inconstancy[inkonstansi] onbestendigheld, onstandvastigheid; ongestadigheid. incorruptibility [inkarvptibiliti] onbederfeliikheid, onvergankelijkheid ; oninconstant [inlconstant] onbestendig,
omkoopbaarheid.
onstaudvastig, ongestadig.
Incorruptible [inkarDptib'l] onbederfe•
inconsumable [inkanstiltnab'l]
lijk, onvergankelijk ; onomkoophaar.
teer.
baar.
incontestable[inkantestib'l] onbetwist- §incrassate [inkraseit] verdikken.
'increase [inkris] vi (aan)groeten, aanbaar.
incontinence [inkontinans], c ■dcy [-Si] wassen, toenenien, zich vermeerderen,
stijgen, zich vermenigvuldigen ; vt doer
gebreic aan zelfbeheersching, niet-ontbonding van of overgave aan zingenot, aangroeien enz.; vermeerderen, vergrooten, verhoogen.
onkuischheid ; cv of the urine, bedIncrease [i;kris] sb groei, aanwas, het
wateren.
wassen, toename, toeneming, verweerincontinent [iukontinant] zich niet be.
heerschend, zich niet onthoudend van of
zich overgevend aan zingenot, onkuisch.

incontinently [inkontindntli] onbetoomd, teugelloos; onverwijld, op staanden voet.

incontrovertible [inlcontravOtibl] onbetwistbaar.

inconvenience [inkanvinians] sb on.
gelegenheid, ongeinak, ongerief ; vt in
ongelegenheid brengen, tot last zijn,
lastig
inconvenient [inlcanviniant] ongelegen,
niet gelegen (lconiend), lastig.
inconvertible [inkanvilnibl] onverwisselbaar, onveranderlijk ; Wet inwissel.
baar (voor into).
inconvincible [inicanvinsibl] (mover.
tuigbaar, onoverreedbaar.
incorporate [inkgparat] aj onlicha•
welijk ; zonder rechtspersoonlijkheid;
zie ook incorporated.

incorporate [inic2pareit] vt tot een

lichaam, een maatschappij waken, inlijven ebij in, with), opnewen (in een
corporatie), rechtspersoonlijkheid verleenen,incorporeeren ; cad, net gemeen•
telijke stadsrechten ; vi zich verbinden
(wet with).
incorporation [in1c9pareiSan] inlijving,
opname, erkenning als rechtspersoon,
incorporatie.
incorporeal [inkmarial]onlichatnelij1c,
oiistoffelijk.
ncorporei ty [inIccpori.iti] onlichamelijkheid, onstoffelijkheid.
incorrect [in karekt] onnauwkettrig, on.
juist ; ongecorrigeerd.
incorrectness [inkarektnis] onnauw•
keurigheid, onjuistheid.
incorrigibility [inkorid3ibiliti] onver•
bet erlijkhei d.
incorrigible [inlr,rid3ibl] aj onverbeterlijk ; sb onverbeterlijke (zondaar,
wisdadiger &).
Incorrupt, n.ed [inlcarDpt(id)] onbe-

dering, (loons)verhooging; 13 nalcomelingschap, (na)geslacht ; on the cv , aangroeiend, wassend, toenemend.
increasingly [inkrisigli] in steeds toe.
nemende mate, (steeds) weer en weer,
steeds verweerderend.
incredibility [inkredibiliti] ongeloofelijkheid
incredible [inkredibl] ongeloofelijic.
incredulity [inkridjuliti] ongeloovig•
held
incredulous [inkredjulas] ongeloovig.
increment [inkrimant] aanwas; toe.
nerving; verweerdering ; (loons)verhooging; unearned cv, toevallige
waardeverhooging (van eigepdommen,
land enz.)
increscent [inkresant] toenemend ;
wassend.
incriminate [inkrimineit] (v. e misdaad) beschuldigen, incrimineeren.
incriminatory [inIcriminatari] beschul.
digend, incrimineerend.
incrust [inkrust], incrustate [inkeDs.
tell] omkorsten ; in leggen (wet with)
incrustation [inkrvsteiSan] aan•, ow.
korsting, lcetelsteen; inlegging, inleg•
werk.
incubate [inkjubeit] vt & vi (uit)broe•
den, broeien ; incubeeren.
incubation [inkjubeiSan] broeding; in.
cubatie (v. ziekte).
incubative [ink jubeitiv] broedend; incubatie...
incubator [inkjubeita] broedwachine,
broeitoestel; uitbroeder.
incubus [Inkjubas] incubus, nachtwer•
rie 2 .
inculcate [inkvliceit, inkaAkeit] inprenten.
inculcation [inkylkeiSan] inprenting.
inculpate [inkvIpeit,inkDlpeit] beschuldigen, aanklagen.
( intuit [ink/At] onbebouwd ; onbe•
sc haa Id.
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incumbency [inkvinbansi] het liggen
op lets, verplichting; het bezitten
van een (geestelijk) anibt ; predikantsplaats.
incumbent [inkumbant] aj rustend (op
on); it is upon you, het is uw
plicht ; sb bezitter van een (geestelijk)
ambt, predikant.
incumbrance [inkontbrans] zie encum-

brance.
incunabulum [itlicjiinabjalatn] wiegedruk.
incur [inkf,] zich op den hals halen,
zich blootstelien aan; c ■-, debts, schulden maker;
expenses, in uitgaven
vervallen ; c, punishment, straf oploopen.
incurability [inkjtirabiliti] ongeneslijkheid.
incurable [inkjiirabl] ajongeneeslijk;
sb ongeneeslij1 ,:e zielce.
incuriosity[inkjuriositi]ltet niet nieuwsgierig zijn; achteloosheid,onverschilligheid.
incurious [inlcjiirias] niet nieuwsgierig ;
acitteloos, onachtzaam ; ottinteressant.
incursion [inkbfan]
incurvation [inlciiveiSan] (crom)buiging, kromming.
;netts [itlkas] aambeeld (het iniddelste
()Ind [ind] Judie.
[gehoorbeentje).
indebted [indetid] schuldig, verschuldigd, verplicht (aan to ...for).
indecency [indisansi] on betamelijkheid,
on wel voeg I ijk, onfatsoenlijkheid, onzed igheid.
indecent [indisant] onbetatnelijk, onvertogen, onwelvoeglijk, onfatsoenlijk,
Onzedig.
indecidious [indisidjuas] niet afvallend
(v. boomer, die de bladeren niet afwerpen), steeds groen.
indecis!en ri:i;;d7i5en -1 besluiteloosheid,
weifelachtigheid.
indecisive [indisaisiv] besluiteloos,
weinig beslissend, weifelend.
indeclinable [indiklainab'l] onverbuigbaar.
indecorous [indikQras, indekaras] onwelvoegelijk.
indecorum [indikgratn] onwelvoeglijkheld.
indeed [indid] inderdaad, in waarheid,
(voor)zeker, waarachtig, wel, dart ook ;
cv!, jawel !, och icon !, werkelijlc ?
indefatigable [indifatigabl] onvermoeibaar, onvermoeid.
indefeasibility [indifizabiliti] onaantastbaarheid, onvervreemdbaarheid.

indeterminable

indefeasible[inclifizabl]onaantastbaar,
onvervreemdbaar.
indefectibility [indifektibiliti] onvergankelijkheid; teilloosheid.
indefectible [indifektib'l] onvergankelijk • nooit falend, feilloos.
indefensibility [indifensibiliti] onverdedigbaarheid.
indefensible [indifensibl] onverdedigbaar, niet te verdedigen.
indefinable [indifainab'I] onomschrijfbaar, Met te beschrijven of order woorden te brengen.
indefinite [indefinit] onbepaald, onbegrensd.
indelible [indelib'I] onuilwischbaar.
indelicacy Eindelikasi] onkieschheid.
indelicate [indelilcat] oniciesch, onvertogen.
indemnification [indentnifikeiSan]
schadeloosstelling, (schade)vergoeding.
indemnify [indeinnifai] schadeloos
stellen (voor from); vrijwaren (voor

against, from).
indemnity[indemniti]vrijwaring; schadeloosstelling, vergoeding; kwijtschelding ; decharge (v. minister).
indemonstrable [indimonstrabl] onbewijsbaar, niet te bewijzen.
indent [indent] vtintanden, (uit)tanden,
insnijden; en relief stempelen; cremailkeret' ; inkerven, inspringen (bij 't drukken); op een formulier bestellen ; in de
leer doen (bij to); sb Eook: indentl
uittanding, insnijding, zigzaglijn ; inkerving, (in)lceep; contract; formulier;
$ bestelling, order.
indentation [indenteifan] uittanding;
inkeping; inkeep; 't inspringen (bij 't
druklcen).
indenture [indenh'a.-tj?j sbziel.ient;
;;:tiij contract verbinden ; in de leer doen.
independence [indipendans] onafhankelijkheid (van of, on); onafhankelijk
bestaan of inkomen.
independency [indipenclansi]onafhankelijke staat,onafhan eid(der kerk).
independent [indipendant] aj onafhankelijk (van of); zelfstandig; met een
onafhankelijk inkomen ; sb independent;
wilde (in de politiek); lid van. een afgescheiden kerk.
indescribable [indiskraibabl] ajonbeschrijfeliik ;alssb:mis,F pantalon,broek.
indestructible [indis-t-roictib'1] onverwoestbaar, onvernielbaar, onverdelgbaar.
indeterminable [indititntinabil] onbepaalbaar.
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indeterminate
Eiltditt)ininot] onbezoo zoo, niets bijzonders, niet veel zaaks;
paald, vaag; besluiteloos.
indifferent ; sb onverschillige.
indetermination[inditinnineiSan]onbe- indigence[indid3ans],c,gency [--d3aitpaaldheid, vaagheid ; besluiteloosheid,
si] behoefte, nooddruft, behoeftigheid,
index [indeks], ineerv. indexes [in- armoede.
deksiz] sb index.; wijsvinger, (hand)• indigene [indid3in] inboorling,
inwijzer ; inhoudsopgaaf ; lijst (v. boeken),
heemsche plant.
lclapper, register ; • teeken ; tongetje indigenous [indid3inas] inlandsch, in(v. weegschaal); stilt (v. zonnewijzer);
heemsch.
exponent, en dan in het meerv. indices indigent [indid3ant] nooddruftig, be[indisiz] ;figaanduiding ; c.0 expurga- hoeftig, arm.
tory, RK (ten onrechte) index (v. ver- Indigested [indid3estid] onverteerd 2,
bodes boelcen): deze beet : cv librorum
onverwerkt (v. leerstof); nog vormeloos.
prohibitorum; vt van een index voor- indigestible [indid3estibl] onverteerzien.
baar ; onverdn,,vbaar.
indi [indi] F aflc. v. indigestion.
indigestion [indid3estjan] sledge spijsIndia [india] Voor-Indie ; Further c%),
vertering.
Achter-Indie.
, iudigestive[indid3estiv] met een slechte
India-berries [india-beriz] Icolckelkorspijsvertering.
rels.
indignant [indignant] verontwaardigd
India-ink
Oostindische inlet.
(over at).
India-man [india-man] Oost-Indievaar- indignation [indigneiSan] verontwaarder.
diging ; an cv meeting, een protestIndian [Indian] aj Indisch; Indiaansch ;
vergadering.
(%.0 club, knots;cv corn, Turksclie tarwe; indignity [indigniti] onwaardige becv
(als de eeudjes) achter el lcaar ; hand eli lig, sma ad , boon, scha ndelij k heid.
cv grass, jute ; cv ink, Oostindische indigo [indigou] indigo ; F blau wkotts.
inkt ; cv meal, maismeel; cv shot, 0 indigotin(e) [indigatin] indigoblauw.
canna ; cv summer, nazomer; cv to indirect [indirelct] niet direct of rechtbacco, opgeblazen Labelia; sb In- streeksch, middellijk, zijdelingsch ; indier ;
direct, slinksch ;(-, object, ineewerlcend
india.rubber[india-rnba] gone-elastiek;
voorwerp ; r..) speech, indirecte rede.
man, F slangenmensch.
indirection [indireicSaii] naar Sil
indicant [indilcant] aj aanwijzend ; sb slinkschheid, oneerlijke practijken.
indice.
indiscernible [indiziftnib'l] Met te onindicate [indikeit] (aan)wijzen, aanduiderscheiden of te onderkennen (iets).
den, aangeven, §indiceeren ; wijzen op, indisciplinable
voor
beduiden; c,d horsepower, indica.
gees tucht vatbaar, tuchteloos ; onbuig.
teurpaardekracht•
baar,
indication
aanwijzing, indiscreet [indislcrit] onvoorzichtig,
aanduiding, teeken; §indicatie.
onbezonnett; indiscreet: loslippig.
indicative [indikativ] aj aantoonend ; indiscretion EindiskreSani onvoorzich.
sb aantoonende wijs.
tig,heid, onbezonnenheid; indiscretie.
indicator [indikeita] indicateur, aan- indiscriminate [inclisicrintinat] niet
Bever, (aan)wijzer,
verkiikker; strekonderscheiden ; zonder oncierscheid of
spier van den wijsvinger.
in den blinde toegepast (verleend); door
indict [indait] aanklagen, beschulciigen.
elkaar gebruild ;
zonder onderindictable [indaitabil] jur strafbaar,
scheid.
crimineel.
indispensability [indispensabiliti], inindiction [indikSan]
[indispensalfinis]
dispensableness
L indictie:
tijdperk van 15 jaar ; aankondiging, pro•
onverinijdelijklieid,noodzakelijicheid;onclaniatie•
misbaarlieid.
indictment [indaitmant] rechterlijke indispensable [indispensab'l] ajonveraanklacht; (aide van) beschuldiging.
inijdelijk, noodzakelijk, onnlisbaar; als
Indies [indiz] the
sb
oinnisbare (niet voor recutindifference [indifarans] onverschillig.
teering in aannierking Icomende) per.
neid • onbelangrijklieid.
sonen.
indifferent [inclifarant] ajonverschillig indispose Cindispouzi cThgeschikt, on(voor to), van gee of weinig belang ;
passelijk of aficeerig inalcen (van from,
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towards), onwelwillend stemmen (jegens in•door [indga] blither], huiselijk ;
relief, annhuisverzorging ; cv work,
towards).
indisposed [indispouzd] niet gedispo- ihuiswerk (v. dienstbode).
neerci; ougesteld; ongezind; c , towards, indoors [ind2az] binnen(shuis).
indorse [ind9s] endosseeren.
niet weigezind.
geendosseerde,
indisposition [indispaziSaii] ongesteid- indorsee
held; onwelwillendheid, ongeneigdheid; indorsement Linci_csniantij enclossenient.
indorser [indcsd; endossant,
aikeerigheici (van to, towards).
indisputability [indispjutabiliti] onbe• indratight, indraft [indrait] inhalatie ;
binnenstrooming.
t wistbearheid.
indisputable [indispjutabl] onbetwist- ' indubitable Eindjabitdbl) onlwijfel•
bear.
bear.
indissolubility [indisoljubiliti] ouop. induce Eindjusj bewegcn, nopen ; to
weeg brengen, aanteicling geven rot, •a
losbaerheid, ouverbreekbaarheid.
zich slepen ; afleiden, 'besluiten ;
indissoluble [indisaijub'l] ouoplosbaar,
duceeren ; overbrengen (op ott); zte ook
onverbreek bear.
introduce.
indissolvable [indizolvabl] onoplosbear, onverbreekbaar.
inducement [indjasinant] aanleiciing,
aanspOring, drijiveer ; loktniddel.
indistinct [indistitIkt] onduidelijk, verward.
induct [incivIctl inleiden, introduceeren,
aanstellen, installeeren (in into); beeti,
indistinctness [indistit3ktnis] onduidetigen (in geestelijk anibt); fig inwijLiett
verwardheid.
inductie.
[indistit3gwijobl] inductance [induktans]
indistinguishable
niet to onderscheiden.
induction [inciukSan] inleiding, introductie ; aanstelling, installatie, bevestiindite [inclait] opstellen, schrijven; voorinductie ; c,
zeggen, dicteerett.
gir d;; gevolgtrelcking ;
inductiekios.
coil,
individual [individjual] aj individueel,
op zich zelf (staand), afzonderlijk, enkel, inductive [indoktiv] inleidend, bewegevolgtrekkend uit
geed; inductief
eenig ; sb enkelwezen; eenling ; perinductie...
waargenomen feiten ;
soon ; ittdividu.
inductor : opwekindividualism Eindividjualizimi ilidivi• inductor [indvicta]
ker van inductieelectriciteit.
dualisme (tegenover communisme).
individuality [individjualiti] indivi- indulge [indzild3] vt toegeven, toestaan,
zijn zin geven ; zich overgeven aan ;
dualiteit, (eigen) persoonlijklieid.
oneself
individually [individjuali] individueel,
a hope, zich vleien met ; vr
(elk) voor zich of op zich zelf, een your
in, zich overgeven aan ; vi c.. in (with),
zich de weelde veroorloven van, zich
een,(ieder)voor zijn persoon,persoonlijk.
(iets) permitteeren.
indivisibility [indivizibiliti] ondeelbaarheid.
indulgence [indvId3ans],
bevredihet zich overgeven (aan
indivisible [indiviziblj
oncleelbear
ging 'ye:: ,;;) , ins,..hilcicenjklieid, toe'(deeltje).
Lindou-britan] El Indo(•
geeflij‘kheid, toegevendheid ; guns], RK
Europeaan); Eng. . sinjo.
dispensatie, allaat.
Indo-China [indou-tSaina] Indo-China. indulgent [induldpnt] zich overgevende (aan of); inschilckelijk, tuegeefliji , ,
indocile [indousail, indosil] onleerongezeglijk.
toegevend.
indocility [indosiliti] onleerzaantheid, indurate [indjureit] vi (zich) verharcien,
ongezeglijklieid.
verstokken, verstokt worcien ; vt verharden, verstokt maker.
indoctrinate [indoktrineit]onderwijzen
(in in); c, with, inprenten, inwijden in. I induration [indjureiSan] verharding ;
Indo-European [inclou-jfiropian] aj i knobbel ; verstokking.
Indo•europeesch, Arisch ; sblittio•Euro- industrial [industrial] aj industrieei,
peann, Arier.
industrie..., nijverlieids...; c, school,
indolence [inda13ns] traagheid, vadsigambachtsschool (voor ven.yaarloosde
held ; §pijuloosheici (v. gezwel).
kinderen); sb inclustrieel ; c,s,industrie•
indolent [iliddldrit] traag, vadsig ; § pijn•
papier, -aandeeien,
industrialist[incitpstri3list] industrieei.
loos (v. gezwel).
indomitable [inciotnitabl] ontembaar, industrious Ilinds/strias] werkzaam,
onbedwingbaar.
nijver, ijverig, vlijtig.
Fngelsell,

21
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industriously [indpstriasli] zie indus• inert [in6t] log, loom, bewegingloos,
i traag'2.
trious ; ook : opzettelijk.
industry [indvstri] naarstigheid ; nijver- i inertia [int)Sid] traagheici 2.
inertness [initnis] Ioglieid,
held, inclustrie; soars: opzet.
®iudwell [indwel] huizen of zetelen in. f bewegingloosheid; traagheid 2.
inessential [inisenSal] niet essentieel.
®indweller [indwela] inwoner.
inebriant [inibriant] dronken nakend inestimable [inestiniabl] onschatbaar,
i onwaardeerbaar.
(middel).
inebriate [inibriat] aj beschonken, inevitability [inevitabiliti]onvermijdelijkheid.
dronicen; sb beschonkene, dronkeinan;
cvs act, dranlcwet.
inevitable [inevitabl] aj onvernifjcle.
lijk; sb onverinijdelijk iets;r,s,F vaste
', inebriate [iiibri•eit] vt dronken mai inexact [inegzakt] onnauwiceurig, ondronken.
inkeebu'. riation
I joist.
inebriety [inibrai-iti]
f scliap.
inexactness [inegzaktuis] onnauwinedible [inedib'l] oneetbaa-.
keurigheid, oujuistiieid.
inedited [iueditid] onuitgegeven ; onge[inekskjfizabl] onverinexcusable
redigeerd (gepubliceerd).
schoonbaar, onvergeeflijk.
ineffable [inefabil] of onuitsprekelijk;
inexecutable[ineksekjutabl]onuitvoerits sb : cvs, F pantalon.
baar.
ineffaceable [inifeisabl] onuitwischinexhaustible [inegzostibil], inexbaar.
ineffective [inifektiv],c,fectual [-fek- I haustive [ine:. ,;zostiv] onnitputtelijk,
tjuat] zonder uitwerking, niets uitwer- inexorable[ineksorabl]onverbicidelijk.
kend; geen effect inakend. ' inexorability [inelcsarabiliti] onverbidcfelijIcheid.
inefficacious [inefilcei_ras] ondoeltref•
inexpediency [inekspidiansi] ondoel•
fend.
matigheid, ongeschiktheid, ondienstiginefficaciousness [inefikeiSasilis], inheld, ongelegenheid.
e?ficacy [inefikasi] ondoeltreffendheid.
inefficiency [inifiSatisi] onbritikbaar• inexpedient[inekspidiant]ondoelmatig,
Reid & zie inefficient.
minder doeltreffetid, ongeschikt, oninefficient [inifiSant] ongeschikt, niet
dienstig, ongelegen.
competent, onbruikbaar; geen (onvol- inexperience [inelcspirians] onervarendoende) effect sorteerend.
held.
inelegance [inelag,ans], coicy [-si] on- inexperienced [inekspirianst] onervabevalligheid, ousierlijklieid. inexpert [inekspbt] onbedreveti. [rep.
inelegant [inelagant] onbevallig, on• inexpiable [inekspiabl] tiiet te boeteti;
sierlijk, diet wool, niet elegant. onverzoenlijk.
ineligible [inelid3ibl] aj del verkies- inexplicable[ineksplikab'l]onvericlaarbaar; otiverkieslijIc; he
ongebaar.
wenschte partij; ais sb c•s, ongeschikte, inexpressible [inekspresibl] of outfitongewenschte, niet in aanmerking,
sprekelijk; sb in: c.s, F pantalon.
mende catididaten.
inexpugnable [ineksppgnabl] (moverineluctable [i ► ilDictab'l] waaraan men
winbaar, onneembaar.
[inekstiggwiSabl]
zich niet can ont ,,vorstelen, onvermijde- inextinguishable
iii k.
onblusch haat. , onleschbaar,onbedaarlijk.
ineludible [iniljaciab'l] otiontwijkbaar, inextricable [inekstrikabl] onontwarinenarrable [ininarabl] onzegbaar.
baar, niet te outwarrea; onontwijkbaar.
inept [inept] onzinnig, ongerijmd.
Inez Eaiiiiz]. Agnes.
ineptitude [ineptitjild] onbekwaam• infallibility [infaiibiliti]onfeilbaarheid;
held; onzinnigheid, ongerijmdheid.
onbedrieglijkheicl.
inequality
ongelijkheicl; infallible [infalib'l] onfeilbaar; onbe•
oneffenheid; onvermogen (out to).
drieglijk.
inequitable [inekwitdbl] onbillijk.
infamize [iufaiiiaiz] in schaude breninequity [inekwiti] onbiliijklleicl.
gen, onteeren.
ineradicable Einfraclikoh'ij onuitroei• infamous [infamds] schandelijk; be.
hoar.
rucht ; jur eerloos.
inerrabillity[inerabilitilonfeilbaarheid. infamy
schande(lijkheid);
[infami]
inerrable [ineubl] onfeilbaar.
schanddavi; jur cerloosheid.
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infancy [infansi] kindsheidt!; minder. infidelity [infideliti] ongeloof; ontrouw.
jarigheid.
i infiltrate Lnifiltreit] vi inzijgen, doorinfant [infant] sb zuigeling (ook : co in
sijpelen, langzaam doordringen of doortrek ken ; vt laten doorsijpelen.
arms); kind ; jur onmonclige, minderjarige; infante; the
Jesus, het kin- infiltration
inzijging,
[infiltrelian]
deice jezus ; aj jong ; jettdig, opkomend.
doorsijpeling.
infanticide [infantisaid] kiiidertnoord ; infinite [infinit] oneindig.
lcindermoordenaar.
infiniteness [infinitnis] oneindigheid,
infantile [infantail], rvine [-rain]
eincieloos ► eid.
derlijk, kinderachtig,
infinitesenial [infinitesimal] oneindig
infant-like [infant•lailc] kiuderiijlc, kin.
Hein (1c.vantuni).
derachtig.
infinitive [infillitiv] onbepaald(e wiis)
infantry [infantei] voetvolk, infanterie; infinitude [infinitjud] oneincligheid, onkinderen;
infanterist.
begrensdlieid, oneindige
infant-school [infant-slcill] bewaar- infinity [infiniti] zie infiniteness.
school .
infirm [infit)in] zwak, ziekeiijk ; onvast,
infatuate [infatjueit] verzot !oaken ;
weifelend.
verdwazen.
infirmary [infbmari]zielcenhuis; zielcen•
infatuation [i,fatj ► eiSan] dwaze voorzaal (v. school 8).
ingenomenheid ; verd waasheid.
infirmity [infbmiti] zwakheid, zwakte,
infeasible [infizab'l] ondoeulijk, omit•
ziekelijkheid ; onvastheid.
voerbaar.
Infix _[infiks] vt inzetten, vastmaken,
infect [infelct] infecteeren, aansteicen,
bevestigen, inplanten 2, inprenten; vast•
besinetten ; bederven, verpeste ► (door
zetten.
ivith).
sb infix, tussclienvoegsel.
infection [infelcSan] infectie, aansteking, inflame [i ► fleini] vt doen ontbranden
besmetting ; becierf, verpesting•
of ontvlaminen ; doen gloeien of Waken,
infectious [infelcSas] besmettelijk 2, ann.
verhitten (het bloed), (doen) ontsteken 2 ;
stekeliik 2 ; cv matter, smetstof.
vi ontvlainmen, ontbranden, vuur vat.
infectiousness [infekSasnis] beshiette•
ten, ontsteken 2.
lijkheid, aanstekelijkheid.
inflammability [inflaMabilitil ontvlam.
infective [infektiv] zie infectious.
baarheicl.
infelicitous [infitisitas] del gelulcicig inflammable [inflaniab'l] aj ontvlain•
(gekozen),
base, brandbaar ; sb licht brandbare stof.
infelicity [infilisiti] het niet gelulckig inflammation [inflatneiSan] ontvlam.
zije, rampzaligheid.
ming, ontbrandiiig, ontsteking.
infer [inffil besluiten, afleiden,opmaken. inflammatory [inflaniatari] verhittend,
inferable Liiiffirabl, infarab'll zie in.
ontstekend ; ontstekings...; opruiend.
ferrible.
inflate [infleit] opblazen 2, opgeblazen
inference [infarans] gevolgtrekking.
maken ; oppompen (Pets); (kunstinatig)
inferential [infarenSal] afleidbaar.
opdrijven.
inferior [infiria] aj minder, lager, on- infInticn;
j het opblazen of vol.
dergeschi ;
onpo.vipen (met lucht); (kunstmatige) op.
drstr:; -',,g; be ev to, oolc : onderdoen
drijving ; opgeblazenheid.
voor; sb mindere, ondergeschikte.
inflator [infleita] fietspomp.
inferiority [infiri• oriti] ininderheid, in- inflect [infield] (om)buig,en, verbuige11 2 ;
ferieure kwaliteit, minder waardigheid ;
Jeen halven loon verhoogen of vet . ondergeschiktheid.
lager.
infernal [inffsnal] aj helsch,duivelsch; inflection [inflelcian] buiging ; verbuiF afschuwelijk; sblielbewoner ; helsche
gi ► g.
machine.
inflective [inflektiv] buigbaar.
inferrible, inferrable [it ► fbribl] wat inflexibility [infleksibiliti] onbuigbaarmen als gevolg lean afleiden, afleidbaar.
heid, onbuigzaamheid.
infertile [infiitil] onvruchtbaar.
inflexible [i ► fleksibl] onbuigbaar ; on.
infertility [inflAiliti] onvruchtbaarheid.
buigzaam.
infest [infest] ouveilig maken ; verpes• inflexional [inflekfanal](ver)bnigings...
teri.
inflict [inflikt] opleggen (een straf);
infidel [infidal] sb ongeloovige; aj on(een slag) toebrengen (aan upon); does
geloovig.
ondergaan.
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infliction EinflikSan] teL toebrengen of
doeii ondergaan ; (sfraf)oplegging, straf,
kwelling, i ► arteling.
inflorescence [infloresans]
bloeiwijze; bioei
invloeci
sb
,2 (op
influence [influans]
upon, over, with); inwerking; f in
fluentie ; be under the cam , F in Icennelijken staat zijn (van drotikenschap);
have c, with, invloed liebben op, lets
vertuogen bij; vt invloed hebben op,
beinvloeden, influenceeren.
influent [influant] aj invloeiend ; sb
zijrivier.
influential [influenfal] invioedrijk.
influenza [influenza] griep; Russian
influenza.
influx [inflvks] instrowning, toevloed.
inform [infg ► i] vt vortn geven aan ;
c%., of, in kennis stellen inet, bericht
geven van, berichten, tuelden ; c%. , with,
tnededeelen, verleenen, doordringen van
(een hoedanigheid); vi & vu bericht zen(len ; onderrichten ; cv against, aangeven, aanlclagen.
informal [infgnial] niet regeltuatig;
onceren ► onieel, net officieel, fandliaar.
informality [infotnaliti] infornialiteit,
onregelinatigheid in den vorni.
informant [infg.ntant] zegsinau ; Caaiik lager.
information [infqateiSan]kennisgevitig,
oncier-, naricht, bericlit ; kennis, kunde;
inlicitting(en);aanklacht, beschuldiging;
for the c, of, tot naricht van.
informative [itifqtnativ] leerzaaui.
informer [inignia] aanbrenger, aanklager ; common cv, aaubrenger.
informing [itifginit3] vorining (van liet
karakter).
infract [infrakt] zie infringe.
infraction [infrakfan] (in)breuk, verbreking, schennis.
infra dig. [infra-dig] benedeti iemands
waardigheid, ongepast.
infrangible Einfrand3ibiljon(ver)breekbaar, onsciiendbaar.
infrequency [infrikwansi] zeldzaainheld.
infrequent [i n frik want] zeldzaaln
zeId en.
infringe [infriti4] (ver)breken, overtreden (een wet), schenden.
infringement [infrind3ment] verbreking, overtreding, schennis.
'infuriate [infjilriat] aj razend, woe(tend, dol,
•=infuriate [intjurieit] vt razend (woe, dend, dot) 'makers.

► , inboezetnen,
bezielen (wet, with); laten trekkeu ; t.'. iufuseeren.
infusibility Einfjfizibilitij onoplosbaarheid ; onsineltbaarheid.
infusible [infjuzibl] onoplosbaar ; on
sineltbaar.
infusion [infj/t3an] ingieting,ingeving;
aftreksel, § infusie.
infusoria [infjusgria] infusiediertjes.
ingathering [ingaoaril] liet binnenhalen (v. oogst), inzanieling. •
ingeminate[ind3ewi ► eit] verdubbeleu;
herhalen.
ingenious [ind3inios] vindingrijk, ver•
nuftig, geniaal.
ingeniousness [indziniosnis] vinding•
rijltheid; vert ► titt(igheid), genialiteit.
ingenuity [ind3injuiti] zie ingenious.

infuse [i ► fjuz] ingiete

ness.
ingenuous [ind3enjuas] ongekunsteld,
openhartig ; natutirlijk; ( verl ► even,
ingenuousness [ind3enjuastiis] ongekunsteld ► eid, opreclitlieid, open ► artigheid.
ingestion [ind3estSan] inbrenging, opnettling (in de ntaag).
ingle [irig'1] vuur, based ; c,-nook, het
hoei(je van den haard.
inglorious Einglcriasi roendoos; an c,
flight, 'n schandelijke viticht.
ingoing [ingou-iii] aj intreclend; sb
(a in bts)aa n va a rd v.
ingot [ingdtl baar,sAaaf;
steel, vlo‘ei•
[staal.
ingraft Ci ► graft; zie cif raft,
'ingrain [ingrein] aj iiI Cie wol geverfd , .
"ingrain [ingrein] vt in de wol verve'; ;
doortrekken.
ingrate [ingreit] of ondankbaar; sb
ondankbare.
ingratiate [ingreiSi-eit] vt in de gutist
brengeu (bij tvills);,, oneself with,
zich beinind inaken of trachteh in to
dringen bij.
ingratitude [ingratitjud] ondankbaarheid.
ingredient [ing,ricliont] bestanddeel, in
gredient.
ingress [ingres], ingression [ing,reSan]
toegang.
inguinal [itlgwinal] van de lies; cv
hernia, iiesbrenk.
ing'ulf [ingoll] verzweigen.
ingurgitate [ingbd3iteit] instokken,
verzwelgen.
inhabit [inhabit] bei.vonen, wonen in.
inhabitable [i ► liabitabl] bewoonbaar.
inhabitant [inhabitant] in-, bewoner.
inhabitation [inhabiteiSanj bevvoning.
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stap of stoot, initiatiei; aj beginnencl,
inleidend, eerste.
inwijdings...;
[iniSiatari]
initiatory
eerste.
ook:
inject [inci3eIct] inspuiten;
net bloed beloopen.
injection [inci3eltfan] inspuiting.
injudicious [inci3udifas] onoordeelkundig, otiverstandig.
injunct jinci3pOtli F gelasten.
injunction [indwrilcSan] uitdrukkelijk
bevel, last, gebod ; jar injunctie; lay
strong r■ds upon him to..., hem streng
op 't hart drukken om...
injure [ind3a] benadeelen, verkorten,
onrecht aaudoen, verongelijken, kwaad
doer, k wetsen, krenlcen, bedervene ;
ook beleedigd.
injurious [ind3ilrias] nadeelig,schadelijIc ; beleedig,end, Icrenkend.
injury [ind3ari] nadeel, onrecht, verongelijking, IcWaad, letsel, schade.
injustice [inci3nstisj onrechtvaardiggeen recta latest
held ; do one an
wedervaren.
ink [it-lk] sb inkt; vt inkten.
ink-bottle [itlk-bot'l] inktflesch; inkt.
inker [igka] inktrol ; inkter.
ink-eraser Ladle-ireiza] radeergumtni.
inkthoorntje;
ink-horn [itlk-hon]
terms, stadItiswoorden.
lievnd,thuma. inkle-weaver [it3kl-wiva] passementwever.
inhumanity [inlijumaniti] onmenschelijkheid.
inkling [irilclitl] aanduiding, flauw vermoeden, Ahnung ; get an (N.), ergens de
inhumate [inhjanteit] begraven.
lucht van Icrijgen.
inhumation [inhjumeiSan] begraving,
(.., splasher [-ink-slinger
begrafenis.
splaSa] S inkt-wellusteling (van de kraut).
inhume [inhjam] begraven.
[itlkstand]
inktkoker.
inimical [inimikal] vijandelijk,vijandig.. inkstand
(gezind), strijdig (met to).
ink-well [idle-wel] inktpot, inktkoker.
z.„
inktachtin.
inimitability [inimitabiliti] onnavolg- inky
mart als inlet.
baarheid.
Linitnitabl] onnavoigbaar. inlaid [inleici] ingelegd (linoleum).
iniquitous [inikwitas] onrechtvaardig, inland [inland] aj binnenlandsch; ad
onbillijk; ong,erechtig, snood.
landwaarts.
iniquity [inikwiti] ongerechtigheid, on- Inland-town [inland-taus] landstad.
billijkheid snoodheid.
inlay [inlei] vt inleggen.
initial [iniSal] aj eerste, voorste, be- Inlay [inlei] sbingelegd werk,inlegsel.
gin..., aanvangs...; sb eerste letter, hoofd- inlet [inlet] ingang, opening, weg ; gent,
fetter, voorletter, initiaal ; vt met (de)
inham, inzetsel.
voorletters merken, teekenen ; para. cjin1y [inli] inwendig, innig.
inmate [itimeit] (tnede)bewoner, huisfeeren.
genoot; inzittende.
Initiate [inifi-eit] vt inwijden, een begin maken met.
inmost [inmoust] binnenste ; geheimste.
Initiate [inifiat] aj & sb ingewijd(e). inn [in] sb herberg, logement ; Inns of
Court, de vier colleges van rechtsgeinitiation [iniSi-eijan] inwijding; inileerden, die juristen tot de balie kunnen
tiatief; intreegelcl.
toelaten; Inns of Chancery,
initiative EiniSiativi sb begin, eerste

inhalation [inhateiSan] inademing, inhaiatie.
inhale [inheill inademen, inhaleeren.
inhaler [inhei la] inademende; inhalatietoestel.
inharmonious [inhamounias] onwelluidend, wanInidend.
inhere [inhia] (ten uauwste) verbonden
zijn of samenhangen met.
inherence [inhirons] innerlijke onafscheidelijke salnenhang, inhaerentie.
inherent [inhirant] innerlijk onafscheidelijk verbonden, inhaerent
inherit [inherit] (over)erven.
inheritable [inheritab'l] (over)erfelijk,
inheritance [inheritans] overerving;
erfenis, erfgoed.
inheritor [inherita] erve, erfgenaam.
inheritress. [inheritors], c, trix[-triks]
erf gen anie.
inhesion [inhi3an] inhaerentie
inhibit [inhibit] verbieden, verhinderen,
stuiten, betetten.
inhibition [inhibifan] verbod ; stinting;
jurinhibitie; schorsing (v. e. geestelijke).
inhospitable [inhospitabl] onherbergzaani, ongastvrij.
inhospitableness [inhospitab'Inis], inhospitality [inhospitaliti] onherbergzaantheid, ongastvrijheid.
inhuman [inhjfitnan] onmenschelijk.
inhumane [inlijumein] niet mensch ,
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oude colleges der studenten in de rech- inopportune [inopatjati]ontijdig,mige•
legen.
ten; vt Ciluisvesteu, herbergen.
inordinacy [ingdinasi] ongeregeldheid,
innards [inadz] P bitinenste.
buitensporigheid.
inn'ate [knelt, touch]
aangeboren.
innavigable[inavigatfl] onbevaarbaar. inordinate [inglinat] ongeregeld; overinner Lind] aj inwendig, bsrmcizst ; dreven, bovetimatig, buitensporig.
refresh one's cvman, deft inweadigen inorganic [incganik] onbewerktuigd;
anorganisch.
menscn; the cv office, het prive Icantoor ; the N., signification de verbor- in-patient[in-peiSant]inwonend patient.
gen beteekenis; sb schot in ,den wittea inquest [inkwest] onderzoek, navorsciung; coroner's (v, gerechtelijIce lijkring om de roos.
schonwing ; the great (last) ev , het
innermost [inamoust] binnenste.
Iaatste oordeel.
innervate [inhveit] de zenuwen spannen, een noogere zenuwwerking geven. inquietude [iiikwai-itjud]ongerustheid.
inning [iuni] het bi ► nenhalen (van den inquirable [ink wairabl] voor een
recluerlijk onderzoek vatbaar.
oogst); cvs , aangeslibde grond ; beurt,
beitaalde putiten (bij het cricketspel); inquire [iiikwaia] vi navraag doen,(na)get one's r,s, ook aan de beurt koineif2 ; vragen, intornieeren, onderzoeken ; cv
he was having his cvs, zijii haan after, vragen (informeeren) naar; cv
kraaide victories nu was hij aan de beurt,
at N's, inliclttsnge i bij N.; cv for, vragoed aan 't verdienen enz.
gen naar (een artikel); cv into, widerzoeken; c, of a neighbour, inlichting
inn-keeper [in-kipa] herbergier.
innocence [masons] onscituld, arge- inwinnen bij een buitr (ointrent about);
c, within, inlichtingen alder verlcrijg,
loosheid, eenvotidigheid.
baar; vt vragen naar; onderzoeken.
Innocent [inasant] Innocentius.
innocent Linasamj aj orischuld4,Y, on- inquirer [in k %vaira]vrager, ond erzoeker.
schadelijk, argeloos; cv of windows inquiry [ink wairi] vrang, onderzoek,
(wit), zonder ramen (geest); sb onscnul- navorsching; aan-, navraag.
ditze; tonnoozele.
inquiry-office [inkwairi-ofis] inforInnocents' day [ingsants-dei] het feest m itiebureau.
vii de onnoozele kinderen, 28 Dec.
inquisition [ink wiziSan] onderzoek, nainnocuity [inokjuiti] onschadelijklieid. vorsching; inquisitie.
innocuous [inokjuds] onschadelijk.
inquisitive [inkwizitiv] onderzoekend,
innominate [iii(n)oininat] naamloos;
nienwsgierig.
e, bone, heupbeen.
inquisitiveness [inIcwizitivnis] nien wsinnovate [inoveit] nieuwigheden in- gierigheid.
voeren.
inquisitor [inkwizita] onderzoeker,
innovation [inoveiSaii] invoering van
dervrager; rechter van onclerzoelc, innieuwigheden, nieu,vigheid; c ■-ds, jonge
quisiteur.
takken en bladeren.
inquisitorial [inkwizitarial]
innovator [inoveita] invoercter van
inquisitie...
Men wigheden.
inroad [inroud] vijandelijke inval ; ininnoxious [in(n)okSas] onschadelijk.
breuk ; fig hap (nit kapitsal enz.).
innuendo [inju endou]sb toespeling, in- inruption [itirDpSan] bintienstrooming,
sinuatie; vi toespelingen waken, insihet binnenvallen; doorbraak (v. vernueeren.
dedigrinswerk).
innumerable [in(n)jilinarabl], mime- §insalivate [insaliveit] met speeksel
vermengen.
rous [-aras] ontelbaar, talloos.
inocupation[inokjupeiSan]ledig-zitten, insalubrious [insaljfibrias] ongezond.
werkeloosheid.
insalubrity [insaljabriti] ongezondheid.
inoculate [inokjaleit] (in)entee.
insane [insein] krankzinnig.
inoculation [inokjulciian]
insaneness [inseinnis], insanity [insainoculator [inokjaleita] (in)enter.
niti] krankzinniglieid.
inodorous [inoudaras] reukeloos.
insatiable [itiseiyiab'll, insatiate [ininoffensive [inafensiv] niet beleedigend;
seiStat] onverzadelijlc.
onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig. inscribe [inskraib] in of opschrijven,
•
•, graveeren, prenten in ; opdrainofficial [inatiSal] Met officieel.
griffen-,
inoperative [inoporativ] buiten wergels (eels bock); beschrijven in (een
king; zonder uitwerking.
cirkel enz.).
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inscription [inskripSan] inschrijving;
in-, opschrift, titel, opdracht.
inscrutability [inskratabiliti] ondoorgronclelijkheid, onnaspeurlijkheid.
inscrutable [inskriltabl] ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk.
insect [insekt]
insecticide [insektisaid] insecteupoeder of .preparaat.
insecure [insikjcia] onzeker, onveilig.
insecurity [insikjariti] oiizekerlieid, on.
veiligheid.
insensate [insensat]zinneloos,onzinnig,
gevoelloos.
insensibility [insensibiliti]ongevoeligheid; gevoelloosheid ; bewusteloosheid.
insensible [insensibl] on gevoelig (voor
of, to); gevoelloos ; bewusteloos
insensibly [insensibli] onmerkbaar;
zie ook insensible.
insensitive [insensitiv] niet gevoelig
(voor licht - &).
inseparability [inseparabiliti]onscheidbaarileid ; onafscheidelijkheid.
inseparable [inseparabl] onscheid baar;
onafscheidelijk.
insert [insfit] iuvoegen, inlasschen, in.
zetten ; opnemen, plaatsea (i. e. krant);
beschrijven iii (cirkel &).
insertion [ins fan] invoeging, inlassing ; opname, plaatsing (i. e. krant);
entre•deux (leant); §aanhechting of inplanting (v. spieren).
inset [inset] insteelc,bijlage; bijkaartje.
inshore [inSQa] landwaarts in ; c, fisherman, kustvisscher.
inside [insaid] prep bitinenin; c, of a
week, F binnen eels week ; ad [insaid,
insaid] binnen; aj binnenst, binnen...;
sb binnenzijde, binnenlcant ; F ingewanden, inborst; passagier binnenin:
out, binnenste buiten.
insider [insaida] passagier binnenin;
ingewijde.
insidious [insidias] arglistig ; verraderlijk.
insidiousness [insidiasnisi arglistigheid, verraderlijkheid.

insight [insait] inzicht.
insignia [insignia] orde-, eereteekenen,
oneerscheidingsteekenen, insignes.

insignificance [insignifilcans],^,cancy
[-cansi] onbeteekendheid &; zie ins/gu t.

inspirit

insinuate [itisinjueit] handig of °ligemerkt indringen, inschuiven,ongenterkt
bijbrengen, to verstaan geven ; cv one•
self with..., zich indringen bij...
insinuation [insinjueifati] het indringen &; bedekte toespeling; insinuatie.
insinuative [insinju-eitiv,-ativ] indringend ; insinueerend.
insipid [insipid] smakeloos, la!, flauw,
geesteloos.
insipidity [insipiditi]. insipidness[insipidnis] smakeloosheid &; zie
insist [insist] aanhouden, aandringen,
staan op; stilstaan bij; blijvett staan
(op on, upon).
insistence [insistans] het danhouden,
het aandringen, aandrang.
insnare [insnea] verstrikken, in een
strik vangen.
insobriety [insobraiati] onmatigheid,
drankzucht.
insociable [insouSabl] ongezellig.
insolation [insoleiSan] (blootstelling
aan de) inwerking van de zon; zonnesteek.
insole [insoul] binnenzool.
insolence [insalans] onbeschaaindheid.
insolent [insalant] onbeschaanid; Con.
ge wools.
insoluble [insoljubl] onoplosbaar 2 .
insolvency [insolvansi] onvermogen
tot betaling; ongehoegzaantheid.
insolvent [insolv ant] aj onvermogend
out to betalen ; insolvent ; cv estate,
failliete boedel; sb insolvente betaler.
insomnia [insomnia] slapeloosheid.
insomuch [in sou nivtS] in zooverre,
zoodat.

insouciance [Fr fic insasians] onver•

inspan [inqpin] 74
inspect [itispelt] in oogenschouw ne.

men, beschouwen, onderzoelcen, nagaan,
nazien, inspecteeren.

inspection [inspekSan] inzage, bezich•
tiging, beschouwing, onderzoek, inspec•
tie.

inspector [inspekta] critische beschouwer ; bezichtiger; opziener, inspecteur.

inspectorate [iuspektarat] inspecteurschap; inspectie.

inspillable [inspilabl] niet inorsend
(v. inktkoker).

fic ant.

inspiration [inspireiSan] inademing;

nend, onbeduidend, nietsbeciuidend, on.
betangrijk, gering.
insincere [insinsia] bnoprecht.
insincerity [insinseriti] onoprechtheid.

inspire [inspaia] inademen; inblazen,
ingeven, inboezemen, bezielen (met tvith ).
inspirit [inspirit] opwekken, bezielen ;

insignificant [insignifilc9nt] on beteelce-

inblazing, ingeving, inspiratie.

moedgvn.
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§inspissate [inspiseit] verdikken (va n I stinctmatig, onwillekeurig; van de natuurdrift.
sappen).
inst., verk.voorinstant,•loopende, dezer; institute [institjut] instellen, stichten,
opricheen; installeeren, aanstellen (tot);
on the 23nd,r,, op den 23sten dezer.
vaststellen; jur instrueeren; (onderinstability [instdbiliti] onvastheid, on.
%vijzen.
bestendigheid.
instable [insteibl]onvast,onbestendig. institution [institjilSan] instituuto,
stelling,sticheing; aanstelling, institutie;
install [inSt8I] een plaats geven; aanwet ; the c%), Am de slavernij.
leg- gen (electriciteit); installeeren, bevestiges; cv oneself, (op zijn genial() institutional [instititifattal] van een
gaan zitten ; zicli instalfeeren (inrichten). (het) instituut ; zie oolc instautionary.
installation [instoleiSati] het aanbren• institutionary[institjCiSanari]ingesteld,
gen, aanleg ; installatie, bevestiging. verordend ; elementair.
instal(1)ment [instolmant] installatie, institutor [institjuta] insteller, stichter.
bevestiging ; ailevering, termijn ; on the instruct [instruct] onderwijzen,
plan, op afbetaling ;
richten ; instrueeren, last „;every, gelasten.
payment by
in c,s, bij gedeelten.
instruction [instrulcSan] oaderwijs, on.
derrichting, les ; iastgeving, opdracht,
instance [installs] sb alndrang, drillgelid verzoelc; voorbeeld, geval ; jur - instructie.
instantie, aanleg; at the cv of, op nail. instructive [instrul(tiv] onderwijzend,
leerzaant, leerrijk.
drang (verzoelc) van ; for ribd, bij voorbeeld ; in the first cam, in eerste
instructor [instraikta] onderwijzer ; X
instructenr.
stantie; in de eerste plaats ; in the
present cv, in 't onderhavige geval; instrument [instrumant] sb instrument :
gereedschap, werktuig,:;
in your rv, in tiw geval ; vt voorbeelj speeltuig ;
den (van lets) aanitalen (bijbreugen);
(gerechtelijke) acte, oorkonde, document,
citeeren.
Sufic ; rt p instrumenteeren.
instant [instant] aj dringend, danhott• instrumental [instrumental]instrumendend; tegenwoo•dig, oniniddellijk; the
taal ; meewerkend, dienstig; be cv in,
twentieth
de twintigste dezer ; sb i meewerken tot; be cv to, ineewerken
oogenblilc(je).
aan , bevorderlijkzijuvoor, bijdrag- en tot.
instantaneous [instauteinias] omnid• instrumentality,
[instrunontaliti]
dellijk, oogenblikkelij1c; photography
(inede)werking ; by the cv of, met beby the c, process, momentphotograpulp van, door (beiniddeling van).
pine ; cv photo, momentopname, in. instrumentation EinstrumanteiSan]
stantane.
Instroinentatie.
'instantly [instdntli] op staanden voet, insubordinate [insdbgdinat] weerspanaanstonds ; /3 wet aandrang. nig, zich tegen de krijgstticht verzettencl.
instate [instein] plaatsen, aaustellen, in- insuborclination[insabQdineiSan]weers'alleeren.
spannigheid, verzet (tegen de krijgs•
instattration [inst9rei$an] herstelling,
tucht).
vernienwing, wederitivoering.
insufferable [inspfarabl] onduldbaar,
instead [insted] in plaats van.
onverdraaglijk; F onnitstaanbaar.
instep [instep] wreef (van den voet).
insufficiency [insalifansi] ontoereikend•
instigate [instigeit] aandrijven, aan•
held, ongenoegzaainheid, onbek waani

sporen, ophitsen, aanzetten tot.
heid.
[instigeifan] aansporing, insufficient [insafiSant] onvoldoende,
opiiitsing; at ther, of, op aandrang van.
ontoereikend.
ongenoegzaain, onbe•
instigator [instigeitd] aaillegger, nail-,
k waain.
ophitser.
t §insufflation [insvfleiS:ni] inblazing.
instil(1) [instil] indruppelen ; inboeze- insular [insitila] a/ van eon eiland ;
inen, inprenten (in into).
eiland...; fig bekrompen ; sb Q eila ► dbe•
instillation [instileiSan] indruppeling;
won er.
inboezeining, inprenting.
insularity [insiulariti] liet eiland zijii;
instinct [instil-1kt] sb instinct, natuur•
afzondering ; belct ompenlieid.
drift; (aangeboren) gevoel.
j insulate [insitileit] alzonderen ; § iso.
instinct [instirikt] aj in: cv with, be.
leeren ; an r,, d district (province),
zield 'net, vol van, adeniend.
eon enclave; insulating stool, isole:q- •
instinctive [institiktiv] instinctief, inbankje.
instigation

insulator
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insulator [insitileita] isolator, niet•ge•
'eider; (%)-funnel, isolatiebuis.
'insult [insvIt] sb beleecliging, moon; i
add
to injury, bij de toegebrachte
schade nog daarenboven beleedigen.
, insult [insult] vt beleedigen, hoonen.
insultingly [nisi/High] beleedig,end.
insuperability [insitiparabiliti] onover•
komelijk heid.
insuperable [insiCiparabI]onoverkomelijk.
insupportable [insvp2tabl] °Myer).
draaglijk.
insupportably [insvpQtabli] on(ver)draaglijk.
insurance [inSfir9tis] verzelcering, assurautie.
insure [inSaa] verzekeren, assureeren.
insuree [inSnri] verzekerde,
insurer [inSfira] verzekeraar, assuradeur.
insurgent insbd3ant] aj oproerig ; sb
opstandeling.
insurmountable [insainauntabl]
overkontelijk.
insurrection [insarekSan] opstand, oproer.

Intelligence-office
[intelidpos-ofisi
acireskantoor; informatiebureau.
intilligencer [intelid3ansa]aanbrenger,
spion ; nieuwsblad, -bode.
intellig,ent[inteliciptit] verstandig,vlug
(van begrip),
intelligential [intelid3enSal] verstandelijk, geestelijk.
intelligibility [intelid3ibiliti] begrijpelijkiteid; §
intelligible [intelid3ibl] begrijpelijlc
§ inteltigibel,
intemperance [intemparans] onmatigheld, overdaad.
intemperate [intemparat] onniatig,overdadig, zicli (aan drank) te buiten gaande:
ongematigd.
intemperateness [intemparatnis] onongematigdoverdaad ;
matigheid,
held.
intend [intend] vt voorhebben, voornemens zijn, van plan zijn, de bedoeling
hebben, bedoelen ; toedenlcen ; besteni.
men (voor for); en in : % well, It -f
goed tneenen.
intendant [intendant] intendant, op.
insusceptible [insaseptib'l] ongevoelig,
zichter.
onvatbaar (voor of, to).
intended [intendid] aj voorgetiomen 8, ;
intact [intalcti intact.
aanstaande; sb his ti, aanstaande, v
intaglio pinta jou] intaglio(steen).
loofde.
intake [inteik] het innemen, opneming ; intending [intendit3] aanstaande, aanopgenomen of opgeliaalde hoeveelheid ; komende;,,purchasers(sitbscribers%,
vernauwing. reflecteerendett.
intangibility [intand3ibiliti] ontast- intendment [intendinant] (wettelijke)
baariteid.
intangible [intand3ibl] ontastbaar.
integer [intad3a] geheel (getal), lute-

beteekenis.
intense [intens] (in)gespannen, gewel-

dig, hevig, krachtig, diep, inteits.
graal.
intenseness [intensnis] zie intensity.
integral [intagral] aj geheel, voltedig, intensify [intensifai] versterkeno, ver.
integraal ; cv calculus, integraal•reice- hoogen.
ning ; sb integraal.
intension [intenSan] spanning.
integrant [intagrant] integreerend.
intensity rintensitil
integrate [intT gre it]
integration [intigreifan] integratie.

tensiteit.

intensive [intensiv - 1 aj krachtig,
integrity [integriti] ongeschondenheid,
tens(ief); gram versterkend ; sb verstervolledigheld, integriteit, onontkoopbaar- ilend woord.
heid, eerlijklieid ; zniverheid ; in its rv , 'intent [intent] sb oognierk, bedoeling,
in zijn geheel.
opzet ; to all c,, s and purposes, gelie ,..!
integument [integjument] bedekking,
en al, in alle opzichten.
bekleedsel ; vlies.
"intent [intent] aj ing,espannen; onatintellect [ititilekt] intellects, verstand, j gewend; cv upon mischief, kwaad in
kenvermogen.
zijn schild voerend, er op nit otn IC wamt
te doen ; cv upon his reacting, verintellectual [intilektjual] aj intellec•
diept (opgaande) in; - upon his work,
tueel, verstandetijk, met verstand beijverig bezig net ziin werk.
gaafd, geestelijk, verstands...; geestes...;*
sb intellectueel.
intention [intenSan] voornemen, oog•
tnerk, bedoeling ; RN intentie ; what
intelligence [intelid3ans] verstand,00r.
deel, begrip ; verstandhouding ; hericht,
are your r.,s?, wat zijn ltw planner ,
(=trent een huwelijk)?

intentional .
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intentional [intenSanal] voorbedachte•

interleave

teresseerden; the moneyed r%), de geldlijk, opzettelijk, net opzet (gezegd, gemannen; make cv with, zijn invloed
daan).
doen gelded bij ; take an md in, belang
ntently [intentli] ingespannen; strak. stellen in; at
op rente (uitgezet);
inter Limn] begraven.
in the cv of, in 't belang van, ten beinter [rota] tusschen, wider; cv alia, hoeve, ten voordeele van; to their cv,
wider anderen.
in hun belang (voordeel); md upon M.),
intercalary [intfplcalari] ingevoegd, in- rente op rente; with md, met (woeker)gelascht
day, sclirikkeldag; md year, rente; without cv , renteloos; vt inschrikkeljaar.
teresseeren, .belang inboezemen ; belang
intercalate [intbkaleit] invoegen, in- doen stellen (in for, in); de belangen
lasschen.
raken van ; vr cv oneself in, belang
intercalationEintfilcaleifanlinlassching. stellen in, zich gelegen laten liggen aan;
intercedeintasiditusschenbeicle komen;
cv oneself in behalf of, zich interes,,, for one with..., temands voorspraalc
seeren voor.
zijn bij F een goed woordje doen bij. interested [intaristid] belangstellend,
intercept [intasept] onderscheppen, af- belang hebbend; cv in, geinteresseerd
snijden (den pas), versperren.
of betrokken bij.
interception [intasep,can] onderschep- interesting [intaristit3] belangwelcicend,
ping, afsnijding, versperring.
interessant.
intercession [i itaselaii]tusschenkonist, interfere [intafia] in den weg komen,
bewiddeting, voorspraalc.
tusschenbeide Icomen, zich . mengen (in
intercessor [intasesa] (be)middelaar, with); ingrijpen (van dokter); in botvoorspraak.
sing komen (met with); aanslaan (van
intercessory [intasesari] bemiddelend;
paarden); interfering commands,
cv prayer, voorspraalc.
tegenstrijdige beveleii.
interchange [intatSeind3]sb wisseling, interference Eintafiransi tusschetilcoinst,
afwisseling; rail ; verkeer.
iiimenging, bemiddeling ; ingrijping;
interchange [intatfeind3] vt of-,
botsing.
kvisselen, rotten.
interfoliate[intafouli-eit] doorscltieten
nterchangeable [intatfeind3abl] ver- (met papier).
wis•elbaar ruilbaar.
interim [intarim] sb tusschentijd; in
,ntercolonial [intakolottnial] inter- the
intusschen; aj cv dividend,
koloniaal, tusschen de kolonien (bevoorloopig dividend; cv secretary,
staande).
waarnemend secretaris.
Intercommunicate [intakainjunikeit] interimistic [intarimistik] tusschentijds.
onderling gemeenschap liebben.
interior [i nada] aj binnenste; bitmen...;
intercommunity[intakainjuniti]onderinwendig; birmenlandsch, innerlijk; sb
Huge gemeenschap.
het binnenste; binnenland, interieur :
intercostal [intakostal] tusschen de ribbitinenhuisje.
ben (liggende).
interjacent [intad3eisant] tusschenligintercourse [intakgs] (gestaclits)omge ide.
gang, (handels)verkeer, betrekking ; interject [ilitad3ekt] er tusschengooien
®wisseling.
of voegen.
intercurrent EintalcDranti tusschen- interjection [intad3el<Saii] tusschenkomencl.
werpse I.
interdental [intadental] tusschen de interjectional [intad3ekfanal]tusschentanden (liggenci).
gevoegd ; van eeit tnssclienwerpsel...;
interdict [intaciikt] sb verbod ; RK in- cv observations, tusschenin gemaakte
terdict; schorsing.
opmerkingen.
interdict [ititadikt] vt verbieden; RK interjectory [infad3ektari -1 zieitzterfec•
het interdict opleggen of uitspreken
tional.
over; schorsen.
interlace [intateis] vt dooreen vlechten
interdiction [intadikSati] verbod.
of strengelen ; vi in elkaar grijpen.
interdictory [intadiktori] verbods...
interlard [intdlact] doorspekken (met
interest [intarist] sb belang , voordeel; with).
belangstelling; (aan)deel; invloed ; con- interleaf [intalif] tusschenblad.
necties, partij: rente, interest; the interleave [intaliv] (met wit papier)
brewing cv , de bij tel brouwen gein- j doorschieten,

interline
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nationaal; cv law, volkenrecht • sb lid
interline [intalain] tusschen (de regels)
der internationale arbeidersvereeniging;
schritven of invoegen.
deelnetner aan internationalen wed.
interlinear [i ► talinia] tusschen de regels
strijd.
(gedrukt of geschreven).
interlineation [intalini-eiSan] het tus- internecine [intanis(a)in] elkaar ver•
moordend, moorddadig, doodelijk vti schenschrilven; tusschenregel.
woestend.
interlocution [intalolcifiSan] gesprek,
internment [intiinindnt] interneering.
samenspraak ; interlocutoir vonnis.
interlocutor [intalokjota] persoon met internode [intanoud] A stengellid.
internuncio [intanDnSiou] interuuntius.
wieti men spreekt.
interlocutory [intaloicjatari] in den interoceanic [intarouSi-anik] tusschen
twee oceatten.
vorm van een samenspraak ; cv judginterpellation [intapeleiSan] interpeltnent, interlocutoir vomits.
latie.
interlope [ititaloup] onderkruipen ;
interplay [intaplei] tusschenspel; het
smokkelen ; betinhazen.
door elkaar heenspelen ; wederzijcisch
interloper [intaloupa] onderkrutper;
effect ; reactie over en weer.
smokkelaar; heunliaas.
tusscheninterlude [intaljild] pauze ; tusschen- interpolate [intippaleit]
voegen, inschuiven, interpoleeren.
bedrijt, tusschenspel, intermezzo ,2 ; midinterpolation [intapaleifan] in-, tus.
deleetiwsche klucht.
schenvoeging, inschniving, interpolatie.
intermarriage Eintamarid3i liuwelijk
interpolator [intapaleita] interpolator
(onder elkaar).
(v e. tekst).
intermarry [intainari] (over en weer)
interpose [intapouz] vtstellen of plaattrouwen.
sen tusschen, tusschenschniven, er tus.
intermeddle [intamed'1] zich niengen
schen krijgen (een woord); ti appeal,
zich afgeven of hentoeien (met with).
appel aanteekenen; vrc, oneself, = vi
intermeddler [intamedla] bemoeial.
tusschenbeide komen, in de rede vane',
intermediary [intatnidiari] ajtusschettliggend, tusschen...; sb tusschenpersoon, interposer [intaponza] bemicldelaar.
interposition [intapaziSan] het liggen
bemiddelaar, agent.
tusschen ; tusschenkomst, betniddeling.
intermediate Eintainidiati aj tusschen'contend, tusschenliggend, tusschen...; co, interpret [int,)prit] uitleggen,verklaren.
vertolken.
sb
education, middelbaar onderwijs;
interniediair, tusschenvorm, overgaug. interpretable [int,OprItabl] voor uitvertolking vatbaar.
interment [inibniant] begrafenis.
intermezzo [intamedzou] intermezzo". interpretation [intiipriteiSan] uitleg.
ging, vertolking, verklaring.
interminable [intbininab'l] oneindig,
interpretative[intbpritativ]uitleggend,
eindeloos ,2.
verklarend, vertolkend.
interminate [int/minat] onbepaald.
intermingle [intamitrg'1] vt tusschen- interpreter Eintbsprita] uitlegger, vertolker, tolk`2.
mengen, (ver)inengen; vi zich (later)
interpunction[intap»nkfanl internnup.
vermengen.
tie, punctuatie.
intermission rintawis2:11 afbic:,;llg,
interregnum [intaregnain] tusschetitusschenpoos,verpoozing ; without
-bestuur.
regeering
zouder ophouden.
' [interageit] (onder)vragen.
intermit [intamit] vt a f breken, doer op- interrogate
interrogation [interogeiSan] ondervralionden, staken, schorsen.
ging, vraag ; vraagteeken.
intermittent [intamitant] aj (af)wisselend, bij tusschenpoozen werkend (spui- interrogative [intarogativ] aj vragend,
vraag...; sb vragend voornaamwoord.
tend &); intertnitteerend; " drunkard,
kwartaalzuiper ;
fever, wisselkoorts; interrogator [i n teragei la] ondervrager.
interrogatory [intarogatari] aj (onder)sb wisselkoorts.
vragend ; sb ondervraging, verhoor.
intermix [intamiks] zie intermingle.
intermixture [intainikstSa] vermenging, interrupt [intarvpt] vt of-, onderbreken,
verhinderen, beletten, storen, in de rede
inengsel.
vallen; va hinderen, storen, in de red::
intern [intilni] interneeren.
internal [intblial] , nwendig, innerlijk; t vallen.
interruption [intarDpSan] of-, onder.
bionenlancisch; binnen...
breking, storing ; het in de rede
international [ititatiaSanal] aj inter-
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interrupter
interruptie ; without
den, onafgebroken.

zonder ophou-

interrupter, interruptor

[intarppt9]
onderbrelcer, in de rede vallende;
stroomverbreker.
interscapular. [intaskapjala] tusschen
de schouderbladen (gelegen).
intersect [intasekt] vt (door)snijden,
doorkruisen; vi elkaar snijden.
intersection [intasekSan] (door)suijding, snijpunt.
interspace [intaspeis] tusschenruinite.
intersperse [intaspbs] strooien (mengen, verspreiden, zetten, planter
onder of tusschen.
interstate [intasteit] tusschen twee
staten.
interstice [inthstis, intastis] tusschenruitnte, opening, spleet.
intertexture [intatekstSa] doorweving,
doorvlecliting.
intertropical [intatropikal] tusschen de
keerkringen gelegen.
intertwine [intatwain], intertwist
tatwist] dooreenvlechten, ineenstrengelen.
interval [initaval] tusschenruitnte; insschenpoos, tusschentijd ; gauze; (toons).
afstand, Jinterval; c,s of lucidity,
heldere oogenblikken; at cvs , bij tusschenpoozen, zoo in en clan.
inter-varsity [intavasiti] F roeiwedstrijd tusschen 2 universiteiten.
intervene [intavin] Liggett of zijii tus•
schen ; tusschenbeide kotnen of treden ;
(onverwachts) zich voordoen.
intervenient [intaviniant] tusschenkomend.
intervention [intavenSan] interventie,
tusschenkomst ; beiniddeling.
interventionist [intavenSanist] voorstander der interventie.
intervertebral [intavtitabral] tusschen
de wervels.
interview [intavjil] sb samenkomst ;
vraaggesprek, interview; vt i ntervie wen.
interviewee [intavjui] geinterviewde.
interweave [intawiv] door(een)weven;
door(een)mengen.
intestacy [intestasi] overlijclen zonder
testament.
intestate [intestat] zonder testament
(overledene).
intestinal [intestinal] dartn..., hugewands...
intestine [intestin] aj inwendig; biunenlandsclt;
war, burgeroorlog; sb
ingewanden (ineest
[inProl] zie enthral(1),

intrigue

inthrone [inProun] zie enthrone.
intimacy [intintasi] getneenzaamheid,
vertrouwelijkheid, intimiteit.

Intimate [intimat] aj innerlijk, innig •,
gemeenzaam, vertrouwelijk; intiem; sb
intitnus, intieme vriend.

'intimate [intimeit] vtkennis geven van,
to Kennett geven, aanduiden.
intimation [intinieiSan] kennisgeving;
wenk ; aanduiding.
intimidate [intimideit] bang waken,
vrees, schrik aanjagen, inti ► ideeren.
intimidation [intimideiSan] banginakerij, aanjaging van vrees, schrilc.
into [kin] fn, tot.
in-toed [intoud] met de teenen naar
binnen (gekeerd).
intolerable [intolarabl] on(ver)draag.
lijk.
intolerance [intolarans] onverdraagzaamheid.
intoleration [intolareifan] onverdraag.
zaa mheid.
intolerant [intolarant] onverdraagzaani.
intonate [intoneit] p intoneeren, inzetten (het gezang), aanheffen.
intonatie;
intonation [intoneiSan]
lees-, spreektoon, stembuiging; inzet,
aanlief.
intone [intoun] zie intonate.
intoxicant [intoksilcant] aj dronken.
makend ; sb dronkentnakend
(bedwel ► ende) drank.
intoxicate [intolcsikeit] clronken ma1<et ► 2 .
intoxication [intolcsikeiSan] dronkenschap roes'2.
[intraktabiliti] onhandel•
intractability
'
baarl ► eid, weerspannigheid.
intractable [intraktabl] onhandelbaar,
weerspannig.
intramural [intramjitral] tusschen of
biniten de muren.
intransitive [intransitiv] onverganke•
lijk (werkwoord).
intrant [intrant] zie entrant.
up(on),
intrench [intrenS] vi in :
inbreuk maken op; zie ook entrench.
intrepid [intrepid] onversaagd, onver•
schrokken.
intrepidity[intrapiditi] on versaagd heid,
on verschrokkenheid.
intricacy [intrikasi] ingewikkeldheid,
verwardheid.
intricate [intrilcat] ingewikkeld, verward.
lintrigtte [itth - 1g] sb kuiperi j,
ititrigueo; ai ► o ► rette, minliarij.
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inver t

Intrigue [intrig] vi kuipen, konkelen, inure [itibstil in een urn plaatsen; SII
ter aarcle bestehen,
intri geeren.
intrigner [intriga] kniper, konicelaar, : inutility [injutillti] nutteloosheid.
invade [inveid] een inval doen in, in-,
intrigant.
binnendrine- en ; c, one's rights, iii•
intrinsic [intrinsikl, :4,,a1 [-al] innerbreulc make ► op, aantasten.
lijk, xvezenlijk, intriitsiek.
introduce [intradjas] invoeren, iiilei- invader [inveida] vijandelijke indritiger, biiineiivallende vijand.
den, bin ► enleiden ; indienen (een wetsvoorstel); inbrengen (een som); ter linvalid [invalid,invalicl]sbzieke(hulpelooze) lijcler; X invalide.
tafel brengen (onderwerp); voorstellen
(ieniand), iritroduceeren ; (iets) ingang ' i n v a 1 i d [invalid, invalid] vt patient
maken, aan 't ziek bed kluisteren ; X voor
doen vinden.
introducer [intrsdjuss] invoerder, inden dienst ongeschild maken of vet . leider, introducent.
klaren ; c, home, wegens ziekte of
introduction [intraclulcSan] invoeri ► g,
als invalide evacueeren.
inleiding3; voorstelling (van twee per. Ativalid [invalid] niet geldend (in reclisonen), introductie.
ten); ongeldig.
introductory [intracinktari] inleidend, invalidate [invalideit] kracliteloos tasken, ontzenuwen (v. argunieiiten).
ter inleiding (dienend),
introit [intronit] RK introitus.
invalidity [invalicliti] zwalcheid, krach.
teloosheicl ; ongeldigheid, onwaarde.
(intromission [intromiSsn] het inbredinvaluable [invaljusb'l] onschatbaar.
gen; inlating, toelating.
[inverisb'l] aj onverander.
invariable
( introinit[intromit]inbreilgen; inlaten,
toelaten.
lijk ; sb constante (in de wiskutide).
J
introspect [introspekt] ziju eigen ik invasion [invei3an] (vijanclelijke) inval,'t binnendringen ; invasie; jur schenwaarnemen.
ding (van rechten).
introspection [introspekSatil waar.
'tenting van zich zelf, zelfbesP-iegeling. invasive [inveisiv] invallend, binnendringencl; aa ► valle ► d, aanvals...
introspective [introspektiv] den bulk
►tsar bidden slaande.
invective [invektiv] sb smaadrede ,
schelclwoorden; ajnitvarend, scheldend,
intrude [intrild] vt
opdringen (aan
schiinpend, schimp...
upon); vr
oneself, zich opdringen
(aan upon); vi zich indringen (in into);. inveigh [invei] (heftig) nitvaren, verwij
tell doen, schimpen (tegen,op, azainst)
(iemand) lastly vallen , ongelegen komen.
intruder[intrilds] indringer,ongenoocle inveigle [invig'1] verlokken, verleiden
(tot into).
of onwelkome gast.
intrusion [intrapii] indringing; jur invent [invent] uitvinden; beclenken.
verzinnen, uit de lucht grijpen, ver intrusie.
dichten.
intrusive [intrusiv] indringend, opdringerig; grant binnengeslopen, niet inventer [invents] uitvinder ; bedenker
verzinner.
organisch.
intrust [intrust] (toe)vertrouwen.
invention rinvencan]
of
bedenksel, verzi nset ; the
intuition [intju-iS an] intuitie
the Cross, de Kruisvinding.
int!!!tivz
intuitief.
intumesce [intjumes] opzwellen.
inventive [inventiv] vindingrijk.
intumescence [intjuniesans] gezwel, inventor, zie inventer.
opzwelling; gezwollenheid.
inventorial [inventgrial] inventaris...
intwine [intwain], intwist [intwist] inventory [inventari] sb boeclellnst;
inventaris; vt inventariseeren.
zie entwine, entwist.
inventress[invelitris] unvindster; verinunction [innnlcSon] insmering.
zinster.
inundate [inuncleit, innnicleit] oncler
aj omgekeerd; sb tel
water zetten, overstroomee (met with) inverse [illy
oingekeerde.
inundation[humdeiSau]overstrooming;
fig strooni.
inversion [itivbian] omkeering, het ontgekeerde ; onizetting, inversie.
inure [injiia] vt gewennen (aan -to), harden (tegen to); c, to, ten bate komen inversive [inviisiv] otnIceerend.
aan; jur toevallen aan.
invert [inviit] onikeeren, oinzetten ; op
inurement [injilanisnt] gev:enning, tel , zijn kop zetten'2 ; r,ed commas, antiharden.
halingsteekens, zooals in; "come on".
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invertebrate [invifabrat] aj °newerveld ; fig slap, Icarakterloos ; sb F slappe
Tinus; ongewervelde dieren; F
slapzwansen.
invest [invest] vt ®Ideeden; bekleeden 2
with); de investituur verleenen ; (met
X insluiten, oinsingelen; money,
beleggen, steken (in, in); vi & va zija
geld beleggen; c, in a bun, 1 een
broodje koopen.
investigate [investigeit] vt onderzoe.
, nasporen ; vi nd
aerken, navorsclieii,
zoefc doer: c, into, onderzoeken.
investigation [investigeiSan] navorsching, nasporing, onderzoek.
investigator [iiivestigeita] navorsclier,
onderzoeker.
investiture [investitfa,-tja] investituur,
bekleeding ; ®Icleed
investment [investmant] X insluiting;
(geld)belegging; (belcleeding.
investor [investa] (geld)belegger.
inveteracy [invetarasi] ingeworteldheid.
inveterate [invetarat] ingeworteld, iii
gekankerd, verouderd; cv against, onverzoenlijk gebeten op.
invidious [invidids] hatelijk ; hachelijlc,
netelig; Euijdig, afgunstig ; C benijdenswaardig.
invigilate [invid3ileit] surveilleeren (bij
examen), F voor dwarskijker spele;i.
invigilator [invici3ileitg] surveillant, F
dwarskijker (bij examen).
invigorate [invigareit] kracht bijzetten
of geven, sterker malcen, versterlcen.
invigoration [invigareiSon] krachtge.
ving, versterking, kracht.
invincible [iiivinsib'l] onoverwinnelijk,
on verwi nbaar ; onoverkomelijIc.
inviolability [invaialabiliti] onschendbaarheid.
inviolable [invaialabl] onschendbaar.
inviolate [iiivaialat] ongeschonclen.
invisibility [invizibiliti] onzichtbaarheid.
invisible [invizib'l] aj onzichtbaar, onzienlijk ; niet to zien (spreken) ; blue,
zwartblauw; (-%., ink, sympathische inlet ;
sb de (het) onzienlijke.
invitation [inviteiSan] uitnoodiging.
invitatory [iiivaitatari] uitnoodigeiid.
invite [invait] vt(nit)noodigen; (vriendelijk) verzoeken ow; uitlokkeu; vi inviteeren ; sb uitnoodiging; invite (heartspel).
inviting [invaitiril nitnoocligencl, aanlokkelijk, verleiciend.
®invocate [invdkeit] zie invoke.

irascibility

aanroeinvocation [involceipn]
ping, afsineelcing; fur oproeping.
factuur; vt facinvoice [invois] sb
tureeren.
Invoice-book [invois•bulc] factuurboek.
invoice-cleric [invois-Iclak] $ facturist.
invoice-value [invois-valja] $factuur.
waard e.
invoke [invoulc] in-, aanroepen, at.
snieeken ; jur oproepen.
involucrum [involjakram]
involuntary[involathari]onwillekeurig;
involute [invaljut] ingewilckeld, near
binnen gedraaid of gerold; ineensluitend.
involution [invaljuSan] inwilckeling, het
ineengerold zijii ; machtsverheffing ; involutie (tegenover evolutie).
involve [involv] wilckelen of hullen in,
verwikkelen, onivatten, bevatten ; insluiten; meebrengen, na zich steepen;
tot een hoogere maclit verheifen ;
ingewikkeld 2 ; in schulden (nioeielijklieden); the persons cad , daarbij betrokken personen ; the risk c,d, het
erniee verbonden gevaar.
involvement[involvinant] in-, verwikkeling; moeilijklieden, schuld(en).
invulnerability [invvInarabiliti] on.
kwetsbaarheici.
invulnerable [involnarab'l] onkwetsbaar.
inward [inwad] ajinwendig,innerlijk;
sb in : Ns, incgewanden ; zie ook inwards.
inwardly [inwacili] inwendig; in zijn
binnenste, in zich zelf; near binnen,
inwardness [inwadnis] inwendigheid;
innerlijke (diepere) beteekenis.
inwards [inwaclz] iiaar binnen, binnen.
waarts.
inweave [inwiv] doorweven, doorvlechten (met with).
inwrought [inrot] doorvlochten, doorwevent! (met ivith).
iodine [aiod(a)in] iodium, jood.
iodoform [ai-ottclof2m,ai-adofcm]jodo[ai.ounia] Ionie. Dorm.
Ionian [ai-ounidn] aj Ionisch ; sblonier.
Ionic [ai-onilc] Ionisch.
iota [ai•outa] Orieksche i , joie-%
Iowa [ai-ouwa] Iowa.
ipecac [ipikak] afk. v. ipecacuanha
[ipikakju-ana] braakwortel.
Iran [Iran] Iran : Perzie.
Iranian [aireinion] ajIranisch, Perzisch;
sb Iranier, Pers.
irascibility [(a)irasibiliti] oploopend•
heft', opviiegenciheid.

,
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irrepressible

irascible [(a)irasibl] oploopeud, op- I irony [Mani] aj ijzerachtig, ijzer

=irony [airani] sb ironie.
Iroquois [iralcwoi] Irokees.
bolgen.
irradiance [ireidians], c,diancy [-•
ire [ala] sbtoorn, granischap ; vt Over- diansi] (nit)straling ; glans.
toornen.
irradiate [ireidi-eit] vt bestralen`2, doen
stralen`! (van with); vi E stralen.
ireful [aiaftil] toornig, verbolgen.
Ireland [n1,91011(1] Ierland.
irradiation [ireidi-eiSan] nit-, bestra•
; stralenkrans.
Iricism [airisiem] Iersch harakter; Iersche zegswijze (taaleigenaardigheid).
irrational [irafanal] aj onredelijk ,
redeloos; irrationneel ; sb ontneetbare
iridescence [iridesans] kleurenmenge•
ling, lc leurenspel.
grootlieid.
iris [aids] regenboog ; iris : regenboog. irrationality [irafanaliti] onredelijkzwaardlelie.
vlies;
heid, redeloosheid.
Irish [airiS] a] Iersch ; c, apricots, irreclaimable [irikleitnabl]onverbeteraardappelen; sb the
lijk, onherstelbaar.
het Iersch ; de
Irishism [airiSiz'm] zie Iricistn. [Ieren. irreconcilable [irekansailabl] onverzoeitlijk ; onvereenigbaar.
Irishman [airiSinan] Ier.
Irishwoman [al, i .cwuntan] Iersche.
irreconciled [irekansaild] onverzoend.
it irk Pc] tegenstaan, verdrieten, erge- irrecoverable Eirilcvvarabljonhericrijgren ; it (eis me, het hangt me de keel nit. baar; oniterroepelijic verloren; oninbaar.
irksome [blcsain] vervelend, ergerlijk, i irredeemable [iridimab'l] onafkoopbaar, onaflosbaar ; onherstelbaar, onher.
iron [aian] sb ijzer ; strijkijzer, brand. roepelijk verloren.
ijzer ; soort g,ollstolc ;
boeien ; be irreducible [irldjusabl] onherleidbaar.
on hot c.s, op h'eete kolen staan ; irrefragibility [irefrag,abiliti] onweder.
have too many ".,s in the fire, te
sprekelijlcheid, onwraakbaarheid.
veel hoot op zijn voric nemen ; aj ijze- irrefragable [irefragab'I] onwedersprekelijk, onwraakbaar.
retf2 ; cep horse, staled ros ; (oolc: loco.
motief);
ration, X noodrantsoen ; irrefutable [irifjilt3b1, irefjutjab'l] onxvederlegbaar.
vt tnet ijzer beslaan ; strijken ; boeien,
icluisteren ; vi strijken.
irregular [iregjala] aj onregehnatig ;
iron-bound [aiati-batind] net ijzeren ongeregeld ; ongelijk ; sb cvs , X ongebanden ; ijzerliarci, fig ijzeren, uiterst
regelde troepen.
streng; an
coast, door (steile) rot- irregularity[ireginlariti]onregeltuatigheld ; ongereg,eldheid.
sen ingesloten host.
ironclad [aianklad] aj gepantserd ; sb irrelative [irelativ] absoluut, gees bepantserschip.
trekking hebbende (op to).
irrelevancy [irelavansi] ontoepasselijkironer [aiana] strijk(st)er.
iron-foundry [aian-faundri] ijzerstuel- heid.
terij.
irrelevant [irelavant] niet ter zake
iron-grey [aian-grei] aj ijzer grauw ; sb (dienende), niets tot de zaalc toe of afgt2:1
het ilzergrauw ; iizerschinunet.
ironical Eaironikall ironisch.
irreligion [irilid3ati] godsdienstloos.
heid ongodsdienstigheid.
ironing-board [aianin-bOd] strijkplank;
strijlchfel.
irreligious [irilidps] godsdienstloos,
ironist [airanist] ironisch schrijver enz.
zonder ueloof • ono. odsclienstig.
iron-master [aian.nfasta] ijzerindu. irremediable [iritnidiobl] onherstel•
strieel
baar.
iron-mill [aian-mil] zie iron-works.
irremissible [irlinisibl] onvergeeflijk.
ironmonger Eaiannivtlga] ijzerkooper, irremoveable [iritnavabl]onverplaatshandelaar in ijzerwaren. baar ; onafzetbaar.
ironmould [aiamnould] sb ijzerplek ; irreparability [irepsrabititi] onherstelvi & vt ijzerplekken (doen) krijgen.
baarheid.
iron-scale [aian-sheil] hainersla(r.
irreparable [ireparabl] onherstelbaa,.
onherroepelijk.
Ironside [aiansaid] geharci soldaat (van irrepealable
Cromwell), rondkop.
irrepressible [iripresibl] aj niet th
iron-work [aian-wa] ijzerwerk; cvs , onderdrukken of tot zwijgen te brengen:
ijzergieterij, ijzerpletterij. onbedwingbaar ; sb F ietnand die ni•
vliegend.

irate [aireit] woedend, toornig, ver-
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tot zwijgen te breiigen is; wijsneuzige Ishmael [Ulnae]]

issue

Ismael-'.
vrager, xvijsnens.
Ishmaelite [iSmalait] Ismaelier, Arairreproachable [iriproutiabl] onbe- Isidore Dzicigoi Isidorus.
[bier.
rispelijk.
isinglass [alziriglas] vischlijm.
irresistibility [irizistibiliti] wm eer- Isis [aisis] Isis ; de Isis : de Tlieeiiis bij
staanbaarlieid•
Oxford.
irresistible Eirizistibli onweerstaan- Isis Eaisisj bloedkoraal.
baar.
Islam [islam, islam] de Islam.
irresolute [irezaljtit] besluiteloos.
Islamic [islainik] Islamitisch.
irresolution [irezoljilj'an] besluiteloos• island [ailand] eiland; c.., refuge,
heid,
vlitchtheuvel.
irrespective [irispektiv] in : cv of,zoli• islander [ailanda] eilandbewoner.,
der te letten op; c., of persons, Zoo- isle [ail] eiland; zie ook aisle.
der aanzien des persooiis.
islet [ain't] eilaudje.
irresponsibility [irisponsibiliti] onver- isobar [aisoba] isobaar : lijii, die plaatantwoordelijkheid.
sell verbindt met gelijIcen barometerirresponsible [irisponsabl] onverant- stand.
woordelijIc•
isochromatic [aisokromatik] van geirresponsive [irisponsiv] iiiet reagee- lijke kleur.
rend (op to), niet sympathiek gezind.
isochronous [aisolcrands] van gelijkeii
irretentive [iritentiv] niet vastlioudend, duur.
zwak (van gelieugen)•
isogon [aisggon] isogoon : gelijkhoelc.
irretrievable [iritrivab'l] onherstelbaar. isogonic [aisogonik] gelijklioekig.
irretrievably [iritrivabli] onherstel- isolate [aisaleit, isaleit] afzoudereii , afbaar; c lost, onherroepelijk verloren.
scheiden, isoleeren; zie oolc insulate.
irreverence[irevarans]oneerbiecligheid. isolation [aisoleipn, isoleiSdir] afzonirreverent [irevdrant] oneerbiedig.
Bering, afgelegenheid, eenzaamheid; cv
irreversible [irivbsib'l] onomstoote- camp, isolatiekamp,
lij1c; onherroepelijk, onveranderlijk.
isometric [aisometrik] isometrisch.
irrevocable [irevakab'l] oillierroepelijk. iso pod [aisapod] isopocle : pissebed.
irrigate [irigeit] bevochtigen,
be- isosceles [aisosiliz] gelijlcbeenig; r.. ,
sproeien, bevloeien, irrigeereii.
triangle, gelijkbeenige driehoelc.
irrigation [irigeifan] bevochtiging, be• isotherm Eaisot)iii] isotherm: liju die
sproeiing, bevloeiiiig, irrigatie.
plaatsen met gelijlce temperatuur verirritability [iritabiliti] prilckelbaarheid.
biiidt.
irritable [iritab'l] prikkelbaar.
isothermal [aisojripinal] met gelijice
irritant [iritont] prikkelend (middel).
gemiddelde temperatuur.
irritate [iriteit] prikkelent!, verbittereii. Israel [izrael] Israel.
irritation EiriteiSani prikkelingt2 , ge- Israelite [izrei-alait] Israeliet.
prikkeldheici.
Israelitic [izrei-alitilc] Israelitisch.
ii ritative [iritotiv] prikkelende.
issuable [iStiab'l] in oniloop te brengen.
irruption [ira/1).Pu] doorbraak, het issue [i5)1] sb uitstorting, uitstroomi rig ;
binnendringen, inval.
nakomelingschap; uitgang ; uitweg ; uitis [iz] derde pers. enkelv. van he, is.
slag, ititkonist, uiteinde; uitvaardiging,
Isaac' [aizak] Izak, Isaac.
uitcleeling, uitgave; afgang; fontanel ;
.s- irbel [izabal] Isabella.
(geschil)punt, strijdvraag ; here lies the
isabel [izdbel] aj isabelkleur(ig); sb c,, F lifer zit 'eiii de knoop; be at co),
isabel (paard).
betivist warden ; in proces liggen; the
Isabella [izabeld]Isabella; c ,-colotired, matter (point, question) at ,,,, het
isabelkleurig•
geschilpunt; without male r.,,zoricier
isogon [ais)gon] zie isogon.
mannelijk oir; join c,, den strijd aanIsaiah [aizeia] Jesaja.
binden (met with) over (on); zicli aan
fsaianic Eaizei-ani1:1 van Jesaja.
de uitspraalc van den rechter onderisatis [aisatis] icip ijsvos.
werpen; vi uiticomen, voortkoiiien tilt;
Iscariot [iskariot] B Iscariot.
zicli uitstorten , uitstroomen, !war buiten
ischiatic [iski-atilt] beep...; c , disease
'<omen (ook : c, forth, out); afloopen
(passion), ischias.
(v. e. zaal;); ,, from, lanneti nit, ‘., 00rtischion [isidon] ischium,
'comet] of voortspruiten tilt; alstainnien
Iseult [isillt] Isolde.
van; c-,., in, nitloopen op; vt at-, nit-
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geven, in omloop brengen ; uit vaardigen ; all
tritverbocht.
issueless [iStilis] binderloos.
isthmian [isj'mian, isttnian] van een
landengte ; the (-..) games, de Istlitnische of Corinthische spelen.
isthmus [ispinas, istmas, istnas] land•
Istria [Istria] Istrie. [engte.
it [it] het, hij, zij ; ra. is I (me), ik ben het;
it is co,, F dat is „je"; they are cv , F
dat zijn „je" (chique) tui ; has lost
is doggie ?, lieb-ie je hoed je verloren ?
tegen een kind); zie oolc give, go Cs.
Italian [italian ] aj Jtaliaansch ; sb ItaHaan ; het Italiaansch.
italic [italilc] aj cursief ; sb cursieve
letter ; rv s, cursiefthitic; in
cursief;
the
are mine, cursiveering van
den sclirijver, ilc cursiveer.
italicize [italisaiz] cursiveeren.
Italy [itali] Italie.
itch [itS] sb schurft; jetilqing); jeulde:
an c, for scribbling, schriTheukte ;
jeuken ; he ,,es to..., his fingers (,)
to..., de vingers jeulcen hem ow...
aching [itSitl] jeuicing, jeukte.
itchy [itSi] jetticerig.
item [aitam] ad item ; sb artikel, post.
iterate [itareit] herhalen.
iteration [itareiSan] herhaling.
iterative [itarativ] herhalings...
itinerant [(a)itinarant] reieend, roadtrek bend.
itinerary [(a)itinargri] sb reisboelc, reisroute; reisbeschrijving; aj (rond)reizend ; (•,, court, rechtbanlc van omgang ;
jottings, reisaanteelceningen.
itinerate
(rond)reizen,
[(a)itinareit]
rondtrelcken.
its [its] zijn, zijne, 'mar, hare ; F je.
itself [itself] zich (zelf).
Ivan [aivan] Iwan.
Ivanhoe [aivaithott] Ivanhoe.
ivied [aivid] net tslimop begroeid.
6b
;your, elpetibeen ;
black (%), S ebbenhout negerslaven ;
the ivories, S de tanden ; de biljartballen, de dobbelsteenen ; aj ivoren,
elpenbeenen.
ivory-black [aivari-blalc] ivoot•zwart.
ivory-snatcher [aivari-snatja] S tandentreldcer.
ivory-turner [aivari-tfma] lcunstdraaier.
ivy [aivi]
gems (der Pyreneeen).
izard [izad]
Tizzard [izad] (de letter) z.
Izzy [izi] Isa(bel).

J
Judge,
Julius, Junius, Jupiter, Judex

J Ed3eil de letter j ; J.staat voor

Judge ; J. A. = Judge Advocate ; J. C. •
Jesus Christ ; Julius Caesar ; J. D. =
Jnris Doctor, doctor in de rechten ;
J. H. S. = Journal of Hellenic Studies;
eie oolc : I. H. S., J. P., = Justice of
the Peace ; Jac. = Jacob(us); Jam.
Jamaica ; Jan.— January; jar). Japan,
Japenese ; Jas. = James ; Jay.= Javanese ; Jon., Jona.= Jonathan; Jos. - _
Joseph ; Josh. = Joshua; jour.-_-_, journal; journey ; journeyman ; jr., juts.,
junr. = junior ; = July ; Juts. __=
June; Jurisp. = Jurisprudence.
jab [d3ab] vt hi visteben ; sb steels, nor.
jabber [cl3a ba] vi di vt lcakelen, snateren,
brabbelen, wa(n)welen; uiticratnen ; sb
gekakel, gesnater, gebra hbel.
P wel
jaber(s) [d3aba(z)] in : by
allemachtig !; wat duivel
jakanrar.
[d3alcania]
jacamar
§jacent [cl3eisant] (on neheerd) liggend.
jacinth [d3asiiii, ], zie hyacinth.
Jack [d3ak] Jan, Jantie (oolc : matrons);
coy Frost, de Winter. c%., Johnson, X
zie cost-box ;
'Ketch, mijnheer
de beul ; before you could say
Robinson, F in den, twee, drie ; coy and
Gill, Jan en Grief; every . man
de Engelsche vlag ;
iedereen ; Old
c■-, will never make a gentleman,

een hoer is en blijft een hoer.
jack [d34]sb braadspit ; schraag, (hotstell) bob, zaagholc; dommelcrachr, vijzel;
V blink ; stopcontact; laarzenIcnecht;
gees; mannetje
hoer (in 't lcaartspel);
(van diersoorten); jonge snoek; kerbkPrei",
kraal
hilcbelspel ; groote
jakhals nanglca;
schaar ; vt net den voorlooper schaven
opcfraaien (met een dommelcracht);
opdraaien ; S het, opgeven ; wed
uitgepieterd.
jackal [c-13a1c61] sb jalchals; handlanger ; vi handlangersdiensten of het virile
',verb voor een ander doers.
kwast,
jack-a-dandy [d3alodandi]
ksribus.
jackanapes [cl3alcaneips] aap`2.; apes-

bop, fat, kwast.
jackass [d3alc-as] eze•.
Jack-at-a-pinch [d3alc-at-a•pinS] nood-

huIp.
Engelelt

Jack-at-a-pinch

22
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jack-boots Ed3a1c.butsj hooge rijlaar• Jake [d3eik] F Jaap.
fakes [d3eiks] beerput, beste.
zen ; waterlaarzen (voor visschers).
jackdaw [d3ak-do] go, kerkkraai ; jako [d3akou] F Lorre : papegaai.
jalappe.
i jalap [d3alap]
kauw(tje).
jacket [d3akit] sb buis, jekkertje ; om- jalousie [3aliiii] jalouzie.
Ed3amj sb jam opeenhooping,
hulsel ; omslag ; schil (v. e. aat dappel);
verwarde !clomp, gedrang ; the real,,,
mantel ; vt bedekken net of sluiten
F de ware pisang; zie ook jamb.
in een oinhulsel ; S afranselen.
tjam [d3atn] vt drukken, pakken (Msjack-flag Ed3alc•fiagi 0 gels.
schen),
duwen, Hemmen ; versperren ;
Jacic•in-office [d3ak-in-otis](gewichtig
be c•itned, propvol zijn ; in de keel zijn ;
doend) ambtenaartje.
bekneld of (vast)gelcneld zijn ; klemmen
Ed3alc-in.8.9•(9)Jack-in-the-(a).box
(v. e. dettr)• vi Hemmen.
boks] duiveltje in een doosje.
'
Jamaica (ruin).
Jacko [d3akou] F Kees: asp; zie ook Jamaica [dpmeilca]
jamb
[cipm] deurstiji, pijler ; steenlaag.
fah°.
jack-o'-lantern [d3alc-alantan] dwaal- jamboree Ed3amboril S fuif.
James [d3eitnz] Jacobus, Jacob.
lichtje.
voorlooper, jampan [d3ampan] El draagstoel :
jack-plane [d3alc-plein]
NI tancloe.
rijschaaf.
Jack-Pudding [d3ak-pudirl]hansworst. jam-pot [dom-pot] jampot; S (te)hooge
windas.
boord; X handboin.
jack-roll Ed3alc
Jane [d3ein] Jaan(tje).
jack-saw [d3alc-so] leas zaagbek.
Jack-tar [d3alc-ta] F pliCbroelc, Jantje. jangle [(13agg'1] vi een wanklauk geven;
kibbelen ; krijschen; vt ontstentment2 ;
jack-towel [d3alc-tatial] handdoek op
[rot.
rammelen, rinkelen met ; sb wanklank ;
Jacob [d3eilcab] Jacob.
(kibbelarij.
Jacobean [d3akobian] van Jacobus (I).
Jacobin [d3akabin] Jacobijn, Domini• janitor [d3anita] portier, deurwachter.
;caner (monnik of non).
janizary [d3anizari] janitsaar.
Jacobiet January [d3anjuari] Januari.
Jacobite [d3alcabait]
Ja- Janus [d3einds] Janus.
Jacob's-ladder [d3eikabz•lada]
Jacobslacider, speerkruid. jap [d3ap] F (verk. van Japanese), Jappie,
cobsladder;
[d3eilcabz-staf]
pelgrimsJapanees; Japansche zijde.
Jacob's staff
staf ; deg,enstolc ; 1 graadboog, astrola- Japan Ed 3apat sb Japan ; aj Japansch.
japan Ed3apani sb (vernis) lak ; vt (ver)biota.
lakken ; poetsen (schoenen).
jacobus [dpkottbas] jacobus (gondstill< v. 20-24 sit.).
Japanese [d3apaniz] aj Japan(ee)sch;
sb Japannees ; het Japatteesch.
jaconet [d3akanit] jaconet (neteldoelc).
jacquard [d3alcad, cl3alcad] Jacquard• japanner [cippana] verlak ker
weefstoel.
jape [ci3eip] sb mystificatie, poets; va
„bakken" vertellen; gelcscheren.
lade [d3eicl] sb lcnol, oud paard ; wijf,
Japansche
teef, 1 kreng (oolc : v. e. paard); on- japonica [d3aponika]
dengende meld H bittersteen, nephriet.
kwee.
jade [s13eici] vt afjagen, afrijden, af- jaqueline [d3alcalin] Jacqueline.
jakkeren , .
Jaques [pic, bij SH clakwis] Jacques.
jag [d3af.z] sb nitstekencie punt; land ; )jar [d3a] sb flesch, icruik, pot H gesnor;
kras•, sclittur(gcluid);' wanic1anle 2 •' on
lcerf H last, voer (licoi); vracht ; Ns , bik.
e2nigheid, botsing; on the (,), P op
kelspel Am stuk in den kraag ; vt tan.
den, inkt-pen.
een kier.
Ed3agict] getand, ingekeept.
Cjar [ci3a] vi snorren, krassen, schuren;
upon the ear, in de ooren krassen ;
jagg(h)ery [d3agari] palmsniker: goela
botsing konten inet,
wren.
cv with, ,fig
niet harmonieeren met; vt doen tnlleii
:j aggy [(13agi] getand, ingelceept, ge[schaard.
of tintelen (van den schok).
jaguar [clagw5.] jaguar.
jargon Cd3agani brabbeitaal, lcoeterJahve [d3fivei] Jaime.
Jah
waalsch 2 ; (dieven)taaltje gekwinkeleer.
jail Eci3ei:1 sb gevangettis, gevang.en.
nuts; vt gevangen zetten, gijzelen.
jarg,onelle [cl3rigonel] jargonel: dirkboef (die „gezeten"
jespeer.
litturkoets(ier).
Dieeft). jarvey
jailer [d3eila] cipier.
jail•fever [d3eil-fivo] (hospitaal)typiins. jasey [d3eizi] S pruik, raagbol (v. haar),

[do] ;
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jasmine Ed3asmini 0 jasmijn(heester• jemmy [d3emi] schapelcop (als spijs);
Jasper [d3aspa] Jasper, Kasper.
[tje).
S breekijzer ; overjas.
jasper [d3aspa] jaspis.
jennet [d3enit] 41 Spaansch genet.
jaundice [c13finclis,d3ondisl geelzucht. ! jenneting [d3enitil3] soort van vroege
jaundiced LdOndist, d3oncistj net de Jenny [d3eni] Jenny.
[appel.
geelzuclit behept ; afgunstig.
, jenny [cl3eni] lceulcenpiet ; wijfjesezel
jaunt [d3ant, d3ont] vi een uitstapje
spitimachine.
waken ; sb uitstapje, tochtje.
®jeopard [d3epati], jeopardize [d3ejauntiness [d3antinis] zwierigheid.
padaiz] aan geyser blootstellen, in de
jaunting-car [d3antir3-ka] tweewielige
waag,schaal stellen.
Iersche char.a-bancs voor vier personen ®jeopardy Ed3epddil gevaar.
2 aan 2 tegenover elkaar of rug aan Jephtha [d3efj).9] Jephtlia.
rug zittend •
jeremiad(e) [d3erdinaiod] jeremiacie,
jaunty [d3anti] zwierig.
lclaaglied.
Java [dylya] Java ; F javakoffie.
Jeremiah [d3eratnaia], Jeremy [(13era•
Javanese [d3avaniz] aj Javaatisch ; sb
mi] Jeretnia, Jereinias ; ,.., Diddler,
Javaan; het Javaansch; the ,,, de
F flessehenirekker.
Javanen.
Jericho [d3erikon] he may go to
javelin [d4avalin] werpspies.
for me, voor mijn part zat hij op de
jaw [e136] sb kakebeen, keak ; .R■ lc la uw Mookerheide, hij scan (me) naar de pomp
(v. tang of gaffe!), bek (v. slentel); fig
looped.
F brutale bek, praats; hold your c,,,, jerk [d3bk] sb stoot, ruk, hort ; stomp,
P hou je kop dicht ; vischelden, schreeupor; at one (..,, in eens; by c,s, met
wen.
horten en stooten ; vi stooten, rukken,
jawbreaker [d3o-breika] moeilijk nit
'torten ; vt id & een por geven, stompen,
to spreken woord.
',ellen H Am vleescli in de zon drogen.
jaw•vice [d3o.vais] ‘54 bankschroef.
jerked-beef [dOkt-bil] rundvleesch in
'jay Ed3eij rs,.., Vlaamsche gaai; sneerde zon gedroogd, NI ding-ding.
kol ; fig klappei ; sul.
jerkin [d3i)kin] bnis,(leeren) wambuis.
jealous [d3elas] jaloersch, a fgunstig, jerky [dp")kil] hortend*- 2.
ijverzuchtig, naijverig (op of); angst. Jeroboam [cierobottain] B Jeroboam;
vallig bezorgti of wakend (voor about,
S groote f lesch.
of), Been inbreuk dulclend (op about,of). Jerome [d3eram, dprount] verk. v.
jealousy[d3elasi]jaloerschheid,afgunst,
Hieronymus.
iiverzucht, naijver, angstvallige bezorgd• Jerry [c1.3eri] F verlc van Jeremiah.
Jeames [ci3imz] Jacob; S lakei. [heid. jerky [d3eri] S bierhuis; c...-building,
jean [d3ein] Engelsch leer: soort mot.
revolutiebouw.
jee-jee zie gee.gee.
Eton. Jersey [ci3Dzi] Jersey.
jeer [d3ia] vi spotten (met at); schint- jersey [c13/ni] (wollen) sporttrui, trui;
pen (op at); vt bespotten, beschimpen,
jerseylijfje; Jerseykoe.
hoonen ; sb hoongelach, bespotting.
Jerusalem [dprusalatn] Jeruzalein ; :-,
jeeringly [d3iririli] spottend, schimpony, F ezel.
peed, hooliend.
?SS [dies] rtempje om de pooten van
Jeffrey [ci3efri] Godfripq, covert.
een vatic.
ieh.d.. trA;Itat.ij LI heilige oorlov, (der jessamine [d3esamin] 4t jasmijn (Nees•
Mohammedanen): NI prang sabil.
tertje).
Jehovah [d3ihouva] Jehova.
jesse[d3esi]kronicelarmige(kerk)kroonJehu [d3ihin] S koetsier.
luckier.
jejune [d3idziln]. nucllter 2 ;
mager, jest [d3est] sb kwinlcslag, scherts, aar.
droog, dor (v. opsoniming enz.).
digheid, grap, F mop ; by way of mi,
jellied [d3elid] geleiachtig, gestold,
schertsenderwijs; geltscherend; in (,),
jelly [d3e1i] gelei, lit, dril.
voor de aardigheid; take acv, scherts
jelly-fish [cl3eli-fij] kwal.
(gekheid) verdragen ; vi schertsen, gekJemima [dzItuaintd] jacoba ; our c,s,
livid maken; it is no r,ing matter,
F onze dienende geesten.
daar valt niet mee to spotten (gekjemimas[d3imaimaz] elastieken dames•
scheren).
laarzen.
jester [4esta] spotvogel; (hof)nar.
Jemtny [d3imi] F Jaapje ; (N., Jessamy, ' jestingly [d3estitIli] schertsenderwij , ,
saletjonker.
gekscherend.

Jesuit
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bark, clown ; overlooper; v Crowcar, negerJesuit Cd3eziu-it] Jezuret;
(spoor)wagen.
ktnabast.
jimjam [d3inidom] stuk speelg,oed ;
Jesuitical [d3eziu-itikal] Jezuletisch.
tie
i:trnes:
the (..)s, F lieremannetje, delirittEi
Jesuitism [deziu-itiz'in] Jezuletisme.
jimmy [d3imi] F jaap(je).
Jesus Cd3izasl Jezus.
jet [d3et] sb (water)straal of sprong, jimmy [d3imi] S breekijzer.
totitein ; (gas)vlam; (gas)bek ; gietbuis; jingle [d3it3g'l] vi & vt (laten) rinkelen,
fig bedoeling (v. e. plan) II git; ajgitten. rinicinken, klingelen; sb gerinkel, gerinkink, k linkk lank, rijinklank, rijuipje
'-jet [diet] vi uitschieten, uitspringen
(zooals mend or end).
out); vt uitspuiten.
(ook
Jingo [ci;lrlgoti] sb Jingo : Engelsche
jet-black [diet-blak] gitzwart.
P voor den drommel ;
chauvinist ; by
jetsam Ed3etsam3strand-,wrakgoederen.
verdikkeine; als aj: chauvinistisch.
jettison [d3etisail] sb het over boord
werpeu van goederen bij gevaar ; vt jingoism [d3ingott-ieln] chativinisine,
over boord werp,ent! (in geval van nood). Jink [d3i111(] F Jan Salle.
jetty [d3eti] aj van git, als git, git- jinks [ci3iilks] itr : high (%), F kolossale
pan, t euzenlol.
zwart.
`jetty Ed - eti] oils iron ; strekdain, jinrink(i)sha Ed3inrik(i)So] rikschaw
Joachim [cfotiakiiii] Joachim.
havendam, pier.
Joan [d3oci(a)n] Johanna.
jetty-head [d3eti•lied] havenhoofd.
Jew [d3Ci] sb jood ; al joodsch, Joden...; Job [d3oub] Job; (%'s comfort, schrale
one out troost; c,'s comforter, Jobstrooster ;
vt F verlakken, becitivelen ;
post, (brenger van een) Jobstijding.
of..., iemand lets aftroggelen of door
dell neus bores.
job [d3ob] sb (aangenomen) werk, karbaantje ; sjouw ; speculatie, scha•
juweer,
edelsteen,
[d3iial]
iewel
chelarij(tje); F stoot, por ; it was ac.),
jeweller [d3ciala] juwelier. [kleinood.
ook : het was geen eerlijk spelt a bad
jewell(e)ry Ed3iialrij juweefen, preJewess [d3iiis] Jodin.
[ciosa. col, een lamme affaire, cell hopelooze
onderneming; a good c%), een goed
Jewish [d .“iiS] Joodsch.
zaakje, een meevallertje; do the (%) for
Newry [d3tiri] jodenbuurt ; Jodendom.
Jew's-ear [d3fiz.io] b Judasoor.
one, P ientand zijn bekomst geven : aljew's-harp [(131iz-hap] mondharp.
Inaken ; by the (%), als aanuenomen
werk; vt uitvoeren (van aangenomen
jezebel [cl3ezdbal] Jezeber.
Icraan balk,
werk); (ver)huren ; handele ► in ; F
kluiver;
jib [(13ib] sb
arm van eel! k•aan S tong, Lll; I
stootett, steicen ; vi bij aanneming of op
don 't like the cut of his :%), F ik stukloon weri<en ; karweitjes aannemen;
mag zijn facie (tronie) niet ; vt (bet zeil)
,,hancielen", schacheren, spectileeren,
agioteeren, gokken (op de beurs) .
oindraaien ; vi achter dell teugel kruipen
(v. e. paard), nitbreken ; r, at one, jobation [d3obeiSan] F standje, altniets moeten hebben van...
brander.
Off [d3if], jiffy [dOfi], in a c%), F in jobber [ci3oba] op stukloon werkende•
eel wip, ill een clock en een zucht.
ambachtsman ; rijtuigverituurder,
!louder; speculant, agioteur, beursgoic[cl3ig] sb soort horlepijp of dans.
wilsje daarvoor; vi (de horlepijp) Ball.
ker • knoeier, schacheraar.
sen, met de beenen slineren ; (erts) jobbernowl [d3obdnotil] P uilskuiken.
, cliudden ;
fib cv one's memory, jobbery [d3obiri] lcnoeierij, gelcnoei,
iemands gelleugen (wat) opfrisschen.
(politiek) geschacher.
jigger Ed3igal sb ertszeef, ertszifter ; jobbing-builder [d3obig-bilcia] aanr4 jigger(zeil);
taker; F biljartbok ; j nemer.
bets, karretje S X bak, pot i; zandyloo; job-carriage [d3ob-kal id3]hutirrijtuig.
vt schudden ; I'm r,ed if..., P ilc nag jobinan [tkob-nian] zie job master.
verdoemd wezen als...
job•master[d3ob-inasta] rijtuigverituur.
iggie Ecl3ig'11 vi be vt (laten) Jansen.
der, stallion ler.
jig-saw
breezaag ; c, puzzle, job-printer [d3ob-printa]smoutdrukker..
iegkaart.
job-snatcher [d3ob-snatia] F karwei.
jilt d3iltij
r
sb coquette ; S icoevoet ; vt
tjesjager, ()tided( uiper.
den bons geven, een blauwtje laten Jocelyn [d3oslin] Justus.
afwijzell, laten schieten (zitten). Jock
F Jaap; Schott X Hoaglandsche soidaat.
F Ja:111; cap Crow, neger•
Jim
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i (zetten) bij of tegen ; pared aan ; bijjock [d3ok] F all:. van jockey.
jockey [dp:)ici] sb jockey, rijknecht ; i voegen of toevoegen (eau to) ; zich voegen of aansluiteii bij, zich vereenigen
F Jockeyclub odeur; 1 paardenLooper ;
inet; toetreden tot ; cv battle, slaags
becirieger ; vt (be)rijcien als jockey ; bij
raken ; den strijd aanbinden (met with);
den neus nemen, in den nek zien ;
ti hands, de handed vouwen ; de banthe position, op slinksche wijze zijn
hands !, geeft elkaar
den ine6nsittan;
doel bereiken ; c ■-, one away (out),
inde hand ! (ook bij verloving); c
iemand „wegwerken" (nit betrekking);
c., one on, door intriges voorthelpen;
terest with one, geineene zaak !oaken
cv one out of, afhanclig !oaken ; vi
net ieinaiid ; c, the ladies, near het
salon gaan waar de dames zijn ; tv the
den jockey spelen ; iii zijn eigen voordeel intrigeeren.
majority, ad patres of dood gaan;
jocose [d3okous_i grappig.
the ranks, X dienst neaten, onder
you, ik ban
jocosely [cl3okousli] grappig ; voor de
dienst gaan ; I cannot
aardigheid.
tiiet van de partij zijn of niet komen ;
jocular [d3okjalo] grappig, snaaksch,
vi zich vereenigen, samenvoegen of verboertig.
binden,(aanEen)sluite ► ; zich associeeren;
X teekenen voor den dienst ; cep in,
jocularity [d3okjalariti] grappigheid,
in the conversation,
snaakschiteid, boertigheid.
invallen ;
", -)jocund
d3oukand] lustig,
aan 't gesprek deelnemen, zich in 't geblijde.
sprek mengen ; c‘.., in their prayers,
®joctindity [d3oknitditi] lustigheid,
ineebidden ; ca, on to, aansIniten of beblijheid.
lenden aan ; cv tip, X teekenen voor den
Joe [d3ou] F vet lc. van Joseph ;
t for
dienst ; (.4-, with one, zich bij iemancl(s
F voor geen geld van de wereld.
zienswijze) aansluiten ; sb aaneenvoeging, verbinding.
Joe-Miller [d3ou-nfild] F een °tide „ni"
of loop.
;joiner[d3oina]schrijnwerkery,'s glue,
Joey [d3otti] F Joop; S vierstnivershoutlijm.
stuk.
joining-lath [d3oinit3-laN tengel.
jog [dog] vt aanstooten, een du wje joint [ipint] sb verbinding,voeg,lasch;
geven, schudclen, aanporree; X (vast).
gewricht ; gelid ; scharnier; knoop, knobbel, stuk (vleesch); S (opium)kit; out
Iclinken ; cv one's memory, °oft'sschen; vi Borten, sjokken
(■.i along
of c■-,, uit het lid, uit de voegen; a
(on), voortsukkeien;
F ilc
of veal. een kalfsbout; vt verbinden,
voegen, lasschen; verslap (eens) op ; sb duwtje, por ; sukkelsamenvoegen
drafje;
indeuking, in belting.
deelen (v. vleesch).
joggle [d3og'l] vt schudden ; vertan- "'joint [d3oint] verbonden, vereenig,(1,
dell ; vi sjokketi.
gezatnenlijk; gemeenschappelijk; !Bede...,
account,.voor gezamenlijke rekejog-trot LcI3og-trot] sb sukkeldraf ; aj
on
routine...; re) man, sleurniensch.
ning ; cv owner, mede-eigenaar ;
Johannes Factotum Ed3ou-anis fakstock, gemeenschappelijk kapitaal ;
10E10111j duiveistoejager.
stock comnany, tnar.;;;, .- 1,41ipij op aanjonannine Ed3olianaid1 van 1 ,07•2n::cs.
Creelen.
Sohn 1,?=1.;•c;:, jail; de Chinees ;
Bull, jointer [ci3ointa] ree-, ploegschaaf;
voegijzer ; kabelmonteur.
de Engelschman;
Chinainan, de
Chinees; c, Company, Jan Compagnie: joint-heir [cl3oint-ea] inedeerfgenaam.
de (0.I.)Compagnie ;
Thomas, label. joint-lever D13oint-livaj tuimelaar.
Johnny, Johnnie [d3oui] Jantje; F jointly [d3ointli] gezamenlijk ; cv and
John Bull ; nob Chinees, beret, vent,
separately, de een voor den ander en
alien voor een; cv and separately
aap, koetsier ; cv Crapaud, de Fra ► schresponsible, sol:clair aansprakelijk.
man;
Raw, X recruut;
bear;
groen, sukkel:
jointress [Oointris] douairiere.
johnnycake [d3oni-keik] maiskoek. joint-stool Lci3oint-stitli vouwstoei.
Johnsonese rd3onsanizj (stijI van) jointure [d3ointP]douarie,weduwt_;oed.
Johnson.
, joist [d 5 oist] sb clwarsbailc, rib(be);
johnsonian rd3onsounian; van John.
vt net balken of ribber beleggen.
son, Johnsoniaansch.
joke [(13ottl:] sb scherts, lcwinksiag, trap,
vereenigen, samenvoejoin [d3oin
aardigheid, F mop; it was beyond a
gen, verbinden ; (ook : cv up) ; leggen
mow , tel was geen gel;heid; het was at
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te mat; in cv, tilt kortswijl, F voor de
mop; it is no
het is geen aardigheld, het is ernst ; het is geen gekheid
(kleinigheicl); that was acv by it,
dat was er :Haar kinderspel bij ; vt voor
den gek !louden of plagen met •' vi
schertsen, grappen verkoopen, gekheid
make'', joking apart, alle gekheid op
een stokje.
joker [d3ouica] grappenmaker; S vent ;
troef (bij sommige spelen).
jokist [d3onkist] grapjas; funny cv,
komiek(eling).
jole zie jowl.
jollification [d3olifikei,can] jool, pretje.
jollity [d3olifai] pret maken; zitten
pimpelen.
jolliness [d3olinis], jollity [d3oliti]
jool, joligheid, vroolijkheid.
tjoliy [d3oli] aj vroolijk®, lustig,jolig,
fideel, lollig; leulc; aarclig (groot enz.);

jubilant

joss-stick [dOs•stik] wierook• offer-

stokje (der Chineezen).
jostle [ci3os'1] vt (met den elleboog)
stooten, duwen ; verdringen (ook : cv
away); vi dringen, hossen.
jot [d3ot] sb jota ; not a
geen jots, F geen jood; vt opschrijven,

aanteekenen,aanstippen(ook:, , down).
EdOnalj dagboek, journaal ;
(dag)blad, tijdschrift ; 5Nlials)tap; the
Journals, het dagelijkscli verslag (der
parlementszittingen).
journalese [dOnaliz]
krantentaal.
journalist Ed3fInalisti dagbladschrijver.
journalistic Ed3ona1istilc] journalistisch,
dagblad...
journalize [d3ffinalaiz] in een dagboek
opteekenen; journalizeeren.
journey EciOni] sb reis(je) ; this c*..),
P deze reis, ditmaal; go on a c. , op
reis gaan; vi reizen.
he must be a c, fool to..., bij zou journeyman Ed3o)nimati] daglooner,
wel gek zijn a ls...; the cap god, Bacchus;
werkman ; huurling.
ad ----- aardig, dronnuels; he is so cv journey•work [d3oni-wok] dagweric.
green, hij is nog zoo groen.
joust [ci3vstj sb steekspel,tournooi'2 ; vi
jolly [d3oli] sb S Jantje, marinier;
een steekspel houden ; fig een lansbre•
jol ; vt P uitschelden, de les lezen ;
ken met elkaar.
voor het lapje houden; vi S (de prijzen) Jove [d3onv] Jupiter; by cv , F sakker.
opjagen.
loot !, sapperloot !, Jancloppie ! enz.
jolly-boat [d3oli-bout]
jol.
jovial [c13ouvial] vroolijk, blijmoedig,
jolt [d3oult] vi liorteii, stooten, schoicicen,
blijgeestig.
schudden; vt doer schudden ; sb port, joviality [d3ouvialiti]vroolijkheid,blijstoot, schok.
moedigheid, blijgeestigheid.
jolt(er)head [ci3ottlt(d)hed] donticop , jowder [d3atula] vischventer.
Jonah [d3ouna] Jonas ,-!.
[botterik. jowl [d3oul, d3aul] Wang, kaalc; krop;
Jonas [d3oungsj Jonas.
kop van een visch.
Jones [ci3otinz] Jones; Mrs.m.,, F tante (jowler [4ot11,9] jachtliond.
Meyer.
joy [d3oi] sb vreugde, biijdschap ; give
Jonathan [ci3onal, anj Jonathan ; (Bro. (wish) one cv , iemand gelukwenschen
tiler) cv , de Amerilcaansche natie.
(met of); vi ®zich verheugen, blij zijn ;
jonquil [d3m31<wil, d3onkwil]sg tijloos;
tit ® & f verblijden ; geluk wenschen,
jonquillekleur; ale. aj: jonquillekleurig. ®joyance [d3oians] verheugenis, ver•
Jordan [cl3gdan] Jordaan; S nacht•
heuging.
spiegel.
joy bells [d3oi•belz] vreugdelclokken.
jorum [c:132rvm] groote beker; punch- Joyce [d3ois] Jocloca.
Icom; groote portie.
joyful [d3oiful] blijde, vroolijk; blij
Joseph [d3ouzif] Jozef 2 ; Jozefpapier;
te moede.
rijkleed,amazone; not force.), ziejoe. joy-house [d3oi•haus] lusthuis, buiten.
Joseplia [ciosifa] Josephs.
joyless [d3oilis] vreugdeloos.
Josephine [d3otizifin, -sin] Josephine. joyous [d3oias] blijde, vroolijk.
Josh(ua) [d3oRtid)] Josua.
*joy•pistol [d3oi•pistal] X S licht•
Josiah [ci3osaia] Josias.
kogelkanon.
joss [d3os] afgodsbeeld der Chineezen : *joy-ride [d3oi-raid] plezierrit in een
tepekong•
auto,
josser Cd3osol uilskuilcen ; keret; S *joy-rider [ci3oi-raids) auto-rijder die
dominee; old
otiwe paai.
voor plezier nit is.
joss house [d3os-liaus]
Chineesche *joy-stick [cl3c3i-stile] S stunricruic (vat;•
tempei: iclentelig; cv man, geestelijice; jubarb rci3ilbdbi
huislook. [auto).
missioNnaris.
jubilant [d3Ctbildnt] jubelendjuichenci.
journal
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)jubilate [d3ilbileiti] sb 3de Zondag na 1 §jugal Ed311.galj wang...; co, bone, jukPaschen ; 100ste psalm v. d. Anglicaan•
schen dienst, juichzang.
`jubilate [d311bileit] vijubelen, juichen.

been.

Juggernaut [dp/vital] Jaggernaut.
juggins [d3Dginz] S sul, ttilskuilcen.

jubilation [d3ubileiSan] gejubel, ge- juggle [dppg'1] vigoochelen, tooveren;
juich.

jubilee [d3abili] jubeljaar, jubelfeest;

jubileutn; (ge)jubel.
Judah Ed3ildaj Juda, Judas.
Judaic [d3udei-ik] Judeesch, Joodsch.
Jodendom,
Judaism [d3fidei•iZin]
Joodsche leer.
,Judaize [(131.1dei•aiz] judaiseeren.
Judas [d3iidas] Judas", verrader ;
coloured hair, Judashaar; co, money,

vt begoochelen ; c, away, wegtoo veren ;

coi out of, aftroggelen.
juggler Lci3nglal goochelaar; bedriege!.
§jugular [d3C.tgjula] of pals...; c, vein,
halsz:der ; sb Dais :der.
juice Cd3fisj sap.
juiceless [cl3fislis] saploos.
juiciness [d3lisinis] saprijkheid, sap-

juicy [d3Ctsi] saprijk, sappig*-,.
juju [d31.1411] fetisch; banvloek.
jujube Ec1311d3ubl jujube; c, tree,
Ed3adas]
xijkraampje.
Judas
borstbezieboom.
Judea [d4udia] Judea : het Joodsche land.
judge Ld3vd3] sb rechter, beoordeelaar, julep [d3illap] lcoeldrank.
richter; Judges, (het Julia [d3filia] Julia.
kenner;
boek der) Richteren; vi recut spreken, Julian [ci3illiati] sb Juliaan; Julianns;
aj juliaansch.
oordeelen, uitspraalc doen ; vtoordeelen
nachtviolier.
(ook achten), beoordeelea ; schatten (v. julian [d3illian]
Juliana [d3uliang] Juliana.
afstanden).
judge-advocate [cI3vd3-advakat] X Juliet [d3fili-it] Julie(t); F liefje.
auditeur-militair, anditeur-generaal. July rd3ulai]
judg(e)ment [d3Dd3inglit] oordeel: jumble Edpfrtnb'll vt door elkander
werpen, dooreengooien, ondereentnen.
vonnis, Godsoordeel of straf des kernels;
up); ti together, ool::
ineening, (gezond) verstand ; in my(,),
gen ; (ook :
mijns erachtens ; give coi, uitspraak
samenflansen ; sb mengelmoes, rommeldoen ; rise in cv against one de zoodje ; scliok (in rijtuig).
vierschaar over ieinand spannen.
jumble-cipher [d3Dinbl-saifa] codejudginatic(al)[dpdpnatikelfli scherp- woord.
oordeelkundig.
jumble-sale [d3ntnbl•seil] opruiming
judgment-day [d3id3mant-dei] dag (i n bazaar).
des (laatsten) Oordeels.
jumble-shop [dwinbl-Sop] dubbeltjesjudgment•seat [d3vd3mant-sit] reels- bazaar...
jumbo [d3Dmbou] F olifant; reus; bolterstoel, rechtbank, vierschaar.
judicatory [dpildikatari] aj rechterlijk, kanis.
jump [c1-3vinp] vi springen, opspring,eh
(ierechtrlijk ; sb rechtspleging.
judicature [(131.1dikatja] rechtspleging, (ook van verbazing of schrik); great
les beaux esprits se rem:onjustitie; gerechtshof; rechterschap.
wits
judicial [d3udiSal] rechterlijlc, .gerech- trent ; c, at an offer (a proposal).
down
murder, justitieele moord; met beide handen aasnemen;
telijk ;
one's throat, F uitvaren tegen, aancv power, rechtelijke macht ; c, sale,
van
vretigcie
opfor
joy,
(,)
vliegen ;
verkoop bij executie.
judiciary [d3udiSari] aj gerechtelijk, springen ; cv (up)on an offender, te
P
,
nirPr
nn
r....,
lilt gaga
rechts ; sb de rechterlijke macht.
judicious Ed3udifasi verstandig, oor- de loef afsteken, ver achter zich latent
together of with one another,
deelkundig.
overeenstemmen, Icloppen net elkaar ;
Judith [d3tadit.] Judith.
Judy [d3adi] de vrouw vats „Punch" cep to (at) a conclusion, een al te
haastig besluit trekken; vt Islets of helin het poppenspel, Trijn (in Nederland);
pen springen, does opspringen ;
an old cv, F een otide leeks.
over ; overslaan ; op den kop tiklug [d3vg] sb Icruik ; S pot, doos (geken (door een ander vOOr te zijn),voor
vangenis)11nachtegaalslag.
[d3vg] vt in den pot Icolcen; S in den neus wegkapen ; c, a claim, gauw
een ander voor zijn op een exploitatieden pot (doos) zetten; cv ged hare,
terrein voordat met de ontginning behazenpeper; vislaan (v. den nachtel.. ,,aal).
judaspenning.
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jute

, onnen

is en zoodoende het bezitreclit juror [dzitra] gezworene, jurylid.
daarop krijgeu en den rechthebbencie jury [d3ari] de gezworeuen, jury.
/‘ jury-box [d3tiri-boks] bank van de gedaaruit stooten; sb sprong ; c..,s,....
zworenen.
keurslijfje ; the r■is, P delirium tremens;
be on thec•,s, F (erg) zenuwachtig zijii. jury-leg [d3firi-leg] F houten been.
.Limper [dwinpa] springer; kaasinijt; juryman [c1311riman] gezworene.
F vloo ; 0 soort boezeroen ; werkkiel ; jury-mast [dOri-mast] 0 noodmast.
jerk, (daines)jak, jumper ; 5 boorijzer; i just Ed3ostj aj gerechtig,rechtvaardig,
gereclit; verdiend; joist.
cvs, P St. Vitusdans.
jumpiness [dppinpinis] F zennwaclitig. ;just [cItost] ad joist, even; (daar)net ;
(vfancy !, verbeeld je !; r• , go and see,
heid, beverigheid.
jumping•off-place [d3vmpiti-2f-pleis] ga eens kijicen ; c, as, even als, zoo als ;
(-..., now, daar net, daar even ; on joist ; .
springplaats • aanloop.
jump-seat Cci3ninp-sit] schttifbatik (in c, so!, precies% ry then, toes net; not
cv yet, in niet ; vooreerst niet ; it's m.,
wagen).
jtunpy[d3umpi] Fzentiwachtig,beverig. possible, wel (best) mogelijk.
lust
[cl3vst] sb zie joust.
juncaceotts [(13vtli:eiSas] biesachtig,
justice [dpistis] gerechtigheid, rechtbiezen...
vaardigheid, rechtsoefening; recht (en
junction [d3orilcSaii] vereeiiiging, verbillijklieid); justitie; rechter (van het
binding; vereenigingspunt (van spoorHooggereclitshof); c•-, of the peace,
lijnen).
juncture [cipprlIcSa] voeg, naad; ge- vrederechter; administer cv, recht
wriclit; tijdstip, (lcritielc) oogenblilc; ,,,,
spreken; do (-, to, recht latest wederof circumstances, samenloop van on]. varen; (eel) schotel) eer aandoen ; do
them the c.,, to say that..., hun (ter
staudigheden ; at this ,,,,, op cut (kritiek)
eere) nageven dat ; in (..,, van rechts,
[moment.
June [d31.1h] Juni.
wege; billijkervvijze; in all (...,, with
[cI3pi3g'1]
tropisclie
wildernis:
jungle
(perfect) (..,, met het volste recht.
rimboe.
junior [c131.1nia] aj jongere, junior; justiceship [d3ostis.Sip] rechterschap
jongste; sb jougere ; lie is my ,,, hij justiciable [dpstifabl] aj to berechten ;
sb j ustcabele.
ii
dart ik; h i] staat beneden inij
jonger da
justiciary [dpstiSari] sb rechtspreker;
in auctenniteit.
juniper [d3Citiipd] jeneverbes, S jenever.
aj rechts...
justifiable [ci3nstifaiabl] to rechtvaarJunius [ci3unias] Junius.
digen, verdedigbaar.
junk Ed3vi31d jonk II lionip, spalk 1 ► owl
gepelceld vleesch. justification [d3vstifikeiSan] rechtvaarlabel- en touwwerk;
diging, verde:14;in , , verantwoordin , ;
junker [juillcg] Duitsclie jouker.
Junkeristn [juilkariz'ini het Duitsche wettiging.
justificative [d3ustifikeitiv] rechtvaarJonkerdoin.
junket [d30131<it]sb sinulpartij; vi smutcligend ; verdedigings...; bewijs...
len ; vt otithalen.
justifier [d;ostifaia] verdediger;
spatie.
junketing [cippnicititfl sinulpartij, feestjustify [d3Dstifai] reclitvaardigen, vergelag, (ge)tuit.
dedigen, verantwoorden, wettif,Yen ; 4'5 4
Juno [d3finoti] Juno.
sluiten (v. 't zetsel); the end does not
junta [d3Dnta] junta.
(.., the means, het doel heiligt de midjutito [dpititott] partij, factie, klielc
delen niet.
Jupiter [(131.1pita] Jupiter.
Justin [d3nstin] .Justinus
Jura [(Wird] Jura(gebergte).
Jurassic [dOrasilc] van de Juraformatie. Justinian [d3ustinidn] aj Justiniaansch ;
sb Jtistiniaiiiis.
juridical [d3uriditca] gerechtelijk.
jttrisconsult [d3firis-icansnIt] rechtsge- jostle [(13Ds'l] zie jostle.
justly [d3ustli] rechtvaardig, I lauwkettleerde.
rig; terecht, inet recht.
jurisdiction [(13firisdikSan] rechtsgeDied ; rechtsinactit, rechtsbevoegdheid. justness [dpistiiis] rechtvaardigheid,
jurisprudence [d3firisprudans] rechtsbillijkheid; juistheid, natiwkeurigheid.
jut [d3vt] sb uitsteeksel, uitstek: vinitgeleerdheid.
sicken, uitspringen (ook :(,.., out, forth),
jurisprudent [ciplrisprildant] ajreclits, Jute Ed3iitni bewoner van Jutland ; Jut.
geteerd; sb reclitsgeleercie.
jurist [ci3ilrist] jurist, reclitsgeleerde. 1 jute Ld3fitl jute, goenie.
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kale-yard [keil-jad] moestuin ; the cv
Jutland [d3utland] Jutland.
school, de sclirijvers die het Scliotsche
jutty [cl3nti] uitstek, uitbouw.
levee in sterk dialectisch gekleurde
Juvenal [cl3Civatiol] Juvenalis.
romans afbeelden.
Cjuvenal [d3iivanal] jeugdig.
juvenescence [d3tivinesons] jongwor- kali [kali, keili] A zeekraal.
kalium [keiliam] potasch.
ding, verjoirging.
juvenile [d3fivanail] aj jeugdig; jong ; kalong [kaloil] kalong vliegende hood.
voor de jeugd; sb joitgeling; jeune liamptulicon [lcaniptjulikon]soort linopremier.

juvenility [(136vaniliti] jeugdigheid.
juxtapose [ci3DIcstopouz] naast ellcaar
plaatsen.

juxtaposition [dplcsto.poziSan] naastellcanderplaatsing.

K
K [lcei] de (letter) lc ; K. staat voor: Kalends; King(s), Knight; K. B. =
0 1. Knight of the Lath, Ridder van de
Bathorde; 2. King's Bench; K. C. B. =
Knight Commander of the Bath, Commandeur der Bathorde; K. C. S. I. =
Knight Commander of the Star of India,
Ridder Commandeur van de Ster van
Indict; K. G. = Knight of the Garter,
Ridder van dell Kouseband • K. G. C. B.
= Knight Grand Cross of the Bath,
Ridder Grootkruis van de Bathorde;
K G. F. = Knight of the Order of the
Golden Fleece, Ridder van de Orde van
het Golden Vlies; K. of K. = Kitchener
of Khartum; K. of L., = Knight of
Labour; K. 0. C. = Knight of the
Order of the Crown; K. P. = Knight
of Saint-Patrick; K. S. I. = Knight of
the Star of India ; K. T. = Knight of
the Thistle; Ken. zie Ky; K(n)t. =
Knight; Ky. = Kentucky.
Icaama ['cania]
hertebeest.
kadi [kadi] kadi : redder.
ZuidKaffer [kafo] sb Kaffer;
Afrilcaansche inijnbouwaandeelen ; aj
Kaffer(sch).
Kafir [kafia] kafir: ongeloovige (niet'Moliammedaan); zie Caffre.
kail lie kale.
Kaiser [kaizo(r)] (de Duitsche) keizer
(oolc v. Oosteiirijk).
Kaiserisin [kaizoriz'in] het Keizerregime.
kale [keil] (boeren)kool; koolsoep.
kaleidoscope [kalaidoskotip] k a leidoscoop.
kaleidoscopic[Icalaidoskopik]lcaleidoscopisch.

leum van rubber en kurkpoeder.
lcangoeroe ; X
Australier; S aanwijzing door den voorzitter van het Parlenient van de amendenienten die niet behandeld zullen
worden ; c.ds S West-Australische inijnbouwaandeelen.
Kantian ['caution] aj Kantiaansch; sb
Kantiaan.
kaolin(e) [kaolin, keialin] porcelein[aarde.
kapok zie calwk.
karmalkama] karma : werk(en); lot(sbestemming).
karoo ['caret] ZA (dor) hoogland.
Kate [keit] Katrien, Kaatje.
Kathleen [kat,l'in] 1r Katrien.

kangaroo [kaggara]

*K bread [keibred] (Duitsch) oorlogs-

brood.
ikeck [kek] vi kokhalzen (lege!' at).
1. toeters; 2. wilde
`2.keck [kek] sb
scheerling.
keckle [Icelel] Sc vi•kakelen; kichelen
inet oud touwwerk oniwoelen.
vt

kedge(-anchor)

klein
[ked3(-artica)]
werpanker.
hedger [ked3a] viscliventer; zie ook

kedge-anchor.

keek [1(11:] Sc kijken, gluren.
keel [HI] sb !del (08z 0); Icolenschuit,
praain ; kegel; vi kantelen, net de kiel
over den grond schuren ; cv over, onislaan; cv round, icapseizen.
(2; kielgeld.
keelage
kielhalen.
keelhaul [011161]
kolsem, zaathout.
keelson [lCilsan]
keen [kin] scherp'2, vlijmend, hevig,

vurig, bits; dol, happig (op after, on).
[cinnis] scherplteid, hevigheid, bitsheid; gretigheid,F happigheid.

keenness

keen-sighted

[kin-saiticl] scherp van

gezicht.

keen-witted [kin-witid] scherp(zinnig).
keep [kip] vt }louden, hoeden ; behou-

den, tegen-, terug-, optiouden; behoeden, bewaren, beschutten; er op nahouden, onderhouden; vieren ; -(,) an
article, (in zijn winkel) to hoop hebben ;
cv one's feet, op de been blijven; cw

late hours, laat opblijven ; cv one's
time, in de
seat, blijven zitten;
maat blijven ; c, one waiting, latent

keeper
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wachten ; cv oneself from ...ing,zich kelpie, kelpy [icelpi] Sc watergeest.
onthouden van..., niet...; md oneself to Kelt [lcelti zie Celt.
oneself, erg eenzelvig; zijn; vi zich kelt [kelt] stof van zwarte en witte
(goed) houden, goed blijven (v. vruch•
wol ii *40. uitgepaaide zahn.
ten), zich laten bewares ; F wonen ; kemp [icemi)] uitkamsel (v. wol) ; 911t, sina 1looking (running 8z), blijven kijken blad ige weegbree.
(loopen &); c, in good health, ge- ken [ken] sb gezichtskring, (geestelijke)
zond blijven ; G.9 c, at it, doOrgaan
horizon ; bereik (v. 't oog), (ge)zicht S
net de zaak ; voortgaan ; c, one at it,
knip huis ; in (within) N, te zien ; in
aan 't werk houden ; cv away, afhoucv of ,land, met land in zicht; out of
den ; wegblijven; cv back, terughouden;
cv, niet meer te zien ; beyond one's
terugblijven ; cv down, bedwingen, in
iemands verstand te boven gaand,
bed watig !louden, niet laten opkomen ;
hem te hoog; vt kennen, welch ; kun•
from, afhouden, (zich) onthouden ;
nen zien.
verborgen houden voor; c, in, inhou. Kendal-green
Dendal-grini groen
den, hi toom !louden; school houden ;
talcum.
N in with one, op goeden voet blijven kennel [Icenal] sb (lionden)hok; hol,
met ; cv off, (zich) op een afstand of
gat II goot; a cv of hounds, een troep
zich van 't lijf houden
on, blijven jachtlionden; vi in een hok, hot liggen
vasthouden; c, on running,aanhouddii,
of wonen ; vt in een hok opsluiten of
voortgaan ; c, out, (er) buiteri houden;
houden.
buiten blijven ; c, one out of it, er kennel-coal [kenal-koul] gaskolen.
buiten !louden; N out of the way, kenning [keilitl] kenning,. ;
gezicht(suit den weg blijven, zich op een af- kring); c, glass, 0 kijrcer.
stand houden of Met laten zien ;
['cent]
(van)
Kent; md bugle, is
Kent
klephoorn.
to, (zich) 'louden aan ; blijven bij ;
aan den wind 'louden ; c, it to Kentish [kentiS] van Kent; c, fire,
oneself, voor zich(zelf) !louden ; c, to stormachtige bijval ; N rag, kalksteen
old customs, vasthouden aan ; cv to- nit Kent.
gether, bijeenhouden of blijven ;
ballastijzer.
kentledge [lcentric13]
under, niet laten opkomen, onderdruk- Kentucky [kantipki] Kentucky. .
ken, bedwingen ; cv tip, ophouden,aan-, kept [kept] verl. tijd em verl. deelw. van
onderliouden (vriendschap, lcennis, strijd
keep; mi•mistress, bijzit, maitresse ; a
enz.), levendig houden; handhaven; N it
press, een veile (verkochte) pers.
up, cv one's end up, (den strijd)vol- kerb [lciTh] zie curbstone.
houden, het niet opgeven; opblijven ; kerchief [kb' tSif] hoofddoek, halscloelc;
N up with one, iemand bijhouden,
®zakdoek.
gelijken tred houden met; sb bewaring, kerchiefed [kbtfift] gedekt, gesluierd.
hoede ; onderhoud, host ; slottoren (als kerf [ki3f] kerf, insnijding.
gevangenis); S souteneur ; in good,,, kermes [kbiniz] kerines (schildluis);
goed oiiderhouden ; is it (-,s?, F otn
scharlakenbes(sen), purperkorrel(s); iiite houden ; for F oin te houden,
nerale kermes, ( karthuizerpoeder.
voor goed ; zie ook keeping & kept.
kern [1(i)n]
Iersche voetknecht of
keeper [lapa] bewaarder, bewaker, ophoer H hand karninolen.
zichter, cipier ; B hoeder ; schutring ; kernel [kbnal] korrel ; pilm, kern".
sluitknip; anker (v. magneet).
kernelly [kbnali] vol korrels, pitted.
keeping
bewaring ; hoede, on. kerosene [kerdsin] gezuiverciP petroderhoud ; overeenstemming ; in cv with, kersey [khzi] lcarsaai.
[leum.
strookend met, in harnionie ,net; out kerseymere [1c6zimia] kasjinier.
of c, with, niet strookend met, niet kestrel [kestril] 2e, torenvallc.
harmonieerend !net.
'ketch [ketS]
kaag.
keeping-room [kipig-ribul Am hills. t'ketch [ketS] l zie catch.
hatiier.

keepsake

[kipseik] herinnering, aan.
denken, souvenir.
keeve [lciv] tobbe, kuip, brouwvat.
k r•
keg [eg]
• } vaatje.
keggy Lkegt]

kelp [kelp] weedasch ;

loogkruid.

ketchup [ket$ap] chanipignonsatis;
kettle [het'l] ketel ; a pretty

of
fish, een inooie boel.
kettledrum [1: erldryin] keteltrom,pauk.

kettledrummer[ket'ldrvina]paukenist,
keteltronislager.

key [ki] sb sleuter2 ; klavier,toets,klep;
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keyage

.R+ wig, spie; sluitsteen 11 blinde blip;
have the c, of the street, F buiten
(de deur) gesloten zijn ; vt span nen, (op)•
spleen ; N sten:men ;
up, opschroe.
ven'2, opgaaien.
kaaigeld.
keyage
key-bit ki•bit] (sleutel)baard.
bod] klavier ; kiaviatuar,
keyboard
toetsenbord.
Icey•bhgle Di•bjfig'11 klephoorn.
spieg.at.
keyhole [1<l-houi]sleutelgat ;
keyless [bills] zonder sleutel ; cd watch,
reniontoir.
keynote [1<i-nout] groncitoont 2 .
[ki•point] X slett!el (der
ey•
positie).
key-stone [bi•stoun] slititsteen, hoek.
Kezialt [Icazaia] Keziah. [steent-%
khaki [kaki] aj kilaki(kleurig); sb khaki;
F Engelsche soldaat ; be in cep , wear c,,
soldaat zijit ; go into ,,, soldaat worclen.
Khan [ban, ban] gotiverneur ; boning,
vorst II 'caravanserai.
Khedive [ladiv] Khedive, onderlconing
van E ; ypte.
Khedivial [kidivial] van den khedive.
ilcibble [kib'I] vt grutten, grof
tkibble [kib'1] sb ophaalkorf (in 'IWO.
ki;Je [kaib] winterhiel.
kibed [kaibd] net winterhielen (geplaagd).
kibosh [kiboS, kaiboS] S verlakkerij;
the correct (proper),, je ware ; put
the c, on one, S hest zijit vet geven,
den nekslag geven.
kick [kik] sb schop, trap ; F voetbalspeler ; fig fut ; X (terug)stoot, terug•
loop, scholc ; djarab : ricinusplant ;
S halve shilling t'N. zak „zie'" (v. flesch) ;
S zie kickseys ; more c-,,s than
halfpence, ineer slaag dais eteti ; get
(have) the c. , F z'n conge kriigen ;
it is (quite) the ca., F 't is de mode;
in a cti, F in een ivip ; vi schoppen,
trappen; X stooteii; achternitslaan (ook

c, behind);

c,

against (at) a mea-

kiln

schoppen, keet inaken ; cor up one's
heels, P pierewaaien ; c, one upstairs,
F voornitschoppen.
kicker [biba] die schopt, trapper; Spaarct.
kick-off Lbik•cf] aftrap.
kickseys [kiksiz] S broek.
kickshaw(s)[kikSo(z)] beuzelarij, wisse
wasje, liflafje(s).
kicic•up [kilt-rp, bib- up] S fuifje.
kid k id] sb jonge geit; geitenleer, glace
(hancischoen) ; S pewter, kind ; tobbe;
schaftbak; S verlakkerij ; vi (geiten)
werpen ; vt S voor 't lapje 'louden, P be.
lazer en.

kidder [1<icid] P zie kida'erminster.
liidderminster[kidaminsta]Kidderminster 'carpet.
kiddy [1:idi] S pettier, kleine ; joch(ie);
fijne oplichter ; schaftbak ; my sister,
inijn zusje.

kid glove [kidglvv] sb glace hand.
schoen ; als aj : zacht, niet verinoeiend.
kidnap [kidnap] steleti (een kind);
pre,sen,
kidnapper [kidnapa] kinderdief ; zie'
verb ooper.
kidney [kidni] Hier ; a man of that,,.
van dat slag (soort) ; of the right
van de goede soort.
kidney-bean [Icidlli-bin]0 1. snijboon
2. pronic boon.
kilderkin [kildakin] vaatje van 16 of
18 gallons.
kill [kil] vt clooden 2 ; slachten; ver•
dooven ; fig afinaken (een• wet); be
ook : siieuvelen ; c, calumnies
at birth, in de wieg smoren ; you
me with your kindness,gij overstelpt
inij met uw vriendelijaeid c, off, af!oaken, uitroeien ; F ,,lijk" drinker; cd
out, uitroeien ; to gronde richten ; vi& viz
(zich fates) slachten, cioodslaan, dooden ;
doodelijk zijn ; dance (dress) to
verrulcbelijk ; sb 't clooden of afinaken;
gedoode dier(en); levend lohaas ; a case
of r, or cure, er op of er onder 11 kil
eest ; zie ook

sure, zich verzetteii, tegenstribbelen ;
c, against the pricks, B de verzenen kill-devil[kii-devil]kunstmatigdraaienci
lokaas voor vissiten ; S ruin.
tegen de prikkels slaan; c, over the
noordbaper.
traces, uit den band springen ; alive killer [ad] dooder ;
kauw.
springlevend
;
vt(voort).
killigrew
and F
schoppen, wev,trappen ; c, the beam, killing [1<ilih] ajdoodelijk, moorddadig;
((Joel') doorslaan (v. balans) ; fig het
F onweerstaanbaar ; be c,,onweerstaanbaar aardig, 'cub enz. zijn ; he is slutthe bucket, zie bucket;
afleggen ; r
c, one's heels, (rnoeten) antichain- ! ply c•, je inoet je dood !adieu ;
het
clooden ; doocislag, slachting,, moorcl,
one downstairs, de trap
breeren ;
afgooien; c, off, uit., wegschoppen; Sp kill-joy [kil-d3oilli spelbederver.
tijdverdrijf.
aftrappen; c, out, (er)uit trappen ; c, kill-time
up a dust (row, shindy), P herrie kiln [bit] sb clroogoven; eest ; vt eesten.

kilndry
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kilnclry [kildrai] eesten, in een oven kinetic [kainetik] aj Icinetisch, bewegings...; sb•in: cois, bewegingsleer.
drogen.
kilogratn(me) [!diagram] kilogram.
king [kii3] sb koning, yorst, 'leer ; dam;
kilolitre, rAiter [kilalita] kiloliter.
the cv and his train, kruip door,
darn hales; vt
sluip door; go to
kilometre, r., meter [kilarnita] kilo[meter.
dam hales ; St/ tot koning 1ii11cen ; cv
kilowatt [kilawot] kilowatt.
it, koning (konin k je) spelen.
kilt [kilt] vt op 0 einen (v. k leeren); pliswapenseeren ; eyed, ook : het rokje der Berg- king•at•arms [kit'at•aniz]
koning.
schotten dragend; sb rok van de Bergking-bird [trig-bud]koningsvogei
schotten.
kiltie [kilti] F Schotsch soldaat net de King Charles [lcit•Salz] King Char[kilt.
les(hond).
kimbo [kiinbou] zie akimbo.
kin [lcin] sb maagschap, verwantschap, king-crab [kirj-krab] Moluksche krab,
of mine, geeli king-craft [kiti-hraft]Machiav,pllistische
geslacht ; he is no
yerwaiit ; aj
staatkunde, kunst om te regeeren.
familie; of
king-cup [kit3•1;vp] A dotterbloent.
lie van, verwant aan`-'.
te kingdom [kigclani] koninkrijk ; go to
kinch [kinS] Am in : have the
commandeeren hebbeu (over over-).
(o, come, S de eeuwigheid ingaan.
kinchin [kinti9n] S sb kind ; vt bestelen. king-fisher [kill-fiSd] ge, ijsvogel.
[kitkkilal koningsmoordeIndisch
goudbrokaat.
king-killer
Icincob
[naar.
!kind [kaind] sb soort, slag, acrd ; ...of kinglet [kitilit] koninkje.
of thought Icing-like [kiiklaik], kingly [killi]
a
zoo's soort ..; I
. so, Am dat dacht ik wel half en half ;
() stunned, als 't ware, ietwat; nothing king-maker [kitkineika] koningschepper.
niets daarvaii !; receive in
of the
roi, in natura ontyangen; repay in cam , king-post [kitkpotist] makelaar (balk).
king's evidence [lciliz•evidans] 'crooniiet gelijke intuit betalen; in what
getnige.
did he take it ?, hoe nam hij het op ?;
nit den said slaau. king's evil [kilz.ivil] scrofula.
grow out of
kind [lcaind] aj vrieudelijk, goed, kingship [i(ii3Sip] koningschap.
welwillend ; ([ liefhebbend; kink [kiilk] sb slag (in een touw), kink
heusch;
(in de kaber.); kronkel in de hersenen;
est r:?gards, hoogachtend.
with
gril ; S knees), finesse; vi kinken.
kinder [kaincia] zie kind of
wikkelneus.
[kindagat'n]
Fr5bel- kinkajou [kitlkad3i.1]
kindergarten
kinky Ekitpil krotikelig; grillig.
school.
kindle [kind'l] vtontsteken ; aansteken, kinsfolk [kinzfouh] familie(leden).
doe!' ontvlaminen of ont branden , ; vi kinship [kinSip] (bloed)verwantschap.
your vatten, beginnen te gloeien (van kinsman [kinzinan] bloedverwatit.
kinswoman [kinzwunian] bloedver•
up, opylanimen.
with);
[waste.
goedheid, wel- kiosk [kiosk] kiosk.
!:indliness
willendheid.
kip [kip] leer vats jonge dieren (halve-

I

kindly Ekaindli3 vriendelijk, vriendscliappelijk, goed(aardig), welwillend,
wees zoo goed
gewillig;
tell me
mij te zeggen ; take c, to it, er zich
gewillig in schikken, sick aan jets orderxverpen, zich lets laten welgevallen, er
schik jti krijgen.
kindness [lcaindnis] vrieudelijklieid,
goedheid ; (vriendsehaps)dienst, vriend- '
schap; have the c, to..., ook : wees
zoo goed...
kindred [kindrid] sb (bloed)verwant•
scliap, famitie ; aj (aan)verwant.
trine [kale] 1,oeien ; hoe.
icitiegoer[kina-goud] bioscoopbezoel;er.

bioscoop.
!cinema [kindina,
lcineniatogra ph Lkainimatogral, kainiinatografl kiimmatograaf.

ren); S slaapstee, 'chip, kit.

kipper [kipa] sb zalin (in den paaitijd
of na het knitschieten) ; gezouten en gerookte visch ; vtzonten en rooken ; r.,ed
herring, gezonten en gerookte haring.
kirk [lc/A(] Sc kerk.
kirsch [kira kirschwasser.

kirtle Elcbt'lj (onder)rok, buis.
kismet [kismet] noodlot.
kiss [kis] sb kus, zoen ; kuscarambole;
schnimpje: baiser ; vt kussen, zoenen;
r, the book, den Bijbel kus3en (bij
eed); c. the dust, in het slot bijten ;
zich in 't s!oivernedereny, the ground,
sick voor iemand vernederen ; e the
hare's foot, den hoed in den pot yinden ;
hands, cv the hand of the
king, inet een handkus zijn anibt aan-
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kiss-cannon

knee-halter

neither m, nor kin, kind !loch scram
vaarden ;
one's hands to, een kus•
hebben.
hand toevverpen ; cd the rod, de roede
kussen; c, away, afzoenen, wegkussen; kitten [kit's] sb katje ; vi werpen (van
kitten).
vi (elkaar) kussen, zich verzoenen.
kiss•cannon [kis-kandn] kus-caranibole. kittenish [kitdnii] kat(aeh)tig (speelsch).
kiss-curl E ► cis-ki)1] oorhrui (bij de sla- kittiwake [kitiweik] grAk drieteenige
zeeineeuw.
pen).
kittle [kit'l] lastig , inoeielijk ; wisselkisser [kisa] kttsser, zoener ; S mond.
cattle to
vallig, onzeker; she is c
kissing-crust [icisirl-kryst] kveeke zijde
j shoe, zij is lastig out inee out to gam],
van het brood.
kissing-trap [kisitkirap] S stunt.
Kitty [kiti] Kaatje.
kiss-in-the-ring [kis•iii-6,9-ring] corn. kitty [kiti] zie kittiwake.
binatie van paiertje tangs den kant en ( klepht [kleft] roover.
kieplitic [kleftik] diefachtig,
kat en ntuis,
kiss-me-quick [kis-tri-kwik] sinter, kleptoinania[kleptoineinia]steehnanie.
klick [klik] vi tikken vt S ontfutselen,
voile; hoedje ; seer.
Kit [kill verk. v. Ca tharine, Kate, ook (weg)kapen.
i Moot' Ekltifj ZA (berg)kloof.
v. Christopher; Kaatje; Kris.
kit [kit] tobbe, vaatje; uitzet, nitrusting, knack [oak] slag, handigheid ; (zotte)
gewoonte, aauwensel, liebbelijkheid;
uniform II N krijter, klopscheentje, zakviool katfe.
Q bibelot.
kit-bag [kit-bag] X inspectiezak; valies. knacker ['mai:a] (paarden)vilder ; slooper ; vilderspaard.
kit-cat [kit-kat] portret van 28/29 op
knag [nag].kwast, knoest.
36 duimsgrootte.
kombuis•
knaggy [nagi] kwastig, knoestig; fig .
kitchen [kit)in] keuken ;

korzelig, kribbig.
kitchen-boy [kitSin-boil kolcsjongen.
*Kitchener [kitSiva] F soldaat van 't I lump [nap] (doen) knappen ; c, it, S er

leger van Kitchener.

van tangs krijgen.
knapple [tiap'1] aiknappen.
knapsack [iapsak] ransel, knapzak.
Ictioopkruid.
kitchen-garden EkitSiti•gadani 'noes- knapweed [napl.vid]
tutu.
knarl [Hal] knoest, kvvast.
knoestig, Icwastig.
kitchen-hunter ElcitSin-hvittal ketiken- knarly
piet, •klauwer.
knave [neiv] schurk, schelin ; boer (in
kitchener EkitSinal kookfornuis; keii-

kenweester.

Kitchen-Lancers EldtSin-ransozi

soort

laeciers(dans).

kitchen-maid

[kitfin-ineid]

tweede

ketikennteid.

het kaartspel); t jongen, knecht.
knavery [neivari] schurkerij; schelnierij, scheimenstreken • a piece of

een schurkenstreek.
[neiviS] schurk-, schelmachtig ;
c. trick, schurkenstreek.
knead [Hid] kneden ; masseeren.
kneading•trough [eiditl.trof] kneed•,
bakkerstrog.
kronakniestuk ;
knee [nil sb knie ;
mer; give a
to a boxer, op de
site even later uitblazen, secondant zijn
van; go down on one's cogs, op de
kn eeil vallen'2 ; vi zakken op de knieen ;
lcnieen krijgen (v. e. broek); vtV‘, knieen ;
met de knieaanstooten; ch opdelcnieett
aflepx,en.

kitchen-midden [kitSin-raidsn] hoop knavish
afval uit voorhistorischen tijd„
kitchen-range EkitSin-reinc131 hookfornuis.
kitchen-stuff [kitSin-stof] (keithen)groenten ; braadvet,
EkitSin-wenji vaatkitchen-wench

waschster.
kite [trait] sb kiekendiet, wonw %diegriet; „haain, schraper; S
ger ;
schoorsteenwissel, proforma wissel ;
drijfanker ;

red

milaan; fly

a

een vlieger oplaten; fly the
doers ; vi vliegen knee-breeches [kni-britSizi lcuit-,knieaan vvisselruiterij doen.
broek.
ais een Wolne ;
[kait-flaig]
vliegeroplater; S. knee-cap [ni-kap] kniebeschertner (voor
kite-flier
S aan wissetruiterij

wissetruiter.
paarden); knieschijf.
't vlieger op- kneed ['lid] tnet knieen, knobbelig.
later; wisselruiterij.
knee-deep [n -dip]tot aan de knieen.
kith [kiP] verwanten, fanlike; c, and knee-halter Liti-holtdi kniehalsteren,
kin, kennissen en verwanten ; have . kniepooten.

kite-flying

knee-high

knock
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knight-errant [nait-erant] dolende ridknee-high [ni-ltai] zie knee-deep.
kneehole-table [nihoul.teibl] bureau- der.
knight-errantry plait- erantril dolende
niinistre.
ridderschap.
knee-joint tni-d3oint] kniegewricht.
apostels.
knight-heads [unit-hertz]
kneel [nil] knielen.
knighthood [naithud] ridderschap;
kneeler [nita] knieler ; lcnielkussen.
order of ridderorde.
kneepan [nipan] knieschijf.
knightly [naitli] ridderlijtc, ridden..
knee-smalls [ni-stuolz] lcniebroek.
knee-swell [nil-swel] J knieregister (v. knit [nit] vt breien, knoopen ; (ver)binden, (Dsamenvlechten, vereenigen ; lie
orgel).
knell [nel]sb doodslc1o1e2 ; vi de doods- co, his brows, hij fronste de weak..
brauwen ; co up, verbreien ; dichtknooklok Widen.
knelt [nett] veil. tijd & yeti. deelw. v. pen ; SH outwarren ; vi breien; sa IIkneel.

groe i en, zich knoopen.

kniebroek (voor schooljongens en sport-

zak enz.).

knitter [tlita] breier, breister.
knitting [nitig] het breien, breiwerk.
ling van de oorspronkelijke Nederland- knitting-needle [nitit•uid'I] breinaald.
sche kolonisten in New-York ; cis, wijde knittle [MCI] trekkoordje (v. tabaks-

knew [iijil] verl. tijd v. know.
knickerbocker [nikaboka] afstaintne-

lui).
knob [nob] knobbel, coop (v. e. deur
knickers [nikaz] F zie knickerbrockers. of stoic); knoest ; knoet ; klont(je); P hop.
[nobd] knobbelig.
knobbed
[nik-nak]
bibelot,
snuisteknickknack
knobber Enobaj 01) jong pert net
rij, prulletje.
horenknobbels.
knicks [niks] F zie knickers.
knife [nail] sb Ines; operatienies; war knobbiness [nobinis] knobbeligheid.
to the cv strijd op lever en dood ; knobbier [nobla] zie knobber.
have one's c, into one, op ieniand knobbly [nobli] khobbelig.
zitten te halcken, ieinand zitten te prik- knobstick [nobstik] (knoestige) knup,

ken, stelten te geven, hens (ongenadig)
te palcken liebben ; vt doorsteken (met
een Ines).
knife-board [nail- bQd] slijpplank; overlangsche zitbank op een omnibus; 0
achterclek.
knife-edge [naif•ed3] suede van het ► nes.

knife-grinder

[tiaif-graincia] inessen-

slijper, scharenslijper.
ai f-maSin] slijpulachine.

knife machine

knife-rest [Wait-rest] inessenlegger.
knife-sharpener [naif-Sapna] inessenaanzetter, inessenslijper.

knife-tray [nail-trei] messenbak.
knight [nait] sb ridder ; r, of the penof the pestle,
cil, sp bookmaker ;
apotheker; c, of the pigskin, jockey ;
cv of the post, tz
-___71 valsche getuige
van beroep; r, of the road, straatroover ; c, of the rueful countenance, ridder van de droevige figuur;
of the shears (thiMble), ridder
van de el kleermaker; col of the shire,
vertegenwoordigervan een graaf•
schap ; cv of the wheel, ridder van 't
stalen ros; c, of the whip, ridder van
de zweep ; vt tot ridder slain; tot den
adelstand verheffen, knight waken.
knightage
ridderschap; adelbock (der knights).

pel ; S onderkruiper.

knobicerrie [nobkari] ZA knotskerrie,
knuppel, knots.

knock
zen ;

[iolc] vi slain, (aan)kloppen, bonslaan, kloppe ► ; GN9 c, about,

vt

rondslenteren,rondslingeren of zwerven;
one about, heen en weer gooier;
toetakelen, door inekaar halen of raininelen ; c,

(one's head) against,

het hoofd stooten tegeti' 2 (voor)`2 ; c, at,
lcloppen op, aankloppeti ; r, down, zicli
gewonnen geven ; neerslaan,
onigooien, op den grond gooien ; toewijzen (op vet-lc-tulle); laten vallen (van
den prijs); c, one down for a song,
F opschrijven of er bij lappets voor een
inopje ; in, Z. na 't uur bintien komen
(v. studenten); c% off 5 sh., laten
erafdoen ; c, off, erafslaan ; klaarspelen;
off Latin verses, uit zijn inouw
schuddeu ; c, one off his perch, van
zijn stuk brengen, de kluts doers kwijt
raker, paf doer staan ; c , spots off
one, in de schaduw stellen ; off
smoking (tobacco), het rooken laten
(work),. ophouden of
of opgeven;
nitscheiden met werken ; cv one's head
het
(niakkelijk)
winnen van;
fig:
F
off,
on the head, op zijii kop geven;
fig den neksiag geven ; nekken, in duigen doer vallen ; c, out, eruit slaan;

knock-about
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knui

ge hunt ; co, how to read, hunnen
verslaan, het winnen van ; S bewus:e•
lezen ; co good from evil, kunnen
loos slaan (bij 't bolcsen); opzettelijk
coed
out,
onderscheiden
; I have never Loin such
be
ophonden (bij vendutie);
a plan miscarry, zi en inislukken ;
niet geplaatst worden (bij wedrennen) ;
cv one out of time, bewnsteloos slaan bcfore you cv where you are, voor
men er 't ininste beset of vermoeden„
(bij 't boksen); co the bottom outof
a secret, onthullen ; cv over °Inver- van heeft ; cod what is what, zijn weetje
weten ; cod which is which, ze nit
slam!, -werpen, omgooien ; be coed
elkaar kennel' ; vi weten ; it's grand
over, overreden worden ; cv together,
you cv, weet je ; do you rv?, weet jij
samenflansen ; co., under, zich ge wonhet?; I co better (than that), dat zul
► en geven ; co up, in de hoogte slaan ;
je mij niet wijsmaicen ; those who co,
opkloppen, opporren ; (in der !toast)
de ingewijden ; there is no coding...,
arrangeeren of improviseeren ; uitputten ; coed up, (dood)op, doodmoe ; cod men icon niet weten ; co about the
up against one tegeit het lijf loopen; matter, van de zaak of weten; co of,
(af)weten van ; not that I cv of, niet
sb slag, Hap, (ge)Iclop ,; there was acv
dat iic weet ; sb weet ; be in the cv,
(at the door), er werd geklopt,
knock-about [tiok-abatit]sb algemeene weet (wetenschap) von jets liebbeit ; he
is all r%), eel' en at geleerdheid.
icloppartij ; herriescene; of claagsch (v.
kleeren) ; in a cod way, ongegeneerd. knowable [notiabl] te weten, te kenknock-down [nok-datin] aj in : c, ar- nen, kenbaar.
gument, dooddoener ; cod car, uiteen- knowing [nouiri] kundig ; geslepen.
slim, glad; veelbeteekenend ;
cv hat,
neembare waged; co price, minimumF een chic hoedje; a cv one, een !ooze
bod ; sb neervellende slag'' of tijding,
oast
een
gewiekste
here!.
verrassing waar men paf van staat;
knowingly [nou•ii.111] kundig, net kenkloppartij.
nos van zaken; willens en wetens, met
knocker [nolo] kloppero; klopgeest ;
dressed up to the, F tire a quatre opzet ; veelbeteekenend.
knowledge [nolid3] lcennis, kunde, geepingles, pieldijn uitgedost.
knock-kneed [iok-nid] met x-beenen; leerdheid; (inecle)weten, wetenschap (van
jets), voorkennis; it is common cv,
fig ZN4 ak.
van algenieene belcendheid, algemeen
knock-knees [nok-niz] x-beenen.
knock-out [nok-aut] verlcooping, op bekend ; in the cv that he was right,
in het bewustzijii...; to (the best of)
welke de bieders net elkaar sateenmy cv, voor zoover ik weet; with (out)
spanners our de prijzen zoo laag mogemy (v, net (zonder) mijn voorkennis.
lijk te houden.
knowledgeable
[nolid3ab'l] kundig,
lknoll [soul] sb heuveltje.
I verliclit ; goed ingelicht of op de hoogte.
knoll [noel]] vt luiden ; sb gelui.
knowledge•box
[nolid3-bolts]S
kerse•
knot [not] sb knoopa, band ; kttobbel;
pit : !cop.
knoest, kwast ; lcnoedel, clot ; klompje
knot ; cut the Know les [noulz] Knowles.
(inenschen), clubje ;
co, den knoop dborhakken ; go (run, known [noun] verl. deelw. van know;
tien knoopen loopen; j (wel)bekend.
sail) ten cos,
vt (aaneen)knoopen; verbinclen ; ver- know-nothing Enou-npl,i131 nietsweter.
wikkelen ; vi knoopen zetten of vormen; 'knuckle [ivlel]sbknolcicel; scharnier;
in den knoop rakers ; knoopen. schen het.
duizendlcnoop '2, knucicle [nvk'l] vi in: co to, onder•
knotgrass [notgras]
doen, zich gewonnen geven; vt met d,
varkensgras,
knotted [notid], cvty [noti] knoestig, knokkels slaan.
knuckle-bone Divkl-bounj knokkel,
kwastig
knottiness [notinis] kwastigheid enz., knenkel.
knuckle-duster [nviel-civsta]boicsijzer,
zie knotty.
knotty [noti] vol knoesten; netelig, vuistring.
knuckle-joint [tilel-d3oint] kneukel•
lastig, ingewihkeld,
knout [naut] sb kuoet ; vt (met) de kttoet gewricht.
knur(r), knurl [ni.), nbl] knoest,knobbel.
geven.
1:11013, (houten) bal.
know [non] vt kennen, (sours: kunnen);
P B belcennen; herkennen ; weten, ver• *kraut [nvt] S sb dandy, modeheertje,
tatje; vt in : cv it, het tatje spelen,
stool'', ride all you cv, rijd zoo hard

kodak
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kodak [lcouclaic] sb kick-foestel; vt laager [lags] ZA leger; )(amp.
Labadist [labadist] Labadist.
kieken, een kiekje maker van;
koff [kof] kofschip.
Laban [leiban] B Laban.
labarum [labaram] labarum ; vaandel,
kohl [koul] kohol.
Lanier.
kohlrabi [koulrabi] Icoolraap.
labefaction
koedoe.
koodoo [alai]
[labifalcSan] wankeling,
verflauwing, verval.
kopeck [lcoupelc] kopeke.
label [leibal] sb etiker2,1abel, flesschenkopje [lcopi] ZA lcopje.
schildje ; codicil; (druip)lijst; lambel:
koran [koran, 1c2ran] koran.
kosher [koSa] kauscher, (ritneel) zuiver 2. tournooikraag; vt etiketteeren, de label(s)
kotow [lcotau] sb Chineesche seinbali, hechten aan, de etiketten plakken op.
labial [leibial] aj van de lippen, lip...;
buiging tot op den grond; fig
•
"
"
•
sb lipletter.
Hooter!),
lekkermakerij;
vt• den anneeschen senibali 'oaken, tot op den grond labialize [leibialaiz] labialiseeren.
buigen (voor to); vt tot op den grond labiate [leibi-at]
lipvormig, gelipt;
buigen voor ; met stroop sineren,lelcker sb lipbloeinige plant.
§labile
waken.
labiel, wanlcelbaar.
kraal [lcral] sb kraal (Hottentotsdorp): labio-dental [leibiou dental] liptand(letter).
veekraal; vt in een kraal drijven of opsluiten.
laboratory [labardtari] laboratorium.
kraken [kralcan, Icreilcan] kraken (zee- laborious [laborios] werkzaani, arbeidinonster).
zaain ; inoeizaain, zwaar, inoeielijk.
labour [leiba] sb arbeid, werk ; !Hoene;
Krishna [lcrifna] Krischna.
kudize [cjildaiz] S roeinen,ophemelen.
(barens)weeen; de werkkrachten of arkudos [Iciados] S mein, lof, eer.
beiders (tegenover het kapitaal); a cv
kukri [Icalcri] klewang der Gurkhas.
of love, een co11 amore gedaan (geKultur pcilltar] de Duitsche „Kultur" schreven) werk ; lost cv , vergeefsche
*Kulturist [kulturist] Kultuurdrager,
moeite; in
barensnood; vi arbei[Duitscher.
lcybosh, zie kibosh.
den, werken (oolc : v. e. schip), zicli
RI( het kyrie eleiso ► .
kyrie
moeite geven ; in barensnood zijn ; laboreeren (aan under);
tinder great
difficulties, wet groote inoeielijklieden
to kampen hebben;
tinder a mistake,
in dwaling verlceeren; vt werken aan,
',[el] de (letter) 1. Lstaat voor: Lady;
lake; lane; Latin; Liberal; libra,
pond; London; Lord; Lucius; I.
voor : latitude, lengte ; league, inij1;

lightning, bill:sem; line, Wu; liter,
long; L. C. M. = least common utul-

tipie, kleinste gemeene veelvoud; L. D.
-- Lady Day, Vrouwendag; Light
Dragoons, Fichte Dragonders; Low
Dutch, Necierlandsch; L. D S. = Latter
Day Saints, de Mornionen ; L. L. = Late

Latin; Law Latin; Low Latin; L. L. D. ----Legutii Doctor, Doctor of Laws, doctor
in de beide rechten; L. L. R. = Line
of Least Resistance; L. 0. C. = Line
of Communication; L. S. D. = Librae,

solidi, denarii, ponder, shillingen, pence;
F de dubbeltjes; lit. — liter, literal :
literary ; literature; loc. cit. ,--- loco
citate, op de aangehaalde plaats; 1.s. =
left side, linkerkant.
sb
Ia.
lla
la [lo] ij P, gunst!

bewerken, vervaardigen ; nit werken ; Sc
(be)ploegen;r, an argument, a point,
rider uitwerken.
laboured [leibad] bewerlct; inoeielijk
(v. adeinhaling); gekunsteld, niet spontaan.
labourer Deibaral aybeider, werlunan,
daglooner.
Labourist [leibarist] aatilianger der
arbeiderspartij.
Labour-member [leiba-inembal vertegenwoordiger der arbeicierspartij iii
het Parlenient.
laboursome [leibdsani] nioeilijk,
zwaar werkend (v. schip).
Labrador Dahrddgal Labrador.
laburnum [labiiiiani] goudenregen.
labyrinth [labirinj,] doolholo.
labyrinthian [labirinj,idn] verward,inge,,vikkeld (als een doolhol).
lac [laic] lak(werk); zie ook lakh.
Laccadives [lakadaivz], the co. , de
Lakediven.
lace [leis] sb veter, rijgsuoer ; boordsel,
galon; kant; vt rijgen, snoeren; galon.,

lace-boot
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lacteal [Iaktial] aj melk...; mifever,
neeren; omboorden, boorden, of-, be
zetten (met 'cant); ,-,c1 coffee (tea), I zogkoorts: sb mds, melk-, chylvaten.
coffee c,c1 with cognac, niet een lacteous [laktias] nielkachtig, nelk...
scheutje cognac ; cv one's jacket, ieni. lactescence [Iaktesaiisj melkachtigheid;
inellisap.
op zijn falie geven; vi zich itirijgen of
lactescent Elaktesdnti melkachtig; melkinpennen.
houclend, nielk afscheidend,
lace-boot [leis-but] rijglaars.
Lacedaemon [lasadiman] Lacedemonie. lactic [laktik] melk...;c'acid, nelkzunr;
Lacedaemonian [lasoclimounian] aj cv fermentation, verzuring der melt:.
lactiferous Elaktifarasj inelk afscheiLacedemonisch; sb Lacedenionier.
dead ; melk...
lacentan [leismati] kantverkooper, passementwerlcer.
§lactine Elaktinj melksuiker.
lacerate [lasareit] open-, verscheurent 2. lactose [laktous]
laceration [lasareiSan] open-, verscheu- lacuna [lakjiina] leemte, gaping, hiaat ;
ring.
§ holte.
§lacerta [lastAta] liagedis.
lacunar(y) [lakjatia(ri)] met of vol
§lacertian [last)tjati, laskfan] aj gage. hiaten.
disaclitig; sb liagedis.
lacustrine Elokustrini ineer...;
lace-up [leis vp] aj rijg...; sb cvs, F rijg- tations, paalwoningen.
laarzen.
lad [tad] knaap; jongene (ook soldaat).
lace-wing-fly [leis-witkflai] gaasvlieg, ladder [lada] sb ladder 2 ; go in mis,
landjuffer,
aldoor rekken (v. gebreide goederen);
lathes [latSiz] jur nalatigheid.
kick down the cv , de personen, door
wie men in de wereld vooruitgekomen
Lachesis [lakisis] Lachesis.
lachrymal Dalcrinialj aj traan...; cv is negeeren ;• vi zie go in c,,s.
gland t traanklier; sbcvs, traanorganeti. laddie Dadi] knaap(je).
,lachrymary [lakrimari] tranenkruilcje. lade [leid] laden, beladen 2 ; ((water)
lachrymose [takrimous] tranen stor- uithoozen.
tend; huilerig, larmoyant.
ladidah [laclida] S fijne meneer, geurlacing [leisit3] veter, boordsel; r2; rijg- maker.
Wu; gekleurde rand aan een bloemblad; ladify, zie ladyfy.
scheutje sterke drank in water; Pransel. lading [leidirj] lading, vracht.
lack [talc] sb gebrek, behoefte, tekort ladle [leid'l] sb potlepel, soeplepel;
(aan of) 11 good cv I, gossientijne
vi schoep (v. inolenrad); X laadlepel ; vt
missen,ontberen,gebrek lijden; bec,ing
(met een lepel) opscheppen; cv out,
to kort schieten in ; he is •ing
uitscheppen, oplepelen;
in..., het ontbreekt hem aan...; vt gebrek Ladrones [ladrounz], the m.,, de Dievenhebben aan; ( verwijten; he mis wiseilanden.
dom, het ontbreekt heat aan verstand. lady [leidi] damee, vrouw (deshuizes),
lackadaisical [lakadeizikal] gemaakt „tnevrouw' (v. de meld); lady: echte
dame & titel van de vrouw van een
treurig, sentimenteel doend.
lack-a-day Elali-a-deil helaas.
knight 6f baronet, of de docliter van eel&
„madam";
graaf, markies of liertog;
tacker ['aka] zie lacquer.
lackey [laid] sb lijfkuecht, Iakei ; vials geliefde. liefje ; teef ; cv of the bedchamber, cv in waiting, dame d'honlakei dienen, den lakei spelen (voor to).
neur (aan 't hof); a cv of the pavelackland [lal:land] zonder land; John
Jan zonder Land.
went, straatprostitnee (ook one of
those ladies); Our Lady, Onze Lieve
lack-lustre [laic-lvsta] glansloos, dof.
lackquey, zie lackey.
Vrouw; our sovereign c,,onze landslaconic [lakonik] lakoniek, kort en vorstinne, Hare Majesteit ; the (my)
bondig.
old cv, moeder de vrouw; the Old
laconism [lakaniz'in] laeonistne, bon- Lady of Threadneedle Street, de
Bank van Engeland.
digheid; kort en bondig gezegde.
lacquer [talla] sb lak(werk), vernis; vt lady-altar [leidi-olta] RKMaria-altaar.
verlakken, vernisszn.
lady-author [Ieidi-Otia] sclirijfster.
lacrosse [lakros] lacrosse: Cattadeesch lady-bird [leidi-bLd], (.."-bug [--bvg],
baispel. ; ■, -cow onze-lieve-Beers-beestje.
lactation [lakteiSan] melkafscheiding ; lady companion [leidi kampanjanj
bet zoogen. juffrouw van gezelscliap.

I

Engelscli

23

Lady-day
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Lady-day [leidi-dei] Maria-Boodschap lake poet [leik-pottit] dichter der lake
(25 Maart).

lady-dog [leidi-dog] wiThesliond, teef.
lady friend [leidi-frend] vriendin; Kwak eres.

ladyfy [leidifai] een dame waken van;
den titel van Lady geven.

lady-help [leidi.lielp] juffrouw tot assistentie in de huishouding ; juffrouw
van gezelschap.
lady-killer [leidi-lcila] adonis, charineur,
liar ten verov eraar..
lady-like [leidi-laik] vrouwelijk, als
een dame, ladylike.
lady-love [leidi-Inv] liefste,
lady-principal [Ieidi-prinsipal] directrice.
lady's companion [leidiz-kampanjan]
naai•necessaire.
ladyship [leidiSip] ladyscitap, lady'stitel ; her (your) cv, Lady...
lady's maid [leidiz-meid] kamenier.
lady's man [leidiz-nian] damesvriend,
wijfsche nieneer.
lady's smock [leidiz•smok] A pinksterbloem, koelcoeksblbetn.
lady-twist [leidi-twist] fijne gedraaide
Laertes [leihtiz] Laertes. [tabak.
'l a g [lag] aj laatst, achterst, achternakomend ;• vi achteraan komen, achterblijven (Ineest: c, behind); sb achternakontencle, laatste, achterblijver; het
achterblijven (v. 't getij).
!lag [lag] S vt deporteeren; arresteeren d'R, balcleeden ; sb (ontslagen) gedeporteerde, gedetineerde 5 bekleelager [lags] lagerbier. [ding.
laggard [lagad] sb draler, talmer, achterblijver ; aj achterblij vend, traag, treuzelig.
lagger [lags] S verklikker ; zie ook

school.

lake school Eleik-slailj dichtergroep v.
Coleridge, Southey en Wordsworth (uit
het Merendistrict).

lake-village [leik-vilid3] paaidorp.
lakh [laic] El honderdduizend.
lakist [leikist] zie lake poet.

lallatiott [IaleiSan] spraakgebrek, waar-

door de r als 1 wordt uitgesproken.

lain [lain] S (af)ranselen.
lama [lama] lainao.

lamasery [lainfisari] lamaklooster.

lamb [lam] sb latn`2 . lamsyleesch; the
Lamb (of God), het
' Lam Gods; vi
lammeren.

lamb-ale

feest bij het schapen-

scheren.

lambaste [lambeist] S ranselen, op z'n
loop geven .2.

lambent [lambast] lekkend, spelend

(v. vlammen), g linsterend.
Lambert ElambiAJ Lambert, Lambertus.
latinnetje.
lambkin
lamb-lettuce [lam-letis] veldsla.
lamblike [lanilaik] (zacht) als eel lam.
lamlirequin [lambrikin] lambrequin;
helinkleed.
lambskin [lainskin] lanisvel.
katjes van
lamb's tails [laniz-teilz]
den liazelaar.
lamb's wool [lana-wail] lamswol ; gekruid bier met gebraden appelen.
lame [leim] a] manic, kreupe1 2, gebrelclcelijk ; a c, duck, F insolvente speculant ; a c, excuse. arnizalig ; c, verses,
kreupelrijni; vt manic (kreupel) maken,
verlammen met lantheid slaan.
lamella) [lamel(a)] lamel(le), plaatje,
schijtje.
lament [lament] sb jammer-, weeklacht ;
laggard.
vi (wee)klagen, jainmeren, lamenteeren;
lagoon Elagiltil lagune, strandmeer.
vt bejammeren, betreuren, beweenen;
laic [lei-ik] aj tot den leekenstand be- the late
...zaliger,
hoorende, wereldlijk, leekeii...; sb leek. Lamentable [lainantabl] beklagens-,
laicization [lei-isaizeiSan] secularisatie. betreurenswaardig ; janunerlijk, (lclaa ^;laid [kid] verl. tijd en verl. deelw. v. lay
lijk, erbarmelijk.
lain [lent] verl. deelw. van lie.
lamentation [lamenteiSdn] weeklacht,
lair [lea] sb leger (v. dier); vi legeren, jammerklacht, gejammer; klaaglied ; the
(N.'s of Jeremiah, de klaagliederen van
laird [lead] Sc lord ; (land)lteer.
Jereinia.
laity [lei-itij leekendom; de teeken.
lamentin [lanientin] zeekoe.
lake [lei .k] ineer; c, Leman = the cv latnia [lelting] vampyrvrouw.
of Geneva, het ineer van Geneve.
lamina [lamina] dunce plaat ; laag; blad.
lake dweller [leik-dwela] EIT,=-,71 pa a 1- laminate [lainineit] (uit)pletten.
be woner.
Lammas [lamas] St. Pieter (1 Augustus):
lake-dwelling [leik-dwelit3]paalat latter
net St. Juttemis.
woning.
lammy [laud] S woilen deken.
lakelet
ineertje,
lamp [lamp] lamp ; c,s, S oogeu.

lampas
lampas [lampas] (gebloeinde)
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langsyne

lampas- landed [landid] its landerijen bestaatide;
landerijen bezittende, grond...; N inte•
zijde Oct hangen van den rooster (bij
rest, grondbezit ; de grondbezitters ;
een paard) : dial schuil.
property, grondbezit.
lamp•black [lamp-blak] lampzwart.
lancikenning.
lam p-chitnney[lamp•tSinini]lampeglas. land-fall [land-fol]
land-flood [land-flvd] overstrooining,
lampern [lampan] *mu. rivierprik.
lamp•lighter [lamp-laita] lantaarnop- land-forces [land-fQsiz] landinacht.
landgrave [Iandgreiv] landgraaf.
steher.
lampoon [Ianipan] sb schot-, schimp• landgraviate [landgreivigt] landgraafschap.
schrift, painflet ; vt in schot- of schiniplandholder [Iandhoulda]gronclbezitter .
schriften liekelen.
lampooner [lainpillia] schot-, paniflet- landing [landhl] landing ; lossing ; losaan
geld; (trap)portaal; make a
schrijver.
land gaan.
lamppost [launp•poust] lantarenpaal.
panditkpleisi
landingslainprei,
zeeprik.
landing-place
lamprey [lainpri]....}E,
wollig. •
plaats; (tiap)portaal.
&
lanate [leinat]
Lancashire [lailicaSa] (graafschap) Lan- landing-stage Dandig-steid3] aanlegsteiger.
cashire.
amt. land-jobber [laud-d3oba] speculant in
Lancastrian DatIkastrian]
landerijen.
hanger van John of Gaunt, Hertog van
landlady [landleidi] antbaclttsvrou ;
Lancaster (in den Rozenoorlog).
hospita ; waardin.
lance [fans] sb Inns ; X lausier & =
corporal; re:`,' harpoen ; vt (m et een lans) landlocked [land.lokt] door land ingesloten (onigeven).
doorsteken ; (suet een lancet) opener ;
landlord [Iandl9d] landheer; host®1,verpen.
baas, F huisploert ; hospis, herbergier,
lance-corporal [Ians-k9paral] X vicewaard.
lcorporaal, flanspesaat.
landrot.
lancetdrager ; landlubber [land.lvba]
lance-fish [lanslij]
landmark [lancliniik] grenspaal;
zie launce.
baker, landteeken; fig mijlpaal (op
lancelet [lanslit] *cgs. lancetvischje.
levensweg enz.).
lanceolated Dansialeiticlj lancetvormig.
kwartelkoning,
lancer [Iiinsa] lausier, lanscirager; the land-rail [land•reil]
(-4-s, de „Ianciers" (dans).
land.registry[land.red3istri]kadastrale
lancet [lansit] lancet.
opnanie, kadaster.
lancet-window [lansit-window] lancetlandscape [landskeip] landschap.
boogvenster.
landscapist
[landskeipist] landschaplancinating Dansineitit] steliend,schie.
schilder.tend, met scheuten koniend (v. pijn).
landshark
[landfak]
F (matrozett)af.
land [land] sb lands, landerijen; bodent ;
zetter.
the ca., of the leal, de lime' ; the
Land of Regrets, het land der be- land-slide[land-slaid],land-slip[landslip] bergstortiug, aard(ver)schuiving.
treuring Indie; see how the c lies,
over land; landsman [landzman] landbewoner, F
poolshoogte neaten; by
to land; from is end to c•i's end, landrot.
het heele land door; on cd, aan land, j land-tax [laud-taks] grondbelasting,.
aan (den) wal; vt (latest) !linden, aan land waiter [land-weita] tolbeambte
bij den invoer.
NV al zetten, aan land brengen of listen,
afzetten (v. reizigers); fig brengen (in landward [landwad] land waarts(ch).
lane
[lein] land weg (tusschen twee beginoeilijklieden); S binnenhalen, opstrijone a loss, S bezorgen ; him gen); doorgang (tusschen twee rijen
ken ;
vaarweg; S keel.
inenschen); steeg;
for 10 sh., S voor 10 sh. er bij lappets ;
gat ; the Lane, het Drury Lane theater
cv him one in the eye, S hem een daai
op zin oog geven; vi (aan)landen ; sp j (in Louden); the longest cv will have
a turning, het is een large laan die
aankomen (bij einddoel); S het winnen;
gees draai heeft.
centen verciienen.
langrage [laggrid3], langrel [lat3gral]
landau [lando] landatter.
schroot.
Jandaulet [laddolet] landanlet.
land-bank [land-batik] landbottwbatilc, langsyne [latIsain] Sc in : (auld)
lang
geleden;
de goede oude tijd.
grond-credietbank.

language
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largess(e)

language [iaklgwid3] hal, spraak; lap-dog [lap-dog] schoothondje.
scheldwoorden ; . use (bad) cod, vloeken, lapel [lapel] lapel (v. jas).
schelden.
lapin! [lapful] schoolvol.
[lai3gwid3-inasta] lapidary [lapidari] steensnijder.
taalmeester.
lapidate [lapideit] (dood)steenigen.
languet [lat3gwit] V% tong(eije); p tong, lapidation [lapideiSan] steeniging.
lip (v. e. orgel). lapidification [lapidifikeiSan] steenlanguid [laggwid] mat, slap, loom, vorming, versteening.
„liangerig", kwijnend, smaatend.
lapis [leipis] steen; (., infernalis,hellanguish [lat3gwiS] niet opsciiieteii, niet
sclie steen; c, lazuli, zie lazuli.
vlotten; een kwijnend bestaan voort- lap-joint pap.d3oind'51 Z strip.
slepen; verflauwen ; weg-, verkwijnen, Lapland [lapland] Lapland.
(ver)smachten.
Lapp [lap] sbLap(lander); als aj : Lap.
languishingly [lat3gwiSh3li] kwijnend, landsch.
sinachtend.
tapper [lapa] likker; S zuipldp.
languishment [laqgwiSmant] kwijning; lappet Elaphl slip, wind; lapel, oorlel.
liet smachten.
Lapponian [lapounian] ajLaplandsch ;
languor [lat3ga, lai3gwa] IcWijiiing, mat- sb Laplander.
heid, looinheid.
lapse [laps] sb (ver)val, (ver)loop ; aflan t,cinorous[laggaras]kwijnend,smachdwaling,•fout, misslag; vi voorbijgaan,
tend ; mat, loom.
verloopen, vervalleno, vallen.
laniary [laniari] hondstand; slaclit- lap-stone [lap stoup] klopsteen (van
plaats.
schoenmaker).
§laniferous [laniforas], lanigerous Laputa [lapjiita] Laputa.
[lanid3aras] woldragend.
Laptaan [lapjiltan] aj van Laputa; sb
lank [Imp] scliraal, lang en wager, rank, bewoner van Laputa ; drooiner.
slank ; sluik (v. haar).
lapwing [lapwirl] g, kievit.
lanky [latlki] zie lank.
larboard [labed] 0 balcboord.
tanner [lana] ge, steenvalk, bloat larcenous Dasanasj diefaclitig, dieven...
(wijfje).
larceny [lasani] jur dieverij, diefstal.
lanneret [lanarit] gek blaatje (man- larch [latS] lorkeboom, lariks.
netje).
.
larchen [latSaii] lorIcenhouten.
lansquenet [lanslcanel] X lansknecht; lard [lad] sbvnricensrenzel; vtlardeercii,
lanskenet (kaartspel)
(door)spekken (met with).
lanterloo [lantalii] lanterlui(spel).
larder [Iada] provisielcamer.

language-master

lantern [lantan] lantaarn ; Chinese cm lardy-dardy [ladi•ciadi] S lcwasterig,
tampion.
.
fatterig; blasé (foetid.
lanternist Dantanistj operateur bij Lares [leriz] huisgoden.
tooverlantaarn.

lantern-jaws [lantan-d3oz] ingevallen

large [Iad3] grooto, riiiin 2, breed(voe-

rig), wijd, uitgestreld, nitvoerig, veelonivattend, verziend ; royaal; c, of limb,
grof gebouwd ; at c,, breedvoerig, in
plaatje.
den breede ; vrij, op vrije voeten; a
( lanthorn [lantlion] zie lantern.
gentleman at ,-.), beer zonder beroep,
lanyard [tanjaci] 0 taliereep ; X afrentenier; the public at,,,, het groote
trektouw ; hangriem, (liang)koord (voor
publiek; in a c,, way, in ,,, in liet
fluitje enz.).
groot; ad in: sail c../, ruim(schoots).
Laocoon [leiokoan] Lacdcoon.
large-hearted [lad3-hatici] groothartig,
Laodicean [lei-adisian] sb Laodiceeer; edelmoedig.
aj onverschillig in godsdienstige of poli- large-limbed [ladklinicl]grofgebouwd.
tieke zaken.
largely [1Od31i] in den breede; in groote
'lap [lap] sb school, pand (v. ideeding(mime, hooge) mate, ruimschoots, veel ;
sink); oorlap ; "R%(over)lap a: slijpschijf ;
grootendeels.
sp lap : baanronde 11 slobber, slorp- 1 largeness Elad3nIsll grootte, rebate,
(drank); gekabbel. , wijdte, uitgestrektheid ; onbekrompenlap [lap] vt V! over ... keen leggen of i heid •, cv of mind, mime denkwijze,
vouwen ; sp „lappen"11 (op)leppen, op- I breede blik.
slorpen; vi lepp(er)en, slorpen, slabben; ' largess(e) [lacips] gift, geschenlc (van
kabbelen.
meercleren aan minderen); mild held.
kaken•

lantern-slide [lantan-slaid] lantaarn-
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lariat [lariat] lasso ; paardenriem.
lark [laic] sb leeuwerilc; F pre', grapje,
lolletje; vi leettwerikken vangen ; F lol

latter

laatsten blik werpen op ; at ,,, sours :
at the (long) c,), (eindelijk en) ten
laatste; be near one's cam , zijn eind
nabij
; to the (very)
trappen (makes); vt voor't lapje Louden.
tot het
(ailer) laatste toe; towards the
ridderspoor.
lark-spur [Ifilc•spi.)]
larky
F tiit op een pretje(lolletje), tegen 't eind ; ad het laatst; ten slotte.
last [last] vi (blijven) duren • voortlollig, jolig.
duren; goed blijven, zich hoed houdeti;
vagabondeerend;
larrikin [larikin]
het uithouden ; it will
schooierig ; sb vagabond, straatschender.
you a week,
ge liebt er voor een week genoeg aan ;
larrup [larap] S (af)ranselen.
she will not r,long, niet lang 'seer
larum [larani] zie alarum, alarm.
larva [lava], meerv. larvae [Iavi] larve, 'oaken ; c, out, het vollionclen ; vt in:
c% out the day &, den dag halen ; sb
masker (v. insecten).
uithoudingsvermogen.
larval [Ifival] larve...
larvated [laveitid] .,, einaskerde.
lasting [lastirl] of dutirzaain, (voort)•
durend, blijvencl; sb everlasting (stof).
laryngeal [larind3ia1] van het strottenhoofd.
lastly [Ifistli] ten laatste, ten slotte.
laryngitis [lariu4aitis] Iceelontstelcing. latakia [latalcia] Latakiehtsbalc.
laryngoscope [laritwaskoup] keelspie- latch [latS] sb klink ; vt op de klink doer*,
gel.
latchet [latSit] B schoenrieni.
laryngotomy [laririgotami] keelsnij• latch-key [latS-ki] huissleutel.
larynx [larilks]strottenlioofd.
[ding. late [leit] aj laat ; te last ; laatst, jong.
lascar [tasks, laska] El X oppasser; st(e); vergevorderd ; gewezen, vorig ;
inlandsch mritroos.
overleden, wijlen ; the
fires (floods),
lascivious [lasivjas] wulpsch, geil, wel- van den laatsten tijd ; the c, Mr. A.,
(in) den laatLustig.
wijlen de Heer A.; of
lasciviousness [lasivjasnis] wulpsch- sten tijd ; hisr,st, zijn laatste mop; ad
Reid, geilheid, ‘vellustigheid ; B ontucht.
laat ; te laat; in den laatsten tijd; sooner
lash [laS] sb slag (v. de zweep); zweep• or c,r, vroeg of last; as c, as the
slag, geesel, geeselroede,-slag; winiper,
Stuart times, tot aan (in).
snoer ; sjap; be under lateen [Latin], r, sail, rz,`'
oogliaartje;
under de plak zitten; vt zwee- lately [leitli] laatst, onlangs, niet lang
the
geleden ; (in) den laatsten tijd.
pen, geeselentl• striemen; slaan ; vastbinder, (vast)sjorren ; sjappen ; the latent [leitant] verborgen, verholen,
waves c% the shore, beuken; vi slam!, sluimerend, slapencl ; § latent.
zwiepeti; c, at vice, geeselen, striemen ; lateral [lataral] zijdelingsch, zij.,.
nielksap.
c, out, achteruitslaan (v. paard); uit latex [leitalcs]
den band springen.
lath [14.] sb (rinkel-, strook)lat ; vt met
latten bespijkeren, betingelen.
sjorring ;
lashing [laSit3] geeseling ;
lath-back [lap-bak] F boonestaalc,slimc,s, hoopen, bij de vleet.
[gel,
lash-out [laS-aut] schop achternit (van lathe [Leib] draaibank.
[paard). lather [labs] sb zeepsop, sclitiim; in a
lass [las] deerntje, tneisje.
schuimend ; vi schuimen; vt met
lassitude [lasitjild] inoeheid,loomheid,
schuim bedekken; inzeepen.
matheid.
lasso [lasou] sb lasso; vt met de lasso lathy [latd] als een lat.
Cvangen. Latin [Latin] aj Latijnsch ; sbLatijMer).
'last [last] sb leest ; $ last.
last [last] aj laatst ; vorig(e), jongst- latinism [latiniz'm] Lalijiische spreekleden ; the c, but one, op een na latinist [Latinist] Latinist. [wijze.
de laatste ; the (-..) degree of, de iioogste latish [lOHS] wat laat.
(uiterste) graad van...; of the c, impor- latitudepatitjildygeografische)breecite;
vrijheid (v.handelen), speling; omvang
tance, van 't hoogste (grootste) belang ; c, night, gisteravond ; c, (but) latitudinarian [latitjficlinerian] aj vrij•
not least, de of het laatstgenoenide denkend, vrijzinnig; sb vrijdenlcer.
(=ail niet de minste; sblaatste; Wil- latrine [latrin] X latrine.
W's laatste mop; Mrs John- latten [latan] laton.
lie's
latter [lata] laatstgenoeinde, laatste van
son's ,,, jongste (spruit); since my
twee, laatste, tweede; c, end, (levens)tia mijn laatste schrijven; we shall
never hear the c...) of it, er )court nooit eind ; the former...the (-vie., gene...
deze....
een eind nail; look one's c, at.. , een
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latter-day rlata-dei] van den laatsten launch ['US, lattS] vt werpen, slingeren; te , water !sten, van stapel laten
tijd, modern; the c, saints, de Heili-

loopen ; lanceeren 2 ; vi of-, van stapel
loopen ; c, forth, fig in zee steken ;
c, forth in praise of, hoog opgeven
sten tijd.
latter-math [lata•maj7] etgroen, nagras. van, uitweifien over de verciiensten van;
lattice [latis] sb traliewerlc, open lat. N into, aan beginners, entameeren ;
c, out, uitbarsten ; van wal steken ;
werk ; vt net tralie•, latwerk betimmeaan let oreeren slaan ; zijii geld laten
ren ; c•d window, traliewerlc•venster.
lattice-bridge [latis-bric13] traliebrug. rotten ; sb het van stapel laten loopen
lattice-window [latis•windou] tralie- van een schip •, barkas.
werk-venster; venster met in lood ge• launder [londa, 'Ruda] sb lcuip (voor
het wasschen van erts); vt bewasschen;
vatte ruitjes.
wassdien en opmaken.
lattice-work [latis•wbk] traliewerlc.
RI( lau- laundress [Iondris, landris] wasch•
laud [(Cid] sb lof, lofzang;
vrouw; schoonmaakster.
des ; vt loven, prijzen, verheerlijlcen.
laudable [Ioclabl] lof-, prijzenswaardig, laundry [Iondri, landri] wasch; waschglansloffelijk, prijselijk.
Inds, wasscherij; French
strijkerij.
laudanum [lod'nain] laudanum.
Laura [lora] Laura.
laudation [iodeiSan] lof(tuiting).
latidative [lodativ] lovend, prijzeud.
laureate [12riat] gelauwerd(e dichter).
laudatory [lodatari] uj prijzend,lovend; laureateship [loriatSip] antbt van hofdichter.
lof...; sb lofspraalc, lottuiting.
laugh [Iat] vi lachen (on' at); he c,s best, laureation [lori-eiSan] bekransing, het
wie
nalacht,
lacht
het
best;
lauvveren
; Sc promotie.
who c,s last,
it is no ding matter, 't is iiiet om te laurel [lonal] sb laurier ; lauwerkrans;
!aches; vt lachen ;
a scornful laugh, vt lauweren.
hoonend 'adieu ; - e\e (N, at, lachen om 2 ; Laurence, Lawrence [toms] Laurentins, Laurens.
uitlachen; c, away, door !adieu vet ,
down, door lachen tot zwij• drijven;c, lay [lay] F zie lavatory.
gen brengen; c, in one's sleeve, in lava [lava] lava.
ziju vuistje adieu ;
off, weglaclien, lavatory [lavatari] waschplaats ;_ toilet,
door lachen verdrijven ; er zich lachend
retirade; ( waschkom.
afmaken ; N on one, toelachen ; he ®lave [lei v] vt wasschen, bespoelen; vi
cued on the wrong side of his mouth, zicli wasschen, baden.
lavendel lay up
het huilen stood hem nailer dan het lavender Davit:dal
lachen; cd out, heelemaal nitlachen ;
in c,, zorgvuldig bewaren ; F' in den
c, one out of a plan, er of brengen
tommerd zetten.
door 't belachelijk te 'oaken; c, over, laver [lei va] xvaschbekken II 4 eereprijs.
belachen, lachen oil ; c, to scorn, be- lavish [laviS] 01 verkwistend, kwistig
spotten, (oni lets) uitlachen; sb (ge)lach ;
( ► et of); overvloedig ; vt kwistig uithave the c, of one, ieinand (kun ► en) deelen of besteden (aan upon), op onbeuitlachen.
krompen wijze toedeelen ; verk wisten
laughable [lafabll] belachelijk,,bespot- (aan upon).
telijk.
lavishly [laviSli] kwistig, met milde
laugher [IAD] lacier, lactiebek ;
hand, op onbekrompen wijze.
lachduif.
lavishment [lavilinant], lavishness
laughingstock [lafirkstolc] voorwerp [laviSnis] verkwisting, kwistigleid.
van bespotting, risee.
slaw [to] sb wet; recht ; balie ; bedenk•
laughter [laitd] gelach, lachen.
tijd ; Sp voorsprong •, international m,,,
laughter-moving [iafta-muviti] lach- c, of nations, volkenrecht; be at (,),
wekkend.
in proces liggen ; give the c, to, de
laughter-prices [Iatta- praisiz] spotden weg van
wet stellen; go to
prijzen.
rechten inslaan; procedeeren; have the
laughworthy [lafvvi)Oi] waard oni nit- C, of one, in rechten vervolgen ; lay
gelachen te worden, belachelijk.
down the N , de wet stellen ; study ca,,
laughy [lab] goedlachscli.
in de rechten studecren; take the
!wince [lass]
zandaal.
of one, in rechten aanspreken ; take
Launcelot [latis(i)lot] Lancelot.
the c, into one's own hands, ziclt
gen der laatste dagen, de Mormonen.

latterly [latali] kortelings, in den laat-
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slaan voor; N., snares, strikken spanzelf recut verschaffen, als rechter iii
nen ; vi leggen ; dekken (de tafel) ; az
eigen zaken optreden.
N., about one. crop (van zich) al slaan
`law(s) [16(z)] P ij guest !
(Haar alle kanten); N. , aside, ter zijcie
law•abiding [io•abaiclit3] gelidorzaain
leggen ; afleggen, laten varen ; N. , at,
(aan de wet).
vaststellen op; slaan naar, to lijf ;
law-breaker [18-breilca] wetsovertreder.
c, before, N, by, ter zijde , weg-, at.
law-court [16-1(Qt] rechtbauk.
law-firm [16•fbm] advokatenkantoor.
leggen, afda k ; op zij leg gen, sparer ;
N., down, necrleggent2 ; (vast)stellen (v.
lawful [loint] wettelijk ; %vettig, rechtmatig, rechtelijk.
regels); 0 op stapel zetten ; cv down
lawfulness [Ififulnis] wettigheid.
the law, zie laws; N, down one's life,
law-giver [le, giva] wetgever.
zijn Leven geven ; c% for one, Ploeren
lawless [lohs] die ;een wet ketit, %vetteop ; c, in, op-, inleggen; op-, in.loos ; baudeloos, losbandig.
slaan ; N., into one, er op losslaan;
law-lord [l8-1Qd] rechtsgeleerd lid van
Off, afleggen; afpalen, afbakenen ;
het 1-loogerhuis.
on, opleggen ; er op (er over) leggen ;
law-merchant Elii.mi)tfaiit] ltattdels- (laten) aanleggen; zich aanschaffen ; er
recht.
op ranselen ; overvragen; N. , it on, overlaw-monger [loll-nizigga] beunliazende
drijven ; er op los slaan ; c, it on thick,
zaakwaarnemer; chicaneur.
F het er clik opleggen; tnet de stroonlawn [ton] grasperk ; kainerdoelc ; de kwast werken; c, it (the blame) or.
waardigheici of het anibt van een bisyour parents !, geef nu nog je ouder,
schop ; Nd-tennis, tennis.
de schuld !; c, out, ult., aanleggen;
law-officer [lo-ofisa] rechterlijk ainbte- op de reede liggen; afleggen (een doode);
laws, zie "law.
uitgeven, besteden (aan in); S• van de
[Haar.
law-stationer Do steiSana] boeichaude• sokken slaan; c, out on the oars,
laar die papier en schrijfbehoeften voor
flink uithalen ; N., oneself out to...,
advokaten verkoopt en ook acten enz.
zijn uiterste best doen ow...; N., over, bPgecopieerd bezorgt.
dekken, beleggen; c. to, toeschrij v ,
law-student [lo-stjildanti student in de wijten aan; bijleggen; I c, to it
rechten.
that..., ik wed dat...; c, up, inslaan
lawsuit [losiilt] rechtsgeding, proces.
(voorraad); opzamelen, sparen; 0 op.
law-term [lo-ti m] rechtsterm; zittings- leggen; buiten dienst stellen, afschaffen
termijn.
(bijv. zijit auto); onttakelen; be laid
lawyer Elojal rechtsgeleerde, advokaat;
up, (ziek) ligg en, het bed inoeten 'louden:
cv upon, wedden op; zie r- on. •
Pinang rotting.
Penang
lawyerism [lojariz'm] advokaterij, chi- lay [lei] sb ligging; laag ; '5Z4 leger;
01 slag (v. touw); weddenschap, inzet,
cane.
laks; loslijvig.
:Landed (v. buit of whist); F slaapje;
lax [talcs]
laxation [IalcseiSan] losinaking, ver- S baantje, vak ; lcneep, taktiek 11 lade (v.
slapping ,.
weefgetouw) Olied,zang; know one's
laxative [lalcsativ] lakseerend (middel).
weten wat hij in zijn schild voert ;
laxity [lalcsiti], laxness [lahsnis] los- know the N., of the land, de kaart van
slapheicl:!; onbepaaldheid.
't land kennen; what N., is lie upon?,
Ilay [lei] vent. tijd van lie.
S wat wil hij, seat voert hij ill zijit schild ?
[lei] aj
lay-brother [lei-brv6d] leekebroeder.
ligdagen.
, lay [lei] vt leggen ; amt., beleggen (met lay•days [lei-deli]
slaapje; a/
with); zetten ; neerslaan, doen legeren ; lay-doWn [lei-daunt sb
temperen, doeu bedaren; bannen, be[lei-datinij in :N., collar,liggende boord.
zweren (geesten); richten (eeti !canon); layer [lela] laag ; leg-hen ;
allegger,
N., a bet (wager), een weddenschap loot.
aangaan ; N, the cloth, c, dinner, de layer-on [leiar-on] inlegger (bij het
drukken).
tafel dekken; N., hands on, de hand
layer-out [leiar ant] huishoudster ; af•
leggen op ; de hand(eii) opleggen ;
(violent) hands on oneself, de hand legster (v. dooden)
aan zich zelf shalt ; I cannot N., my lay-figure [lei-figja]
Wit baa.n.
hands M3011 it, ik kan het niet vinden;
ce, heads together, de koppen bij lay-lord [lei•let] niet-rechtsgeleercl lid
elkaar steken ;
siege to, het beleg van het 1-1 oogerhuis.
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layman fleiman] leek'; ledepop.
lay-outLlei-aut]
lay reader [lei rida] leek stet bevoegdbeid our te preeken.
%ay-stall Del-stO13 vuilnis-, mesthoop.
lazar [leiza] melaatsche.
iazaret(to) [lazaret(ou)] lazaret, leprozenhuis.
Lazarus [lazaras] Lazarus.
laze [leiz] dagdieven, luilakken, luibuizen, lummelen, lanterfanten ; c, about,
ook : flaneeren.
laziness [leizinis] lui-, traag-, vadsibIteid.
lazuli [leizjalai] lazuur(steen), lapis lazuli.
lazy [leizi] lui, traag, vadsig.
lazy-bones [leizi-bounz] luiwammes,
luilak.
zie lazy-bones.
lazy-boots
lazy-tongs [leizi-togz] grijptang.
lazzarone [latiarounei] lazzarone Nap'eische bedelaar.
®lea [Li] weide, grasveld.
leach [lits] sb loog ; vt loogen.
lead [led] sb lood ; potlood ; diep-, zinlc-,
peillood; plombe: zegelloodje; interwitlijn; the cis (of a house), het
plat; vt looden, met lood bedekken of
bezwaren; plombeeren (voor de douane);
in lood vatten; interlinieeren.
!lead [lid] vt leiden, tot lets brengen ;
dirigeeren; (een kaart)
(aan)voeren;
uitspelen ; c, one .a dance, ervan later
iusten; r, the dance, voordansen; den
dans beginner ; c, the field, de leiding
one a life, het lever zuur
liebben ;
the van, de voorlioede aanmaken ;
voeren; c, the way, voor gaant2, vooroptzaan; vi vooropgaan, bovenaan (Bum-

p

leak

my cm speel door in dezelfde kletti;
volg inijit voorbeeld; take the cv, the
leiding
leaden [led'n] looden, loodzwaart; loodgrijs.
leader [Vida] (ge)leider, leidsman, Bids,
aanvoerder ; toonaangever ; eerste ad vokaat ; Is dirigent, concerttneester ; hooklartikel; voorste paard (bij tandem); ertsadertje ; goudader ; c , of thought, voorlichter.
leaderette [lidaret] kort hoofdartikel.
leadership [liclaSip] leiding,aanvoering.
lead-glaze [led-gleiz] loodglazuur.
'leading [tediq] loodwaren ; loodwerk;
loodvernis.
aj eerste, voorste, voor!leading
naamste ; hoofd...; the,, hand, de voorhand (bij 't lcaarten); sb leiding, bestuur.
leading-article [lidig-fitilel] $ voornaainste artikel ; hoofdartikel (v.krant).
leading-lady [liditileidi] prima donna,
F eerste vrouw.
leading-man [lidig-man] aanvoerder,
boofdpersoon; eerste rol.
leading-strings) [liditi.strig(z)] leinog aan den leiband van
band ; be in
anderen loopen, Met op eigen beenen
staan.
lead-pencil [led-pensil] potlood.
looder.
leadsman [ledzman]
lead-works [led-wiiks] loodsnielterij.
leady [ledi] loodachtig; lood...
leaf [HQ sb blade; vleugel (v. deur);
klep (v. vizier) ; in cv,
tritgeloopen
(v. boomen); take (borrow) a red out
of a person's book, iemand tot voorbeeld nemen, hem in lets navolgen;
turn over a new md, een nieuw en
beter 'even beginnen; vi uitloopen,
bladeren krijgen; Ain fotieeren.
leafage [111413] gebladerte, loof ; lofwerk.
leaf-biidge Dif-brid33 klapbrug.
leafless [Hills] bladerloos.
leaflet [liflit] blaadje; tractaatje.
leaf-metal [lif-inet'l] klatergoud.
leaf•mould [lif-mould] btadaarde.
leaf-sight [lib-salt] X klepvizier.
leaf-silver [11f-silva] bladzilver.
leafy [lift] blacierrijk.
league [lig] sb verbond, verbiutenis II
(zee)inijI; vt vi (Well) in een verbond

mer een) staan ; de leiding hebben; uitkonien (bij 't kaarten); p dirigeeren; se
away, wegleideu, %vegvoeren ; be
led away, zich later ineesleepen ; cv
away from the subject, (doen) afdwar, by the nose, bij den netts
leiden; c, off, voorgaan, beginner, inzetten, F voordansen; c, off the ball,
net bal opener ; c, on, vooropgaan,
aanvoeren nieesleepen ; r, one on,
aan 't lijtitje 'louden ; c' one on to the
subject, op 't chapiter brengen; a to,
leiden tot ; c, to battle (the altar),
voeren; cv up to, voeren (leiden) tot ;
vereenigen, een verbond aangaan,(zich)
aansturen op (in een gesprek); sb leiding;
verbinden (wet with).
vaarweg ; voorsprong ; invite; voor- leaguer [liga] lid der Ligue; verbonhand ;. recht our uit te konien ; ertsacier ;
deiie, bondgenoot (leger)kanip; ( beoppelriem (voor !louden); hoofdrol;
legering ; (legger (v. arak enz.).
it is my,c, ik moet tiitkonten; follow leak [Ilk] sb lek; lekkage ; vilekken, lek
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zijn; F babbelen ; m, out, nitlekken 2, minst (genomen); in the (,,, in 't allerminst; not in the c-,,, in het geheel niet,
Inchtbaar ► orden.
volstrekt niet; to say the c, of it,op
leakage [likic13] lekkage, IekC.
zijn zachtst uitgedrukt.
leaky [liki] lek; F loslippig.
[listweiz] P ten tninste.
leastways
Oleal [lil] trouw, loyaal.
'lean [lin] vi leunen (op, on, upon); 1 leat [lit] (molen)viiet.
overhellen, hellen, neigen (tot, to, to- leather [lad] sb leder, leer; Sp !mid,
vet; ,, voetbal: 't leeren monster; c• ,s,
wards); the ming Tower, de scheeve
leergoed ; leeren broek ; S ooren ; (-..,
toren (v. Pisa); c,-, back, achteroverand
prunello niet veel zaalcs; nothing
forward,
vooroverleunen;
letmen ; c..,
like (,), bij mij moet je wezen ; vt net
c■-, over, (voor)overhellen ; vt latent lettleer bekleeden of overtrekken; looien;
nen of steunen op; sb in : have a ,-,
to the right, naar rechts (over)Inellen. i F (af)ranselen; vi erop timmeren (ook:
lean Din j aj wager, schraal, dun; sb cv away); the drtirn was,,ing away,
roftelde voor 't vadcrland weg.
'Hager (vIeesch).
leather-back [leoa- balc] leclerschildpad.
Leander [liands] Leander.
leaning [linitl] overhelling, neiging.
leather•dresser [leoa.dresa] zeeniton[wer.
leanness[lionis]magerheid,schraalheici; leatherette [ieoaret] leerdoek.
leather jacket [1e6ad•3alcit ]timitooltoornscherpte.
mein.
leant [lent] verl. tijd en verl. deelw. v.
leathern [leoan] lederen, van leer.
lean.
lean-to [lint-till
aanbouwsel, loods, leather-neck [1e6a-nelc] Ozandhaas.
schuurtje, pothuis.
leathery [lebari] leerachtig.
leap [lip] vispringen,dansen; (..., at an leave [liv] sb verlof, permissie; take
cv, afschend nemen; take French ,-•,,
excuse,aangritpen;mdup,opspringen;
net de Noorderzon vertrekken, een
vt over ... springen; latent springen over ;
besptingen: dekken ; overslaati (bij 't
slippertje malcen, stilletjes weggaan of
verdwijnen ; by your cv, net uw
lezen); sb sprottg ,2 ; het bespringen ; by
(..,s (and bounds), met(groote)spron- verlof; on c,,, net verlof; vi ophonden; weggaan, vertrekken; vtverlaten;
gen.
leaper [lips] springer; springpaard.
nalatene; overlatent; latent; achterlaten,
latent staan (liggen); (,) alone, ergens
leap-frog Dip frog] haasje-over.
leapt [lept] verl.t. en verl..deelw. v. leap. niet aankomen, er van afblijven, zich
niet bennoeien !net, met rust latent;
leap-year [lip•jia] schrikkeljaar.
(.., go, loslaten; if you don't like it
Lear [lia] Lear.
you may c, it, F graag of niet; (...,
learn [lbti] leeren ; vernemen.
learned [10nid] geleerd, kundig; r•oin here, de plaats verlaten ; het levee vaarwel zeggen; 6.9 cv about, latent shin-the law, wetgeleerd.
geren ; (., behind, nalaten; (..., in the
learner [Ifina] leerling.
learning ElDnitl] geleerdheid, kunde.
air, X in de lucht latent !tangent; c..,
'lease [Ifs] sb huurceel, -contract; verone in the cart, F net z'n gebalcken
peren latent zitten ; c.., off, afleggen
Inuring; huurtijd ; pacht; long c%), erfpat h ' ; the longcsi, de lane !tutu : het (kleeren); ophouden met ;•c, off stnolcInnwelijk; myc.., of life, mijn levenscluur; ing, ophouden met roolcen ; het rookeu
take by (on) c,,inhuren, pachten ; put opevent ; c, a card on one, afgeven;
out to r..,, verhuren, verpachten; he c%' on the left, links latent liggen (niet
has taken a new c,.., of life,hij lieeft fig); (-, on one side, latent rusten; m.,
opnieuw ingehuurd, hij is geheel verout, uit-, weglaten; overslaan; voorbijgaan, niet inviteeren; (.., one out of'
jongd; vt (ver)huren, (ver)pachten.
(lease [liz] (area) lezen.
it, er buiten !louden; c.., over, latent
sb
pacht;
yachtliggen of rusten ; (.., one to himself,
lease-hold [lis-lintild]
aan zich zelf overlaten; ,.., a letter
hoeve; aj yacht,., huur...
with one, bij iemand afgeven; zie
lease-holder [lis-houlda] pachter.
leash [HS] sb koppel; band; cirietal ook left.
(honden, harm eniz.); vt binden, (aan)- leave [liv] vibladeren krijgen (ook : (%)
[out).
koppelen.
leaved [livd] gebladerd.
leaven [lev'n] sb zunrdeeg, zuurdeset0:
leasing [11 ,2itl] B letigen.
least [list] kleinste, minste, geringste . vt deesemen; doortrelcken,doordringert
at c,,, ten minste; at the (..), op zijn
(van with),
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leaver [livo] X verlofganger; deserteur.
leave-train Div trein].X verlofgangerstrein.

leavings [livity] overblijfsel, overschot,
lcliekjes, afval.
leaving-shop [livit3-Sop] stille lominerd.
Lebanon Clebnoti j Libation.
lecher [tetca] lichtmis wellusteling.
'
lecherous [letforas] ontuchtig,
lechery [letpri] outucht, wellust.
lectern Elektan] lezenaar (op het Icerlckoor).
section [leklati] lezing; les (gelezen uit
de H. Schrift).
lector [lekta] lector; (vooriezer.
lectorate [leictarat] lectoraat.
lecture [lel( tia] sb lezing, verhandeling;
college; F les, strafpreelc, sermoen;
read one a c%), iemand de les lezen;
vi lezing(en) houden, college geven (over
on); vt spreken of lezen voor; de les
lezen (over for).
lecturer [lektj'ara] lezer: die een lezing
houdt; lector; hulppredikatit.
lecture-room [lektSa-runt] collegezaal.
lectureship [leictfaSip] anibt van lector
of hulppredikant.
led [led] verl. t. en verl. cleelw. v. t=lead.
led-captain [led-kaptin] klaplooper.
ledge [led3] riche!, rand, scheme !cant,
nitstek, ribbetje.
ledger [led33] grootboelc ; (Waite) deksteen; the national,,, het Grootboelc
(der rationale schuld).
ledger-line [ledp lain] zetlijn (v. visscher); p
ledhorse DedliQs1 pakpaard.
lee [Ii] lij, luwe zijde.
lee-board [li-bpd]
zwaard aan lijzijde.
leech [litS] sb bloedzItiger ; arts 1!
lijk
van een zeil ; cling (stick) like a
aanhangen als een klis; vt (geneeskundig) behandelen; aderlaten.
leek [lilt]
pre', klein loolc; eat the cv,
(Haar SIN) een beleediging tertig,f ► temen,
zijn woorden wederoni intrek ken
leer [lia] vi gltiren; r, at (upon), (lodderig) begltiren, beloeren, belonken ;
toelonken.
leeringly [liritlli] glurend, lonlcend,
loddet oogenci.
leery [liri] S
gevviekst
lees [liz] droesem, grondsop, moer.
lee-shore [li-Soa]
trust aau lijzijde.
lee-side [li-said]
lijzijde, lijboord.
feet [lit]
dingbank.
leetle [111'1] F (heel) Hein.
leeward Eliwacij rz; lijwaartsch, onder

leg

den wind, aan lij ; the m, Islands, de
Eilanden onder den wind.
lee-way Di-weij 0 in : make cv, afdrijven.

'left [left] verl. t. en verl. deelw. v..
leave; aj achter-, nagelaten '• is there
any tea
nog thee over?; there is
nothing cv for bins but to...,er schiet
heat niets anders over dap...; be cv
with..., S blijven zitten ,net...; goods
cv On hand, S onverkochte: cv luggage cv, !bet afgehaalde bagage.
left [left] aj linksch; linker ; ad links;
sb linkerhand; S slag met de linkerhand;
F de Linkerzijde; on your cv, aan uw
linkerhand, links ; over the F schrijf
dat maar op je bulk !; morgen brengen !;
awl mijn laars !; to the
aan den
linker lcant, links.
[left-hand]
left-hand
left-handed [left-handid] linksch 2 ; niet
gemeend ; acv compliment, °filial'.
dig ; twijfelachtig; dubbelzinnig;
marriage, morganatisch huwelijk.
left-hander Deft-lianda, left.lianda] ieni.
die linkscli is; slag met de linkerhand.
left off Deft-90 afgelegd ; c%) clothing,
afleggers.
leftovers [left-ouvaz] kliekjes.
leg [leg] sb beeno, bout, schenIcel ; poot;
pijp (v. broek); be all (,,s,F niet overweg kunnen, net zijn beenen; be on
one's Ns, het woord voeren ; be on
one's last --s, op zijn laatste beenen
loopen; fall on one's cars , op zijn
pootjes terecht !torten ; feel (find) its
ceds, probeeren to staan (of loopen) (v.
znigeling); get on one's cogs, opstaan
opt to spreken, het woord nemen; give
one a (up), een handje helpen, een
zetje geven ; have the m-(s) of, het
met loopen (of varen) winners van, 0 oploopen ; not to have acv to stand
upon, gees eulcel steekhoticiend of Maudbaar argument kunnen aanvoeren ; keep
one's (,s, op de been blijven; make
a cep, een kniebuiging (serviteurtje)
inaken; pull one's (,), F voor 't lapje
'louden ; put one's best c, forward,
zijn beste beentje voorzetten ; shake
a (,), F de beenen van den vloer laten
gaan • shake a loose cep, een ongeregelCi leven leiden ; stand on one's
own ca-s, op eigen beenen staan: stretch
one's cois, zich vertreden ; take to
one's cvs, het op een loopen zetten;
be taken off one's niet op de been
kunnen blijven; walk one off his cap
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hem laten loopen tot hij Met meer lean ;
vt in: (.., it, F loopen.
legacy [legasi] legaat, erfe ► is, nalaten.
schap.
legal [Iigal] wettelijk, wettig ; rechterlijk, rechtskundig.

length

legitimize Did3ititnaiz] zie '2-legitimate.

leglet [leglit] voetboei ; beenbracelet;
c,s, J pantalon, (danies)ouderbroek.
leg-piece [leg-pis] „kuitenstuk" (op het
tooneel).
legume [1egjuni] peul(vrtichten).
legalism [ligalifin] het vasthouden aan leguininotis Digjilininasi petit vrticht.
de wet ; werkheiligheid.
ciragend, petit...
legality Eligalitil \vettigheid ; the lega• leg-tip [leg•Dp] in : give one a ,..,
lities of the question, de juridiscite Leicester [testa] Leicester.
[etc leg.
kart.
Leigh [Ii] Leigh.
legalization [tigalaizeijan] legalisatie; Leinster [linstd, linsta] (graafschap)
wettiging• Leiitsic [Iaipsik] Leipzig. [Leinster.
legalize [ligolaiz] legaliseerenoveltigen. leisure [lep, lip] ledige (vrije) tijd ..
legate [iegat] legaat, (pauselijk) gezant. at (,), op zijn genial( ; be at r,, vrij,
legatee [legdti] legataris.
onbezet zijn.
legation [ligeiSan] legatie; zending,ge- leisured Depd, 113adlinet veel (vrijen)
legator [Iigeita] erflater.
[zantschap. - tijd.
leg-bail [leg-beil], in : give,,, het hazel'. leisurely [Iepli, 11-] op zijit gemak (gt-pad kiezen, zicli uit de voeten "'taken. Leith [11])] Leith.
[steld).
legend [Iedp ► d] Iegende, randschrift, ( lemon ['email, linian] boel, lief(ste;.
op-, omschriff.
leinco [lenikon] Liebig (vIeeschextract).
legendary [led3anclari]ajle<_zendarisch ; lemming [lenittl] ibp lemming.
legenden...; sb legendenverzameling ; lemon [!email] citroen, citroenboom ii
legendenverteller•
..zols. tougschar.
legerdemain [ledpdamein] handhabi- I lemonade Flemaneid] limottade.
liteit, goochelarij•
lemon-ancl•dash [lenian-an-ciaS] cilegging [legit!] beenwikkelaar; c ,s, S troetikwast.
kousen•
lemon dab, -sole [(email dab, -soul]
leg-grinder [leg-grainda] kniezwaai (in
ioita, tongschar.
de gyinnastiek).
lemon-squash [leman-slcwoS] citi oenleg guard [leg-gad] beenbeschernter.
kwast.
leggy [legi] Iangbeanig; S net veel lemur [lima] At lemur, staid, vosaa,.
kuitenvertoon, zooals in eel' leq-piece. lend [lend] vt leenen, uitleetien ; ver.
Leghorn [leg2n, leglign] Livorno; stroo- leenen ; ( geveit ; c, a (helping) hand,
hoed van Italiaansch stroo ; Leghornkip.
de behulpzame hand reiken, eel' handje
legibility Eled3ibilitil leesbaarlieid.
helpen ; yr in : cs, oneself to, zicli
legible [led3ib'l] leesbaar, to lezen.
leenen tot.

legion [lid3an] Iegioen, krijgsbende; lender [letida] leerier, uhleener.
•legio.
length [lerji] lengte, hoogte ; afstand,
legionary [lid3an3ri] aj legioen...; tat- grootte ; duur ; stuk (v. zekere lengte);
loos; sb soldaat van eeti legioen.

legislate [lecl3isleit]
(tegen against).

wetten inaken

legislation [lecl3isleiSan] wetgeving.
legislative Lled3islativi wetgevend.
legjslator [led3isteita] wetgever.
legislature [led3isleit$a] wetgevende
legist [lid3ist] wetgeleerde.
Emacht.
legitimacy [lid3itimasi] wettigheid,
rechtmatigheid, echtheid.

legitimate [lid3itimat] aj wettig, rectamatig, echt.

*

`legitimate [lidzitiineit] vt (voor) wettit;, edit verktaren, echten.
legitimation [lici3itimeiSan] wettig-,
echtverklaring, editing.
legitimist [lid3ititnist] legitimist (aanhanger der Bourbons).

eind(je); (twee en) veertig regels van

eel' rot ; S zes inaanden ; go all c...s,

door dik en dun ineegaan, tot het uiterste
pan ; go (to) greatc,,s,lieel veel does,
heel wat durven(zeggen),zich veel moeite
of opofferingen getroosten, heel wat
laten valley van ziju eischen; go the r,
of saying that..., zoo ver gaan, dat ze
durven beweren, dat...; have (know)
the c, of one's foot weten welk
vleesch men in de kuip heeft, iemand
in zijn zak hebben ; at r,, eindelijk, ten

laatste (slotte); uitvoerig; voluit; (at)
full rat, latiguit; ten voeten nit; at
greater (•), uitvoet iger ; for some (a)
,-.., of time, in latigen tijd, eel' tijd ;
throughout the c-, and breadth of
the country, het heele land door.
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lengthen [let1,'11] vt verlengen; vi lets-

letter

nemen bij ; teach one a cm een lesje
gen, larger worden.
seven; vt (onderwijzen; de les lezen.
lengthening [let3O'nit3] verlenging, ver- lessor [les;] verituurder, vet pachter.
lengstuk.
lest [lest] nit vrees dat, opdat niet.
lengthwise [leghvaiz] in tie lengte..
'let [let] vt verhincieren, (be)letten; sb
lengthy Det3jillang(gerelc0,1angdradig.
verhindering, beletsel; in : without c,
leniency [liniansi] zaclitheid, zachtzinor hindrance, zonder (den minsten)
nigheid; toegevendheid.
hinder.
lenient [liniant] ve•zachtend, lenigend; "'let [let] vt laten, toelaten ; verhuren ; vi
toegevend.
verhuren; to c,, te Nair; G\e mi alone,
lenitive [lenitiv] vcrzachtend, lenigend
zich niet beinoeien met ; c., alone, Iaat
(iniddel).
staan, om niet te spreken van; c, be,
lenity [leniti] zacntheid,toegevendheid.
op zijn beloop laten, met rust later ;
leno [anon] linos.
van lets afblijven; c.., down,neerlaten,
lens [lenz] lens.
latent zakken ; .R. ontlaten, afkoelen, uitLent [lent] vasten.
gloeien ; fl, desavoueeren, latent schielent [lent] verl. t. en yeti. deelw. v. lend.
tell; c, oneself down, zich laten zaklenten [lent'n] vasten...; schraal, nager.
ken; zich vernederen; c, drive, later
lentil [lentil] litize.
schieten ; c, drive at one with the
lentisk [lentisk] mastik, mastikboom.
left, crop los slaan ; c, go, later schieLeo [liou] Leo ; de Leeuw (in den Dierenten, losLiten ; c, in, binnenlaten ; opriem).
neuieu (bericht); in eery zaak betrekken;
Leonard [lenad] Leonard, Leendert.
F bedotten, beetnemen ; c, off, los-, vrijleonine[lianain] leettwachtig; leen wen...;
laten ; kwijtschelden; vrijstelten (van);
c, verse, Leoninische verzen (welker
a fschieten, afsteken (v. vuur wed(); vermidden woord met bet eind van elken
lumen ; c, on, zich uitlaten, verklappen;
regel rijint).
kliicken (van against); c, out, uitlaten ;
..eonora [liongra] Leonora.
uitleggen (eon zoom); verhuren, verieopa•d [lewd] luipaard.
pachten • rondstrooien, verlclappen; cv
Leopold [livould] Leopold.
oneself out, zich niter; zijn meening
ieper [lepa] melaatscite, lepralijder,
zeggen, „uitpakken" (ove• on); c, out
teproos.
at one, crop los slaan ; c, tip, uitscheiiepidopteral [lepidoplaral] schubvleuden, ophouden; sb verhuu•; plaatsbegelig.
sprekin,,,, .
leporine [leparaiii] haasaclitig.
letable Detabl] verhuurbaar.
leprechaun [teprachon] Zr geest, spook. let down [let•claun] F k lap (in 't aan.
lepra [lepra], leprosy [leprasi] megezicht), vernedering, val, tuimeling ;
laatscliheid, lepra.
het desavoueeren.
leprous [lepras] melaatsch, aan lepra lethal [lij,al] doodelijk ; (../ home, asLesbian [tezbion] Lesbisch.
[lijdend.
phyxiatie-inrichting.
lesion [lipn] beschadiging, benadee- lethality[lij,aliti]sterfte(cijfer);(doodeling; beleediging, letsel, kneuzing.
lijklieid.
less [les] minder, ideiner ; min, minus; lethargic [liPad3ik]slaapzuclitig,letharF zonder ; not the c, because, niet
gisch.
het whist onidat..•
lethargy [lejad3i] slaapziekte, diepe
lessee [lesi] huurder, pachter.
slaap'2, lethargie.
lessen [les'il] vt vermincleren; kleinee- Lethe [liji] de Lethe.
ten ; vi vermindereta, Heiner %vorden, Lethean [lij,ian] van de L ethe ; vergetel•
afnemen•
held brengend (schenkend).
lesser [lesa] kleiner, minder; Lesser Lett [let] aj Lettisch; sb Lett.
Asia, Klein-Azie; the Lesser Bear, de
letter [lets] sb verhuurder; beletter.
Kleine Beer; the c, of two evils, het 'letter [feta] sb brief ; letterc,s,letteren;
kleinste of minste van twee kwaden.
c,, of licence, $ ± surseance van beIesses [lesiz] (cherlijke) uitwerpselen.
taling; c../ of marque, brief van repreLesson [les'il] sb less; gedeelte van de
saille, kaperbrief; c,is patent, open
H. Schrift bii (len dienst voorgelezen; , brieven, brieven van octrooi ; c. , of
the c, cost hint clear, hij heeft leer- i respite, moratorium; r..., to the editor,
geld betaald ; read one a c%, de les
ingezonden stub; titan of rk-is,geleerde,
Lem) ; take co's with (front, of), les
letterkundi:ze; by c...,, per brief, schrif-
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hoogte staan; ptit on a c.-, (with), op
een lijn stellen met; aj waterpas, hortzontaal, vlak ; gelijk(matig), zicli gelijk
blijvend ; he did his c,-, best, hij deed
zijn uiterste best; a r, head, een hetdere ]cop; keep c■-, with, zich op de
hoogte liouden van, op de hoogte blij•
ven van, bijhouden; make r■-, with,
letter-carrier [leta-karia] postbode,
-looper.
gelijkinaken met ; make r, with the
letter-case []eta-keis] brieventasch, porground, raseeren ; vt gelijk maken, rateteuille ; letterkast (op drukkerij).
seeren, slechten; waterpassen, nivelleeletter-clip [leta-klip] brievenhouder, reti ; X richten, aanleggen (op at), vel-hanger.
len (de lans enz.); c, at, ook : nimiten
lettered [letad] met letters gemerkt; op; c, down, nivelleeren; c, under,
geletterd, geleerd.
indeelen bij, tirengen onder; doer opletterette [let3ret] memorandum net gaan in ; c., up, ophoogen, opheffen;
envelopsluiting•
c, with the ground, met den grond
Ietter-founder[leto-fauncia]lettergieter.
gelijkinaken, raseeren, slechten; vi& va
letter-head []eta lied] brievenhoofd.
aanleggen (op at); c, at, oolc : streven
lettering [letariri] 't letteren, merken;
naar.
rugtitel•
level-crossing [leval•krosiri] overweg
letter-keyed [leta-kid] in : cv lock, let- (v. spoor).
tersiot.
level-headed [leval-hedici] met een flinlc
letter-paper [leta-peipa] postpapier.
stvl hersenen; evenwichtig, koel van
letter-perfect [leta•pbfalct] rolvast.
hoofd, bezonnen, bezadigd.
letter-press []eta-pres] copieerpers; leveller [levala] gelijkinalcer, nivelleur.
tekst (bij of onder illustratie).
levelling [levalig] gelijkinaking; niIetter-presser[leta-presa]presse-papier,
velleering; ,-.0 instrument, waterpasbrievendekker.
i instrument; c, screw, stelschroef; c• ,
letter-weight [leta-weit] briefweger; I staff (rod), nivelleers!olc.
presse-papier, brievendekker.
lever [Iiva] sb heiboom ; F cylinderhorletter-writer [leta-rain] briefschrijver,
loge; c, escapement, echappement
brievenboek, briefsteller.
(v. horloge).
Lettice [letis] Letitia, F Letje.
leverage [livarid3] kracht of werking
lettin.[letig] bet verhuren, verpacliting, ; van een hefbooni.
,-.., out (in contract), aanbesteding.
leveret Devarir] haasje.
lettuce [letis] latuw , salade, sla.
lever-watch [liva-wotS] cylinder(horLetty [leti] F zie Lettice.
Levi [liviii] Levi.
[loge).
§leucorrhea [I(Dukoria] witte vloed.
leviable [levidbl] hefbaar, op-, invcrLevant [livant] Levant, Oost ; do (run)
derbaar.
a (,), ( er van door gaan.
i leviathan [lavaidj'an] sb leviathan, vvalilevant [livant] S er van door gaan.
visch; kolossus ; als aj; kolossaal, rett®levant Elivantl oostelijk, oosten...;
zen...
oostersch.
levigate Elevigeit] fijnwrijven; glad
Levantine [livantin, levantin] aj Levan- mal<en.
tijnsch,Oostersch; sbLevantijn; Levanter levigation [levigeiSan] fijnwrijving;
(wind), levantine (gekeperde zijde).
gladwrijving.
levator [liveita] hefspier.
tlevin Elevini bliksein.
levee [levi] sb bet opstaan; morgenbe- levitate [leviteit] vi & vt (doen)zweven
zoek; receptie (ten hove voor heeren);
(v. geesten).
(keer)dam; vt iemands recepties afloo- Levite [livait] leviet, priester.
telijk; to the c,, letterlijk; vt letteren,
(met letters) merken ; titelen ; den rugtitel
ergens opzetten.
letter-balance Deid•balansi briefweger.
letterbox [lets-boles] brievenbus.
letter-card [leta-kacl] postblad, kaartbrief.

pen ; bedammen.
levitical [livitikal] levitisch, priesterlijk.
level [level] sb waterpas, paslood ; ni- Leviticus Elivitikas] (het boek) Leviticus.
veau, peir, hoogte ; vlal;(te) ; horizon- levity [leviti] licht(zinnig)heid, wuftheid.
tale gang (in 'alit]) ; above the r..., of levy [levi] sb heffing (v. tol &); X itchthe sea, boven den zeespiegel ; one of tins; nitwinning ; cv in mass, levee
his own (,), van zijn postuur; on acv, en masse; vt lief fen ; X lichten; cyan
gelijkvloers; op cell lijn (staand); be on
army, op de been brengen; (-.., money,
a c., with, op t.'61 Wit staan, op gelijice (in)vorderen ; c, war, een oorlog be-
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gimlet' (tegen ott, against); vi in : ,v libertine[libatin] sb lichtmis; libertijn;
on on; later executeeren; brand- aj losbandig; liberfijnsch.
;,:chatten.
libertinism [libatiniz'in] losbandigheid,
lewd [litid] ontuchtig, wulpscli, geil.
lichtinisserij; het vrij-denken.
lewdness [Iiildnis] wulpschheicl, geil- liberty [libati] vrijheid ; take liberties,
heid. zich vrijheden veroorloven; at mi, vrij,
Lewis [lilis] Lodewijk ; cv Baboon, in vrijheid; you are at r., to go, het
Lodewijk XIV.
staat aan u; c,-, boy (Jack, man), passa1exical [leksikal] lexicographisch, clicgierende tnatroos.
tionnaire.••
Liberty Hall [libati-hot] gebonw der
lexicographer [lelcsilcografa] lexico- arbeidersvereeniging in Dublin; vrijgegraaf, woordenboekschrijver.
vochten land.
lexicography [leksilcograft] lexicogra- libidinotis[libidinos]wellustig,wulpsch,
pine.
geil.
'lexicon [lelcsikan] lexicon, woorden- Liblab [- tibial)] F aanhanger der Libeley [li] weide, grasvlakte.
[bock.
ral Labour partij.
Leyden [laid'n] Leiden; cv jar, Leid- libra [laibro] pond; „de Weegschaal"
sche flesch.
in den Dierenriem.
liability [laiabiliti] verantwoorcielijk- librarian [laibrerian] bibliothecaris.
Reid; het blootgesteld zijii (aan to); (gel- library [laibrari] bibliotheelc, boekerij;
delijl<e) verplichting; co, to service,
studeerkamer.
dienstplicht; liabilities, $ passief.
librate [laibreit] vt wegen,iti evenwicht
liable [laiab'l] verantwoordelijlc (voor bouden; vi in evenwicht zijii.
for, to); onderhevig, blootgesteld (a4n, libration [laibreiSan] evenwicht; schijnto); r, to abuse, oolc: misbruilct lcultbare schommeling; libratie.
nende worden; c, to fits, last hebbende libretto [libretou] libretto, telcstboelcje.
van toevallen; accidents ,,,, to occur, Libya [tibia] Lybie.
die plegeu voor to !cornett; cv to ser- Lybian [libian] aj Lybisch; sb Lybier,•
vice, dienstplichtig.
Lybisclie ; het Lybisch.
liana [li-an(a)] 0 liaise.
lice [lais] meerv. van louse, leis.
liar [laic] leugeiiaar.
licence [laisans] sb verlof,vergunning,
lias [laias] lias (Icalkgesteente).
vrijheid,losbandigheid. ; licentie, patent,
Lib [lib] F voor Liberal.
akte, diploma; poetical cv, dichterlijIce
libation [IaibeiSan] pleugoffer.
vrijheid; vt zie license.
Libby [libi] F Liebig (extract).
license [hisses] vergunning verleenen,
libel [laibol] sb schotschrift, sinaad- verlof geven, officieel toelaten, patenschrift ; jur idacht ;vt belasteren, bekladteerent2 .
den; jar aanklagen.
licensee [laisansi] licentie-houder.
libeller [laibala] schotscht liver.
licenser [laisansa] licentie-verleener;
libellous [laibalas] lasterzielc; lasterlijlc, mi of the press, ,-.., of plays, censor.
Tiber [laiba] bast.
[eerroovend. licentiate [IaisenSiat] licentiaat.
liberal [libaral] aj mild, vrijgevig, roy- licentious [iaisenSos] los(bandig), onsal, rijkelijk, gul(hartig); liberaal, vrij, (t Lich [IitS] lijk.
[gebonden.
vrijzinnig; the m., arts, de vrije i n
lichen [iaikau] korstmos; datiwworm
sten ; c., education, hoog;ere, veelzijdig ( licit [lisit] geoorloofd. [(huidziekte).
ontwikkelende opvoeding; ,.., of, royaal lick [lik] vt lilcken, lekken, leppen aan;
met; sb liberaal, vrijzinnige.
F (af)ranselen ; S het winner van; cv
liberality [libaraliti] mildheid,gul(har- one's chops, likkebaarden ; c., creatig)heid ; vrijzitmigheid•
tion, P iedereen en apes overtreffen;
liberate [libareit] bevrijden, vrijlaten, ,-, the dust, in het zand (stof) bijten ; (..,
in vrijheid stellen, ontslaan ; loslaten;
the spittle (shoes) of.., iematid liklcen
uitschakelen.
(lelcicermaketi); it ,is me, P het gaat
liberation [libareiSan] bevrijding, vrij- boven inijil petje; :,-) into shape, fatlating, vrij raking; fz uitschakeling.
soeneeren ; (-, off, aflikken; c,., it out
Liberia [laibiria] Liberia (koffie).
of one, het eruit ratiselen; c ■-, up, op.
libertarian [libaterian] aj & sb (aanIikken ; vi: as hard as he could (..),
hanger) van de leer van den vrijen wit.
S zoo hard Ipj looped Icon ; sb lite2
liberticide Dibbtisaid] moordenaar derinep); Am zoutlik; a ro., and a (ook:
provrijiieid ; moond der vrijh eid.
I mise, een lik en een veep (bij wijze
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van toilet); give it a c, and a pro- liegeman [lidgman] leentnan, vazal.
raise, 0 met den Franschen slag erover lien [lion, lin, lnian] pandrecht, ver•
band, onderpand.
been gaan ; give (lend) us acv, P laat
mij eens likken; full cv, S iii voile lieu [lju], in c, of, in plaats van.
vaart.
lieutenancy [lef-, liftenansi] luitenantslicicer [lika] liklcer; that's a cv , P dat
plaats, -aanstelling.
gait boven mijn petje; daar sta ik voor; lieutenant [lef-, liftenant] luitenant;
dat is een grove lengen.
gouverneur (v. e. graafschap); lord cv,
lickerish DikariSj verlekkerd, graag ; onderkonitig.
kieskeurig; zie oolc lecherous.
lieutenant-general [lef-, liftenaut-d3elicorice,
naral] luitenant-generaal.
liquorice.
lictor [likta]
lictor: bijldrager. life [Iall] levet0, (levens)dunr, !evenslid [lid] delcsel ; lid ; that puts the c,
wijze, levensbeschrijving; levend model,
on it, F dat doet de deur dicht.
naaktstudie; ever! asting, het eenwige
ilie
sb leugen; whitecv, leugentje
!even;
witte droogbloem ; as large
out best will; give one the c,, iematid
as cv , levensgroot; here he is as
lets heeten liegen ; tell a (..), liege,';
large as cv, in leveudeti lijve; there
give the cv to, logenstraffen ; vi lieges ;
was no loss of
er waren gees
you r, in your throat (teeth)!, dat menschenlevens to betreuren; at my
lieg je !; cv away, erop los liegen ; vt
time Of cv, op mijn leeftijd; during
ev away, verliegen, door liegen vercv, voor het Leven, levenslang; for
spelen ; cv oneself out of it, zicli door
voor 't Leven, levenslang ; uit alie maclit;
liegen emit redden.
for dear (very) ev, for his,,,uit all,
, lie [lai] vi liggen, rusten, slapen ; staan;
maclit ; not for the c, of him, voor
this action will not cv, is niet ont- gees geld van de wereld, ow den dood
vankelijk; ev about, rondslingeren; cv
niet; don't move for your c, till ..,
at the bank, op de bank (uitgezet) beweeg je niet of je Leven is er tnee
zijn; cv at the mercy of, afhangen gemoeid ; drawn froth (the)
naar
van de genatle van ; ry back, achter't Leven (de natuur) geteekend; nit het
overliggen of leunen; cv before one,
Leven gegrepen; in cv, bij zijn 'even;
open voor iemand liggen ; cv by, liggen,
with the greatest pleasure in
rusten; nitstaan (v. geld); cv down,
van de wereld; the chance & of my
zicli neerleggen, gaan liggen ; cv down
(your) mit de mooiste (grootste) !cans
under an accusation, niet opkomen enz. van heel mijn (uw) Leven; terrify
tegen ; op zicli later zitteti ; cv in, in
him out of his c,, beta den dood op
de kraant zijn; it c,s
het zit hem
't lijf jagen, hem dood doen schrikken;
as far as in me c,s, naar mijn to the cv, sprekend gelijkend, in leveebeste vermogen ; v low, zicli koest of
den lijve ; escape withc,, het er levend
„gedekt" liouden ; zicli schuil 'louden •
afbrengen.
cv off and on,
laveerett ; cv out of life-belt [Dail-belt] reddingsgordel.
one's money, zijn geld niet krijgen ; life•blood [Inif.blvd] levensbloed, baron over, blijven liggen ; cv to one's
tebloed.
work, zich met de borst op zijn werk lifeboat [laif-bout]
reddingsboot.
toeleggeu ; cv under, onderliggen ; cv life-buoy [laif-b(w)oi] reddingsboei.
under the charge of, beschuldigd zijn life-class [laif-klas] stuclieldas voor 't
van ; I cv tinder that obligation, die
naakt model.
verplichting rust op mij ; cv up, gaan life-estate [laif-isteit] goed waarvat
naar bed gaan ;
men levenslang het vruclitgebruik beets
clokken; cv
with, beslapen; it cgs with you, het life-guard [Iail-gad] lijf wacht; the
staat aan u.
Life-Guards, het (lste of 2de) lijfgardc ,
lie-abed [Tal-abed] langslaper
regiment (cavaierie).
lief [lit] aj lief; ad gaarne
life-guardsman paif•gadzinanj cavale.
Liege [lidg] Litik.
i rist van de Life-Guards.
liege [lids] leettheer,(opper)lieer; leen- i life-insurance [laif-inSurans] leversman ; his Majesty's
trouwe widerverzekering.
danen (burgers); aj leenplichtig; (ge)- life-interest [laif•intarest] levenslang
trouw; cv lord, (leen)heer, vorst ; the
vrtichtgebrnik.
Kings v men, Z. M.'s trouwe onder- lifeless [laillis] levenloos.
danen.
life-like [laif•laik] alsof het leef t, !eyelid.
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life-office [laif•ofis] kantoor eener

light-o'-love

sit withottt a m),

levensverzekering.

zitten schemeren;
vt verlichten, vciorlichten; aansteken,
opsteken (ook : cv up); vieiva lichten,

boot.

(blond) 11 (te) Licht, gemalCkelijk ; licht.
zinnig, luchtig ; los (v. grond); cv of

life-peerage Elaif-pirid3] niet-erfelijk
pairschap der life-peers met een per- _ schijnen; aangaan, vuur vatten ; naar
• beneden komen, zich later zakken; at.
soneelen titel.
iife-preserver [lalf-prizbva] zweingor- stappen, afstijgen (van from, off); cv
on, neerlcomen of neerstrijken op; tegen
del, reddingstoestel ; ploertendooder.
;fifer [laifa] S levenslang veroordeelde. het lijf loopen ; cv out, Am uitknijpen,
reddingsvlot.
smeren ; cv up, (eens) opsteken.
tife-raft [Iaif-raft]
life-steamer[laif.sfima]stoomreddings. "light [fait] ajlicht, klaar, fielder; licht
life-string [laif-strip] levensdraad.
lifetime[laiftaim]levenstijd; tnenschenleeftijd,

vi (op)heffen, (op)tillen, (op).
lichten; verheffeii ; opslaan (de oogen);
de
(de
hand &); rooien ; F
opsteken
wacht steepen, inpikken; cv one's hand,

lift [lift]

head, licht in 't hoofd; cv of foot,
vlug ter been ; make miof,liclit teller),

de hand lichten 'net, in den wind slaan;
c, reading, lichte (uitspannings)fectuur;
ad licht.

light-ball [lait-b61] lichtkogel.
de hand opsteken ; N., one's hand light-bob [falt-bob] X S lichte infanagainst, de hand oplieffen tegen ; cv terist.
up, oplieffen, verlieffen; cv tip one's light-due [fait-dju] lichtbakengeld.
hand, de hand ten hemel hetfeit ; c, lighten [Iaien] vt verlichten, verhelderen,opklaren,opbleeken verlichten(een
SI p one's head, het hoofd oplieffen
taak enz.); vi(weer)lichten, bliksemen fi
(opsteken); m, up one's horn, B de
lichter worden.
horens opsteken; cv up one's voice,
zijn stem verheffen; vi zich opheffen; lighter Elaitaj sb aansteker, (vuur)aanmaker; electrische sigaaraansteker; fidibus 11
lichter; vt
vervoeren met een
toppenant
;
lichter.
it
is
!kitten lift ;
til •,
a dead cv, het geeft Met nice ; het is lighterage [laitaridg] lichtertransport;
liclitergeld.
een heele til of Met te vertillen; er is geen
lichternian.
beweging in te krijgen; get am), (your lighterman paitamanj
niets) nice Mogen rijden; F promotie light-fingered [lait-figgad] langvinge.
iemand
mee
rig,
diefachtig.
give
one
a
c%),
maken;
laten rijden ; fig hem een zetje geven. light-footed [fait-futid] vlug ter been.
lightful [laitful] licht ii F zie delightful.
lift-bridge [lift-brid3] tit.
light-headed [fait-hedid] licht in 't
lifter [lifts] lichter.
hoofd; ijlhoofdig,
lift-lock [lift.lok] !camas!-, kolksluis.
ligament [ligainant] (gewrichts)band. light hearted [lait-luitid] licht of vroo.
lijk van hart, opgewelct; ook : luchtig,
ligamental [iiv;amental] band...
ligature [ligatSa] .50 bancr, verbancr ; lichthartig.
light-horse [lait-lips] lichte cavalerie.
koppelletter; j ligatuur.
light [fait] sb licht''; dag-, levenslicht ; light-house [lait.haus] vuurtoren.
liclitje, vlatnmetje, Inciter ; licliteffect, lighting [laitig] bet aansteken ; verliclirijzen ;• optrekken (v. mist) ; ophouden ;

sb het Iieffen ; (op)heffing ; kleine belling;

lichtbaalc, lantaren; P
verlichting;
krediet; cds, longer (v. dieren); S oogen;

the Northern c.'s,

het Noorder:icht ;

dug;
up time, voorgeschreven uur
ow het licht (de lantarens) op te steken.
lightly [laitli]licht,gentalckelijk,

liclitzinnig.
out!, X 1 clit nit% the great mds of
light. minded [fait-maindid]
lie is no great (,), hij is Been licht ; luchtig, lichtlrartig, lichtvaardig.
they speak according to their ds, lightness [laituis] lichtheid, gentakke•
lijkheid ;
naar zij verstand hebben ; between the
lichtvaardigheid.
F tussclien lint en donker; between
two c,s, Written 24 tire!'; met de Door- ; lightning Elaitnitli weerlicht, bliksein
cartoonist, snelteekenaar.
of a fork, als of bij
derzon; in the
wijze van vork; stand in one's own lightning conductor,
science,de voorlichters der wetenschap;

kondnkta, —rod] bliksetnatleider.
zicit zeif in het licht (iii den xveg)
staan, zijn eigen glaze!' ingooien ; come light-o'-love [fait-o Ivy] lichtekooi,liclitonideine, F hippie.

(bp Orotight) tom,,aati't licltt )(omen;

light-plant
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light-plant [lait-plant] licht-installatie.
light-skirts [lait-slc/As] licntekooi.

lightsome [laitsam]licht, fielder :1 IMO,

lime-hound

(v. uiterlijk); aaunemelijk (v. verhaal);
the most (., person to do it, die het
(zeker) wel doer zal ; the likeliest
place to find him in, waar hij vermoedelijk wel to vinden is; he is not
c., to come, hij zal (waarschijnlijk)

vlug, opgewekt.
light-weight[lait-weit] bokser of jockey
van licht gewicht.
lightwood [laitwud] dennenhout (voor wel niet komen.
het aattmaken van vuur).
like-minded [laik-maindid] gelijkge.
§ligneous [lignias] houtachtig.
zind, een van zin, met dezelfde sympa§lignification [Iignifikeijan] houtvor- thieen en antipathieen.
lignite [lignait] bruinkool.
[ming. liken [lailen] vergelijken (bij to).
lignutn vitae [lignam vaiti] pokhout. likeness [laiknis] gelijkenis; vorm, ge•
Liguria [ligjilria] Ligurie.
daante ; portret.
Ligurian [ligjurion] of Ligurisch ; sb likewise [talk waiz] evenzoo ; des-, insLi gurier.
gelijks, eveneens, ook.
dike [laik] of gelijk, dergelijlc, (de)- liking [laikiq] behagen, zin, smaalc, lust,
zelfde ; gelijkend ; (zoo)als; zoo; what trek ; get a Ni for, zits krijgen in, lief
is it c,?, hoe ziet het er nit, wat is het
krijgen ; have a c■-, for, houden van,
voor iets ?; as Ni as two peas,elkaar
liefhebben ; on (,), op (de) proef ; take
gelijkend als twee druppels water ; that
a c, to, lust krijgett in, genegenheid
was something N., a day, dat was nu opvatten voor.
eens een dag ; that is somethingNi!, lilac [lailalc] sb sering(eboom); aj lila,
dat last zich hooren l; it is nothing
lichtpaars.
as good, op geen stukken na (fang §liliaceous [lili•eiSas] lelieachtig.
niet) zoo goed; that is just r, him, Lille, Lisle [lil] Rijssel.
dat is net iets voor hem ; that is N., Lilliputian
San] of Lilliputachyour impudence, dat is nu weer eens tig, dwergachtig; sb Lilliputter.
een staaltje van je onbeschaamdheid; lilt [lilt] sb vs oolijk wijsje ; rhythme ;
do you feel Ni going?, heb je zin °In toonval ; veerkracht ; vi wippen, huppeto gaan ?; prep (zoo)als, zoo, als ; ev
len ; zinv,en ; vt vlug moduleeren,zingen.
anything (blazes, tun, one o'clock), lily [lili] sb lelie; N., of the valley,
van je welste, van wat-ben•je.me, als de
lelietje der dalen ; als aj : (lelie)wit.
bliksem ; cv a shot, als de weerga; lily-livered [Iili-livad] SH lafhartig.
ad in : c, enough, very c,, wel (best) Lima [lima] Lima.
inogelijk ; mogelijk wel, waarschijnlijk, limaceous [litneiSas] slakachtig, sinkcj F 8z P zooals ; I had c, to have
ken...
lost it, ik had het bijna verloren.
limb [fins] sb lid; I been. rand; talc;
:like [lath] sb gelijlce, weergade 11 voor'
bij-de§ limbus ; F rakker (v. e. kind),
liefde iets dergelijks; painting,
handje • c%, of the devil, duivelskind ;
music and the,...), enz.; you and the N, of the law,
(zoo 'n stuk) advoNis of you, F gij en uws gelijken ; Nis lcaat ; vt met ledernaten voorzien ; ont•
and dislikes, sympathieen en antipa- leden ; verdeelen.
thieen.
tlimbeck [limbelc] SH zie alembic.
like [laik] vt houden van, opliebben met, 'limber [limbs] aj buigzaam, lenig.
geven om, (gaarne) mogen ;
2 timber [limbs] sb X vOorwagen II
aanstaan ; as you c, it, SH zooals het
vulling (in zaadhout); vt & vi: cv (up),
u behaagt ; if you r,, als ge wilt ; if
aanspannen.
you don't c, it, you may lump it, limbo Elimbouj het voorgeborchte der
graag of niet ; IN, that !, F die is goed l;
hel ; F prullemand ; P gevangenis; the
what would you Ni?, wat zal het zijn ?; c, of oblivion, de eenwige vergetelI cv to see it, ik zie het graag; I
der
held ; consign (relegate) to
should Ni to know, ik zon gaarne vergetelheid prijsgeven.
(wel eens) willen weten.
sb(vogel)lijm) ]calk lindedime
lik(e)able [lailcabl] beminnelijk, aatt- boons ;1 limoen ; quick ti, ongebluschte
genaam.
kalk ; slacked cv, gebluschte !calk.
likelihoodElaikiihudilikeliness [talk[faint] vt tnet lijm hestrijken,
finis] wairschijnlijkheid.
Witten , ; met !calk betnesten, !calker:.
wap.rschijulijk,
vermoecleiikely
lime-burner [laini-bima] kalkbrander.
lijk ; geschikt,aardig; knap,aahgenaath 'lime-hound [laim-haund] speurhond.
Engelsch,
24

lime kiln

370

-

lime-kiln [laim-kil]

kalkoven,

branderij.
Limerick [limarik] Limerick ; soort vijf•
regelig grappig canonversje.
limestone [laimstouti] kalksteen.
Time-twig [lain-twig] lijinroede.
lime-wash [lain-woS] sb witkalk; vt
witten.
limit [limit] sb (uiterste) grens, grens•
lijn; begrenzing ; limiet; vt begrenzen,
bepalen ; beperken ; limitee•en.
®limitary [limitari] beperkt; bekrompen ; grens...
limitation [limiteipn]beperking,grens-;
bepalitig; verjaringstermijn.
limited [limitid] beperkt ; geborneerd,
bekrompen ; (%) liability company,
naamlooze ventiootschap net beperkte
aa nsprakelijk held.
(limn [lim] schilderen, kleuren, verluchten.
limner [limna] (po•tret)schilder, mi.
niatuurschilder ; verluchter.
limp [limp] aj zacht, lenig, slap.
[limp] vi hinken,liompelen, manic
gaan, icreupel loopen ; sb in have acv
in one's gait, walk with a". ,, manic
gaan, kreupel loopen.
limpet [limpit] napslalc ; cling (stick)
to one like a cv , aanhangen als een
klis.
limpid [limpid]lielder,lclaar,doorzichtig.
limpidity [limpiditi] helderheid, lclaarheid, doorziclitiglieid.
hinicend.
limpingly
limy [laimi]
; kalkachtig, kalic...
lin, zie Linn.
linage [lainic13] aantal regels ; honora•
Hum per regel.
linch•pin [IinS-pin] Inns .
Lincoln [ligk'n] Lincoln.
linden Dinclani linde boom,
line [lain] sb lijn, react, streep, schreef ;
F regeltje, lettertje ; (richt)snoer, too w;
esenaar; spoor, stoonivaartiiin ;
reeks; X gelid ; branches order, assor•
tiniest, partij;,,s, X linies,linietroepen;
El kazerne, kampettient ; koelie-eta blisseinent; F trouwakte ; the cogs are down,

er is storing bij de (telegraaf)lijn ; it

is hard "is, hard, een hard gelag; cv ,
of action, koers, politick gedragslijn;
c- of battle, slagorde ; it is not my",
vale, bratiche ; ti of con- (ofbusine),
; coy of sight, vizierduct,
lijn cross the "), de hole passeereu ;
draw the ry somewhere, een grens
trekker' ; I draw the
tot... !nag
vieren ;
liet niet komen; give

liner

give one ev enough, de noodige vrijheid van beweging laten ; take a cv,
een beslissirrg neaten, partij kiezen;
take acv of one's own, zijn eigen,
weg gaan, zijn eigen inzicht volgen, niet
aan den leiband van anderen loopen;
take a high cv with, nit de hoogte behandelen ; all along the "), over de
geheele linie; read between the "ds,
tusschen de regels door; go beyond
the ,,,,over de schreef gaan; by ", and

rule, (SH by "- ■ and level), net passer
en liniaal ; in a ", with, op een lijrr
(staand) !net; a shop in the general
waar cites to krijgen is, tokozaak ;

it is not in his ".), dat ligt niet op zijn

weg, daar heeft liij geen bemoeienis
mee ; get him in acv , S in bet ootje
semen ; stand in "r, queue oaken ;
come into ", with..., niet achter blijvert
op zijde streven ; of a
good rv, van goede lcom-af ; off the
, ontspoord, gederailleerd 5, van 't
onderwerp afgedwaald ; on the cm
op de goede hoogte (v. schilderij); on
the "ds laid down by him, volgens
hetzelfde priticipe, in dezelfde richting,
op denzelfden voet als door hem is awlgegeven ; out of his "), zie not in his
upon cv, B regel voor regel,
langzaani maar zeker.
`=line [lain] vt strepen; X of-, bezetten
(met soldaten), „en haie" scharen langs;
staan Wigs (v. booster' enz.); voeren,
bekleeden ; etnailleeren; bespringen,
rijden (v. de ren); r, bees, vangen ;
", one's pockets (purse), spekken;
", the wall, tinturbloempjezijn ; a face
"id with pain, doorploegd met voreti ;
c■-, off, aanstrepen ; cv out (through),
doorstrepen ; vi strepen trekked ; cv ttp,
X zich „en haie" opstellen.
lineage [litil-id3] geslacht, afkotnst;
nalcomelingschap, zie ook linage.
lineal [Iinial] lij tit- edit ; len gte...;
descendants, afstammelingen in de
reclite
lineament [liniamant] gelaatstrek, trek.
linear [Hula] lijuvormig, lineair, lijn...,

lineman ['airman] baanwachter,

lijn-

werker, werkman bij den telegraaf- of
telefoondienst.

linen [Haiti] sb lijn wand, linnen(goed);
als aj: Si! wit als een dock.

linen. draper [liniti-dreipa] linnenhandelaar, manufacttirier.
liner [hairs] linieschip ; lijnboot ; zie

penny-a•liner.
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liner-company [laing-kvinpani]stoom- lion-hearted [laian-hatid] met leeuwencooed.
vaartmaatschappij.
linesman [lairizman] liniesoldaat; zie lion-hunter [laian-liviita] F die jacht
ook lineman.
maakt op de celebriteiten van den dag.
lionize [laidnaiz] F (als begapend toeline work [laic-wick] penteekening.
ling pin 0 l. struikheicie; 2.heibrein 11
rist) afloopen ; rouclleideii on' de merklingel. [I illg'1] pikdraad.
[..A '. leng.
waardigheden te later zien ; tot eeii cele•
linger [liqga] toeven, lang wegblijven,
briteit (v. de plaats) maken; vi den lion
talmen, &ale!' ; xvei fele!' ; k wijnen, k wij•
spelen.
nend voortbestaan, blijven hangen; (oolc : lion's tooth [laianz-t0] 4P, paarclebloc'''.
c, on); c, out one's days, voortsteepen : not c, over, 'del lang(er)stil- lip [lip] sb lipo; P brutale beic, ''Istraiishall bij. •
terigheid, (brutale) praatjes; give ,,,,,
lingerer [1h
talnier, leuteraar; fig
P brutaliseeren ; from his own c,s,
nabloeier.
nit zijii eigeu mond ; put words into
lingering Elitic.,, dritfj lang(durig), sleethe (,..is of, in den mond leggen ; up
peed, langzaam (werkend); toevencl,
to the cats in difficulties, tot over de
clralend, 1anggerekt; sb(kwijnend) voort•
ooren ; vt ® belelcken ; kussen ; lisped ;
bestaan ; het toeven eiiz.; c , s,sporadische
S zinger.
overblijfselen.
ip-glue [lip-gla] mondlijin.
ingo [Iirlgon] P taal, (vreeuid of onve•ip-homage [lip hoinicl] lippenclienst.
staanbaar) taaltje, bargoensch.
ipothymy [lipo/iini] flIzuwte, bezwiiingual [liuwal] aj tong...; taal...; sb ippecl [lipt] gelipt, ...lippig.
[piing.
tongletter.
ipperty lopperty [lipati•lopati] F flip.
inguist [liggwist] taalkundige.
flap, hoslclos.
inguistic [IirIgwistik] aj taalkundig, ippitude [lipitjild] leepoogigheid.
taal...; sb in; c,s, taalwetenschap.
ip-read [lip rid] van de lippen lezen
ingwort [lit .twiA] 0 wit nieskruid.
(doofstommen).
inhay [lini] (open) schntir.
ipsalve[lipiav]lippenponimade; strop!,
iniment [linimant] suteersel.
smeerderij.
ining Elainigi voer(iiig), belcleeding.
iquation [likweiSan] liquefaction
ink [litIlc] sb schake1 2, sehalm; lengte, [likwifalcSan] smelting.
van 7.92 inch ; (pek)toorts; c ,s, vlakke, 1 iquefiable [iikwifitiabl] smeltbaar ;
met bras bedekte strook aan de zeekust ; f oplosbaar.
golfbaan ; schakelmancheticnoopen ; vt
iquefy flikwifai] smelten; oplossen.
aaneenschakelen, verbinden (met to,
iqueur [likisp] likeur.
with), ook : (.., up.
iquid [likwid] of vloeibaar; vloeieud ;
link•boy [litlk-boi] toot tsdrager.
c, resources, $ vlottende middelen ;
lien [ ► in] Se waterval; ravijn; poel.
sb vloeistof; vloeiende letter.
liquidate [likwideit] vloeibaar maker :
Linnaeus [linias] Linnaeus.
innet [Unit] Ze vlasvinlc, kneu(tje).
S afwikkelen, vereffenen, liquideeren.
ino [lainou] knoll; F linoleum
liquidation [likwideiSaii]liquidatie,afwikkeling, vereffening.
inoleum [linouliain] linoleum, vloerzeil.
liquidity[Iikwiditi],liquidness[likwidinotype [lainataip] linotype, zetma•
nis] vloeibaarheid.
inseed [linsid] lijnzaacl.
[chine. liquor [lika] sb vocht, loog, (sterlce)
inseed•cake Dinsid,keilc] lijillcoelc.
„drank", F jenever; red (..,, ruin; in
inseed-oil [linsid-oil] lijnolie.
,
c,, besclionken ; vt nat maken, in 't water
insey-woolsey [linzi•wulzi] tiretein.
zetten, uitloogen ; vic,(up),S borreleti.
instock [linstok]
lontstolc.
liquorice [likaris] 0 zoetliout; drop.
int [lint] pluksel.
Lisbon [lizb3ii] Lissabon.
intel [lintd1] cleksteen, dorpel, lcalf.
Lisle [lit] Rijssel; c, gloves, garen
ion [laidit] leeuw ; beroemdheid, meek•
handschoenen; c, thread, garen (voor
waardigheid (van de phials); thee, of
handschoenen).
the clay, de held van den dag, F het lisp [lisp] vi 8, vt lispelen 5, lisped"; sb
feestvarken.
gelispel, lisping.
lion•dog [IaL9n•clog] leeuwtje.
j lissom [llama] buiv,zaatn,lenig,v1tig,rap.
lioness [laidnis] leeuwin; F Bonne; Z ', 'list [list] sb lijst, band, rand, zelfkant;
damesbezoek (bib voor eel student).
, (naani)lijst, tabel, rol 11 0 slagzij(de),
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overhelling; c,(s), (strijd)perk ; the
of wines, de wijiikaart ; enter the , c,s,
in liet strijdperk treden ; be on the
retired (,), gepensionneerd zijn.
:list [list] vt in-, opschrijven; inet een
rand of toc ► tbancl afzetten ; P X in
slagzij(de)l ► ebben,
dienst netnen ; vi
overhellen (tiaar een leant); ®zin of lust
hebben, luster II ®Iiiisteren.
istel [listal] lijst (bouwlaincle).
isten [lis'n] luisteren (naar 10'2 ; c,ing
post, luisterpost.
luisteristener [lls'ila] luisteraar ;
vink ; X S oor.
[listoraiz]
antiseptisch
behanisterize
delen (volgens de ► ethode v. Lister).
ist-figure [list-figja] $ zie list-price.
lusteloos, hanged g, slap.
istless
ist-price [list-prais] $ catalogusprijs.
it [lit] veil. t. en veil. deelw. v. light.
itany [Mani] litanie.
iteral [Moral] letterlijk.
iteralistn [litoraliz'm] letterIcnechterij. ,
iteralist [Moralist] lettericnecht.
iterary [litarori] litterair, letterkundig,
geletterd.
iterati [litareitai] de geleerden, geletterden.
iterator [litoreito] letteritundige, geleerde.
iterature [litoratSo] litteratuur, letterkunde.
itharge Dit•ad3] zilverglit.
ilithe [1166] aj buigzaain, lenig.
`-, E lithe [lath] vi luisteren.
lithesome [laihsiin] buigzaain, lenig.
lithiasis
steenvorming, graveel.
lithic [Iii,i1c]steenaclitig; steers..., urine...;
steetiznur.
litho [liPoti] F litholit aphie.
lithograph [liPagraf] sb lithographic,
steendruk(plaat);
vt lithographeeren,
steendrukken.
lithographer [liPografa] steenclrukIcer,
lithogra a f.
ILthography[lii,ografi]lithografie,steendruk(kunst).
*iithotomist [IiI)otainist] graveelsnijder.
lithotomy [tii)otaini] het graveelsnijden.
Lithuania [liNu-einia] Littatien.
Lithuanian [liPju-einian] aj Littausch;

sb

litigant [litigant] aj procedeerend, in
proces liggend ; sb procecieerende pat tij.

litigate [litigeit] viprocedeereti; vi betwisten.
litigation [litigeiSon] (rechts)geding,
proccs.

live

litigious [(nips] pleitziek ; betwistbaar ; recht(s)...
litmus [Minos] lakinoes.

litotes [laitoutiz] litotes, bijv. niet lc waad
litre [lita] liter. heel goed.
litter [lita] sb draagkoets, (draag)baar;
stroostrooisel ; strooteger ; dracht, wore
(varkens); warboel, ronnnel(sta I); vi van
down,
stroo voorzien,strooien (oolc
up); bestrooien; dooreengooien, overal
(ordeloos) neergooien of laten
eel' warboel inaken van ; c■ied with
books, overdelct met overal slingerende
boeken ; vi den boel dooreengooien ;
(jongen) werpen.

; luttel;
little [lin] aj
weiuig ; N butter, weinig boter ; a c,
butter, een beetje, wat boter ; the c,
finger, de pink; c, man, inannetje,
kereltje, ventje; F kleine ding : pink ; the
cv one(s), de Icleine(n); the c, people,
de kabouters; a N way, eet ► ei ► dje;
sb %venlig; a c,, een beetje ; een kleinigheld ; not a N niet weinig (= zeer)
veel); after N, tia korten tijci ; N by
by c, and N langzainerliand, allengskens ; for a ,,, een poosje; in ,,, in
het klein ; he was within a c, of
,

,

crying, hij had bijna gehuild ; ad %venlig
(sows = niet).

Little-Englander [lit'l-itiglanda] artiimperialistiscp gezinde Engelschinan.

little-go [lit'l-gou] zie responsions.
littleness [lit'Infs] klein(zielig)heid.
littoral [Moral] ajlcust...; sblaiststrook,
-gebied.

liturgical Dithd3i1c)I] liturgisch.
liturgy [Mai:13i] kerkcerenionieel, liturlivable [livab'l] menschwaardig. [gie.
'live [laiv] aj leveed, itl !even; levendig;
gloeiend (v. 'cool); scherp (geladen);
niet gesprongen (v. granaat); verscli (v.
stooni); onder strooni of geladen;
feathers, veeren van den levenden
vogel !..;eplukt; a (N.) mountain (steamengine enz.) edit, lieusell.
"live [liv] vi !even, bestaan; V; tel nitlionden (in een storm); we ca , and learn,
een inensch is twoit to oud oily to leeren ;
as I !, zoo waar (ilc leef)!; he quite
Ns there, lrij is er altijcl over den
vloer; vt 'even ; 6\9 ro, again, her!even ; (..d by bread alone, van brood
alleen ; N down a calumny, door zijn
!even logenstraffen ; N in, intern zijn
(v. geemployeerden), inwonen ; N on,
blijven leven, voortleven; c, on grass,
zich voeden !net; c, on one's relations,
lou kosten) van; c, on one's reputa-

livelihood

loathing
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tion, op zijn ouden roem teren ; c, out, Livonian Elivounjan] aj Lijflandsch ;
s¢ Lijnander.
overleven; buiten woven, (niet intern
zijn); c, through, doOrieven, door- §lixivial [liksivial] loogacidig, loog...
staan, doormaken; c, to (be) a hen §lixiviate Diksivieiti uitloogen.
dred, houderd jaar worden;c, to see..., §lixivium [liksivioni] loog.
het beleven dat ; c, Up to one's prin. lizard Elizadi hagedis.
ciples, naleven; c, upon one's wife, Lizzie, Lizzy [Uzi] F verk. v. Elizabeth.
van de verdiensten (of het inkomen) llama [lama] lama.
van zijn vrouw Leven; c, with, woiieu Lloyd's [loidz] Lloyd's kantoor; beursbij, samenwonen met; levee inet. atdeeling voor zeeverzekering (te Lonlivelihood [laivlihucl] kost(vinning), (lo [Lou] zie !, kW.: !
ieeuii.
(levens)onderhoud,brood,bestaan; make loach [louts] *.its.- I. berinpje, 2.1I[ dn
a (his) mi, zijn brood verdienen.
load [loud] sb lading, last, vracht, (ge).
liveliness Elaivlinisj
levendigheido, j wicht ; 4R4 belasting; ertsader; ( ., s of'...,
vroolijicheid.
'mope'', ...bii de vleet; a c, of hay,
livelong Divlorn in: the:,day (night),
voer hooi; that is a c, off my mind,
den godganschen dag, den godganscheeen pak van 't hart; vi laden, bevrachten, overladen, overstelpen; drukken ;
lijken naclit.
lively [laivii] levendigG, vroolijk ; have
vervalschen; c,ed claret, aaugezette
a c, time, oolc: het drill( hebben, de Bordeaux wijn; c,ed dice, vervalschte
hander' vol liebben.
dobbelsteenen; ,•ed stick, met food
gevulde of verzwaarde stoic.
livener [laiv9lia] P hartversterking.
liver [liva] die leeft, levende ii lever ; a loader [louda] lader, bevrachter.
free ,,, bon vivant, viveur; the long- loading [Iondig] het laden, lading,
est ,,, de overlevende.
vracht ; 45Z4 belasting.

liver•colour [liva-kvla] leverkleur.
loadline Elotidlainj 0 lastlijn.
liver-fluke Diva fink] leverbot, •luis.
loadstar Eloudstal poolster'2 , Qleidstar.
liverish Elivarin F 't aan de lever heb- loadstone [loudstoun] nagneet, ( zeil-

bend, leverzuchtig.

Liverpool [livapfil] Liverpool(sch
Liverpudlian[livappdlian] S (inwoner)

van Liverpool.

liverwort [livawiit] 0 leverkruid.
livery [livari] sb livrei ; jar acte van

steer].

'loaf
oaf [lout] sb brood ; the loaves and
fishes, net dagelijksch brood ; net ins•
terieel belang; half a c, is better
than no bread, beter een half ei dais
een leege dop ; vi kroppen (v. kool).

2100 [Iota] vileegloopen,rondslenteren
'louden. (ook: r, about); vt in: c, away, verlivery•company [livari-kvinpani]gilde.
lunnnelen; sb in : on the :,, op den
overdracht ; de gilder van Louden ;

keephorsesatc,,Imurpaarden

livery man [liv a- d-man] livreiknecht;
vrijburger en lid van een der gilder
van de City van Louden ; stalhouder.
livery-stable [livari•steibl] huurstal.
livestock [laiv-stoic] levende have,

lcuier, aan het lanterfanten.

loafer [Ionia] leeglooper, scliooier.
lotif-sugar [louf-saga] broodsuiker.
loans [lown] sb I•eem; vt net teem of

klei bestrijken, leemen.
veestapel.
loamy [lowni] leeniachtig.
livid [livid] lood-, lijkkleurig, bleek- loan [lonn] sb leering, net geleende,
blauw, (doods)bleek.
bet (uit)leenen; on c,, te leen; (be) out

Dividitij loodkleur, doodsbleekon c...), uitgeleend (zijn); put out tom,
heid.
uitleenen ; may I have the c, of it?,
living [liviq] aj levend, levendig, wak- mag ik het eens leenen?; vt(uit)leenen.
I vooricer; be ,,, (nog) Leven, in levee zijn;
1k]
1 schothave three brothers c,,
nog in level' ; loan-bank [ jowl-batinenschwaardig
loan-company
pottn-kvmpani]
i
mi price (wage), een

lividity

sb leven, level's. loan•office [lottn-offs] hulpbank. banicbestanvrzkd;
onderhoud, bestaan, kost(winning); pre- loath [LouP] afkeerig, ongenegen; nodikantsplaats; for a (his),,, voor den
thing c, to go, wat graag gaande.
kost, om den broode.
loathe [low)] verafschuwen, een afkeer
hebben vain, xvalgen vain.
living-room iliviikrilmj wOonvertrek,
huiskamer.
Livins Etiviasi Livius,
Livonia Di vounjai Lijiland.

loatliful [loti6ful] walgend, walglijk,
weerzinwekkend.
loathing [lotuoiili

walg(ing), weerzin,

(loathly

walglijk,

weerzin-

wekkend.
•
loathsome [louosam] walglijk, afschuwelijk.
lob [lob] sb klonip, bonk ; F test, kop-;
knit!, lobbes ; S winkellade ; onderhandsche bal (bij cricket), over 't !word van
de tegenpartij geslagen bat (bij tennis);
v(t) laten vallen of hangen ; te hoop;
gooien (over 't hoofd van de tegenpartip
bij tennis; F over iemands 'mold gooien
(of schieten).
lobate [loubeit]

locum fenens
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1oathly

lobbig, lobvormig,

gelobd.

lobby [(obi] sb voorzaal, portaal ; koffie-

kamer foyer; couloir, wandelgang ;
bocht '(voor 't vee) ; v(t) de leden van 't
Parlement in de wandelgangen bewerIce!).
lobbyer [lobia]
couloir-

lobbyist Dobi-isti
lobby member [lobi-metubd]

cos (die
ziju inedeleden in de wandelgangen van
't Parlementsgebouw bewerict).
lobe [boob] lob; coal ; lel.
lobelia [loubilia] A lobelia.
loblolly man [lobloli man]
paplap:
ziekenvader.
lobscouse [lobskatis] rz; lapskous.
lobster [lobsta] zeekreeft ; S roodjas :
soldaat.
lobular [lobjala] van de longkwabbe.n.

plaatsing, plaats, ligging ; mijnbouwterrein ; onderneming.
loch [lok] Sc !neer.
Lochaber [lochalba] Lochaber; e,axe,*
strijdbijI der Bergschotten.
'lock [bolt] sb slot ; sluitplaat; stubs, lcolk ;
vastzittende klonip rijtuigen ii lobe, krul;
vlok ; cv, stock, and barrel, zooals
het reilt en zeilt ; under N., and key,
achter slot en grendel.
''lock [bolt] vt slititen, op-, in., weg-, toesluiten; van sluizen voorzien; cv away,
wegsluiten ; e..) in, in-, opshtiten ; c, out,
buitensluiten; gedaan geven aan werkvolk ; cv through, (door)schutten ; cv

up,wegsluiten;vastleggen (kapitaal enz.).

lockage [1°1(14] verval van eels sluts;
schut-, sluisgeld ; sluiswerlc.
lock-chain [tolc-tSein] spanketting.
lock-chamber [bolc-tSeimba] schnt-,
sluiskolk.

locker [boka] (scheeps)kastje, kist, lade;
he hasn't a shot in the (his)
hij heeft gees cent op zak, hij is blut.

locket [lokit] slotje, medaillon.

lock-hospital [bok-hospital] hospitaal
voor syphilislijders.

Locicist

[lolcist] aanhanger van John

Locke.
lock-jaw [boic-(136] niondlclem.

lock-keeper [lok-kipa] smiswachter.
lock-out [bok.aut] nitsluiting, het ge-

lobule [lobjfil] lobbetje, kwabbetje,

zainenlijk gedaan geven van werkvolk.

.lelletje.
lobworm [lobwi)ni] zeepier.
local Doukalj aj plaatselijk ; (,) adverb,
bijw. van plaats ; the cv lawyer, van
de pleats; co, colour, lolcale kleur ; cv
(N., name, plaatsnaam; cv option (veto),
recht van de in woners oils te beslissen
of in hutt district sterke drank verkocht
cal mogen worden, of niet ; (..) sense
(memory), plaatsgelieugen ; sb plaatselijIc nienws of nieuwtje ; Methodistische
leekeprediker voor eels bepaalden kring ;
postzegel, die alleeu iii eels bepaald
district gangbaar is; lokaalstrooni;
Ant lokaaltrein;r,s, plaatselijke examens
der Universiteit; itiwoners (v. e. bepaalde
plaats).
locality [lokaliti] plaatselijklieid; pleats,
localiteit ; plaatsgehengen.
localize potikalaizilocaliseeren, binnen
bepaalde grenzen beperken ; zie ook
locate.
locate [lotikeit] vt eels (ziji4) plaats aanwijzen, de plaats,bepalen van, plaatsen ;
vi Ant zich vestige!).
location Donk eiYoni plaatsbepaling,

lock-picker El ok-pi ka] slotopsteker, looper ; S diet.

[pier.
lockram [lokram] trielje.
locksman [lokstnan] sluiswachter ; cilocksmith [loksinij)] slotenmaker.
lock-up [lolc-vp] arrestantenlokaal,huis
van bewaring, gevangenis; sluitenstijd;
cipier.
loco•foco[loukoti-foukou] Am zwavelstoic; S rooie, radicaal.
l oco mobile [totikamoubil] locomobiel.
locomotion [loulcamouSan] (vermogen
van) voortbeweging, beweging, plaatsverandering,.
locomotive [loukamoutiv]ajzich (automatisch) voortbewegend, cleft kunnencle
bewegen, altijd in beweging zijnd, bewegicigs...; in these days, van reizen
en trekken ; (.4, engine, locoinotief; sb
Am locomotief, vervoermidciel ; cvs, P
beetle!).
locomotor[lottkamouta] locomotorisch,
beweging,s...; cv ataxy, verlamming der
be w egin gszeno wen.
locum tettens[lottkam-tilionz] (plaats)verve tiger.

locus
locus [loukas]
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logical [10d3ikal] logisch, redeneerkundig.

standi, (aangewezen) plaats.

logician [lod3iPn] logicus, redeneer•

locust [loukast] sprinkhaati,

locust.bean [1oulcast-bin] johannes•
brood.

kundige.
log•ine [log-lain] 0 loglijii.

locution [lokjuj'an] zegs-, spreelcwijze. logographer[lagografa]geschiedschrii•

lode [loud] (water)afvoerkanaal; zie
ook load.

ver voOr Herodotus.

logogriph [logagrif] woordraadiel.

lodestar [loud•sta] poolster'2, leidstar. logomachy [logom9ki] woordenstrijd.
lodge [10(13] sb optrekje, huisje ; por- logos [logos] logos.
tierswoning (bij een buitenplaats); rec• log-roller [log,-rould] do aides politicus.
torswoning (bij universfteit); loge (der log rolling [log•roulitl] Am wedervrijinetselaars); letter, liol (van di er) ;
zijdsch hulpbetoon bij het vervoeren van
groep; vt (nee•)Ieg.rgen, plaatsen,huis•
gevelde boomer' ; do at des politielc,
vesten, herbergen, zetten ; deponeeren; logwood [logwild] campec ► e-hout.
indienen, inleveren, inzend en (bij with); loin [loin] lende(stuk).
opslaan (goederen); (doer) legeren ; cv loir [Iola] relinnis.
a bullet in his brain, jagen ; ber•d, loiter [lolls] vi talmen, treuzelen, lanlegeren (v. to veld staand graan); power
terfanten ; c, about, rondslenteren; vt
(•id in (the hands of), with, berustend
in : c, away, verbeuzelen.
bij ; you are well c,c1, gij woont bier loiterer [lollard] taliner, treuzelaar,
goed ; vi wonen ; X liggen ; ® huize ► ;
lanterfanter, slenteraar.
(gnarl) legeren ; c, with, inwoneti bij. loiteringly
talmend 8z; zie
lodgeable [lod3ab'l] logeabel, bewoon• loiter.
haat. .
loll [101] vi lui liggen, leunen, hang,en ;
lodger [lodp] linurder (inz. v.kamers). c, about: staau „hatigen"; vt late,'
hang- en, nitsteken (de tong); ook :'..out.
lodging [lod3iil] imisvesting, (in)wo•
ning, kainers; X kwartier; live in cr s, Lollard [lolad] volgeling van Wyclif.
op kamers wonen.
lollipop [loll pop] suikertjes, lekkers,
lodging allowance pod3ii3-dlatiansi snoep.
X huishuurindemniteit.
lollop [lolap] luieren, lummelen; c,

lodging-house

[locl3in•haus]

hOtel

about, lanterfanten,

rondzwalken.

lolly [loll] S 'cop; F afk. v. lollipop.
lodgment [lod3mant] plaatsing, Buis- Lombard [lombad] sb Lombard(ftr),
vesting, ink wartiering, kwartiet en ; jur
•Longebard ; aj Lombard(ipsch; ill of
deposito, slotting ; effect (make) acv,
fever, F liever lui dan inoe;
the
X vasten voet verkrijgen.
street, de Londensche geldinarla
loess [Ii)s, loves] loss: Limburgsche Lombardy [loinbacli] Lombardije.
garni.

klei,
Lofoten [lofout'n], the
de Lofodden.
loft [loft] zolder; bean, vliering (oncler

de hanebalken); ct verciieping; duiventil ; galerij.
totter [161ta] loiter (slav,stok bij golf).
loftiness [loftinis] verlievenheid,hoogte;
trots.

lofty [lOfti] verheven, hoog; trotsch.
log [log] sb blok ; log, logboek 11
log(arithine); heave the (,), loggen;
vt (bout) vellen; 0 in 't logboek op ,
teekenen.
logarithm pogarij)'in J !ogarith;nu
log-book [log•buk] logboek,
loggerhead [togalied] knul, notterilc;
karetschildpad ; be at tis, elkander in
bet haar zitten of bakkeleien; fall (come,
go) to (..7, elkaar in 'I haar vliegeu.

loggia [lodp] loggia.
logic [loci3ik] logics , redeneerl<tincie.

London [Iuend'n] Londen ; r, pride,*
tiaagsch

ffertje, menistenzusje, schil-

dersverclriet ; c , white, loodwit.
Londoner [lmdand] Londenaar.
Londonese [Iznidaniz] Londensch lasteigen,
lone [Iona j aj eenzaam, verlaten, sb
on my little cam, F op inijn eentje.
loneliness [lounlinis] eenzaantheid.
lonely [lounli], lonesome [lounsani]
eenzaain ; the touches, F de eenzaine
officieren of soidaten (zonder familie).

'long [lot)] aj lang, langwijlig, langdii•

rig; acv clay, een Goudsche pijp; it
be a coy day before., , bet zal
fang duren eer...; c, distance ride, af-.
a r, dozen, 13; a r, firm, S staudri;
flesschentrekkersbe ► de ; a r, head,
lent. die nitgeslapen is ; dolicnocephaa ;

price (figure),
hundred, 120;
vacation,
hooge prijs; cletailprijs ;

long
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groote vacantie; ad don't be cv, blijf
islet te lang weg ; he is not cv for
this world, hij zal 't niet lang sneer
makers ; he was not cv (in) finding it
out, het dunrde niet lang of...; so cvt,
tot ziens !; so (as) as, als... maar,
snits ; cv of you, SH uw schuld ; sb the
Long, de groote vacantie ; acv, Am
een haussier ; the mi and the short of
it is..., otn kort te gain..., summa summartins ; cvs and shorts, S valsche spelers-lcaarters.
long Clot'] verlangen (naar after,for);
I c, to see you, ik verlang erg it te zien.
longanimity [lotiganimiti] lank moedig-

long-bont [log-bout]
sloep.
long dated-bill [log deitid-bil] $ wissel
op Iangzicht.

longer [logga] of !anger; no cv, niet
Langer (sneer).

`longer [Iota] sb verlanger.
longest [lotigast] langst ; at cw, op zijn

Iaatst, uiterlijIc.
iongeval [loncl3ival], longevous
[Ioncl3ives] langlevend.
longevity [lond3eviti] lang leven,hooge
ouderdom.
Longfellow [Iot3falou] Longfellow.
longhand [lonsand] gewoon schrift
(tegenover stenographie).
long- headed[log-hedid]figuitgesiapen.
longhorn [Iotil19n] langhorenrund.
longimetry [lond3imatri] lengtemeting.
longing [long] (sterk) verlangen, belusrheid.
longingly [logitili] (erg) verlangend.
longish [lotlif] scat Lang, langachtig.
longitude [lond3itjtid] geografische
gegiste lengte.
lengte; cv by account,
longitudinal [lond3itjadinal] in de
lengte, lengte...
long-legged [lon-legcl] langbeenig,
long-line [ion-lain]zetlijn (met zinkaas).
long-lived [loq.laivd] tang van !even:
langdurig.
Longobard [lolgabad] Longobard.
mensclietwleesch,
long-pig [log-pig]
long-shanked [lonSatikt] langbeenig.
longshoreman [lotiSqmon] kustbewo.
ter; haliekluiver.
long-sighted [1otksaitid] ver ziend ; ry
bill, wissel op la ngzicht ; ceis, langpapier.
long-suffering [lonsvfariti] . sb lank.
inoedigheid; of latikmoedig.
[lonteil] hazewind ; fazant ;
landrot ; i (lang)staart : Chisees ;
staart (jachthond); cut and v, Boer en
edelman,

look

long Toni Clot-tons] kanon van ,, root
kaliber.

long-waisted [loq-weistid]lani,, van lijf.
long kvinded
lang vats
adein ; ling van still, langdradig.
longways [lotiweiz], (vwise [lotiwaiz]
in de lengte.
loo [lit] sb lanterlui; zeker kaartspel;
vi lanterlui spelen.
looby [lisbi] lomperd, lummel, vlerk;
loef.
loot Pfif]
[gek, kwast.
loofah [Ififs] loefah.
'look [Ink] vi kijken, zien, er uitzien;
lijken ; cv alive!, maak wat voort !; cv
big, trotsch kijken, een hooge borst
zetten, een air aannemen; cv black,
norsch, zuur kijken, zwart kijken ; cv
blank (foolish, sold), beteuterd of op
zijn neus kijken; cv high, hooger op
(%) like, gelijken op; er naar
uitzien (dat) ; it c,s like rain, het ziet er
naar nit of weregen zullen lcrijgen; dat
voorspelt regent ; he c,s like winning,
hij wint het naar het zich last aanzien ;
cv sharp, !mast (voort)maken ; (•,, before you leap, verzint eer gij begint ;
sit er uitzien als, voorstellen ; door zijn
kijken uitdrukken, verraden of te kennen geven ; (er voor) zorgen dat ; verwachten; i% one's age, wel zoo oud
zijn als men lijkt; not c..$ one's age,
joriger lijken als net is, er nog (voor
zijn jaren) goed uitzien ; cv one's best,
zijn (haar) beats jour hebben • er op 't
voordeeligst uitzien ; goed uitk 'omen ; ev
one's blackest, zoo norsch of dreigend
mogelijk kijken; cv one's delight(love,
thanks 81 net een blik te lcennen geven
of slit zijn (Isar) oogen latent spreken ; cv
it cv , the part, bet goede figuur hebben
voor eels rol ; zijn uiterlijk niet logenC, about, rondlcijken, road.
straffen ;
zien; v., about one, voorzichtig zijn,
goed nit zijn oogen kijken; ry after,
acht geven op; passers, letters op ; ev
after his interests, behartigen ; cv
ahead, vooruitzien; c, at, kijken !tsar
(op) bekijken;beschotmen;c,at home!
kijk naar je eigen !; let him N., at home,
de hand in eigen boezem steken ;
twice at his money, een dubbeltje
t‘veemaal ornkeeren ; de dubbeltjes (centers) ornkeeren; cv back, achternitzien,
terugzien; onikijken ;
back upon,
een terugblik werpen op ;
behind,
onikijken; c, down, over 't hoofd zien;
$ 'mar beneden gain (v. prijzen); cv
one down, de oogen doers neerslaan ;
mt, down on, neerzien or ; ••••, for, lit-
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zien naar ; tegemoet zien, verwachten;
zoeken (naar); c, forward to, vertatigend 'uitzien naar ; rekenen op ; ".0 in,
even aanloopen (bij upon); "-iinto,kijken
in ; onderzoelcen ; c, into the street,
uitzien op de straat; c on, toekijken ;
on as, beschou wen als, !louden voor ;
N on with, inkij ken (in een boek) bij ;
N on (upon) it with distrust, liet
wantrottwend aanzien, liet %vantrouvven ;
c, out, uitzien, uit ...zien ; op den uitkijk
staan; (goed) uitkijken ; uitzoekeii ; opzoeken (in bock) ; N out !, opgepast !;
c, out for, uitzien naar ; (zeker) vet..
wachten ; c, out over (upon), uitzien
(uitkomen) op ; c, over, bekijken, opnemen; doorkijken ; door de vingers
zien ;
round, oinkijkeii ; c, through
his plans, doorzieii ; c, him through
and through, seller') aankijk en ; greed
through his eyes, ziet hem de
c%5
oogen nit ; cv to, (uit)zien naar ; letten
op, passen op ; zorgen voor ; rekenen
op ; verwacliten ; c, if he does not!,
let eens op of hij 't niet doet; c, towards,
uitzien naar (op) ; may I N towards
you?, nag ik ti eens zien (= op uw
gezondheid drinken)?; c, up, opzien,
opkijken; $ de hoogte ingaan (v. prijzen);
opleven, beter gaan (v. zaken); opknappen (v. het weer); opzoeken, naslaan ;
konien opzoeken ; doorloopen, nagaan
(in bock); c, up to one,(hoog)opzien
tegen; cv one up and down, van 't
hoofd tot de voeten ()pitmen (metes)
'look [Itik[ sb blik ; aanzien, geziclit,
voorkomen, uiterlijk ; her good ",s,
Haar Iota') uiterlijk, mooiheid ; her pale
bleeke wangen, bleelc teint, bleekheid; give a ti, kijken (naar towards);
have a European
er Europeescli
uitzien; have acv at it, er eens naar
lcijicen; by cv, van aanzien; I can see
it by your nds, dat kan ik u aanzien.
looker [Utica] kijker ; toeschou•
wer.
looking-glass [lukiti-glas] Spiegel;
spiegelglas; S naclitspiegel.
looking-to [inkitktu] toezicht, verzor•
ging, oppassing.
look-out [ltik-aut,luic-aut] uitkijks, it
dat is zijn zaak ; keep
is his (own)
a good cv , goed uitkijken.
lloont [lam] sb weeftouw ; handvat van
een roeispaan ; zie ook "loom & loon.
loom [Him] vi zicli (in flauwe onitrek•
ken) vertoonen, (dreigend) oprijzen, opdoemen ; r, large, eeti voorname of
veel plaats innemen (in een bock enz.).

I loom gale [lihnogeil] koelte.
loon [lie] denuniet; pummel, vent, keret;
dieiiaar

?fte ijsdniker,

F (van Loije) getikt.
loon(e)y
loop [lip] sb lis, Iris; bocht,(laarze)strop;
oog ; kijk•, schietgat ; vt in : c, the
loop,
looper [lima] spanrups (ook : cv caterpillar).
kijkgat, scltietgat
loop-hole
uitvlucht, uitweg.

loose [las] aj lose (in den mond); ruin),

wild ; loslijvig; aan den losses kart ;
s'ap ; sb in : be on the cv, F aan den
draai zijn, piere waaien ; give a (the)
ti to, den vrijen teugel geven aan, botvieren ; vt los maken, loslaten, laten
schieten ; Oontbinden; losgooieii,
opsteken ; c, hold, loslaten.
loosen [lils'n] vt loswaken; become
eyed, losgaan; vi losgaan, losworden.
looseness [listsnis] losheid, slaplieid;
gebrek aan samenhang; losbandigheid ;
loslijvigheid.
wederik.
loosestrife [lris-straif]
loot [lilt] sb buit, roof, plundering ; vt
;
vi
plunderer,
(uit)plunderent!, besteleif2
stelen.
(speel)tafeltje.
loo-table
slop [lop] sb snoeihout, afgekapte tak•
ken; vt (af)kappen; afhalcken (ook : tv
off); snoeien, topper
glop [lop] vi slap neerhangen ; vt laten
hangen.
lope-[loup] vi loopen; sb huge stag.

lop-ear [lop-ia]

hangoorkonijn;

hangooren.

lop-eared pop-iacilmet hangendeooren

toppings [lopit3z] snoeihout, snoeisel,
atval.
lop-sided [lop-saidid] overhangend ;
scheef ; eenzijdig.
loquacious [loukweijas] babbelziek,
praatzuchtig ; spraakzaam.
loquaciousness [lout< weiSasnis], loquacity [loukwasiti] babbelzucht,
praatachtigheid, spraakzaamheid.
!or' [loa] P gossiemijne!
Lord, lord [Iod] sb Beer, neester; lord; S
!crates ; c, and master, beer en meester :
echtgenoot ; mds and ladies, 0 Aaronskelk ; Lord!, goeie genade re-, knows
(how), F dat nag de Hemel weten ;
de Heer, onze lieve Heer, God ;
the
the (-,s, (de pairs van) het Hoogerhuis ;
thew Advocate, Sc Procureur-Generaal ; the Chancellor, Directeur v.
Justitie, voorzitter van het floogerhuis .,
the c, Chief Justice, Minister vats

lord-lieutenant
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lounger

aj verliezend ; waarbij
Justitie; the c, Harry, F de Duivel; (the) losing
verloren %vordt, met verlies gepaard
cv Mayor, titel der burgetneesters van
gaaud ; niet to winnen, hopeloos ; fight
13 steden iii Engeland ; the md of the
manor, de antbachtsheer ; the r,'s day, a c, battle, play a mi game, een
hopeloozen strijd voeren, F vechten teen
de da ,, Y, des Heerea, ook = Zondag; the
day of the Lord, de dag des oordeels; de bierkaai ; he cannot play a c%.,,
game, liij Icari niet tegen ziju verlies; themd'spray,li
gebed des Heeren,
sb verlies (ook c,$).
het Onze Vader ; the mi's supper, het
(laatste, heilig) Avondmaal; the c,'s,ta• loss [los] verlies, nadeel, scliade; at a
ble, de Tafel des Heeren, de Communie. md, het spoor bijster ; be at a mdfor a
lord-lieutenant [12d-leftenant] f Com- word, een woord niet kunnen vinden ;
never at acv for a reply, nook out
missaris des Koning's; gouverneur-geneeen ant woord verlegen; sell at a
raal, onderkoning (v. lerland).
lordliness [19dlinis] hoog(heerlijk)heid, met verlies verkoopen.
lost [lost] verl. tijd en veil. deelw .van
voornaamheid, vorstelijkheid.
lordling [12dlit3], lording [12dirt] lose; verloren (gegaan); c ■-, in thought,
lordje, ieertje.
iu gedachten verdiept (verzonken); the
lordly [l9dli] als een groot 'leer ; Boob- joke was c, on him, niet aan hem
besteed ; md to honour, van alle eer(heerlijk), voornaam, vorstelijk.
lordolatry [lcdolatri] aanbidding der gevoel verstoken.
lot [lot] sb lot, deel ; portie, partij, kave.
lords, lordvereering.
lordship [lQdSip] heerschappij, niacin ling; hoeveelheid, hoop; ar,, of money,
een born duiten, een (lieele) boel geld ;
(over of,over); lieerlijkheid ; lordschap;
tantieme; your (his) (,), Uwe (Zijne)
c■is of wood, hoopen !tout, bout bij de
Genade.
vleet ; a bad cv, F een treurig exemlore [lQa] leer, kunde.
plaar, een genteel! sujet ; (a) fatc,do
lorgnette[lQrnjet] lorgnon, face a main;
I care !, .F liet kan inij wat bowmen !;
vt in : cv out, kavelen.
tooneelkijker.
lloricate [lorikeit] vt
(be)pantseren. tote [lout] lotusboom.
2 1oricate [lorikat] aj i gepantserd ; sb loth [Lotij,] zie loath.
paiitserdier.
Lothario Elol)erioul in : a gay cv, een
loriot [lgriat]Za wielewaal, weduwaal. Don Juan, lichtmis.
()horn [12n] verloren ; eenzaam (en ver• lotion [louSaii] lotie, wassching ; waschlaten).
middel, watertje.
Lorraine [lorein] Lotharingen. •
lottery [lotari] loterij .
Lorrainer [loreina] Lotharinger
lottery office [lotari.ofis] loterijkantoor.
lorry [lQri] torrie.
lory [lgri] ?g lori,
lottery-ticket[lotari-tikit] loterijbriefje.
lose [Iilz] vt verliezen, verbeuren, erbij lotto potouj lotto, kienspel
inschieten, lcwijtraken; afraken van ; lotus [loutas] 0 I. (Egyptische) lotusdoen verliezen; be lost, verloren gaan ;
bloein ; 2. lotusstruik, lotusboom.
oinkomen, rz; vergaan ; verworpen wor- loud [laud] aj told; opzichtig, schreen•
den (v. voorstel); cs, the day, den slag
wend (van kleuren); adellijk (v. wild);
verliezen;
flesh, afvallen, starer wor- in acv voice, stet Wider stem, liarclop,
den ;
one's head, het hoofd verlie• ad fold, hard(op); opzichtig.
zen, de kltits kwijtraken ; cv one's louden [latid'ii] Wider worden.
loudness [laudnis] kracht van loon ;
labour, vergeefsche inoeite doer ;
leather,zich een blikgat rijclen;,•otie's loughs [loft] Zr meer. [germ:lit.
legs, van de been raker ; co, sight Louis [Iiii(s)]Lodewijk; [tui] Louis, geld,
of, nit het geziclit (oog) verliezen; cv stick van 20 francs.
(time), acliterloopen (v. horloge) ; cv Louise [liaz] Louisa.
one's train, nissen, aiet lialen;,, one's lounge [laund3] vi luieren ; kuiereii,
way, vend walen ; vr (N, oneself, zich
flaneeren, slenteren, lanterfanten; hanverliezen (in in); verciwalen ;
gen, huntnelen ; vt in : v away, verlum•
va
(het) verliezen, tel:ort komen (bij by);
inelen ; sb promenade ; pantoffelparacle;
achterloopen (v. horloge); zie ook losing overdekte binnenhal (v hotel); sofa, lig•
8, lost.
hank of ligstoel.
loser [laza] verliezer ; be a (,) by, bij lounger [launcl3a] slenteraar, flaneur,
lets verliezen.
I satslijper.

lounge-suit
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lounge-suit Flatind3-siati wandelkos- love-potion [IDv-pouSan] minnedrank.
[tuum. lover [Iuvaj (be)minnaar, liefhebber;
lour [laud] zie '2 1olver.
louse [taus] sb luis ; vt [lauz, faits] Mizell. a couple of c,s, een vrijend (minuend)
paartie.
kartelblad.
lousewort [lauswiA]
love-shaft [Inv-Saft]
lousiness [Iatizinis] luizigheid.
minnepiji.
lousy pauzil luizig ; c•-, disease, lui- love-sick [Ipv-sik] ininziek.
zenziekte.
love-song [Inv-soi3] ininnelied, Heidezang.
lout [laut] (boeren)kinkel, pummel; knuplove-tale [Ivv•teil] Iiefdesliistorie.
pet ; ploert (niet-student).
lovey-(dovey)[luvi-dvvi] F lielje,schat•
loutish [lautij] pummelig.
Louvain [luvein] Leuven. lovie [Iuvi] zie lovey.
Bie) ,
lovable [lDvabl] beminnenswaardig, loving [IDvit:] liefhebbend, liefderijk,
lief(tallig). toegenegen, teeder.
lovage [lDvid3] 5g, lavas ; lavaslikeur. loving-cup [luviikkvp] feestbokaal.
love [Ivv[sb liefde (voor, tot for, of, to); loving-kindness[luviikkaincinis]barinhartigheid.
®inin ; lievendheid (in satnenst.); soins:
zucht ; lief, (ge)liefcie ; amor(beeldje),
[Ion] aj laag, laag uitgesneden ;
F stioes, schat; tis, amoretten ; cv all, lager (staand) ; neclerig ; genteel!, ordinair, min ; terneergeslagen ; zaclit (van
nal gelijk ; acv of a..., een snoes van
stem); zwak (v. pols); diep (v. bulging);
een...; mi in a cottage, liefde en droog
brood ; for (,), wit liefde ; play for,...), cv celebration (of the Eucharist),
oat 's keizers baard spelen ; for the r, sidle dienst ; c Church, Calvinistische
of God, out Godswil; in cv, verliefd partij in de Engelsche Staatskerk ; the
Low Countries, de Nederlanden ; cv
(op ivith); out of cv, Lilt liefde; bear
one no md, niet model', geen toed hart comedy, has conlique ; cv diet, nagere
kost ;
life, de laget e klassen; cv
toedragen; give my cv to all, de groe.
mass, stille Luis; Low Sunday, beten aaii allemaal; make
vrijen, het
loken Paschen : lste Zonclag na Paschen;
hof maken (aan to); send one's
de groeten doen ; there is no cv lost N tide, laag tij, eb ;
staano;
between them, ze lumen elkaar niet aan lager wal zijn ; niet 'flouter zijn ;
min zijn (v. e. zieke); get (run) coi,
best zetten, ze mogen elkaar niet ; old
opraken ; lay co), neervellen ; lie co ✓ , (becv lies deep, nude liefde roest niet ; vt
graven) liggen ; S zicli „sjakes" of slit
liefliebben,beininnen,liouden van,gaarne
'louden ; ad laag, diep ; zachtjes (v. 't
liebbeu of willen ; Lord cv you 1 , goeie
tegen lager prijs ; as,vas
Bethel !, lieve hemel !; cad me, mi my spreken);
dog, wie mij liefheeft, woes mijn vrien- 1795, tot in 1795 ; live (,), wat dieet
houden.
den op den koop toe newel'.
[Lou] vi loeien, bulIcen ; sb geloei
love-affair [Ipv-afea] a mourette, liefdesgebulk.
geschiedenis, mintiarij(tje).
low-born Elou•b9iii van lase geboorte.
love-apple [lpv-ap'1] tomaat.
low-bred [lou-bred] van ordinaire aflove-bird [Ipv-bid] dwergpapegaai.
love-child [Ipv-tjaild] kind der liefde. lwaist, ordinair.
'lower [loud] aj lager (staand), laag...;
love-feast [lpv-fist] liefdemaal.
dieper; minder, geringer ; beneden...,
jufferlove-in•a-mist [Inv-in-a-mist]
onder(ste); c■-, chamber, Lagerliuis;
tje in 't groen.
love-in-a-puzzle [luv-in-a-pvz'l] zie Tweede Kanter (buiteii Engeland); cv
Egy pt, Beneden•Egypte, thee-Empire,
love-in-tz-mist.
't Oost-romeinsche rijk ; the c, world,
love-knot Elvv-not] liefdeknoop
Lovelace [luvlis] Don Juan, (vrouwen). het ondermaansche; vt lager waken of
draaien ; temperen; verlagen ; late!) zakverleider.
ken, strijken (een zeil) ; vernederen,
love-letter [IDv-leta] milinebrief.
love-lies-(a)-bleeding Eluv-laiz-(a)blid- fnuilcen (trots); verminderen (den prijs);
teinperen (kleuren); cv oneself, ziat
roode kattestaart.
ii)]
loveliness [Invlinis] beniinnelijklieid, vernederen (door by) ; cv one's voice
ook : zachter spreken ; viafneinen, dalen'
lief(tallig)heid.
love-lore [IDv-Ign] door de(n) gelief de zakken.
lower [lana] vi norscli, dreigend, sunverlaten.
lovely [Invli] beminnelijk, lief(tallig);
ber zien (naar at, upon); dreigen (v.
allerliefst.
wolken).

e
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lowermost [louamonst] laagst.
low-grade [lou-greid] arm (v. erts).
lowland [louland] sb laagland; the
Lowlands, de Schotsche Laaglanden ;
aj van 't laagland.
Lowlander [loulanda] bewoner der
Schotsche Laaglanden.
lowliness [loulinis] geringheid; nederigheid, ootmoed.
lowly [louli] gering; nederig, ootmoedig.
low-minded [lou-maindid] onedel, ordinair, weinig verheven (van gezindheid).
®lown [Nun] schurk ; pummel; SHIoeres, boer.
lowness [lounis] laagte, geringheid;
neerslachtigheid; $ gedruktheid, lage
koers;
of mind, weinig verheven
gezindheid, onedeldenkendheid.
low-spirited [lou-spiritid] neerslachtig.
loxodromic [loksadromik]
schuinzeil end.
loyal [loial] getrouw, hou en trouw.
loyalist [loialist] trouw onderdaan.
loyalty [loialti] getrottwheid, (onderdanen)trouw, loyanteit.
ruit; ruitje (in
lozenge [bozind3]
raam); tabletje (voor soep, hoest enz.).
lozenged [lozlnd3d] ruitvormig, geruit.
lubber [lDba] lomperd, luniniel;
klung,elaar; (NJ's point, rz; zeilstreep.
Lubec(k) [11.1bek] Liibeck.
I ubricant [1(j)fibrikant] smeermiddel.
[1(j)fibrikeit] glad waken,
I ubricate
olieen, smeren ; lubricating oil, s weer-,
machine-olie.
lubricator [lWilbrikeita] lubricator;
smeerpot ; smeermiddel.
lubricity [1(flubrisiti] vetgelialte;
gladheid 2 ; geilheid.
sb Lucanus; aj v. Lucas.
Lucan
Rice [1(j)Ca] stioek •, [Z) visch.
c lucent [1(l)Ctsant] schijnend, blinkend.
Lucern [1(j)uson] Lucern.
lucern(e) EljusOn] ggi lucerne, Fransche
Haver, klavergras.
Lucia [1(j)C1S.9] Lucie.
Lucian [Iitfall] Lucianus.
Incid ['Weald] schitterend, stralend,
doorzichtig; fig fielder.

lucidity [1(j)usiditi], lucidness [1(j)Ct•
sidnis] doorzichtigheid, helderheid.
Lucifer [I(j)iisifa] Lucifer; Satan; de
morgenster (Venus).
inciter [lWilsifo] Lucifer.
I uci fer-ma tch [1(Dasifa-mats] Lucifer.
luciferous [1(j)usifaras] lichtgevend"2.
luck [Ivk] toeval, geluk, tref, F bof ; bad

Luke

watibof, pech; good m., !, veel sacces !; as md would have it, alsof het
spel sprak ; just my,,,tiatuurlijk wanbof ik weer ; worse
ongelukkigerwijs;m, for any fools and chance for

the ugly, mi follows the witless;

de gekken Icrijg,en de kaart, by (..), bij
toeval ; for cv, tot (uw) geluk (heil);
als een voorteelcen van geluk; be in
geluk hebben, gelukkig ziju, F boffen,
veine hebben.
luckily [Inkili] gelukkig(erwijs).
luckiness [lDlcinis] gelukkig toeval.
luckless [lzpIclis] ongelukkig.
luck-penny [line-peni] Sc rabat.
lucky [lulci] gelukkig ; how md!, wat
treft dat gelukkig !; he cut his cv , P
hij stneerde 'em.
lucky-bag [Inki-bag] loterijzalc.
lucrative [1(j)fikrativ] winstgevend,
voordeelig.
lucre [l(j)aka] winst, voordeel; filthy c.',
het slijk der aarde.
Lucrece [1(Dukris] Lucretius.
Lucretia [I(j)ukriSia] Lucretia`'.
lucubrate[1(j)Cikjubreit] vi's nachts werken of stttdeeren; vt des nachts in de
studeerkamer uitdenken (ttitbroeien).
lucubration [1(j)111cjubreiSan] nachtstudie, nachtelijke bespiegeling.
'C luculent [lWilkjulant] klaar, helder.
Lucy [Iasi] Lucie.
lud [lvd] l zie lord.
ludicrous [1(Dadikras] belachelijk, lachwekkend, potsierlijk, koddig.
ludo [I(j)tidou] ludo(spel).
lees [I(j)uiz] besmetting, pestziekte ; pest;
Muff [lot] F luit(enant). [syphilis.
guff [lof] Osb loef, loefzijde; vi loeven,
bij den wind opsteken ; vt de loef afsicken.
lug [lug] v(t) trekken, slepen;c, it into
the conversation, het er net de hared
bijslepen; (%) at, trek ken aan (bij); sb ruk
11 loggerzeil, breefok it °oriel, oor (om
een ring of een stole door to steken);
in r,s, S in den lommerd.
luggage [Ivgid3] bagage, reis-, passa•
giersgoed.
luggage-ticket [IDgid3-tikit] bagagerecu.
luggage-van [lvded3-van] bagagewa•
lugger [lugs]
logger. [gen.
lug-sail [lug-sell] loggerzeil, breefok.
lugubrious [lugjubrias] luguber, somber, treurig,
lugworm [IvgwiAn] zeepier.
Luke [ljtik] Lukas.
hike [l(j)fik] P lauw.
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lukewarm [1(j)CilcwQm]
lull [ly'] vt (in slaap) sussen, in slaap
wiegen ,, sullen, paaien ; vi gaan liggen
(van den wind); sb (lcorte) stilte, (oogenbilk) rust, oogenblikkelijke bedaring.
lullaby [iDlabai] sb wiegelied; vt iri
slaap zinger.
lumbaginous Elombeid3inasj lendenschot...
lumbago [lmnbeig,ou] lendepijn, spit in
den rug.
lumbar [Inniba] van de lendenen, lende...; c, region, lendestreelc; cv vertebra, lendewervel.
lumber [lDinba] sb (oude) routine',
; timmerhout (van hotitaankap); (
lommerd; learned cam , geleerdheidsballast ; vt volproppen, volstoppen (ook : cv
up); (bout) bekappeti ; E in den lointnerd
zetten; vi rommelen, donderen.
lumberer [Ipinbara] houtkooper; Ant
houtveller.
lumberman ElDinbamani houtkooper,
.1101111capper.
lumber-room [limbo-rani] rommelbanter.
luminary [1(j)finninari]heinellicht,
vOorlichter.
luminosity Ei(j)ilminositil lichtgevendheld ; lichtstericte.
luminous [1(j)fitninos] lichtgevend, lichtend, stralend, fielder, himineus, licht...
lummy [lniiii] S prima, fijn; slim
jandoppie!
lump [I vmp] sb stub, !dont!), k lont, lomp
(suilcer); brok ; bolt, bait, knobbel;
hoop, boel ; pummel; by (in) the co),
bij den roes, en bloc; in one m.), en
bloc ; ineens; have a c, in one's
throat, een prop in de keel hebben;
als of in: a c, sum, een ronde soul;
vt bijeengooien, bij den hoop gooien,
iri zijn gelieel zetten op, in den roes
together, sainennemen, over
Heinen ;
een Lain sclieren ; ce, (in) with, en bloc
nemen met, indeelen bij.
Jumper [lumps] tosser en lader.
lumping [lympig] chic, zwaar, bonkig.
lumpish [lvinpiS] dik, lomp,
lump-sucker [Ipinp-svica]
snot.
(d)olf.
lump-sugar [limp-pip] lottipsniker ;
klontjessuiker.
lumpy [litimpi] kionipig; bultig, vol
builen; met lcleine, onstuimige golven;
S topzwaar, sclieef geladen: dronken.
Luna [1(j)Eltia] Luna : de niaan.
lunacy [1(panasi] kranlainnigheid.
lunarp(j)iinallunary [1(j)iinari] van de

Lusatia

maan ; maanvormig, maari...;(veclipse,
maansverduistering.
lunate [l(j)finit] halvemaanvorming.
lunatic [1(Dilnatilc]ajniaanzie1c ;
zinnig, gek ; c, asylum, Icranlainnigen.
gesticht, gekkenhuis; sb maanzieke;
krankzinnige, gek.
lunation [l(j)imeiSan] maansoniloop.
sb
lunch [lvn5], luncheon
lunch, tweede ontbijt, koffiedrinken; vi
lunchen, koffiedritiken, het tweede ontbijt semen.
lune [I(j)iln] halve maa n ; Whit, grit, bevlieging • .1. aanval van waanzin.
lunette [l(j)unet] X lunet, briischans;
maanglas; plat patentglas; paardenoogklep (in Inanege); halventaanijzer (van
paard).
lung [lvii] long ; c■is of oak,longmos.
ilunge [I vitd 3] sb nitval (bij 't schermen );
stoot; vi een nitval doen (ook out);
achteruitslaan (v. paard); vt een stoot
toebrengen.
sb longe : lange leireep;
2 lunge
vt aa ► de longe laten loopen.
lunge-whip [IDlic13-wip] chambriere.
lungwort Elnilwfit] A longkruid.
luny [Ifini] zie loon(e)y.
Lupercal [l(j)upokal], Inecrv.Lupercalia [1(j)upgkeilia] het wolvenfeest ter
eere van Lupercus, den herdersgod.
lupine [Iiipain] wolfachtig.
lupinus [1(j)ilpin, 1(j)upainds]
A lupine, wolfsbown.
lupus [i(j)iipas] lupus.
lurch EICAS] sb rub, plotselinge slinge ,

F schuiver; Ant lust, aanleg; r(ing);
leave in the cv , in den sleek later;
een opschieter makers; vi
take a (e.,,
slingeren, plotseling op zijde schieten,
F een schuiver makes, overstag gaan.
ltircher [11i9] loerder (stroopershond);
S klabak, spion; Estrooper.
lure [ljita] sb lokaas`2, lokspijs5, verlok.
king; vt aanlokken, weg-, verlokken
ontlokken (sail from); cv away, weg•
lokken; c, into, verlokken tot; cv otT,
verlokken, meetroonen.
lurid [l(j)firid] (doods)bleek, bleekgeel,
vaal(bruin); ros(sig), donicer gloeiend,
somber (laaiend); onheilspellend, Inv!.
berc.
lurk [15k] loeren ; schuilen, zich scliuil
'louden; verborgen zijn; op de loer
liggen; wing rocks, blinde klippen.
lurker Eli)ka] loerder, schuiler; S optickler.
lurking-place[liikirl.pleis]schnilplaats,
[-]tol.
Lusatia [luseiSia] de Lausitz.

luscious
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'luscious [luSas] inzoet, sappie, lekker.
lush [IvS] aj saprijk, sappig, malsch (v.
gras) ; S besclionken ; sb S (sterke) drank;
vi S zuipen.
lushy [luSi] S beschonken.
Lusitania [1(pilsiteinja] Lusitania : Portugal.
lust [lost] sb (zinnelijlce) lust, wellust, bebegeerte, zucht; c, of gain,
gewinzucht ; vi(vurig) begeeren, dorsten
(naar after, for).
lustful [lustful] begeerig, wellustig,
Rastily [Instill] zie lusty.
lustiness [lustinis] kloekheid, Withheld,
kracht.
lustral [lustral] zuiverings...; •iwater,
wijwate•.
lustration [Ivstreifan] zuivering,reinigingsoffer.
lustre [IDsta] 'ulster, glans ; schittering,
lustre (stof); luster : - kroonkandelaar
lustrum.
lustrine [lustrin], lustring [lustrit3]
glauzige taf.
lustrous [lustros] 'ulster-, glanstijk,
scliittereud.
lustrum [lustram] lustrum tijd van
vijf jaren.
lusty [lusti] Icloek, flinlc (en gezoud),
krachtig, term ; F dik ; P manger.
lutanist [I(j)iltanist] laitspeler.
sb !nit kleefdeeg, kit ; vt
lute [IjCit,
met kleefdeeg dicta maken (bestrijkeu),
lutenist, zie lutanist.
C(ver)kitten.
I utestring[l(j)titstriri] luitsnaar zie ook

lustrine.

Lutetia [1(putiSia] Lutetia : Parijs.
Lutetian [l(j)utiSidn] van Lutetia (Parijs).
Luther [10,9] Luther.
Lutheran [lii)9aran] aj Luthersch ; van
Luther ; sb Lutheraan.
luxate [IvIcseit] ontwrichten, verrekken.
luxuriance [Ivg3firions],c,ancy [-ansi]
weelderigheid, weligheid.
luxuriant [Ivg3Ctriant] weelderig, welig.
luxuriate [lvg3firieit] welig. groeien ;
in overdaad Leven, zwelgen (in in).
luxurious [lvg3firias] luxueus, weelderig; wellustig.
luxury [lokSari] luxe, weelde, weelde.
righeid,overdaad ; genot ; wellust; luxuries, weeldeartikelen ; heerlijklieden,
Lybia [libia] Lybie.
Elekkernijen.
lycanthropy [lailcanj, rapi] weerwolfsziekte, -waanzin.
lyceum [laisloin] lyceum.
lycoperdon [laikophd,in]
wolfsveest.
lycopod [lailcopod],
Llaikopottdiamj g wolfsklauw.

lyddite [lidait] lyddiet.
Lydia [lidia] Lydie.
Lydian [lidian] aj van Lyclie; zacht, verwijfd ; sb Lrdier, Lydische.
SH urine.
lye [lai] loog ; chamber
lying [laiits] Leg. deelw. van lle,liggen,
v. lie, Hegel].
lying•in [laiit3 in] kras m(bed);
kraaminrichting.
Lyme-grass [laim•gras] A helm.
lymph [limf] waterachtig sap ; ® water ;
lymplie.
lymphatic [limfatik] aj lympliatisch,
lymph...; fig slap ; sb
lynch [linS] lynches.
lynch-law [IinS-16] lynch-wet.
lynx [lit31(s] los, lynx; c....eyed, met
lynxoogen.
Lyon ['Man] wapenkoning van Schotland (oolc : c, King of Arms).
Lyonnese [laiairiz] (inwoner) van Lyon.
Lyons [laianz] Lyon.
lyre [laid] bier.
lyric [lirik] aj lyrisch; sb lyrisch gedicht; c•is, lyrische poezie (verzen);
lyrielc.
lyrical [lirikl] lyrisch, tier...
lyriek, lyrisch harak.
lyricists
ter, lyrische vlucht.
lyrist [lairist] lierspeler.
Lysander paisanclaj Lysander.
LySias DiSids1 Lysias.
Lysimachus Llaisimakas] Lysimachus.
lysol [laisol] lysol.
zie loose strife.
lythrum [lijnam]
Lytton [bint] (Edward Bulwer) Lytton,

M
M [eni] (de letter) m ; 1000 (als Romeinsch
cijfer); c, and D, X inedicijii en clienst
(recept voor soldaat, die zich zoo maar
ziek gemeld heeft). M. staat voor : Mark ;
MarqUisonarkies; Mein ber, lid; Mille,
one thousand; Monday; m. voor:
masculine; metre(s); mile(s); mi.
nute(s); M. A. = Master of Arts, Doc.
for in de Letteren ; M. B. = Medecinae.
Baccalaureus; M. C. = Master of Ceremonies ; M. D. = Medicinae Doctor;
M. E. -= Mining Engineer; M. F. H. =
Master of Fox Hounds; Opperjagermeester (bij de vossenjacht); M. G. O. _Machine Gun Officer ; M. M. = Messieurs; M. 0.= Medical Officer; Mess
Orderly; M. P. ------ Member of Parliament,

ma
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mad

Macedonian pnasIdonnianj aj Mace.
donisch ; sb Macedonier.
macer [nmeisa] pedel.
macerate [hasarei t] vermageren ; astij•
den ; macereeren, late!' weeken.
maceration [masoreifai] vermagering;
kastijding; weeking.
Macfarlane [mai:talon] Macfarlane
overjas met hap zouder mottwen.
Machiavel [litakiavel] Machiavelli.
Machiavellian [makiovelion] Machiavellistisch 2, dubbelhartig.
machinal [inaSiimal] machinaal ; machine ..
machinate [nakineit] vtsmeden, bera•
men (een aanslag); ontwerpen (een
plan); vi hutpen , konkelen, intrigeeren.
machination [inalcifteiSon] machinatie,
danz.
intrigue, kuiperij.
Mab ['nab] feeenkoningin II Mabel.
nab ['nab] F litturrijtuig, aapje ; prov machinator [makineita] intrigant.
slons.
Machine [noSin] sb machine, toestel ;
bets ; badkoets ; Ant brandspuit ; C dili•
Mabel [fueibl] Mabel (vrouweintaant).
PAabys [mnabis] (dienst)meisje (van de
gence; vt machinaal bewerken ; vi op
de naaimachine werken.
Metropolitan Association for befriendmachine-gunner [uaSin-gvno] bedieing Young Servants).
naar van eeti inachinegeweer.
Mac [mak] Sc zoos ; the c,s, de Schotten.
machinery [masinari] inachinerie; me.
niacabau [imakobo] zie nzacc,:boy.
kammiek ; inrichting; opzet (v. gedicht);
macabre [makabr] griezelig, alcelig.
acaco [makeikou]
1.1nakakaap; 2.
the c, of government, de regeeringsmachine.
maid.
machinist [maSinist] machineconstruc•
macadam pnalcadann steenslag.
tear; machinedrijveronachinist; mach'.
macadamize [makadomaiz] macadamine,tmaister ; F fietser.
seeren.
mackerel [mnaloral] malcreel; cv breeze,
macao [inalcaou] . zie macaw.
labberkoelte;
sky, Richt met schapenmacaroni [tualcorouni] macaroni ; menwolkjes.
gelmoes, ratjetoe ; C lion, fat.
[makintoj]
regenjas.
aj
(fatterig;
[uakoronik]
mackintosh
rnacaronic
sb inengelmoes, ratjetoe ; gedicht, met mackie Einalen vt dubbeleeren, doubleeren (bij 't drukken); sb dubbelee•
verlatijnschte moderne woorden of gering, misdruk.
moderniseerde Latijnsche, koddig dooreengemengd
'uncle [mak'l] holspaat, kruissteen.
macron [mualcron, kl ► eilcron] lengtetee•
macaroon Entalcarfin] bitterkoekje.
ken (boven letter).
macartney Dnokatni] Macartneyfazant.
Macleod [mai:laud] Macleod.
Macaulay [Inokoli] Macaulay.
macaw [uolco] get ara,bokraaf, Zuid- Macpherson [mitaktbsaft] Macpherson.
Amerikaansche papegaai.
Macready [fnakridi] Macready.
macaw-tree [ mako-tri] waterpalmboom. macrocosm [uakrolcoz'm] macrocos•
mos, medal.
Macbeth [InM3e1,] Macbeth.
Maccabees [ualcabiz] Maccabeen.
macula [makjuld] vlek (op hoofd of zoo.
maculate [uuakjuleit](be)vlelcken; dubmaccaboy [nialcobon Makuba
beleeren.
tabalc).
maculation [inakjuleiSen]
macco [malcou] macco (hazardspel).
dubbeleerimmg.
Macduff [malcdpf] Macduff.
mace [wets] foelie stab, scepter; X macule [inakjul] zie mack/r.
strijdknot, ; dikke biljartken; on time mad[mad] aj niet wijs, gek, dol, (op of ter
S op de pof.
about, for, on); kranlainnig, razed ;
(op tvith, at); like (N.', als een gels; he
mace-bearer [uels-hero], stafdrager,
is as:, as a hatter, as a March hare,
pedel.
hij is stapel gel:, zoo gek als eau ui;
Macedon [uasicion] Macedonia.
Lid v.h.Parlement; military policeman ;
Metropolitan Police, Londensche poli tie ;
man-power ; 1000 pas ; M. P. S. = Member of the Pharmaceutical Society; Member of the Philological Society ; M. R.
A. S. = Member of the Royal Academy
of Science; M. R. C. S. = Member of
the Royal College of Surgeons, lid van
het Konink 1 ijk Genootschap van Geneesheeren ; MS. = Manuscript ; MSS. =
Manuscripts ; M. V. 0. = Member of
time Victorian Order ; Mr. = Mister;
Mrs. = Mistress ; Mits.= museum, music; Myst. = mysteries, mysteriespelen;
myth. = mythological, mythology.
ma [Ina] P ma.
ma'am [man', main] F verk. van nza-
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magnificence

the c,s, draaizielde; vi dol,razend ma- Magellan [madgelan] Magellaan ; the
ken; virazend zip'; the c, ding crowd, straits of c,, sti aat van Magellaan.
Magellanic[inaciplanik]Magelitaenscit;
het gewoel der wereld.
Madagascar [madagaska] Madagaskar. co, clouds, Magelliaeitsclie vlekken,
madam [madam] inevrouwonejunrouw. Kaapwolken.
madapollam [madapolam] madapolam. magenta [mad3enta] magenta : apilinerood.
mad-apple [mad-ap'1] terong: vrucht
Maggie [magi] F zie Madge.
van de eierplant.
mad-cap[mad-kap] dolkop, dollematt. maggot Nagai] wade, P inaai; grit, luim.
madden [mad'n] vt gek, dol, razend maggoty [magati] madig, vol maden;
makes; vi gel; dol, razend worden; razes. grillig.
]
sb (nee)krap; vt met magi [tneid3ai] inv. v. magus.
madder ['nada
inagian [meid3an] aj van de Magiers;
meekrap verven.
sb Magier; toovenaar.
mad-doctor [maci-dokta] F geklcenmagic [mad3ik] aj magisch, tooverdokter.
achtig, betooverend, toover...; c, Ianmade [meid] veil. tijd en verl. deelw.
tern, tooverlantaarn; sb toovericracht,
v. make; a c, dish, tusschengerecht;
-kunst, toove(na)rij ; betoovering.
opgemaakte of opgewarmde schotel ;
a e, man, iemand vviens fortuin ge- magical [mad3ikal] ajziemagic; cvly,
bij tooverslag.
maakt of die binnen is; co, of gold,
F schatrijk; rod up, (op)gemaakt ; a c, magician [mad3iSan] toovenaar.
up story, uit de lucht gegrepeuof ver- magilp [magilp] zie megilp.
magisterial [mad3istirial] magistraal,
zonnen verhaal.
madefaction [madifakSan] bevochti- meesterachtig.
magistracy [inad3istrasi] magistratuur;
ging.
overheidsaiubt.
Madeira [tnadira] Madera(wijn).
Gretna,
Grief.
magistral
[tnad3istral] meesterachtig;
[mad3]
Madge
mad-house[mad- ha us] dol., gekkenhuis. the c, staff, bet (ider wijzend personeel.
( madid [madid] vochtig. magistrate [mad3istreit] magistraat,
madman [madman] dolleman, gek, overheid,overheidspersoon; politierechmagma [magma] magma. [ter.
krankzinnige.
madness [madnis] dolheid, gekheid, Magna Charta [magna kata] Magna
Charta door Jan Zonder Land verleend •
krankzi ► nigheid, razernij.
Madonna [uiadona] Madonna"; c.., lily, in 1215; grond wet.
magnanimity [magnanimiti]groottnoewitte lelie.
diglteid.
Madras [madras] Madras.
magnanimous [nagnanitnas] groot•
madrepore [madripQa] sterkoraal
moedig.
Madrid [ inadrid] Madrid(sch).
madrigal [madrigal] madrigal.
magnate [uagneit] inagnaat.
Maecenas [misinas] maecenas, kunst- magnesia [magniSia] magnesia.
magnesium [tnagniSiam] magnesium.
beschermer.
maelstrom [meilstram] maalstroont (bij magnet [nagnit] zeilsteen ; magneet 2,
-staaf.
de Lolodden).
maenad [ifinad] tnaenade, bacchante; magnetic [tnagnetik] of magnetiscli,
maffick [tnafik] hossen en herrien (zoo- magneet...; co, iron, magneet-,zeilsteenals bij 't ontzet van Mafeking in den
ijzer; co-needle, magneetnaald ; sb,,s,
Boerenoorlog).
(leer van het) magnetisme.
mag [utag] sb S kiets, snater,kleiskous i
magnetism [magnatiz'in] magnetisme;
aantrekking(skrachtp.
S halve stuiver, dun li F afk. v. magazine;
magnetize [nagnataiz] magnetisch ina•
vi kletsen, snateren.
alit.
voor
Blackwood's
F
ken, magnetiseeren; aantrekken'2,bioloMaga [maga]
geeren.
Maga?ine.
magazine [magazin] sb magazijn, tuig- magneto ignition Emagnitou-igniSanj
liuis; kruilkatner; tijdschrift.
magneetontsteldng.
Magdalen [magclalan] Magclaletia' 2 ; co, ( magnific [tnagnifik] grootscit, praclitig, lteerlijk.
asylum, doorgangshuis (voor gevallen
vronwen), Magdalenastichting.
magnificat pnagnifikatj RK magnificat.
Magdeburg [magdabiig] Maagdenbur• magnificence [magnifisans] prac ► t,
[g(er).
Iteerlijklieid, luister.
mage [meid3] wijze.

magnificent
magnificent
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matalapsi

[magnitisant] prachtig,
name, ineisjesnaam van een getrouvvde
heerlijk ; zie ook munificent.
vrouw ; ca. speech, eerste redevoering
magnifico [magnifilcou] Venetiaansch ' van nieuw lid (in het Parlenient of in
edelman ; SH grander rector magnificus
een ver.-tadering); (,) stakes, wedloop
(in Duitschland).
van paarden die nog noolt gewonnen
magnifier [inagnifaial vergrooter; ver•
hebben; the r=i, town, Edinburg.
grootglas, loupe.
maiden aunt pneid'n-antl, ongehuwde
magnify [magnifai] vergrooten ; grootante.
ter =ken (voorstellen), aandikken ; E maidenhair pneid'nhearj
1. venushaar,
verheerliiken,
chevelure (de Venus) ; 2. streepvaren.
magnifying-glass
Lina7„nifaiiri-glas] maidenhead [ineid'ilhed] maagddom
vergrootglas, loupe.
maagdelijk held.
magniloquence [magnilolcwdns] groot- maidenhood [tneicriihuci] maagdelijksprakigheid, gezwollenheid (van stijl),
held.
magniloquent [ ► nagnilok want] groot- maidenliness[meid'nlinis] maagdelijksprakig, gezwollen (van stijI).
; held, jonk vrou welijk held.
magnitude [magnitjud] grootte; groot- maidenly [ineid'nlil inaagdelijk, jotticlaid.
vrouwelijk.
magnolia [inagnoulia]
magnolia. mailing [meidirl] het (als meld) nit
magnum [niagnam] dubbele flesch
drenen gaan.
(champagne); groot glas (sterke drank). maid-servant Dueid-si,vdnticlienstmeid,
magnum bontim [magna ► bonnam]
meisje.
groote pruint ; soort aardappel ; soort maieutic [meititik] verloskundig, de
stales pen
verlossing (oolc v. ideeen) bevorclerend,
Magog [ineigog] Magog ; zie Gog.
vroedmeesters...
magpie [tnagpai] el:stet -2 , S halve penny. maigre pneigal *Elsta- ombervisch.
magus [ineigas] Magier,wijze(Koning) email [meil] sb valies, brievenmaaI; postuit net uosten.
zak ; mailorein), post ; vi met de post
Magyar [modza] Magyaar(sch).
of inail zenden, of schrijven.
enahaleb [mahalab] Weichselhout.
:.'mail [meil] sb malienkolder, pantserMaharaja(h) [inaharad3a] maliaradjah,
heind ; vi (be)pantseren ; the c, ed fist,
opperkoning•
I de gepantserde vuist.
Mahatma [mahatma] mahatma ; 'fleesmail-cart [meil-kat] postwagen ; sportMandi [madi] malidi.
[ter.
Icarretje.
mahogany [mdhogani] mahoniehout, mail-clad [meil-klad] geharnast, ge-,
mahonieboom; F (eet)tafel ; S sterke
bepantserd
cognacgrog, cacao ; amputate one's mail-coach [tneil-koutS] postwagen,
smeren.
mall-coach.
Mahomet [inahomit, meihamell ajMa. maim [tneini] vt verminken, F lam slaan;
homed.
sb verminking.
Mahometan [mahomitan] aj Mahome- twain [mein] aj voornaamste, groot(ste).
daansch ; sb Mahomedaan.
hoofd...; N force, geweld allen; the
Mahometanism Dnahomitaniz'ml Macap force, de hoofdmacht ; the c‘i, sea,
homed anisme, leer van Mahomeci
tie open zee, het ramie sop; ad P
It Mahound [inahannci]Mahomed(aan.)
kolossaal; sb kracht (in : with might
mahout Finahautl; kornak olifantslei•
and (-,,,); hoofddeel, groote massa; vaste
der.
land; (open) zee, het rouse sop ; hoofdmaid [meld] meid; meisje, maag,d ;
lijn (v. spoorweg); hoofdbuis (vat gasr. of honour, hofdanie der Koningin;
of waterleiding); call a 5, 6, 7, S
c, of all work, acid alleen ; old c■-,,
of 9 oogen aankondigen bij 't dobbelen;
nude vrijster, oucie jongejuffrouw.
in the cap, in hooldzaak, over 'talge[meid'n] sb jongeju ffrou w ;
maiden
meen genomen.
jonnvrouw, meisje, maagd ; wasch-stam- main-brace [mein-breis] 0 bras van
per ; „ijzeren dame"; als aj niaagde•
't groote zeil.
Iijk, jonkvrouwelijk ; ongetrouwci, meis- main-deck [mein-del:]
hooiddek,
jes...; eerste;
assizes, zonder crimibovenste batterijdek.
neele zalcen ; the
city, Londonderry ; main-guard Emein-gadi X noofd %yacht.
cad engagement eerste treffen, vuur- I mainland [meinland] hootdland, vaste(loop ; ti lady, ongetrouwde dame; r, ' land.
Erigelse .h,
25
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mainly [meinli] Voornainelijk, hoofd-

zakelijk.
main-mast [mein-mast]
groote mast.
main-prize [mein-praiz] sb en vt (het)
ioslaten oncle.r borgtocht.
main sail [mein-sell, -s'1]
sclioverzeil, grootzeil.
main-sheet [mein-Sit]
grootschoot.
mainspring [m.einspriti] groote veer,
slagveer ; fig hoofdbron, Iioofdoorzaak,
drijfveeci- .
main-stay [mein-stei]
grootstag ; fig
voornaaniste steun.
maintain [neititein, mantein] handhayen, instandhouden, verdedigen, onder'louden ; staande houden, volhouden ; X
houden (een stelling); oplioudeu (zijn
waardigheid), bewaren (stilzwijgen).
maintainable [mein-, manteinabl] te
handhaven, verdedigbaar, houdbaar.
maintainer [mein-, manteina], handhaver; verdediger (v, stelling); onder'louder.
maintenance [meintanans] handhaving,
verdediging, ; otiderhoud ; onderstand ;
cap of cv, hoed of 'nuts gedrageu door
of voor den vorst of anderen waardigheidsbekleeder van hoogen rang ; cv
order, bevel tot uitbetaling van ouderstand of alimentatie aan gesclieiden
vrouw.
maintop [meintop]
groote mars.
main-yard [mein-jad]
groote ra
maize [meiz] mals, Turlcsche tarwe, NI
djajoeiig.
tnaizena [nieizina] maizena,
majestic [oadgestik] majestueus.
majestically [nad3estikali] majestueus.
majesty [madpsti] majesteit ; Your
Majesty cv, (Uwe) Majesteit.
majolica [Indcl3olika] majolica.
major pneid3alaj groot, hoofd.. ; grootste ; hooger; majeur ;
senior ; sb
majoor ; meerderjarige; major (van sluitrede); t ■ majeur(toonaard).

Majorca [mad3Q1ca] Majorca.
major-domo [neicip-downou] majordomus, hofineester. •

major-generalEtneid3a-c13enarall generaal. majoor.
majority [mad zgriti] meerderheicl, meer.
derjarigheid ; majoorscliap, majoorsrang ;

join the cv ad
,

patres gain.

majuscule [inadzipskjfil] hoofciletter.

make

[ineik] vt ntalcetia , vervaardigen,
vormen, scheppen ; doer ; !louden (redevoering); bijzetten (zeil); zetten (koffie);
opnialcen (bed); werken; vermaken (pen);
trekked (een gezicht); aanleggen (vuur);

make

afleggen (afstand); voeren (oorlog);
haled (een trek); verdienei (geld); wasschen (de kaarten); he will never cv
an author (painter 81),Ilij is Met voor
schrijver & in de wieg gelegd ; c ■, a
book, een serie weddenschappen aangaan (bij de wedrennen); r%., one's bow,
buigend afscheid (zijn conge) nemen,
van 't tooneel verdwijnen ; cv a good
breakfast, flink ontbijten ; twice two
vs four, 2 X 2 is 4; cv the harbour,
binnenloopen ; cv the island, in zicht
krijgen ; aandoen ; cv (her) a good
husband, een goed echtgenoot zijn
(voor 'mar); it m.ds pleasant reading,
't laat zich aangenaam (prettig) lezen ;
what do you cv the time ?, hoe laat
lieb je het ?; that c,,,s the tenth time,
dat is nu de 10de keer ; cv the train,
(net) haler; cv him repeat it, does of
later herhalen ; I cv it to be a parrot,
bond het voor ; cv and break, f (den
stroom) 'oaken en breken ; it may cv
or break or mar) me, bet is er op
of er wider ; cv oneself, zich grimeeren;
ry itself felt, zich does gevoelen Oaten
voelen) : vi maken, doer; zicli begeven
(Haar for); komen opzetten (v. 't getij);
1, as if, doer alsof ; as cv after one,
C vervolgen, nazetten; c, against, benadeelen, niet bevorcierlijk zijn aan; cv
at one, op ieuiand afkomen ; cv away,

zich wegmalcen of wegpakken; c , away
with, wegnemen, afschaffen, opruimen,
uit den weg ruinien (ook : dooden);
van de hand does; F imar bitten spelen ;
ti away with oneself, zich van kant
[oaken ; c, for, afgaan op, zich begeven
naar, aansturen op ; bevorderlijk zijn
:tan, bijdragen tot (geluk g); (N. , forth,
SH optrekken, oprukken ; r, in favour
of, bevorderlijk zijn aan, bijdragen tot;
into, maken tot, veranderen in ; they
are made into pins, er worden speld en van genioakt ; cv afarmerofhinm,
hem Boer maken Oaten worden); do
you know what to c of it?, weet gij
wat het is (er staat) ?; cv off, zich wegwaken of wegpakken, er van door gain
(met ivith); ce, out, onderscheiden,onttrekken ; achter iets koinen ; begrijpen,
F snappers ; verklaren ; bewijzen ; opbrengen (geld); uitschrijyen (rekeningen); cv him (it) out to be, voorstellen, afschilderen als; houden voor ; we
must it out (as we can),(ons)(maar)
zien te redden; I can't cv (him) it
out, niet wijs worden nit; he is not
so bad as people out, als de filen.

make-bate
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malignant

schen hem voorstellen (zeggen); c over, maladministration
[tnaladministreivermaken, opnienw maker; overdoeno,
Son], watibeheer, wan bestuur.
overdragen ;
aanstalten
inaken
maladroit
[maladroit] onhandig, onbeto go,
om te gaan ; c, up, (op)maken (een
holpen.
pakje, recept, rekening
klaarmaken; malady [tualacii]
vormen ; verzinnen, nit zijn duiin zuigen ; Malaga [unalagd] Malaga(wijn).
opstellen (een brief); Dijleggen (geschil), Malagasy [tnalagasi] (ii, voner) vain
Madagaskar
aanvullen (leemte), vergoeden, compel'.
seeren ; in orde make,' (brengen);
be
malanders [nalandaz] rasp, !crab (paarcienziekte).
slaan (een ze.i1); zich grimeeren ; fiy
komedie spelen; cv tip one's face, C main pert [Inalapbt] ajonbeschaamd.
brutaal, eigenwijs ; sb onbeschaatude,
zich grinieeren ; c, (it) up again, weer
brutaaltje, wijstiens.
goed worden (op elkaar); he
it up
as he goes along, he is making it malapropism [tnalapropiz'm] belache.
up, hij verzint maar \vat, dat zuigt hij lijke verdraating van vreeincle woorden.
nit zijn duim ; c.v up one's mind, een malar [meild] aj van de kaak, kaak...,
besiuit netnen, besluiteo, het met zich kaalcbeen.
zelf eens worden ; voor zich zelf nitmalaria [indleria] malaria, moeraskoorts ; tnoerasdamp.
maker' (dat); c, up lost time, zien in
te halen: be made up of, bestaan nit ; Malay [malei] sb Maleier ; het Maleisch ;
ti up for, zich idaar maken om ;
Maleisch.
for arrears (lost time), zien in te malcontent[malkantent]ajontevreden,
haler; co., up to, afkomen op, toegaan
misnoegcl; sb
inalcontenten.
naar ; in het gevlij zien te )coiner bij ; Maldives [maldaivz] Malad teen.
up to a lady, in be gratie trachten male [meil] aj mannelijk, mans...,
te komen bij, het lint maker aan ; d it
van het mannelijIc geslacht, mannetjes...;
up to him, hem schadeloos stellen ; sb sb
mannetje ; manspersoon.
maaksel, fabrikaat, Emakelij; aard, malediction [malidikSen] vervloeknig.
soort; he is not the
of man to..., malefactor [malifakta] boosdoener,
hij is er de man niet naar out ; a man
misdadiger.
of his ti, van zijn slag ; at cv, fr con- malefic [tnalefil:] slecht, boos, onheilstichtend.
tact gemaakt; on the c.), S op eigen
voordeel nit.
malevolence [inalevalans] kwaadwil.
make-bate [meik-beit] twiststoker.
ligheid, vijandige gezindheid, boosaardigheid.
make.believe [neik-biliv]schijn, tomedie(spel), aanstellerij,...voor de lens; it is malevolent [ualevalant] kwaadwillig,
ze maker het zich maar wijs.
kwaadgezind, boosaardig.
makepeace [meilcpis] vredestichter.
malfeas once Emalfizansj (ambts)over.
treding.
maker [ineika] maker, fabrikant, vervaardiger, scheppere; at c,,s' prices, malformed [inalf2md] misvormd, wanschapen.
tegen fabrieksprijs.

makeshift [Iiteilc.Sift] hulpmiddel, nit- malic [meilik] appelachtig;
malice [malts] boos(aardig)heid,lcwaadvlucht.
a;:rdigheid, jar boos opzet.
make-tip [tneik.vp] aankleeding, nitvoering (v. boelc); grime ; F verzinsel. malicious [inalips] boos(aardig),slecht:

fur opzettelijk, voorbedacht ; the
makeweight [meilc-weit] toegift.
booze wereld.
making pneilciril vervaardiging, vorming, maaksel; it was the N of him, maliciously [italiSasli] boosaardig, tar
dat hielp hem er boven op ; he has the
opzettelijk, net voorbedachten rade, willens en wetens.
of a good soldier, hij is van 't bout
waarvan men goede soldaten maakt, er malign [malain] aj boos(aardig), verderfelij1c, slecht, ongunstig ; vt kwaad
is een goed soldaat van hem te 'oaken.
spreken van; benadeelen.
malignancy Dirilignalisil boos(aardig)
i heid, kwaadaardigheid.
malignant [malignant] aj boos(aardig)
kwaadaardig (v. ziekte); kwaadgezind,
kwaadwillig ; sb
te regeling, verkeerde inrichting of
kwaad willige •
plaatsing.
aanhanger van Karel 1.

Malabar [malaba] Malabaar(sch).
Malacca [Inalalca] Malakka.
Malachi [malakai] B Maleachi.
malachite [ualakait] malachiet.
maladjustment [maladpfistmant]

maligner
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maligner [malaina]

manage

'mam(m)a [manta] ma, mama.
kwaadspreker.
2 mamma [mama] borstuier.
malignity [maligniti], zie ma/iv/a/icy. mammal [mamal] zoogdier.
Malines [mall] sb Mechelen ; aj mammalia
zoogdieren.
Mechelsch.
mammary [mantari] van de borsten.
malinger [mathlga] X malengeren,
inammet [marnit] afgodsbeeld (van
(ziekte) simuleeren ; cv ing shirk F
Mahomed); afgod ; pop.
bootafhouder, lijntrekker.
mammifer [Inatnifa] zoogdier.
malingerer [malitlgara] X malenger, mammon [merman] tnam ► on*-2.
sitnulant.
mammoth [mania)] sbniazninouth; als
®malison [nalizatt] vervloel<ing.
aj kolossaal, renzen...
[ino(1)1cin] Mieke.
mammy [mann] F maatje, ntoesje; Azrz
malkin Etneo(1)kin]ovendweil; morsebaboe.
bel ; (oude) kat, poes.
mammy-sick
F een edit
'mall [coal, melonOl] sb maliebaan, promoederskindje zijncl.
Eme ► ade. man [man] sb
Emolj zie maul.
mensch ; werkman,

mallard [tnalad]

Icwaadwillige;

1. waard, woerd;

2. Wilde eend.

malleability [inaliabiliti] smeedbaarheld.
malleable [matiabl] sineedbaar; fib
kneedbaar.

tnalleate [mali-eit] smeden, uithameren.
mallemoke [malimouk] inalmuk,
ijsstormvogel.

mallenders, zie malanders.
mallet [malit] houten harner voorzittershamer ; slaOtamer.
malleus [malias] hamer (in het nor).
mallows [malotiz]
malve, maluwe,
kaasjeskruld.
malmsey [manizi] malvezij.
malnutrition [malnjutriSen] slechte
voeding., ondervoeding.

malodorous [malotidaras] kwalijkrie'send.
malpracticepnalpraktisiverkeerde(be)handeling, kwade praktijk ; malversatie.
malt [mOltl sb ;flout; vt mouten; vi
mouten; P pimpelen.

Malta [meolta] Malta.
Maltese [molaz] aj & sb Maltezer.
maitha [mall,a] bergteer.
malt-horse [molt-hcis] paard van een
mouterij ; F dotnoor,

malt-house [molt-haus] monterij.
Malthus [inall,as] Malthus.
Malthusian [inall,j0i3an] aj Malthusiaansch ; van 11,1althus; sb Ma ltlinsiaan.

malt-kiln [molt-kil] monteest.
malt•man [molt-man] mouter.
maltreat [maltrit] tnishandelen, slecht
behandelen.

maltster [moltsta] muter.
malvasia [tualvasia] inalvezij(wijn).
malversation pnalvaseiSan] nialversatie, geld verduistering,, misbrnik van
vertrou wen.

Ntameluke [tnainal(j)111c1 Manielnke.

knecht,bediende;(schaalc)stuk,danischijf;
X mindere; ---- kerel, vent; ,rL student;
a cam, me ► , je, iemand ; a re, of property,
eigenaar, grondbezitter ; c, and boy,
als kind en als man, mijn heele levee ;
(a) r, and (a) brother, broecier van
Adamswege; a c,'s man, iemand die
bij voorkeur heerengezelschap zoekt en

daar 't nicest op zijn plaats is; een
echte man, een flinke kerel, F een mannetjesputter; the cv in the street, an
en alleman; a re, of men, een best
(voortreffelijlc) mensch; he is the
of men, de aangewezen persoon, joist
de persoon die we hebben moeten ; he
is c-' enough to .., as getioeg oni...;
(so) many men (so) many minds,
zooveel hoofden, zooveel zinnen ; to
a (,), als een man, tot den laatsten man,
eenparig ; alien ; to be one's own
zijn eigen meester zijn; zich zelven
meester zijn; between and cod,
tusschen de nienschen onderling ;
for co., man voor man ; den voor 6611;
per cam , per man, de man, per hoofd ;
ajmannelijk, at het inannelijk geslacht;
c, nurse, ziekenverpleger; vt bemannen,
bezetten, bediene ► ;
tie shrouds,
V; in het want paradeeren ; (,) the side!,
0 yolk aan den valreep ! vr
oneself,
zich vermannen, zich een man toonen.
manacle [Inandk'l] sb handboei ; vi
boeie ► , kluisteren, de handen binden.
manage [manrcl] rt besturen, behandelen, beheeren, leiden, dirigeeren ; !Isar
zijti hand zetten ; opaanku ► nen, afdoen ;
het klaarspelen; Q menageeren; c, to..,
het zoo weten aan te leggen,ciat.. , weten
te..., net nog kunnen...;
it (matters),
het Haar spelett ; F het hem leveren (lappen); vi zie nzanaf; e it ;
for oneself,
zich (zelf) redden, het zelt (zien) Haar
(te) spele ► , op eigen wieken drijven.

manageable
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manageable [nanid3abl],handelbaar,
meegaand.

management [uanidinant] b,hancie,
bediening ; bestuur,
administratie, directie, tact.

beheer-

Manil(I)a

manganese [manganiz] mangaan.
mange Dueind31 schurit.
mangel [Inat3g'1] zie mangelwurzel.
mangel-wurzel [maul- winz'l] man-

gel-, beetwortel.
manger [ineind3a] krib(be), trog.
administrateur, directeur, chef van de manginess [meind3inis] schuritigheiii.
tractie.
mangle [inatig'1] sb mange! ; vt manmanageress [manid3aris] bestuurderes, ' gelen.
leidster, administratrice, directrice, chef. !=mangle [maul] vaneenscheuren, uiteenrijten, verscheuren ; havenen, mishanmanaging [manidzitl] practisch.
manarveiings [uR ► avalirlz]
delen, verminken; verknoeien.
zienzanavilins
mangler [maggla] tnangelaar, mang,elfman-at-arms [man-at-amz]brijgsman. vrouw verminker.
mango [mallgou] manga(boom).
manatee [manati] lamantijn, zeekoe.
manivilins [manavilinz], manavlins mangold [marig Icl] zie mange!.
[manavlinz] S overschotjes, lcliekjes.
mangrove [maul- oily] mangliet, worman-catcher [man-lcatSa] menschen- telboorn.
diet.
mangy [neind3i] schurftig.
Manchester [mantSista] Manchester.
man-handle [man-handl] ruw aattpakmanchester [mantSista] katoenfliiweel.
ken, mishandelen, (gemeen) toetakelen.
--Dirianchet [mantSi ► ] fijn wittebrood.
man-hole [tnan-houl] 5 mangat.
man-child [man-tSaild] kind van 't manhood [inanliud] mannelijkheid,
mannelijlc geslaclit.
mannelijke leeftijd of staat; menscheManchu [inantSil] Mantsjoerijn
lijke natuur, menschelijkheid; matimoeManchuria [mantSfiria] Mantsjoerije.
diglieid, moed; our young
Mancunian [inagbilitiati](inwoner van)
jongelingschap, ooze jonge manses.
Manchester.
of permania [meinia] manie ; the
vervoimandamus [mandeituas] jur bevelsecution, persecutional
schrift.
I gingsAvaa ► zin; racial ti, rassenwaa ► .
mandarin [mandarin] mandartin; man- maniac [metnialc] aj mantalc, waan.
darillitje (vruclit).
zinnig; sb martial:, waaniinnige.
mandarine [mandarin] ma ► darijittle maniacal [manaia]c'1]
waall(vrucht).
zinnig ; tot een manie geworden.
mandatary [mandatari] mandataris, ge- Manichean [manikian] aj Manicheescit;
volmachtigde, lastliebber.
Manicheer.
mandate [mandeit] lastbrief, bevel, Manichee [manila] Manicheeer.
schrift, opdracht, mandaat.
manicure [manikjno] sb manicure ; vt
mandatory [mandatari] ajlastgevend;
de handen en de nageis verzorgen.
gebiedend ; op bevel ; sb mandataris.
manicurist [manikjurist] manicure.
mandible [mandibl] kinnebak(ken); manifest [manifest] aj openbaar, duibask (v. insecten).
delijk, kennelijic, klaar ; sb manifesto; it
mandibular [mandibjula]
openbaren, openbaar makes, aan den
mandolin(e) [mandalin] is mandoline. dag leggen; aangeven (v. goederen);
mandragora Emandrag,ardi mandrake vr c, itself. zich openbaren of vertoo[mandreik] A alruin.
nen ; vi manifesteeren.
mandrill [mandril] AO mandril.
manifestation [tnanifesteiSan] manimanducate [mandjukeit] kauwen, eten.
openbaarmaking,
festatie, betooging,
manducation[nandjuiceiSen]lcatiwilig.
openbaring, ui tiny_ betoon.
manducatory [mandjukatari] Icauw.... manifestly[manifestli]openbaar;klaarmane [mein] manes (van een paard).
blijkelijk.
man-eater [man-ita] menscheneter, (ook manifold [manifould] aj menigvuldig,
inz. leeuvv, tijger of haai); F bijtend
veelvuldig, -soortig ; vele; ti writer,
paard.
hectograaf; vt vermenigvuldigen (een
manes [meiniz] schimmen van afg,ewerk), hectografeeren.
storverien.
manikin [manikin] ledepop; fantoom:
Manfred [manfrid] Manfred.
tnannetje, dwerg.
manful [manful] dapper, manhaftig,, Manil(l)a [manila] manil(l)a (sigaar);
moedig.
mani1(1)aliennep.

manager [inaiiidp] bestwircler, ]eider,

manilla
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manilla [manila] arm-, voetring.
manioc [mani-ok] cassave, Ni ketel
poelio(e)n.

maniple Duattip'1] handvol ;

ma
nipuitis : Romeinsche cotnpagnie GA 0
60 man); RK manipel.

manipulate [maitipjuleit] vt behande
len, bewerkee,mainputeeren, F k•oeie
aan (koopinansboeken &); vi manipu

leeren, practisch werken (in de scheik.
manipulation [nanipjuleiSalt] inanipu
latie, bewerking net de Barden, betas
ting,(!nagnetische) bestrijking; of eas
inakkeliik te hanteeren.
mankind [mankaind] de mannen; [man
kaind] 't menschdom, de inenschheid
de menschen(wereld), 't menschelijk ge
slacht.
manless [ualtlis] onbenianci.
man.like[nan-lailc] mannelijkonanach
tig, als van een man.
manliness [manlinis] mannelijklieid
manmoedigheid.
manly [manli] mannelijk, maninoeclig
mannen...
man-midwife [mall-mid waif] vroed
meester, accottcheur.
man milliner [man-milina] Jan lien
verwijid heertje.
manna [mono] manna.
manner [itano] 'nattier, wijze;
ge
inaniereerdheid, aanstellerij ; soort, slag
levensgewoonte ; Ns, (goede) manieren
and customs, zeciert en gewoonten
it is now to, het is niet netjes...; have
zijn maniere!' ketinen, (wel)gema
rmierd zijn; he might have had the
hij had de beleefdheid kunnei
hebben oin...; teach him (better) ws
maniere!' (mores) leeren ; after the
of..., in den trant (stip) van, a la._
after this cv , op deze wijze ; by no (-.)
of means, op geenerlij wijze ; in a cv
in ze , eren zip ; in this cv , op deze
inanier (wijze); in like re op dezelfde
wijze, eveneens; in a v of speaking
ow zoo te zeggen ; to thew born Omar
SN), van kindsbeen gewend aan,daarii
opgegroeid, van jongs of vertrouwd met
mannered [inanod] gemanierd; ge
ma niereerd.
mannerism [manariz'in] gemaniereerd
gemaaktheid, gelcunsteldheici.
mannerist [manarist] gekunsteld schil
der of schrijver.
mannerliness [nanalinTs] (wel)gema
nierdheid, beleefdheid.
mannerly [manali] (wel)gemanierd, be
leefd.

manual

mannish [naniS] manachtig, (onhandig)
als een man ;

mannelijk.

mancettvre [man(i)ilva] sb manceuver 2 ;
kunstgreep; vi manceuvreeree, intrigeeren ; vt iu : cv away (out), handig
loodsen, wegwerken.

man-of-war [man-a(v)-w9a] oorlogsschip ; ( krijgsmaii.

manometer [manomata] manometer.
manor ['liana] (ambachts)heerlijklieid ;
landgoed

manor-house [mand-luaus] hofstede van
den ambachtsheer, riddergoed.

manorial [manorial] van een ambachtsheerlijIcheid, heerlijk.

tnan-power [man•paua] menscitentnateriaa I.
valreep.
man-rope [ ► an-roue]
mansard roof [mansad-rtlf] mansarde•
dak, Hollandsch dak.

manse [mans] pastorie, predikantswoning.

man-servant [man-si)vant] knecht.
mansion [mouton] Iteerenhuis, huizinge;
woning.

mansion-house [man fan-haws]woonhuis ; the Mansion-house, officieele
wonimz van den lorcimayor te Londen.
man•slaughter [inan-slOto] (onvrij willige) manslag.
man slayer [man.sleia] cloodslag,er.
zachtaarmansuettade
cligheid, zacht(moedig)lield.
mantel(-piece) [inant'i(.pis)] schoorsteenmantel.
mantel shelf [mann-Self] schoorsteenrand.
mantic [itantik] waarzeggers...
mantilla [mantila] kap, liclmt manteltje,
mantille.
mantis [mantis] roofpootsprinkliaan ;
praying rv , biddende root pootsprinkhaa n.
mantissa [mantisa] mantisse.
mantle [inant'l] sb mantel® ; fig dekmantel; gloeikousje ; mt beinantelen, bedekken;cvd cheeks,overtogen waugen.
mantlet [mantlit] manteltje; X blindeed lug.
mantrap [mantrap] voetangel, (cleat, val
(voor stroopers, ongehuwden, enz.).

mantua[maittjua]vrottweitmautel,wijde
japon (17de en 18de eeuw).

mantua-maker [uantjua•ineika] modemaakster.

manual [manjuan aj met de hand, Iland(en)...; r, alphabet, vingeralphabet
(voor doofstommen); w arts, hand werken; w exercise, X. (oefeningen in) de

manufactory
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Maraef
6

handgrepen; sign (,), handteelcening; marauder [maroda] marodeur, plun•
sb manuaal (v. or ,iel)• handboek, -lei•
deraar.
ding; handspuit ; the (N.'s, X de hand- marauding pnarociii3] marode, plundering.
grepen.
marble pnablj sb mariner(steen); knikmanufactory Duanjulaktaril fabriek.
ker ; aj marmeren ; vi martneren;
manufacture [manjufaktSa] sb vervaargemarmerd (op suede).
diging, fabricage, het fabriceeren ; fabrikaat ; vt vervaardigen, fabriceeren;
marble-edged Dnabl-ed3digentartnerd
fabrieken ; c•,d, ook : fabrieks...; maop suede.
marble-topped [inabl-topt] net marnufacturing town, fabrieksstad.
manufacturer [tnanjufaktj'ard] hewer- I 'Beret] Had, mariner en.
lcer; fabrikaut.
marbling [itabliii] het marnieren; het
doorregen (doorgroeid) zijn (v. vleesch
manumission [inanjuiniian] vrijlating
[of spek).
(v. e. slaaf), handlichting.
Marc [mak] Markus.
manumit [uanjumit] vrijniaken, vrij- mare [mak] (druiven)moer.
laten (een slaaf).
I marcasite [itakasait] zwavel(ijzer)lcies,
kattengonci.
manure Emattjual sb mest ; vt beniesten.
Marcella [masela] Marcella.
manurial [manjurial] bemestings...
manuscript [itanjuslcript] aj (met de Marcellus [nulselas] Marcellus.
verwelkend
hand) geschreven ; in manuscript; sb marcescent [nasesant]
(zonder of te vallen).
manuscript, handschrift.
[itatS]
Maart.
[matlIcs]de
taal
van
't
eiland
Man.
March
Manx
many ['Beni] aj veel, vele; c• , a man, march [matS] sb X & p marsch 2 ; opmenigeen ; cv a time, r, and
a marsch, tocht, (voort)eang, (ver)loop:
te veel; be vi marcheeren, op-, afinarcheeren ;
time, meniginattl;
(ergens) te veel zijn ; be
against (on), optrekken, opruktcen
one too
tegen; cv out, uitrukken; c ■-, past, defi(one) too cv for.., ...te slim at zijn;
,, of them !, nog vele jaren na dezen !;
leeren (your) ; vt doers (laten) marcheerers.
sh the ti , de i ► enigte, de gronte hoop,
het algemeen, getneen; a good (great) Marches [tnatSiz], the cv ,. de Marken
(Italie).
(v, zeer veel (velen).
X
[matSitl-ocia]
many-coloured [tneni-kzulgcl] veel- marching-order
marschtenue, velduitrusting; in
kleurig.
many-headed[nieni•Itedid]veelhoofdig.
in volledig vet -Iterate, met voile bepai,
king.
manyplies [meniplaiz] boekpens.
veelzijclig 2. marchioness [inkanis] markiezin; F
many-sided [meni
Maori [tna(a)ri, mattari] sb Maori: in- duizendpoot (dienstmeisje).
grensbe,
Lander v. Nieuw-Zeeland ; als aj: Maori... marchman [matSman] f
woner.
map [map] sb (land)kaart, hemelkaart ;
vt in kaart brengen (ook : cv out); teeke- march-out [matS-aut] X het nitrukken.
marchpane [tnatspein] marsepein.
nen (in of op een landkaart).
march past [matS past] X defile.
maple [nteip'1] ahornboom.
marconigram [nalcounigram] radiomapping [Inapitl] het kaartteekenen.
(tele)gram.
bederven;
it
will
make
or
[ma]
mar
Marcus [ntakas] Markus.
co) me, het is crop of eronder.
Ethiopische ma- mare [mod] merrie nachtmerrie; find
marabou [marabil]
nest, zich blij maker net een
a
raboe-ooievaar.
Iidsteic ;
tail,
doode musch;
Marabout [marabitt] Maraboet (MaimLange vecierwolken; the
cN.,'s tails,
medaansche geloofsheld of heilige);
is the better horse, de vrottw
grey
prnikenbootn.
heett de broek aan.
mar-all =mar-olj zie marplot.
Margaret [itagaret] Margaretha.
maranta [tnaranta] pijIwortelboom.
maraschino [maraskinon] maraschino- ' margarin(e)[tnadrin] 'Barge; margarime.
(likeur).
marastnus [itdrasmas] vermagering, margay [magei] Z.-Amerikaansche ti:; •
g,erk at.
wegtering, verval (v. krachten);
senimarge [tnac13] zie mgrgin.
Lis, settiele aftakeling.
maraud [narod] marodeeren, plunde• Margery [naci3dri] F Gretna.
Mat- get pnati3itl F Grietje,
•
reic2 .

margin
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margin [mild3in] sb rand, kant ; marge;

$ wat er op overschietovinst ; surplus' 2 ;
fig speelruimte, vrijheid ; escape by

the narrowest of •is, nog net op het
wat speelrunnte
kantje; leave a
laten, een beetje speling laten, het wat
ruim netnen; operate on a (of
profit), op whist speculeeren ; vt van
een rand voorzien, een niarge latent!;
in nargine aanteekenen.
marginal [mad3inal] marginaal, in margine, op den rand.
marginalia [mad3ineilia] katitteekeningen.
marginated [mad3ineifid] inet een rand
of kant.
thargravate [magravit] inarkgraafschap.
margrave [magreiv] markgraaf.
margravine [magrovin] markgravin.
marguerite Einav_grit1 A ganzebloetn.
Maria [maraia] Maria, Marie; black,,,
S chocoladewagen. celwagen ; X net
zwarten rook ontploffende Duitsche graX net witte
naatkartets; woolly
rookwolken ontploffende Duitsche granaatkartets.
Marian [inerian] of van Maria; sb Marianna.
Mariana [ineriana] Marianna.
goticisbloem;
marigold [marigould]
1000.000; c, window, rozetvenster.
S
sb
marinade [rnarineid], mdate
gekruide (wijn)azijnsaus; gemarineerde
visch- of vleesclispijs; vt marineeren.
marine[marin] aj van de zeemarine,zee...;
r■iinsurance, zeeverzekering; sb marine, vloot ; zeestuk; zeesoldaat, marlnier ; tell that to the F maak dat
je grootje wijs.
mariner [marina] zeeman, matroos;
card, windroos.
sclieepsL
marine-store [mariti-stga]
uitdragerij.
Mariolatry [inariolatri] Maria-aanbidding, -vereering.
marish [mariS] aj dras(sig) ; sb B drasland.
marital [marital] van een gehttwd man,
J mannen...
maritime [maritaim] aan zee gelegen,
maritiern, host..., zee...; r,law,zeerecht.
Marius pneriasi Marius.
Marjoribinks [tna(t)Sbariks] Marjoribanks.
marjoram [mad pram] moederkruid,
marfolei II.
Marjory [inacipri] zie Margery.
,,nark [mak] sb inerk, merkteeken, stein-

market-place

pel ; teeken, krnisje (in plaats v. hanc)teekening), spoor; punt, cijfer (op
school); blijk, bewijs ; ooginerk, doelwit ; peil (Duitsche) mark; hit them.),
raak schieten, den spijker op den hop
slaan; precies raden ; make one's
zich onderscheiden; zich naam maker;
God beter het! he
(God) save the
hij is beneden peil;
is below the
de plank
beside (wide of) the
mis; be near the
er dicht bij of
dicht bij de waarheid ziju, F warm zijn ;
a man of c,, een man van beteelcenis,
een markante persoonlijIcheid ; be up to
the
aan de (gestelde) eischen voldoen ; he is not up to the cv , hij is
onvoldoende; f am not up to thec,o,
F ik voel me niet erg tekker (wet);
within the
zonder overdrijven ; vt
merken, teekenen ; noteeren, op- aanteekenen ; laten merken,aanduiden,aangeven, markeeren; punten,cijfers geven ; opmerken, tenet], acht geven op;
cv me, let op mijii woorden !; c, time
X de pas markeeren; c, down, aanstrepen ; aangeven, opnemen (op een
kaart), noteeren ; c, off, afscheiden (van
front); c, out, aanwijzen, signaleeren;
afsteken (een terrein); viopletten; markeeren (v. jachtliond).
Markan [malcan] van (den evangelist)
Markus.
marker [inalca] aanteekenaar, opschrijver, marlceur; leeswijzer ; fiche, markje.
market [inalcit] sb markto; aftrek,
vraag, afzetgebied; not in the (,), Met
op de markt, niet in den handel, niet
te koop; come into the md, op de
markt of in den halide( 'comet]; place
(put) them on the (,), te koop bieden (stellen), F op de markt gooier;

bring one's hogs (eggs) to a bad

van een code kermis thuiskomen;
make a v of, verkwanselen ; vt markten, ter markt brengen ; handelen in;
cooper (op de markt); vimarIcten, lian delen.
marketable [makitabl] (goed) verkoopbaar, courant.
market-garden [malcit-gad'n] (war)moestnin, groentuin.
' market-gardener [makit•gadna] warmoezenier, minder.
market-gardening[inalcit-gadinq]warmoezierderij, tuinclerij.
marketing [makitill] het markten
waren; ii:arkt-inkoopen; -verdiensten,
marketplace [tnakit•pleis] markt(plein).

market-town
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n-hirtingale

huwelijks...; be much N.), i er ieelijic
order zitten
marrow [marou] sb merg; vt net inerg
vullen; S (intim) ranselen
marrow-bone Emaron-boun] mergpijp,
he went down on his
P ltij
knielde, viel op de knieen.
marrowfat [maroutati groote er,t
(ook : ( ■., pea).
marrowless [maroulis] zonder merg
tnarrowy [marou•i] mergrijk.
"marry [mar"] vt trouwen : in den echt
verbinden 8c tot vrouw neaten; uithuwen;
a fortune, een vrouw
huwen'2, paren;
net geld trouwen; rte. off one's daugh•
ter aan den man brengen; vi trot, nm ;
he is not a man, ,,eeti maH on,
to trouwen. zie ook married
=marry [mad] verbastering van Mary,
!, ja zeker !, verdorte!
Mars [Inas] Mars.
Marsala [masala] Marsala(wijn)
Marseilles [maseilz] Marseille; Mar[seilles(stot).
marsh [maj] moeras.
sb voortvluchtige ne- marshal [Inkal] sb niaarschalk ; vt in
maroon
ger (\V. ladle), boschneger; achterge.
orde schikken, ordenen, opstellen,ranglaten matroos X inoor(d)slag; virond•
schikken ; aanvoeren, geleiden
zwerven, lantertanten; vt 0 op een On- marshaller [majala] rangsehilAer, op.
bewoond eiland aan wal zetten (wegens
steller; aanvoerder.
inisdaad).
Marshalsea [maSdIsi] vtoegere gevan, maroon [marfin]ajkastanjebruin,don.
gents voor gijzetaars in Louden (tot
kerbruin.
1842).
marplot [maplot] planbederver, spel- marshalship [majalSip j maarschallcbreker.
heemstmarque [mak] kaper(schip); kaperbriet. marsh-mallow [inaf.tnalou]
(wortel).
marquee [mate"] groote veldtent.
marsh-marigold [makmarigonid]
marquess [liakwis] zie marquis.
dotterbloem.
marquetry [makatri] ingelegd werl;,
in leg wer K.
marshy [maSi] tnoerassig.
marsupial [ntasiCipial]
marquis [makwis] markies.
aj buidelmarquisate [malmisit] markiezaat.
dragend ; sb buideldier.
marquise [makiz] markiezin ; mar- mart [mat] markt; venduhuis,verkoopkiezinnenring.
lokaal.
marriage [marid3] huwelijk, ®echt; marten [inarn] marter; marterbont.
relative by cv, aangetrouwd; ask in mar-text [lia•tekst] tekstbecierver.
(,), ten huwelijk vragen; one cv makes Martha [ntal,a] Martha'.
many, van een bruiloft komt een Martial [nasidt] Martialis.
bruiloft.
martial [majal] krijgshaftig, krijgs..
marriageable [tuarid3ablj huwbaar. Martian [najan] aj van Mars; sb Mars
bewoner.
marriage-day [inarid3.dei] trouwdag.
marriage favours[marid3-feivaz]brui- Martin [mating Martini's, Martijit,Maal
loftstrikjes of witte ruikertjes.
ten ; St. c,i's summer, mooie nazom•,
huiszwaluw, net
marriage-licence[marid
isans](bur- martin ['natio]
gerlijkel trouwakte.
staartje.
marriage lines [niarid3-lainz] trouw• martinet [matinet] dienstklopper
[matinit] dempgording.
bewijs
marriage-song [marid3-sot)] bruilofts• martingale [matingeil] springtes , _
herhaaide
verdubbeting van den vet lied.
loren inzet ; r/A' Spaansehe rniter.
married [marid] getrottwd; echtelijk,
market-town [makit•tauti] marktstad,
vlek.
market•trot [ntilkit•trot] sukkeldrafje.
marking-ink [makirl.irlk] merkinkt.
marksman [maksman]schutter,scherpschutter; I analphabeet, die net een
hruisje teekent.
marl [mal] sb mergel, vt net merge!
bentesten 1 ,
marlett
Marlborough [ni61-, 11401)3ra] Marl- ,
borough.
marline imalin I bb
marlijn ; vi
marten.
marline-spike malin.spailc] 0 marlpriem.
marly [coati] merg,e1(ach)tig.
marmalade [Inamaleid] marmelade
Marmion iniamian] Marmion.
marmoreal [matnorial] inarmerachtig ;
van !nal- tiler ; mariner... waratje
Fn a r rn oset [main° zet] ,Roeistiti(klauwaapje).
marmot [inamat]bergrot,marmotonor-

Martinmas
Martinmas
Nov.).
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natinmas] St. Maarten (11

tnartlet [matlit]
vogeltje.

huiszwaluw ; (El

rnartnet [matnit]
dempgording.
martyr [mata] sb martelaar2 ; be a
to, lijde ► aan • vt martelen, pijnigen ;
den marteldood' doen sterven
martyrdom [inat/datn] mat telaarschap,
marteldood ; marteling.

martyrize [Intitiraiz] martelen.
matyrology pnatirolod3ii martelaarsgeschiedenis.

marvel [maval] sb wonder; ( verbszing ; cv of Peru, nachtschoone, wonderbloem, vieruursbloem, NI poekoelampat ; vt zich verwonderen (over at,
over), verhaasd staan, zich (verbaasd)
af vra gen_
marvellous [mavalas] wonderbaar, vet,
hazend,wor.
Mary [uteri] Marie; my little em F
mijn bulk.
marzipan [rnazipan] zie marclzpane.
mascot [Inaskot] persoon, Bier, popje
geldend als talisman.
masculine [maskjulin] aj mannelijIco;
inanachtig; sb (woord van het) manneI ijk ges1acht.
masculinity [maskjuliniti] mannelij1cheid ; manachtigheid.
mash [inaS] vt fijnstampen (v. spijs);
merger (v. mout); sblmtspot, (nengel)moes ; moutbeslag, slobber.
'mash [man sb S liefje, vlam, aanbid•
der; vt S het hof maker, het hoofd op
hol brengen ; cv it, den Don Juan uithanger] ; rued on, S verkikkerd op ; vi
scharrelen.
mashee [inaci] S liefje; cocotte.
masher [map] F ittoole jongen.
mashie [maSi] golfstolc met rechten zoo!.
mashing-tub [tnaiit3-tvb] mengleuip,
bests g bale.
masjid [mDsd3ici] El missigit : moskee.
mask [mask] sb masker:2, mon0 ; gemaskerde ; maskerstule (soort van
tragische opera met dans); ladies in
(ois met maskers op, gemasleerd ; vi een
masker voordoen, rich vermommen of
verkleeden ; vt maskeren; vermommen;
maskeeren , ; riled , oolc: verkapt; cued
ball, bal masque.
masker [masks] gemaskerde.
rnaslin [mazlin] mengkoren, masteluin.
mason [rneis'n] sb steenhouwer ; vrijtnetselaar, mason ; vt tnetselen.
masonic [masonik] maconniele, vrijmetse I sat:s..,
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masonry [tneis'nri] ► etselwerk; vrijmetselarij, maconnerie.
masquerade [r ► askareid] sb maskerade,
vermomming; vi verkleed gaan, zich
vermommen'2.
'mass [Inas] sb RK mis; say cam. , de mis
lezen.
`mass [Inas] sb massa ; hoop, klomp ;
the ,.es and the classes, het yolk en
de hoogere standee; in cv , en masse;
in the cv , in massa, in zijn geheel ; vt
(in ► nassa) bijeenbrengen, op•, samen•
hoopen; vi zich op-, samenhoopen.
massacre [masaka] sb moord(partij),
bloedbad, slachting ; re, of the innocents, otthoozele-kinderenatoord ; l mas.
sale afdoening of afmaking van wets.
voorstellen' tegen den tijd van het op
reces gaan ; vt uit-, vermoorden, neersabelen, slachten.
Massachusetts [masaSitsatsj Massachusetts.
massage [masa3, masid3] sb massage;
vt masseeren.
massager [masid3a], massagist [ma.
sa3ist, ► as9d3ist] masseur.
massicot [masikat] loodgeel, masticot.
mussiness [masinis] massiefheid,zwaar.
heid.
massive [masiv] massief, zwaar.
mass-meeting [mas-mitin] groote meemassy [mast] inassief, zwaar.
Ding,
mast hi mast (eilcels
mast [mast] sb
en beukennootjes); vt
masten.
master [masta] sb meester®, 'leer (des
littizes), bezitter; baas, chef ; hoofd (van
een college), rector; 0 hoog bootsman,
schipper; gezagvoerder, kapitein ; Iceizer : slotopsteker ; Master Henry, de
jongeheer Hendrik ; The Master, de
Meester : Christus ; French (,), leeraar
in 't Fransch ; a French
een Fransche meester (schilder); second
conrector ; c of Arts, e doctor in de
letteren ; cv of the Horse, opperstalmeester; cv of the Rolls, Rijksarchivaris ; 1 bakker; be a r, of one's trade,
zijn vale meester zijn ; like
like man,
zoo beer, zoo lenecht ; vt zich meester
maker van, overtneesteren, baas worden,
onder de hole krijgen ,, meester zijn,
beheerschen (een (sat); den baas spelen
over; cv oneself, rich (zelf) beheerschen.
master-at-arms [mastar•at•antz]0 pro.
voost.ge weid !ger.
master-builder [masta-bilda] meester
aannenter, meester metselaar.
masterdom [mastacidni] meesterschap.
masterful Ditfistdfulj meesterlijk ; mees-
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terachtig,eigenniachtig;despotiek, bazig.
masterhand[nifista hand] meesterhand.
master-key [masta-ki] looper keizer,
slotopsteker.
masterless [nastalis] zonder meester,
onbeheerd.
masterliness [rnastalitils] meesterlijkheid.
masterly [mastali] meesterlijk,meester...;
zie ook masterful.
masterpiece [mastapisl, ineesters!uk.
maste, ship [mastaSip] meesterschapa;
rectoraat; leeraarschap.
master-spirit [!nasta-spirit]groote geest,

F kopstuk
master-stroke [masta-stronk] meester-

werk, meesterlijke stoot of zer-I.
meester-

masterwort [masta•w6t]
\Norte!.

mastery [mastari] meesterschap, overmacht, overhand, heerschappij.

mast-head [ninst•hect] sb top van net
mast ; at the co), in top ; vt (voor strut)
naar het topje Vanden mast slut en; (een
zeil) op de eating zetten.

mastic [!uastik] mastik(boom).
masticate [mastikeit] kauwen.
mastication [mastikeiSen] kauwing, het
kauwen.

masticatory [mastikatori] aj kauw...;
sb katiwnitddel

mastiff [inastif] bulhond, bleepers-, slagershond.
masteloos 11 zonder mast, eikels of beukennoten.
mastodon [mastadon] mastodon,
§mastoid [masto•id] tepelvormig.
masturbation [mastabeiSa:t] masturbatie, zeltbevlekking.
Mat [mat] Mat(je); Matthijs.
!mat [mat] sb rat; matje ; verwarde
haarvlok ; vt net matte!! beleggen; samen v lechten ; vi sainenklevene
mat [mat] F afk. v. matinee .
Matabele [natabil(i)] ZA Matabele.
matador(e) [natadQa] matador.
matamore [matamga] ijzervreter, poelihans.
'match [inatS]sb lucifer ; lout ; black ti,
louder ; vt zwavelen.
'match pnatn sb gelijke, evenknie, partour; partij, huwelijk ; match, kamp,
wedstrijd; it's a col, top!; be a co, for,
het kurtnen opnetnen tegen, opgewassen
zijn tegen, aankunnen; be a good
for, goed home!' bij ; be no co, for,
partuur zijn voor; find (meet) one's,...),
zijn man vinden ; make a cod, bij elkaar komen (hooren, rassen); samfm

mastless [tnastlis]

maternity-gown

trouwen ; make a good co, een goede
partij doe!' ; vt parens, evenaren ; zich
kunnen mete! met, aankunnen ; de vergelijking clout staan kunnen met; de(n)
gelijke vide van ; tegenover elkaar
stellen, in overeenstemming brenge.
(niet to); they are well cv ed, zii
passen (komen) hoed bij elkaar ; zii
\liege!' 'egen elkaar op ; they cannot
be co. ed, iron weerga is niet to vindeh,
zich parer ; een paar vortnen, hi!
elkaar hooren (komen); this pair or
shoes does not coi, zijn ongelijk ; 50

sheets of paper and 0 envelopes

to coi, daarbij komende of daarbij hon.
rende enveloppen.
matchable [matSab'l] bij elkaar pas
send.
match-box [matS-bolcs] luciferscloosje
matchless [matSlis] weergaloos, onvergelijkelijk.
matchlock [matSlok] snaphaan.
match•maker [matS-tneika] luciferma
leer lcoppelaar.
match-wood [natS-wad] !lout voor
lucilers, =y brandhout, zwavelstokken.
I mate [melt] sb maat, makker,lcameraad ;
g,ezel(lin); echtvriend(in); mannetje of
wijtje (v. dieren); helper, i stuurnian;
Ft parer, (in den edit) vereenigen;
wen ; vi zich pare!' of vereenigen.
2. mate [tacit] sb (schaalc)mat ; visehaakmat zetten.
mateless Emeitlisj zouder talker ; zonder weerga.
mater [melts] F moeder, oude vrouw ;
hersenvlies.
material [tnatirial] aj stoffelijk, licha•
melijk, materieel; zakelijk, van belang,
belangrijk, wezenlijk;
sb materiaa I,
(bouvv)stof ; stoffeti; buy a house for
its coy, voor (de) atbraalc
materialIsm[inatirializ'in]inaterialistne.
materialist [materialist] materialist.
materiality [matirialiti] stoftelijkheid;

wezenlijkheid; belang(rijkheid).

materially [inaiiriali] stoffelijk, mate
rieel; wezenlijk, belangrijic, beduidend.

materialize [inatirialaiz] vt realise

reng, zich verwezenlijken ; (een geest)
verstoffelijken ; vi zich verwezeulijken ;
(wezenlijk) voordeel opleveren.
maternal [matbnal] moederlijk, moe•
cler(s)..; 1 van (!!zijn) moeder.
maternity [motianiti] moederschap.
maternity-gown [inattiniti•gaun] rob(
pe-riodiqtt,.

maternity-home
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Mauritania

maternity-home [matbniti-hottml
de bagatel van .€500; a c, of 40 years,
maternity-hospital Duatintiti-hospi• 1
een 40 jaar; for that cv, for the
kraaminrichting.
of that, wat dat aanv:aat; in the cv
matgrass [Inatgras]
borsteigras.
of..., in zake...; to the
ter zake,
math [inaP] zie aftermath.
vi van belang zijn; it does not
mathematical [majnimatikal]mathema- het komt er niet op aan, het doet er
tisch, wiskunstig.
niet toe, het geeft niet, inaakt niets uit,
mathematician Emai,atnatiSanJwisktinhet hindert niet.
stenaar, -kundige.
matterful [inataful] zaakrijlt.
mathematics [inat, ainatiks] wiskunde. matter-of-course Emata-rav-Ic9sj. van.
Mathilda [matilda] Mathilde.
zelfsprekend, natuurlijk.
matie [ineiti] maatjesharing II zie ook matter-of-fact [mata-rav-fakt] pro•
nzaty.
zaisch, droog.
matin [inatin] aj morgen...; sb cvs , tnattery [matari] etterend.
vroegmetten.
Matthew [ntal7ju] Mattheus.
matinee Ematinei] matinee.
Matthias [maitias] Matthijs.
matlow [natIou] P matroos.
matting [tnatil] matwerk, (lnatten)l)e( matrass [inatras], retort, sublimeerHeeding.
holt.
mattock [matak] houweel, hak.
matriarchy Dueitrialdj matriarchaat.
mattress [uatras] matras.
metric [matrik] F afk. van matrica- Matty [matt] F Mathilde.
lation.
maturate [inatjureit]rijpen,rijp Nv o r ci e .
matrice [natris] zie matrix.
maturation [natjureiSan] rijpwording,
matricide [matrisaid] moeclernioord ;
rijping ; rijpheid.
moedermoordenaar.
mature [matjild] aj rijp''; $ vervallen;
matriculate [matrikjuleit] vt inschrij- vt rijp maker, rijpen ; vi rijp worden,
ven, (als student); vi zich later inrijpen ; ti vervallen.
schrijven.
matured [matjilad] gerijpt, rijp; belegen.
matriculation [inatrikjuleiSaii] inschrij- maturity [lnatjfiriti] rijpheid; $ vervalving (als student). tijd, -dag; atcv , in voile rijpheid; $ on
matrimonial [rnatrimounial] huwe- den vervaltijd(dag).
echtelijk.
matutinal [matjatinalonatjutainal] van
matrimony [natrimani] huwelijk, linden (vroegen) morgen, vroeg, lnorgen...
welijke staat ; marriage (kaartspel ; S mat weed [mat-widDA I. zandhaver; 2.
studentenhaver : amandelen en rozijnen.
bor§telgras; groote lischdodde.
matrix [meitriks] matrijs, moer ; voe- maty [meiti] P maatonakker; El icnechtje,
clingsbodem ; baarmoeder
bijkok II zie oolc matte.
matron [meitran] getroulvde dame, Maud [mad] Magda.
matrone; moeder (v. weeshuis); huis- Maudlin [modlin] P Magdalena ; the
moeder.
cv, F het Magdelena-college (te Oxford).
inatronal[meitranal] 1 v. een matrone, maudlin [nodlin] in de lornm, aangematronly Eineitranlij I matronen...
schoten ; (dronkemansachtig) sentimenmat-rush [mat•rvS] niattenbies.
teel.
matter [mate] sb stof, materie; zaak, Omaugre [mega] in weerwil van, on.
ding; aangelegenheid, quaestie; etter;
danks, ten spijt.
copij, zetsel ; printed cv, drukwerk ; maul [mot] sb benkhamer, beuker, sla•
what is the c, (with you)?, wat gel, zuurbrood ; vt benken, slaan, er op
scheelt er aan ?; no v how, hoe clan
timmeren; (geducht) toetakelen: knenzen.
ook ; no such cv, niets van dies aard ; maul-stick [mol.stik] schildersstok,
it is (makes) no
het maakt niet(s) handsteun.
nit ; it is no laughing cv , bet is niet maund ['nand] EI aid (37,32 K.G.);
om to lachen ; as the cv may be, (al) ' Bombay cv, 12.70 K.G.; Madras
naar omstandigheden; 't is a r•-, of
11.34 K.G.
course, lets, dat van zelf spreekt ; a Maunday-Thursday
Etnoncil-17/;zcli]
(-4, of danger, een evaarlijke zaak ; a
Witte Donclerda2'.
. of fact, een felt ; it is a,..dof habit, maunder [intincia] slungelen ; jenken,
het is sell quaestie van get oonte;
jeuzelen; bazelen
a cv of seven miles, een afstand van Maurice [1no•isi] Maurits.
zeveti niijieri ; a
of 500 rounds, Mauritania [tnariteini ✓ i Manritatiia.
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ineap.

Mauritius [moriSos], (the) ,-,,Mauritius, mayor [mea] burgemeester (in Eng,eIsle-de-France.

i land).

i mayoralty Dneraitilburgemeesterschap.
Mauser [nauza] Mauser(geweer).
mausoleum [mOsalidm] mausoleum, mayoress Duerisl burgenieestersvrouw;
Epraalgraaf. ' vrouwelijke burgeintester, burgemee ,
mauve [mouv] mauve.
• Ceres.
flinavis [nteivis] zanglijster.
mavourneen [inavc•ninj Ir (nijn) mayorship [n'e.?Sip]burgemeesterschai).
maypole [nei-pool] meibown ; F booneschatje, lieveling.
maw [too] pens, broponaag, P rob ; hold .. staak, Lange lijs.
mazard pnazacri I brief(; S bersepit,
your r%. , , P bop dicht!, lion je bek !
'cop, facie.
mawkish [inokiS] walglijk zoet; seiimazarine [inazarin] donkerblauw.
tinienteel.
mawkishness [mokiSitis] walglijke maze [tneiz] sb doolhof ; verbijstering ;
zoetigheid ; sentimentaliteit.
be in a ".), de blots kwijt; vt verbijsteren.
Mazeppa [mazepa] Mazeppa.
mawky [mold] zie maggoty.
mawley [moli] S poot, ha.nd.
mazer [ineiza] (pracht)bokaal.
mazurka [lnazioka, mazilka] h mazurka.
tuawseed [iniftsid] man-, heulzaad.
mawworm EinowiRifl spoelworin ; F mazy Dneizil labyrintisch, vol Icronkel[huichelaar.
paden; verward.
max [maks] i jenever.
maxilla [maksilal bovenkaalc(been); in- McKenna [inakena] McKenna.
me [ui] inij; F & I' i b.
ferior ,..), benedenkaak.
maxillary [maksilari] van de kaak, mead [told] 'nee (drank) ) li)beeind,
kaa b...

weide.

I meadow [inedon] weiland, xveide.
Maxim Dual:shit] Maxim(kanon).
maxim [maksim] grondstelling ; (stel)- i meadow-saffron [ineciou.safran] , l',
herfsttijloos.
regl; sprenk.
Maximilian [inaksimilian]Maximiliaan. meadow-sweet [lnedou-swit] 0 1. kiwimaximize [inaksimaiz] op 't maximum ' spiraea ; 2. inoerasspiraea.
(( meager zie meagre.
brengen._
maxiinum Linaksimd ► ] meerv. maxi- meagre DnigsDnager-2, scitraal; (,..., days,
ma, maximum.
RK onthoudingsdagen.
magerheid,
Meidoorn(bloe- meagreness
[iniganis]
May [ineil sb Mei ;
schraalheid.
sem); fig bloeitijd Maaike ; the c,,-u,
maal,
maaltijd
; at ,..., s,
F de Mei-exaineus of races ; vi in ! go 1-meal [mil] sb
"-ing, Haar het Meifeest gaan. bij den maaltijd ; awl taf ei ; vi inidda_!•
may [mei] mogen, bunnen,lcunnen zija ; ' inalen, eten.
who c-,, you be ?, wie zijt gij wel ?; t!meal [mil] sb meel; Am (mais)meel ; pt
tot meet make!), melen.
he ,,,, not come back, misschien bona
liij niet meer terug ; as... as ,..., be, zoo... meal ies [miliz] ZA & Austr. mats.
niogelijk ; be this as it (.4,, hoe het mealiness Einilinis -1 meelachtigheid :
ineligheid ; zoetsappigheid.
ook zij.
may-be [mei-bi] missehien, inogelijk. mealman [nfiltnan] meelliandelaar.
May-bug [inei-bvg] meikever.
meal-time [mil taint]etenstijd.
May-bush [tnei•buS] Meidoorit.
' mealy [iitili] meelachtig; ineliv,; zoetMay-day Etnei-deijj eerste Mei ; Meidag. sappig ; geschimmeld, vlekkig; bleekMay-duke [mei•djulc] Meikers; zoete neuzig.
Mayence [majfins].Mainz.
[leers. mealy-mouthed Dniii-matiodivoorzichMay-flower [nei-flats] 0 Meidoorn;
tig in ziju uitlatingen, bang oni zich
anti bond water to brander ; zalvend,
oolc: sleutelbloem ; pinksterbloein, !wezoetsappig ; schijitheilip,- .
koelcsbloem; aardbeziebooinpje.
May-fly [tnei-flai] lentevlieg, kokerjuf- 'mean [win] aj gemiddeld, micidelbaar
(v. tijd); midclel...; sb het gemiddelde,
fer, watermot.
midclelmaat, iniddelweg, middeneven(may-hap [mei•hap] zie may-be.
May-lily [inei-lili] A Meibloempje, lelie- redige ; hold (strike) the re , between,
het midden ponder tussch en...
tje van dalen.
May•morn [mei-1119n] SI-I Meimorgen, 2 mean [min] aj gering ; min, laug, ge's 'evens !elite, bloei der jaren. ineen, verachtelijk ; gierig, krenteri ,,, ,
mayonnaise [meld:I:Az] mayonnaise. denn.
mean [min] vt becioelen, ineenen, voor(saus).

meander
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neniens zijn, in den zin hebben ; be- '
teelcetien ; bestemmen (voor for); that
is Nit for you, dat moet jou voorstellen; dat is op jou gemunt • I cv you
vi het
to go at once, ik wil
meenen (bedoelen); cv well by (to,
towards) one, het goed meenen met.
meander [nianclo] sb kronkeling, slit'.
gerlijn ; doolhof ; vikronkeleh, zich slingeren.
meandering Dniandarit3] kronkelend,
slingerdeslang.
meaning [niniti] aj veelbeteekenend ;
sb bedoeling ; beteeuenis.
meaningless [rfinit3lis] zonder beteekenis; nietszeggend.
veelzeggend; opmeaningly
zettelijk ; in alien ernst.
meanly [ififili] gering, min; cv paid,
slecht betaald; speak Ni of, geringschattend spreken van ; think N., of, een
lagen dunk ilebben van.
meanness [ifinnis] geringheid enz., zie
mean.
means [minx] middelen, geldelijke inlcomsten ; midd el ; by all co), toch vooral,
zeker, bepaald, stellig ; not by any
geensop geenerlei wijze; by no
zins, lang (volstrekt) niet ; by this
op deze wijze; by N., of, door mithiel
van ; by his N.), met zijn pulp, door
zijn bemicideling, door hem.
b
meant [mein] onv. verl. t. di verl. deelw.
v. mean.
meantime [iifintaini] 1 middeler-wijl,
mean while [ninliwail] I ondertusschen.
mease [iaz] 500 haringen.
measled [nfiz'ld] de mazelen hebbende;
gortig.
measles [Iniz'lz] mazeleti ; German cv,
roseola.
measly [nizli] de mazelen hebbend ;
gortig; . fig arnizalig, miserabel, miezerig, sjofel.
measurable [ine3drab'l] meetbaar, berekenbaar, afzienbaar.
measure [ntep] sb maate, ®inate;
maatstaf ; gevechtsafstand (bij 't schermen) ; inaatregel ; coal N.,s, holealagen ;
krap meten ; take one's
give short
cv, iemand de mat nemen ; take the N)
of one's opponents, scliattea, wegen,
de krachten meten ; take N.s, inatitregeeen dansje
len icemen ; tread a
doer; beyond N.,, buitenmate, bovenmatig ; c. for N , (Haar SH) leer out
leer ; in a
zelcere mate, tot op
zekere hoogte ; in (a) great (large),),
in groote mate, grootelijks, grootencleels;

op maat; speak .within
made to
N.), zonder to overdrijven ; vt meter, op-,

afmeten, toemeten ; de maat nemen;
®afleggen (van afstanden); 5 N.'s 25,
gait op in; I N.,d him with my eyes,
'lain hem op, mat hem van 't lioofd tot
de voeten; cv other people's cloth
by one's own yard of ee, other

people's corn by one's own bushel,

anderen naar zicli zelf afmeten, zooals
de waard is, vertrouwt hij zijn gasten ;

he N.,d his length on the ground,
hij viel languit op den grond ; Niswords
with, den degen kruisen 'net; vr cv
oneself against (with), zich meten
met.

measureless [ineplis] onmetelijlc.
measurement [mepinant] affneting,
mast; inhoud ; N., goods, goederen,
waarvoor vraclit betaald wordt naar de
maat, inplaats van Haar het gewicht.
measurer [iue3dra] meter.
measuring [inept- al] aj
sb het meter, het maatnemen.
meat [mit] vleesch ; spijs, cost ; eten ;
strong,,, ,gepeperde” kost;one man's
man's poison, den een
cv is another
'
zijn dood is den ander zijn brood ; elk
zijn ineug ; this is just N., (and drink)
to him, dat is een kolfje ithar zijn hand,
zijn lust en zijn levee ; be at ,..,,Caan
tafel zijn.
meat-lozenge [nfit-lozind3] bouillonicoekje.
meat-offering [mit-ofariii] spilsoffer.
meat-safe [mit-seif] vliegenkast.
meat-tea [fifit•ti] thee met brood,
vleesch enz.
meaty [min] vleezig, lcrachtig, rijk (v.
inhoud); vleesch...
Mecca [Inelca] Melcka • the cv of, fig
het ultinia Thule, het clod van.
Meccan [nekan] (inwoner) van Mecca.
mechanic [aiikauik] ajniechanisch; sb
mechanist, handwerksman ; cvs , mechanica, werictuigkunde; machineleer.
mechanical [inikanikal] ma chinaal,
werictiii0ijk; machine...
mechanician [nekanifan] werktuigkundige.
mechanism [nelcaniz'm] mechanistne;
techniek.
mechanist [inekanist] machinebouwer.
Mechlin [licklin] Mechelen ; Mechelache leant.
mecollititill [11111(OLItliam] kinderpek.
medal [medal] (gedenk)penning, medaille.
[micialjati] tnedaillone.
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medallist [medalist] tnedailleur ; met medicinally [midisinali] geneeskundig,
een medaille bekroonde.
medicinaal- als medicijn.
medallurgy [niedalki3i] graveeren van medicine [tneds'n, medisin, inedis'n]
medailles.
sb medicijii, geneesmiddel,artsenij; gemeddle [med'l] zich bentoeien, zich in. neeskunde; vt geneesmiddelen toeclielaten (met with); net zijn vingers aan
nen, genezen.
iets komen, tornen (aan with); zich men- medicine-man [ueds'n-man] straatvengen (in in); c, and make, zich net
ter met medicijnen; dolcter-toovenaar
eens anders zaken bemoeien.
(bij de Inc-Hauer') -4-- doekoen.
meddler [media] beinoeial, albeschik. medico [medikon] S inecticus,aesculaap.
meddlesome pnect'Isaini, meddling medieval [uedi-ival, midi•ival] middel.
[medlit3] beinoeiachtig, bentoeiziek.
eenwsch.
Medea [tnidia] Medea.
Medina [midina] Medina (in Arabie).
Mede [mid] Medier.
mediocre [nfidioulca] aj middelmatig ;
Media [inidia] Medie.
sb middelmatigheid.
medial [midial] midden..., tusschen... mediocrity [midiolcriti] middelmatigmiddel...; mediaal; mediumistisch.
heids.
mediaeval [medi•ival, midi-ival] mid- meditate [nediteit] vi nadenken, peindeleetiwsch.
zen (over on, over); RK mediteeren ;
Median [midian] van de Meclen.
vt overdenken, denken over, bepeinzen,
median [midian] midden..., iniddel...;
zinnen op.
cv line, mediaanlijn.
meditation [mediteiSan] oyerdenking,
§mediastinum [nidiastainam] middelover-, bepeinzing, gepeins; RK medivlies.
tatie.
mediate [midi-it] aj middelijk, gemid- meditative [neditativ, medideitiv] (na)deld.
cienkend, peinzend.
-'mediate [midi-eit] vi bemiddelen, tus- Mediterranean[meditareinian](van) de
schen beide treden ; vt hemiddelen.
Middellandsche Zee.
mediation [midi-eiSan] beniic► ^ ieli mg, medium [inidiam] sb inidden(weg), midmiddelaarschap.
del ; middenstof ; middelslag, -soort ;
inediatize [thidiataiz] inediatiseeren,
middenterm ; medium; mediaanpapier;
annexeeren.
at acv , in doorsnee; by (through) the
mediator [midi-eita] (be)middt-laar.
(v of, door (bemiddeting of tusschen
mediatorial [midiatgrial]betniddelend, komst van); aj middelsoort...
bemiddelings...
mediumistic [midiamistilc] mediumismediatress [midi-eitris], mediatrix medlar [media] mispel.
[midi•eitriks] bemiddelaarster.
medley [medli] sb mengehnoes, ratjerups-, slakkenklaver it
medic [medik]
toe, J'potpourri; aj geniengd, boat.
§medulla [midtpla]
S medicos.
medicable [inedikabl] geneesbaar, to §medullary
[medalari] mergachtig,
genezen.
inerg...
medical [medikal] aj medisch, genees..., Medusa [midjusa] Medusa; zeekwal.
geneeskundig; cv jurisprudence, ge- Medway [mnedwi, -wei] de Medway.
rechtelij lce getteeskunde;c ■-, man, dokter; ®Ineed [mid] belooning, loon.
cv student, student in de medicijnen; meek [tnik] zachtmoedig, zachtzinnig,
ootmoedig, gedwee.
sb F officier van gezondheid ; c.is, de
medicijnen (als studievak).
meekness [milcnis] zachtinoedigheid,
medicament [niedikamant] sb medica- zachtzinnigheid, gedweeheid, ootmoed.
ment, genees ► niddelen; vt geneestuidde- meerschaum [miaf8m, iniaSam] meet
schuim ; meerschuimen pijp.
len toedienen.
'meet [mit] aj geschikt, gepast, dienstig.
medicaster [ ► nedikasta] kwakzalver.
medicate [inedikeit] medicinaal toebe- =meet [mit] vt ontmoeten, tegenicomen,
aantreffen, vinden; tegemoet gaan of
reiden ; geneeskunciig behandelen, getreden ; tegemoet 'comers (aan); voldoer„
nezen ; c■id coffee, geprepareerde koffie; cvd paper, closetpapier; cv vin•
aan (wenschen); it will cv your apiegar, krnidenazijn; cv, Waters, medi• proval, het zal uw goedkeuring wegcinale waterers.
dragen -; does it cv the case?, is het
medicinal [midisinal] geneeslcrachtig,
goed zoo?, is het zoo wel voldoencle?:
genezend, medicinaal, geneeslcunclig,
I c one's engagements (liabilities',
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nakomeu; (..0 expenses, de kosten del:leer dat ook menschelijke inmenging
ken ;c., the market, voor de marktleve- de wereld beter waken kan.
one ' ( rnell(a)y [melt] zie melee.
ren, aan de aanvragen voldoen ;
at the station, afhalen ; c.r one half- melliferous [inelifaros] honingvoortbrengend, -afscheidend.
way, tegemoetkomen; have I met
you?, is u dat goed zoo ?; more is mellification [melifikeijan] honingafmeant than c■ds the ear(the eye), daar scheiding, -vorming
schuilt weer achter clan 't zoo lijkt ; vi mellifluent [inelifItiont], mellifluous
elkaar ontmoeten • samen-,bijeenkonten, [meliflitos] van honing overvloeiende,
cv with an accident, een ongelnk krij- honingzoeC.
with much courtesy,onder- mellow [melon] aj rijp, malschonurw,
gen i•
zacht; J mollig (van toon); F vet, half
vinden; c, with a loss, lijden ; cv with
one,ontmoeten;c, with a kind recep- dronken; vi rijp & worden ; vt doett
tion, vinden ; cv with a word, aan- rijpen ; malsch, zacht, murw, mollig
maken; temperer, verdoezelen.
treffen, tegenkomen ; sb bijeenkonist (v.
mellowness [melounis]rijpheidonalschsportlui; rendez-vows (v. sportlui).
heid,
murwheid, zachtheid;
:fleeting [mint)] onttnoeting, bijeeninolligheid
(v. toon).
komst, vergadering, meeting; samenmellowy [nelawi] zie mellow.
vloeiing.
meeting-house [mitilkhaus] bedehuis. melodeon [milouclian] p harmonium;
:fleetness [mitnis] geschiktheid,gepast- soort harmonica ; 3de tangs cat6-chantart.
held, dienstigheid.
melodious [miloudias] melodieus, welMeg [meg] F Grietje.
megalomania [megalomeinia] Groot- luidend, zangerig, zangrijk.
tnelodiousness [itiloudiasnis] welluiheidswaan(zin).
megaphone [negafoun] reuzenscheeps• (lend heid, enz.
melodist [melodist] zanger; liederenroeper.
componist.
,flegascope [inegaskoup] megascope.
megass [megas] ampas: uitgeperst sui• melodrama [nielocirawa] melodrama.
[kerriet. melodramatic [melodrimatik] nieloMeggy [megi] F zie Meg.
megilp [might)] vernis om to retou-. dramatisch.
melody [meladi] melodieo.
cheeren.
megrim [migrim] schele hoofdpijn ; (-,s, melon [melon] ineloen.
paarden).
duizeligheid
Melpomene [italponioni] Melpomene:
(( melancholic [nelankolik] zie tnelatt- Muze der tragedie.
melrose [inelronz] rozenlioning.
rholy.
melancholy [melankaii] aj nielanclio- melt [melt] visinelten , ;
away, wen-,
zwaarinoedig, droefgeestig ;
versnielten ; cv into tears, wegsmelten;
gentleman, 0 nachtviool ; sb melan- vi` smelter, vermi - wen, verteederen ; cv
down, versinelten; sb smeersel.
cholie, zwaarnmedigheid, droefgeestigheid.
welter pneltal smelter.
Melanesia [melanisio] Melanesia.
melting [1iteltill] aj snieltencr, (ziel)
Vielanesian [melaniSati]aj Melanesisch;
roerend ; sb smelt, smelting, verteedering ; give one a
sb Melanesier.
S beursch slain.
Melbourne [inelban] Melbourne.
melting-pot [ineltiti.pot] smeltkroes;
Melchizedek Duelkizadok] Melchize.
be in the N , omgewerkt warden.
deck.
mem [mein] El inevrou w, N/ njonja zie
nelee [neilei]
verward gevecht (van ook memorandum.
man tegen man), hatidgemeen,
member pnembal lido, lidmaat; afgeMelibea.
Melibea
vaardigde ; be r".., for, ook : (in het Par.
Melibean [melibion] van Melibea ;
lenient) vertegen woordi gen.
betirt..., wissel...
metnbership[membaSip] lidmastschap;
honigkla ver.
fuel lo t [tneli lot]
het aant al led en.
melinite [inelinait] meliniet.
§mem bran accosts
[niembraneips]
meliorate
verbeteren, ver.
vliesa chtig.
ecielen (v. ge,v1Issen): vi beter worden. [membrane Duembreinji vlies.
melioration [milioreiSon] verbetering, §membraneons [Inembreinias] vliezig.
i-erecieli mg.
memento Dnimentoul gedachtenis, her.
Panhater vs de
itnierin g
, , aanden!,c,i.
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memo [memou] F zie memorandum 3, , mending [mendiql
memorial.
memoir [meni w9a] inemorie ; verhande-

reparatie, het stetverstelling; stopgaren ; verstelweit.

menechine [ ► ninekini] dubbelganger.
ling, (levens)bericht; cvs , ine ► oires, Menelaus [ineitileids] Menelaus.
gedenkschrif ten; handelingen (v, genoot- menhir[me ► hia] menhir: reclitopstaande
schap).
druidensteen.
memorable [inemarab'l] gedenkwaar- menial [ninial] aj dienend, in dienst;
dig, heuglijk.
knechtsch, knechtelijk, huurlingen...; the
memorandum [inemaranciam] memo- most c, offices, gerittgste, laagste ;
randum, aanteelcening, notitie; rota ;
cv service, koeliedienst ; sb (dienst;-.book, tnemoriaal, dagboek.
knecht, dienstbare, loondienaar,
memorial [inimearial] aj van 't geheugen; herinnerings..., gedenk...; sb gedach- meninges [minind3iz] inv. v. meninx.
tenis, herinnering, verzoekschrift, peti- meningitis [menind3aitis] meningitis:
tie, adres, rota, memorie ; gedenkstuk.
hersenvliesontsteking.
memorialist [tnim2rialistj opsteller van meninx [minitlics] een der drie herseneen meinorie, requestrant, adressant.
[vliezee.
•rneniver zie miniver.

memorialize Dnim2rialaiz1 opteekenen; Mennonite [menanait]
zich met een verzoekschrift vvenden tot.

Men non i et,

Doopsgezinde.

memorize ► nemaraizi opteelcenee, in menorrhagia [menoreici3ia] overviocde herinnering bevvaren ; Am memoridige menstruatie; vloeiing (v. de baar.
seereii.
moeder).
memory [ineinari] memorie, geheugen ; mensal[mensal]tafel...;(maandelijksch.
herinnering, gedachtenis, aandenken, menses [inensiz] (maand)stonden.
®heugenis.
menstrual [menstrual] maandelijksch
men [ ► en] ineerv. v. man.
oplossend ; menstruatie...
menace [mends] sbbedreiging; dreige- menstruation [menstrueiSan]
ment ; vt dreigen, bedreigen.
struatie.
menacer [inenisa]dreiger; dreigement. menstruum [menstruam] menstrintin:
menad zie maenad.
oplossend middel.
menagerie [manad3ari] beesteuspel; S mensurability [inenSurabiliti] meetorkest.

mend [mend] vt (ver)beteren, beter ma-

I,aarheid.

mensurable [menSurab'I] meetbaar.
ken ; herstellen, repareeren, maken,ver- mental [mental] in of van den gees,,
stellen, lappet], stoppen (v. kousen),
geestelijk, geestes...I1 van den kin,lcin...;
boeten (v. ► etten); (opnieuw) punten
arithmetic, hoofdrekenen; c, con(v. potlooden); vertnaken, versnijden (v.
facuifusion, begripsverwarring;
pennen); c, the fire, wat op 't vuur
ties, geestvermogens.
cioen; c, one's pace, zijn schreden mentalitypnentalitilgeestesgestelneid;
verdubbelen, wat aanstappen ;
one's denk wijze ; geestkraclit.
ways, zijn Leven beteren ; vi beteren, mentally pnentatil geestelijk ; in den

beter worden ; vooruitgaan (v. e. zieke) ;
zich (ver)beteren ; zich laten repareeren ;

be on the

hand, F aan de beterhand zijn ; sb gestopte plaats; be on
the coy, F aan de beterhand zijn.
mendable [mendabl] ver-, herstelbaar,
to repareeren•

mendacious [mendeiSas] leugenachtig.
mendacity [tnendasiti] leugenachtigheld.

mender [mendaj lapper,

tier-, verstel-

geest, in geciachten ; uit het hobfd ; r‘ ,

deficient, zwakzinnig.

menthol [nietCpal] menthol;
(pencil), rnigrainestift.

cone

mention [ ► ienSan] sb (ver)tneldinv„gewag; vt (ver) ► nelden, noemen, melding
malcen van, gewag mak en van,spreken
geover, (:-.,.gewagen van ; not to
zwegen van...;
it !, geen dank !,
pas de quoi !, 't is de ntoeite niet waard 1;
opspraak komen ; be
be c,, ed, ook :
(in dispatches), X eervol of r-

der, verstelster.
mendicancy [inendikansi] bedelarij.
meld worden.
mendicant [mendikant] aj bedelend, mentor [nenta] mentor, raadgever.
friar, bedelinonnilc ; sb beds- Mentz [tents ] Mainz.
Isar ; beciehnonnik
menu ► nenju, weinjul menu.
mendicity [ ► endisitil bedelarij bedel- Mephistopheles pnefistoillizi Mephisstand
Euge1se'

toplieles.
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Mephistophelian [tnefistofilian] Mephistophelesachtig.
mephitic [mifitik] stinlcend, verpestend ;
cv weasel, 44 stinkdier.
mephitis [rnifaitis] verpestende stank
of uitwasemIng ; stinkdier; stiklucht.
tnephitism [nefitiz'm] (vergiftiging
door) verpestende uitwasemingen.
mercantile [mOkantail, it-1109nd I] k oopmans..., handels..., mercantiel.
mercenariness [mOsanarinis] veilheid.
mercenary [ubsanari]aj gehuurd,
(voor geld) to Icoop , ; baatzuchtig, mercantiel, koopmans..; sb
litturling; mercenaries, ook : huurtroepen.
mercer [inlisa] manufacturier (in zijden
en wollen stoffen).
mercerize [mfisaraiz] merceriseeren.
mercery [ini)sari] zijden en wollen
stoffen ; manufactuurzaak.
merchandise Embt .canclaiz] lcoopwaar,
waren.
merchant [mbtfant] koopman, (groot)handelaar; Sti kerel.
merchantable [mDtcantabl] verkoopbaar; gewild, courant.
merchant-man [niitSant•man] koopvaardijschip.
merchant-service [mbtSant-siovis] handelsvloot.
Mercia pubsia, inkcia] Mercia.
merciful [mbsiful] barinhartig, genadig.
merciless [inbsilis] onbarinhartig, meedoogenloos.
mercurial EtniAjilrial] aj van Mercurius; koopmansachtiv, ; kwilailverachtig;
kwik...; Ievendig, vlug; sb kwilcmiddel,
-preparaat.

rnercurialize [makjarialaiz] net kwik
behandelen.
verkwi1<lien,
kwik haien nit.
Mercury [mbicjuri] Mercurius.
mercury [miDicjiiri] kwik(zilver); barometer;
1. bingellcrnid; 2. brave Hendrik.
mercy [mbsi] barmhartigheid, genade ;
for sake, om Gods wit!; have -..
(up)on us, weer ons genadig ; ontferm
onzer ; it was a r, you were not
there, het was een geluk dat gij er niet
bij waart ; be at the r, of..., aan de
genade overgeleverd zijn van, afhangen
van de genade van; een spel zijn van
(wind en golven).
mercy-seat
[intesi- sit]
genaciestoet,
-troon.
'mere [Mid] ®grens; paal H meer.

tmercurify [makjurifai]

merry

2mere [mia] aj louter, zuiver, enkel,
bloot; inaar; a c boy, nog maar een
jongen ; the ,dst trifle, de tninste kleinigheid.

Meredith [neradij7] Meredith.
merely [tniiali] enkel, !outer, alleen,
slechts.

meretricious [meritriSas] hoerachtig,
ontuchtig ; veil ; opzichtig.

merganser [libgarisa] let duikergans,
groote zaagbek ; red breasted
middelste zaagbeic.
vt (in)dompelen, samensmetten (met into), late,' samenvloeien,
doen opgaan in; be m-id in, opgaan in;
vi zinken ; samenvloeien, verzinken,opgaan in; jur vervallen.
merger [ini)d3a] jur het vervallen van
een recht, contract enz. door het opgaan
daarvan in eel' ander.
meridian [miridian] meridiaan; middaglijn ; middaghoogte, hoogtepunt, top•
punt ; (geestelijk) peil ; Q iniddag, middag.. , aj hoogst(e); cv altitude, mid.

merge [mbd3]

dag-, meridiaanshoogte (der zon).

meridional [miridianal] meridionaal,
zuidelijk ; c, distance, lengteverschil.
meridionality [infridianaliti] middaghoogte ; zuidelijke ligging.
[marag] soort baiser of
schnimgebakje.
merino [tnirinou] merinos; inerinoschaap.

meringue

merit [merit] sb verdienste; the
of the case, het essentieele (ware, eigenlijke) der zaak ; deal with (look at)
the matter on its (own) cis op zich
,

zelf behandelen, (beschouwen); vt verdienen, waard zijn ; vi c, well of the
country, zich verdienstelijk tnaken jegens 't vaderland.
miritorious [ueritorias] verdienstelijk.
meritoriousness [meritoridsnis] verdienste; verdienstelijklield.
Merlin [mblin] Merlijn ; toovenaar.
merlin Enifilinjj_Zsteenvalk, sinelleken.
mermaid [inDineid] merman [ui/man]
meermin, meerman.
meropidan Dniropidanjj l
bijenmerops Diiirops1
I eier.
Merovingian rineravind
aj Mero.
vinisch •, sb Merovinger,
merrily [meriti] vroolijk,
merriment pnerinialiti vroolijklieid.
merry [uteri] vroolijk, Lustig; prettig, ;
F een beetje boven zijn theewater ;
make
vroolijk zijn, feestvieren, pret
maken; make r, with ; voor den gel;
houden.

merry-Andrew
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merry-Andrew pneri-andrui paljas, Messieurs [neSiiz] de Heeren ; mijneheeren.
hansworst; S de marine.
[meri-gou =lid] Messin [itesin] in woner van Metz.
merry•go-round
I Messina [tnasiina] Messina
draaimolen, mallemolen.
merry-making [uteri-Ineikiri] pretina- messmate [nesineit] dischgenoot ;
kerij, feestje.

merry meeting [meri-tifitirl] fuif(je).

bakgast ; baksinaat

mess-room [rnest- Chit]

& X eet!canter, eetzaal.
merry•thought [uteri-Ng] vorkbeen
(van een vogel).
messuage [tneswid3] woonhuis inet
bijgebouwen en land.
Mersey [mini] de Mersey.
messy [mesi] vuil, sinerig, wanordelijk.
mersion [inbSan] indompeling.
meseems [nisimz] mij dunkt, dunkt me. mestee [inesti]
mesenteric [inesanterik] aj van het mestizo [Inestizou] "' est" '
darmscheel; sb darmscheelontsteking.
met [met] verl. tijd en verl. deelw. van
mesenteritis [mesentaraitis] darm- meet.
scheelontsteking.
metabolism Emetabaliz 7 m) stof wisse.
mesentery [tnes,9ntari] darinscheel.
middel.
mesh [meS] sb maas; net(werk); vt in §metacarpus [metalcapas]
de mazer van een net vangen, verstrikhand.
ken.
metage [mitid3] meting ; maalloon.
meshy [nieSi] tnazig; geknoopt.
metal [metal] sb metaal; steenslag (voor
wegen en ballast); glasspijs;
scheepsmesmeric [tnezinerik] biologeerend,
hypnotisch.
geschut ; c,s,spoorstaven; rails; leave
mesmerism [neztuariz'in]inesnierisme : the co,s, go (run) off the r,s, derail.
dierlijlc magnetisme.
leeren; vt (een schip) bekleeden ; (een
mesmerize [tnezmaraiz] biologeeren,
weg) begrinten , macadamiseeren; als aj:
hypnotiseeren.
metalen,
mesne [min] jar tusschenkomend, Ms- metallic [matalik] metaalachtig, metaschentijdsch gemaakt ; cv lord,
lets, metaal...
onderleenheer.
j metalliferous [tnetalifaras] metaal beMesopotamia [mesopoteimia] Mesopo- vattend, metaalhoudend.
tamie.
metalline [netalain] metaalachtig, metaal...
mess [roes] gerecht, schotel; X &
gemeenschappelijke tafel ; X menage, metallize [tnetalaiz] metaliseeren (van
pout); vulcaniseeren (v. rubber).
bak ; mors-, war-, knoeiboel ; lcnoei;
veil goedje; make acv of it, alles metallography pnetalografij metallografie, metaalbeschrijving.
overhoop halen; den boel verknoeien,
door de war helpen, in de war schop- metallurgic[inetalfid3ik]metallurgisch,
pen, in 't honderd jagen ; be in a cv, I metaal...
; be in a fine w , er metallurgist [metalbc13ist] metaalbeoverhoop
werker ; metaalkenner.
leelijk iii zitten ; get oneself into a
zich allerlei soesali op den pals metallurgy, [netalr)(13i] metallurgic :
metaalkuude; erts-, metaalbewerking;
paten; vt bemorsen, vuil oaken ; vertnijnbouwkunde.
knoeien ; cv the whole business, zie
make a c, of it; vi morsen, knoeien ; metamorphose [ letatriQfouz] vt om-,
co, about, (rond)scharrelen, lumme.len ; herscheppen (in to, ado); vi van gedaaate
cv with, knoeien aan, zich bemoeien veranderen.
net ; samen eten met.
I metamorphosis [metain2fasis] gedaan.
message [inesid3] (koninklijIce) hood- teverwisseling, herschepping.
schap; (draad)bericht, telegram; offi- I metaphor [tnetafa] metaphora: overdrachtelijke spreekwijze ; without a
cieele mededeeling, depeche; go ;vs,
zonder beeldspraak.
boodschappen bezorgen.
balczeuntje.
metaphoric [metaforik],
mess-boy [mes-boi]
messenger [Inesand3a] bode, bood- [-lcal] overdrachtelijk, figuurlijk.
schapper ; voorbode ; koerier ;
kabel- metaphysical [metafizikal] metaphy.
SU bovennatuurlijk.
aring ; c, boy, loopjongen.
metaphysician [metafiziSan] metaphyMessiad [tnisai.ad] Messiade.
sicus, I bovennatuurlcundige.
Messiah [inisaia] Messias.
metaphysics [metafiziks] metaphysica,
Messias [tnisaias] de Messias.

metatarsus
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theoretische of hoogere philosophie,
J bovennatuurkunde.
§metatarsus [metatasas] middenvoet.
metathesis [metal, isis] letteronizetting.
®mete [mit] meten; c, out,toedeelen.

men kan; put a person on (upon,
to) his cv, hem laten toonen wat iiij
kan of wat er in hem zit ; ook : iemands
geduld op de proef stellen; zie ook
metal.

metempsychosis

[matempsikousis] 'nettled [met'ld]
1 varigonoedig
mettlesome [inet'lsom] I (v. e. paard).
Meuse [injfiz] de Maas.
meteoric [mitiorik] meteoorachtig`; mir 'mew [injil] sb lex meeuw.
shower, sterrenregen.
, mew [nip:0 sbruikooi; gevangenis : vi
ineteorism [initiariz'in] trommelzucht. mien; vt in-, opsluiten (ook : c,-, up).
meteorite [nitiarait] meteorolite [mi. 2 mew [mjn] vi in(i)auwen ; sb gemiauw.
zielsverhuizing.

meteor [nfitia] meteoor 2

tiaralait] meteoorsteen, luchtsteen.

meteorological [nitioralod3ilcal] meteorologisch, weerkundig.

C meward [miwad] to mijwaart.

mewl [Injill] drenzen,dreinen,jeuzeien.

mews [mjilz] stal(len), stalling.
meteorology [mitiarolad3i] meteoro- Mexican [melcsilcon] Mexicaan(sch).
logie, weerlcunde.
Mexico [ineksikou] Mexico.
meter [mita] meter (voor gas, enz.); Am. mezereon [inizirian] 0 kelderhals, miseMeter (lengtemaat).
rie-, peperboonipje.
metheglin Dnit, eglin] mee (drank).
mezzanine [inezanain] insteekverdie-

t methinks [iniPit3lcs] mij dunkt, dunkt
me.

method [1110A] methode, werk-, leerwiize.

methodical [miPodikal] methodisch.

ping, entresol.
mezzotint [mezotint,inetsotint] '<open.
of staalgravure in de zwarte mauler.
[lla] (IN ini.

mi

miasma [naiazina] !leery. miasmata
methodics EmiPodilcs] inethodiek.
Emaiazinataimissine, schadelijke uitwamethodist [inePadist] sb methodist ; als seining.
aj inethodistisch.
miasmatic] [maidzinatik] iniasinatiscli.
methodistic [mePadistilc]inethodistisch. miaul [ini-ol] mianwen.
methodize [nepadatz] methodisch be- mica [inaika] mica, glimmer ; ca , schist,

liandelen, iietliode brengen in.
glimmerlei.
methodology [tnePacloiad3i] method en- Micawber [inikoba] Micawber.
leer.
Micawberish Emilcobari2 van Micawmethought [iniTheatt] (naar) mij docht.
ber, Micawberachtig.
Methuselah [inaj)jusdla] Methusalem. mice [inais] meerv. van mouse.
methyl [inej,i1] methyl.
Mich [IniS] verk. van Michigan.
meticulous [mitikjulas] overangstval- Michael [mailcal] Michiel.
lig, bijzonder of pietluttig nanwgezet, Michaelmas [lnikoltnas] St. Michiel
peuterig precies.
(29 Sept.).
Metonic [initonik] in: mi cycle, maan- micher [initSa] , spijbelaar.
cirkel (19 jaren).
Michigan [iniSigan] Michigan.
:netonyiny [nitonami] metonyme: over- mickle [inik'l] Sc v , el, groot ;
any a
noentiiz•
little (pickle) makes a c,„ veel icleihmetre [mita] metrum, dichtinaat, vers; , tjes maken iin groote.
Meter.
inicracoustic [uaikrakaustik] al ge ,
metrical [nietrikal] Inetrisch; r., art, , luidversterkend ; sb gehoorbuis.

de metriel:•
' microbe [Inaikroub] microbe.
hi metrics Einetrilcsi inetriek.
microcosm [inaikrakoz'in] microcosmetropolis Einitropalisj hoofdstaci, eig.
mos : wereld in het iclein ; me ► sch.
moecierstaci, ook : wereldstad (speciaal

micrometer [maihroinata] micrometer.

Louden); zetel van een aartsbisscliop. micron, mikron [mailcron] 1 , 1000 in.M.
metropolitan [metropolitan] aj van de microscope [niaikraskoup] tnicroscoop.
hoofdstad (speciaal v. Louden); metro- microscopic Einailcrasicopilc1 microspolitaansch, aartsbisschoppelijic; the c,
country, het moederlancl ; sb metropo-

copisch (1clein).
mid [mid] F zie middy.
litaan, inetropoliet, aartsbisschop.
mid [mid] F k!), `:ate midden van, oncier;
mettle [tnet'l] vim- , mood, F tut, enermiddelsoort; half...
gie; show one's c,, be on one's ,,, midair Diticl-es] de vrije Richt ; in •-,,,,
zijii niterste best doen ; late!' zie mat
in de lucht, ttisschen heel en aaHe,
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miler

Mid-Victorian [mid-vikt9rian] van on].
streeks 1S30.
mid-day [nid-dei] middag.
hondenwaciit.
midden [mid'n] midding [miditn Sc mid-watch [inid-wotS]
midway [inidwei] half weg, midden in;
inesthoop.
lialverwege.
middle [mid'I] aj midden..., middel...,
tusschen..., middelbaar; cvage, iniddel- midwife [miciwaif] vroedvrouw.
bare leeftijd ; sours: de middeleeuwen ; midwifery [tnidwaifri] verloskunde.
c, class, burgerklasse, middenstand midwinter [mid winta] 't midden van
den winter ; winter-zonnestilstand.
(als aj van den iniddenstand); cv course
(way) middenweg; Middle English, mien [min] uiterlijk, voorkomen; blil:
(van ± 1150— + 1500);
finger, :aid- miff [inif] F ruzietje, standje; booze btii ;
boos, nijdig weggo away in a
deiste vinger; cv life, middenstand ;
iniddelbare leeftijci ; the c, watch, 0 miffed [mift] F boos, nijdig. [loopen.
de hondenwacht; sb midden, middel }might [inait] verl. tijd van may.
(van het lichaam), middelpunt; (gele- t, might [mait] maclit, kracht, vermogen ;
by ry or by sleight, net geweld of
genheids)krantenartikel; vt door laidlist; with c, and main, nit (met) tile
den deelen ; in het midden dubbel
macht.
vonwen (van zeilen); het midden bepamightily [maitili] machtig, F holossaal.
len van.
middle-aged [midl-eid3d] van midclel- mightiness [maitinisi machtigheid;
barest leeltijd. hoogheid ; High r,es. Hoogmog,enden.
middleman [mid'lman] tusschenper- mighty [maiti] aj machtig, verniogend,
soon groot, F kolossaal; (N., works, B won(a lle) machtig, kolosderwerken ; ad
middlemost [niid'lmoust] middenste.
saal, puissant, erg.
middle-sized [inid'i-saizci] van middelmignonette [ininjanet] b reseda.
bare grootte, middelsoort...
middling [midlit)] al mithiehnatig, ta- migrant [naigrant] aj rondzwervend,
trekkend; sb trek-, zwerfvogel.
melijk wel, redelijk, zoo zoo ; ad tamelijk; sb
(.../s, middelsoort goederen ; migrate [maigreit] verhuizen, trekker
(v. vogels), zwerven; migrating fish,
roggenteel met zcinelen (als veevoeder).
trelcvisch.
middy [midi] F adelborst.
migration [inaigreiSan] verhuizing, trek.
midge [uid3] muggy; dwerg.
midget [nid3it] mugje; dwergje; mi- migratory [maigratari] verlinizend, nomadisch, zwervend ; trek...; (,birds,
niatuurphoto, enz.
trelcvogels ; zwerfvogels.
mid-heaven [nid-hev'n] middelste heMikado [milcadou] mikado: keizer van
inel ; heniellijn.
Japan.
midland [midland] sb het midden van
een land ; Midden-Engeland; als al in Mike [mailc] P verk. v. Michael; S Ier
het midden van een land gelegen, bin. mike [ittaik] Ssb luie bui; is luibuizen
Milan [milan, milan] ikliIaait. nenlandsch.
midleg [midleg] 't midden van het been. Milanese [niilaniz] Milanees(ch).
Midlothian [inidlou6iati] Midlothian. mulch [inilS] inelkg- evencl;,, cow,melkkoe ,.
midmost [uidinoust] ntiddelste.
midnight [midnait] sb middernacht; als mild [maild] zacht, zachtaardig; goedaj iniddernachtelijk; burn the c, oil, aardig (v. ziekte) ; zwak, flauvv; cv cigars, lichte sigaren; a c clittiate, een
'snachts zitten studeeren.
zacht klimaat; a c, pun, een flanwe
mid-riff Emicirill middenrif.
; cv steel, xvelbaar staal ;
woordspeli
voile zee.
midsea [midsi]
as milk, poeslief ; draw it
inidscheepsch.
midship [nidSip]
as
gten overdrijving• wees net te
midshipman [inidSipmaii]Oadelborst.
mid-sky [mid-skai] in : in cod, tusschen mildew [milcijii] sb meeldatiw; vt met
meelciauw besmetten.
hemel en aarde.
midst [midst] midden; in the c, of, mildness [maildnis] zacht(aardig)hei-d,
enz., zie mild.
te midden van, onder; als prep iite
mile [mail] Engeiscite mill (1609 meter).
midden van.
midsummer [inidsvma] 't midden van mileage [mailici3] aatttal mijlen;
geld.
den /oilier ; zoiner-zonnestilstand.
Midsummer-day [inictsvnia-clei] St. Jan miler [maild] S mijllooper(renpaard);,
ezel.
(2-1 Juni).

Midas [maidas] Midas.
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Milesian [milISan] aj van Milete J ,
lersch; sb Mi!esier; 1 ler.
► ile-stone [mail-stoup] inijIsteen; mijlpaar ; cv monger, F leilometervreter.
milfoil [milloil] 0 1. duizendblad; 2.
Achilleskruid.
miliary [tniliari] gierstvormig; c, fever,
gierstkoorts.
militant [militant] strijciend, strijdlustig.
militarily [militarili] militairement ; gewapenderhand.
militarism [militariz'in] militairisme.
militarist [militarist] SH soldaat.
military [militari] ajmilitair,00rlogs...,
fireworks,
krijgskundig, Icrijgs...;
ernstvuutwerken; cv man, lerijgsman,
soldaat,militair; sb the cv, de militairen,
het leger.
miiitateDniliteitivechten (tegen against);
strijden (voor for).
militia [niliSa] landweer.
militiaman [miliSaman] landweersoldaat.
cite
milk [milk] sb melt s; be in
hebben; not in cam, droogstaand; that
accounts for the cv in the cocoanut, F dat verklaart de zaak; vt melken ;
van well voorzien, inelk leveren ; melte
does in;
the bull (ram, pigeon),
monnikenwerIc doers; c ■-, the wires,
telegrammen aftappen.
milk-and-water [;Milk-an-wota] water
en melte; als aj : fig water en melleachtig.
milker [milks] melk(st)er; melkkoe.
milk-float [milk flout] ntellc wagentje (v.
den rondbren.ger).
milkiness [milkinis] melkachtigheid,
milk-leg [milk-leg] kraambeen.
SH
milkmaid [inilIctneid] inelkineisje.
milkman [milkman] melkboer.
milk-molar [milk-mould] melktand.
milk-scab [milic-skab] zie milk-thrush
milksop [milksop] papvent.

4.1 Mariadistel.
milk-thrush [milk-f)rvS] (goedaardige)
spru w.
milk-van [milk-van] melkwagen (van
spoortrein).
milk-walk [milk-wolc] wijic van een
inelkrondbrenger.
'milky [milki] aj mellcachtig , inelk...;
SH bang' ; the cv way, de inelkweg.
'milky [milky] F sb melicboer.
tnili [rail] sb molen (ook : tredmolen);
fabriek ; spinnerij; katnE.sdrukkerswals;
S bokspartij; he has been through
the ;N.), hij bent het klappen tins de

sdiltonic

zweep; vi malen, vermalen, stampen;
vollen; kartelen (een intuit); S slaan,
ranselen; vi in het road draaien (v.
vee).
2 mill [mil] Am 1/1000 dollar.
mill-board [mil-b9d1 dik karton.
mill dam [mil-dam] molenschut.
mill-dust [tuil-dvst] molenstof, stuifmeel.
millenarian [milinerian] aj duizencljarig ; van 't duizendjarig rijk ; sb die het
duizendjarig rijk verwacht.
millenary [milinari] aj nit duizend bestaande, duizend...; sb duizend jaar;
duizendjarig tijdperlc of gedenkfeest.

millenial [uilenial] duizendjarig ; fig
langdurig, blijvend.
millennium Lmileniam] duizendjarig
rijk (van den wereldvrede).
milleped [miliped] duizendpoot.
miller [mild] molenaar; drown the cam,
er to veel water bij doen; den Iciest begraven wider commentaren.

miller's thumb [milaz-lwm] -.45.rivierdoticlerpad.
millesimal [milesimal] duizendst; duizetiddeelig.
millet [mint] gierst.
mill-head [mil-lied] bovenwatet (v.
eel' !notes).

mill-hopper [mil-hopa] molentrentel.
milliard [iniljad] milliard.
millilitre [tnililita]
millimetre [militnita] millimeter.
milliner [militia] modemaakster, modiste.
millinery [tnilinari] modes, mocle-vak.
de
million [miljan] millioen; the
groote hoop.

millionaire [iniljanea]
millionth [miljanfl millioenste (deel).
industrieele
millocracy [inilokrasi]de
aristocratie.
millocrat. [milakrat] rijke grootindus.
trieel.

mill•race [mil•reis] molentocht.
millstone [milstotin] inolensteen; see
far into (through) ac,, zoo wijs zijti
als Salomo's kat.

mill-tail [nail-tell] benedenwater.
millwright [rail-rail] moleisnaker.
fvlilly, Millie
F verb. v. Mildred.
milt [milt] sb milt, how; vt bevruchten,
knit doer schieten.

milter [c-11HO] Sommer, (hoinvisch).
Miltiades
Miltiades.
Milton [iniit'n] Milton
Miltonian[miltotinian] van Milton,
I Miltoniaa ,isch.
Miltonic riniltomik]
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Milwaukee [mitwaki] Milwaukee.
mime [maim] sb gebarenspel; vimimeeren, door gebaren voorstellen.
mimetic [iu(a)imetik] nabootsend, nabootsings...
mimic [rnimik] mimisch, nabootsend,
nabootsings...; t4eveinsd, gelmicheld, onecht ; c, warfare, spiegelgevecht; sb
naaper; vt mimimicus ; nabootser,
naapen, nadoen ;
meeren ; nabootsen.
c, his manner of speaking, nabou•
wen
mimicry [mimikri] tnimiek ; nabootsing;
4,4? mimicry : kleuraanpassing.
mimosa [mimousa] A mimosa.
mimulus [rriimjulas] A zie monkey[fl ower.
mina Ditaina] ge, beo.
C minander Eminancla] flirten.
minaret [minaret] minaret.
minatory [ininatari] dreigend, dreig...
mince [mins] aj fijugehakt ; sb farce;
vt fiju halcken ; re, the matter, de zaak
bewimpelen ; do not e, matters, wind
er geen doekjes om, neem maar geen
blad voor den mond; vi met een pruimenrnondje spreken, gemaakt of op zijn
Jan-trapnetjes loopen, nufachtig trippelen.
mince(d)-meat [uins(t)-mit] vulsel van
fijngeliakte krenten, rozijnen, appels,
succade; make c, of, tot noes hakken,
kort en Hein slaan.
mince-pie [mills-pai] pasteitje met

mince-meat.

mincer [minsa] maaimachine (voor
leesch).

mincing(iy) [minsiu(li)] gernaakt, geaffecteerd.

mind [maind] sb getnoed, ziel; verstand,

mineralize

zich zeif eens zijn, in twijfel zijn; he
had this in his cv, dat zweefde hem
voor den geest ; daar zon hij op; be
of one's cw , het met iemand eens zijn ;
they were of one (a) cv, het eens,
eensgezind ; be of two cvs, in twijfel
staan; that's a great anxiety off my
cv, dat is mij een pak van 't hart ; he
has something on his (,), hij heeft
lets op het hart; hij heeft iets; he is
out of his cv , hij is niet wel bij het
hoofd ; to my cv, naar mijn zin; in
mijn opinie; ye bedenken, denken (geven)
om ; acht slaan op, letten op ; passen op,
oppassen, verzorgen, hoeden ; P heritineren aan; Am zich herinneren; cvf,
lel wel !, pas op!; c' you, weet je (als
tusschenzin); N your own business!,
bemoei je met je eigen zaken !; never
r, him, stoor je niet aan hem; do not
e, me, geneer je maar niet voor mij ;
he did not c' the clock, hij gaf den
brui van de klok ; I should not r, a
cup of tea, ik zou wel een lcopje thee
willen hebben, he would not r, going,
had er niet(s) op tegen ; would you r,
telling me?, zoudt u zoo vriendelijk
willen zijn mij te zeggen ?; vr cv oneself, zich in acht nemen ; vi & va on'
iets denken ; Lich iii acht nemen, op zijn
tellen passen ; never r,!, dat maakt niet
uit, dat koint er niet op aan,dat is niets;
N and go straight, ga nu maar direct.
minded [maindid] gezind; be c, to,
van zins zijn; zin of lust hebben om.
minder [mainda] oppasser, verzorger
P hou-, pleegkind.
mindful [maindfunindachtig,oplettend,
zorgvuldig, behoedzaam.
mindless [naindlis] onoplettend, achteloos.

geest ; gevoelen, meening, opinie; gezindheid, neiging, lust, zin ; a month's
herdenkingsdienst voor een afge- mind-projection [maind-proud3ekian]
storvene na vier weken ; the year's
telepathic .
jaardienst ; my v to me a kingdom imine [main] prop mijn; de, het mijne;
is, een mensch zijn lust is een mensch van tnij.
zijn !even ; have a (no) cep to..., (geen) `'mine [main] sb mijn; cvs , mijnaanlust (zin) hebben om te...; have a good
deelen ; vt ondermijnen, uitgraven, uit(great),, to..., erg* veel zin (lust) hebben hollen; net mijnen bestrooien ; in de
lucht laten vliegen; be cvd, cook : op
ow te...; have half a r, to..., wel zin
een mijn loopen.
hebben ow te...; she has a r, of her
wil,
daar
zit
een
[main-krvSa]
ze
weet
wat
ze
mijnenmine-crusher
Own,
verdelger.
hoofdje op ; know one's own"), weten
wat men wil ; set one's cei on, zijn mine-layer [main-leia]Onrijnenlegger.
zinnen zetten op; speak one'scv, zijn miner [malty] mijnwerIcer; mineur.
meening zeggen, rondnit spreken, ver - mineral [ninaral] aj mineraal,delfstoftellen waar 't op staat ; in c, and body, fen...; cv kingdom, delfstoffenrijk; sb
mineraal, delfstof.
naar ziel en lichaam ; be in the same
about, nog altijd van zin zijn...; be mineralize [minaralaiz] mineraliseereti,
in two c, s about, het nog niet net in een delfstof veranderen,

mineralogist

der Regeeritigspartij.

ministrant [ministrant] aj dienend ; bedienend ; sb dienaar.
ministration [ministreiSsii] bediening;
(priesterlijk) ambt ; medewerlcing, tusschettkomst.

ministri L ministri] ministerie; bediening, atubtsverricliting; (predik)anibt,
dienst; medewerking, tusselienkomst ;
the cv, ook ; de geestelijke stand.
minium 111 illid11111 menie.
miniver [miniva] (bout van den) Siberi-

r
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mineralogist [ininsrala4ist]
kundige.
inineralogy[minaraladildellstof kande.
Minerva [ininfAva] Minerva.
mine-sweeper [main-swipa] mijnenveger, -opruimer.
minever zie miniver.
mingle [ni.gg'1] mengen, (zich) verminiate [mini-eit] inenien. pnengen.
tniniature[miniatSa, minitja] miniatuur(schilderij).
minibus [minibas] 'defile omnibus.
minify [minitai] verkleinen, kleineeren.
minikin [minikin] sb kleine speld;
aj heel klein, miniem.
minitn [minim] klein beetje; druppel;
dwerg; Miniembroeder; j, halve noot;
'colonel (kleine drukletter).
minimal [minimal] minimaal.
minimize [ininimaiz] tot een minimum
terugbrengen; verlcleinen, geringachten.
minimum [ininintain] minimum.
junior; sb SH
minimus [miniwas]
pewter, ukkepuic.
bergbouw;
mining [mainirl]
mijnarbeid ; inijnwezen; inijn...; c, act,
mijnwet; r, engineer, nujningenieur.
minion [tamian] gunstelmg; favoriet(e);
SN lieverd, feeks ; mignon drukletter;
his c,s, ook : zijn handlangers; the
of fortune, de troetelkinderen der fortuin; c, of the moon, SI] ('s naclits
erop uitgaande) struikroovers.
minish [miniS] B zie diminish.
minister [ninista] sb minister; bedienaar des Woords, predikant ; B dienaar;
vi rninistreeren, dienen ; den dienst verrichten; c, to, behulpzaam zijn in, bevorderlijk zijn aan, bijdragen tot; verzorgen ; vi verleenen, geven, toedienen
(geneesmiddelen).
ministerial [ininistirial] ministerieel;
geestelijk, priesterlijk; dienend;
to,
bevorderlijk aan; c, officers, burgerHike anthtenaren.
ministerialist [ministirialist] aanhanger

' mink [mirilc] Amerikaansche wezel, nerts.
Minnie [mini] F Mientje; X S zie
Minnie-lover.

Minnie-lover [mini-lvva] X S mijnwerper (Minen-werfer),
grondetvoorn,
minnow ['ninon] s
(elzeii)voorntje ; witvisclije.
minor [mains] aj minder, klein(er);
van den tweeden of lageren rang ; p
key, in
inineur; jvitior ; in a
mineur ; op klagenden loon ; sb minder.
jarige; minderterm; Minoriet, Franciscaner.
Minorca [mincka] Minorca(lcip)
minorite [malnarait] Minoriet; Franeiscaner.
minority [minoriti] ininderneid; mill
derjarigheid.
Minos [mainas] Minos.
minotaur [minatQa] minotaurus, sliermensch.
ininster [minsta] kloosterkerk, munster•
kerk.
minstreel,
minstrel [ininstralj
troubadour ; negerzanger (ook : Christy
negro
minstrelsy [minstralsi] minnezangerskunst ; de minnezangers; balladenverzameling.
!mint [mint] sb count, kruizemunt ; the
c, and et:111min of..., het kleingoed.
-'mint [mint] sb intit; a c, of..., F een
boel (hoop, bona)...; vt munten; sineden,
verzinnen vi in: c, at, inunten op.
mintage [mintid3]inuntstuk; muntrecht;
muntloon.
minter [minta] taunter.
mint-mark [mint-mak] muntteeken.
mint-master [mint-masts] muntmeester
minuend [ininjuand] aftrektal.
minuet [ininjuet] menuet.
minus [inainas] minus, min, min, teeken ; zonder, behalve; I was a few
in pounds, een paar pond :Inner; ik
had er een paar pond bij ingeschoten;
c, sign, minteeken.
minuscule [ininDskjul] aj klein, gering;
sb 'dente (cursieve) letter.
lmintite [ininjut] aj klein, gering, minutiens, haarfijn, uiterst precies, pietluttig.
v-minute [ninit] sb minuut (1,60 uur hi
1;00 graad); minuut, minute: origineel
ontwerp v. acte of contract; inemoraii•
dump; the (-,s, de notulen; the,,,that,
op 't oogenbtik dat; that
op dat
semi oogenblik geoogenblik; this
leden, daareveii, zoo net ; vt mintiteeren ;
notuleeren, in he notulen °pitmen (ook
c% down).

minute-book
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minute-book rminit-bulc] notulenboelc ; ' misanthropist

mischief
[naisait'prapist] men-

kladboek.
scnenliater.
minute-glass [minit-glas] zandglas.
misanthropy Dnisanindpil menschen.
minute-guns Duitsit-gviszi minuutschohaat.
ten.
misapplicationpnisaplil,eiSerilvericeerminute-hand [mini•-hand] minuutwijde toepassing.
zer, groote wijzer. .
misapply [misaplail verkeerd toepastininutely Ditinjiltlii omstandig, (tot) in
sets; misbruiken.
de kleinste bijzonderhecien, ininutieus, misapprehend [nisapriliencl] misverhaarfijn.
staan, verkeerd begrijpen.
', minutely [ininitli] elke ininuut, ons, de misapprehension DnisaprihenSani 'Isis.
minuut, ieder oogenblik.
verstanci, inisvatting,
minutiae [minjuSii] (Heine) bijzonder- misappropriate [misaproupri•eit] zich
heden, onbeduiciende details.
onrechtmatig toeeigeneti, misbruiken.
minx [tnislks] brutale meid, feels, kat ; misappropriation [misaproupri.eiSaiill
zie ook mink.
onreclitmatige toeeigening, misbruiken.
mirabelle [isirabel] mirabel(pruim).
misbecome [tnisbilcbin] misstaan, niet
miracle [iniralet] womderwerlc, wonder, passel', niet voegen.
niirakel ; to a ,,,, vvonderbaarlijk goeci, misbecoming' [tnisbikninitl] niet goed
wonderwel.
staand ; onvoegzaam, onbetamelijk.
miracle-play Entiralel-pleij mysterie- misbegotten [inisbigorni onecht ; basspel, mirakelspel:
taard.
miracle-monger [rniralel-nsznAga]
. misbehave [nisbilseiv] zich misdragen;
wonderdoener
,...icl, onopgevoed, geeii manieren kenmiracle-worker [Inirak'l-wbica] wonvend.
cterdoener.
misbehaviour [misbiheivia] wangemiraculous [insrakjulas] nuraculens, drag.
wonderbaarlijlc ; wonderdadig,wonder... misbelief [misbilif] verkeerd geloof,
mirage [issra3] luchtspiegelimg.
dwaalleer; dwaalbegrip.
Miranda Dniranciai Miranda.
misbelieve [inisbiliv] dwalen (in het
mire [maid] sb modder; derrie; slilc;
geloof); verkeerd gelooven.
vt bemodderen; in den modder duwen; misbeliever [inisbiliva] dwaalgeest,
vi in den modder zakken.
dwaler (in het geloof).
mire-crow [Inaia-lcrou] ?s 1:okineetsw. , miscalculate Dniskalkjuleitj misr2kemire-drum [naia-drum] ,ege roerdomp. nen, verkeerd berekenen,
tniriness [isairinis] modderigheid
miscalculation [miskalkjuleiSan] mis• '!-_', ''tnirk [molt] zie mirky.
rekening; verkeerde berekening.
mirky [insi)lci] duister, donker, sons. miscall [iniskol] verkeerd noemen;
ber.
1.1101, uitschelden; r,ed,-.-. -zoogenaantd.
mirror [mira] sb spiegel, spiev,eling,, miscarriage [niskarict3] het wegraken;
toonbeeld; vt af., weerspiegelen; net
het verongetukken ; mislukking,—, misspiegels bekleeden; (..., ed room, spie•
icraatn; wangedrag; (,-, ofjustice,rechgelkamer, -zaal.
terlijke dwaling.
mirth [indk] vroolijIcheid, lustigheid
mascarry [iniskari] wegraken, verlorem
mirthful Einf,Pful] vroolijlc, lustig.
rake's; verongelukken, misluickets., tuts.
mirthless Embplisi droefgeestig.
loopen; eel' niiskraain krijgen.
miry [nairi] modderig, slijkerig
miscellanea [Inisaleinia] (letterkunclig)
misacceptation [misaksipteiien] ink- mengelwerk.
duiding, verkeerde opvatting,
miscellaneous [inisaleinias] g,emengd,
misadventure [inisadventSd] ongeluk, veelsoortig ; veeizitdig.
tegenspoed; homicide by (...., onwil- miscellany rIlliSdidlli, toiselanil inen.
lige nianslag,
gel werk, inengeling.
misadvise Dnisadvaizi verkeerd raden. mischance [mistSans] ongeluk, F wan•
misalliance [misaiaians), Insalliance:
'not; by r.-,,, bij ongeluk.
ongelijk hiswelijk.
mischief [ntistSil] onheil, kwaad,kattcmisanthrope [tnisankroup] tnenschen•
k wand ; Se droussuel ; rekel. raier ; tile
hater
:-..., (of it) is that..., het la mine (beroercie)
misanthropic Linisanj)ropiki in isanthro• van de p. eschiecienis is, dat...; what (in)
p , sch:
• the c,.,,, %vat drown -IC..4 there is :...,

mischief-maker
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misguidance

in the wind, lets op til, er broeit lets; misdemeanour [misdfinina] wangesome c, has befallen the MS., er is drag, wandaad ; misdrijf.
lets met het MS. gebeurd ; cause (do) misdirect [misdirect] verkeerd richten ;
kwaad doen '• make cod, Icattelcwaad verkeerde aanwijzingen geven ; in ver-

uithalen ; den boel in de war sturen ;

he is up to (some)c,, he means,,,
hij voert lets (kwaads) in zijn schild;
suspect some ,,, onraad vermoeden,
lout ruiken ; get into c, with..., het
aan den stoic krijgen met...; out of pure
uit touter baldadigheid ; keep out
of
geen dolle streken uithalen ; a
cv on the fellow, SP/ de drommel hale
dien kerel.

mischief-maker [nistiif-meika] onheil•
stichter, onruststoker, tweedrachtzaaier.

tnischievous[mistfivas]onheilstichtend;
schadelijk; tnoedwillig, boosaardig, on-

deugend.
tnischoose [mist.fitz] verkeerd kiezen.
miscible [nisibl] (ver)mengbaar.
tniscite [mis.sait] verkeerd aanhalen.
misconceive [tniskansiv] verkeerd begrijpen of opvatten, inisverstaan.

misconception [mislcausepSan]

yen-

keerdeopvatting, misvatting, wanbegrip.

'misconduct [miskandpkt] vtsledit beheeren, verkeerd leiden ; vr c, oneself,
zich misdragen.
'misconduct [miskondakt] sb slecht bestuur ; wangedrag ; commit cv, zich
misdragen ; overspel plegen.
misconjecture Dniskand3ektSai verkeerde gissing.

misconstruction [miskanstrDkSan]misduiding, verkeerde uitlegging of opvatting.
misconstrue [miskonstril] misduiden,
verkeerd uitleggen, verkeerd opvatten.
miscount [miskaunt] vt verkeerd (op)tenet!, zich vergissen bij het tellen ; vi
zich vertellen ; sb verkeerde (op)telling ;
make acv , zich vertellen.
miscreant [miskriant] aj ongeloovig,
heidensch ; ongeloovige; ellendeling,
onverlaat, schurlc, „ongeluk".
mis cue[mis-kjil] tnisstoot (bij biljarten).
misdate [misdeit] vt verkeerd dagteekenen ; sb verkeerde datum.
misdeal [misdil] vi de kaarten verkeerd
geven ; sb het verkeerd geven ; make a
co), (de kaarten) vergeven.
misdeed [misdici] misdaad, wandaad.
;1!)misdeem [uisdim] verkeerd beoordeelen ; v of, verkeerd oordeelen over.
tnisdemean [nisdimin] zich slecht gedragen, zich misdragen.
misdemeanant [itisdiminant] misdadi.

ger.

keerde richting leiden; verkeerd adresseeren.

misdirection [misdirelcfan] tel verkeerd
richten of in verkeerde Halting Leiden;
verkeerde aanwijzing, misleidende inverkeerd adres.
misdo [nisdil] onrecht doen, kwaad
doer.
(Dmisdoer [tnisdfia] boosdoetter ; zoodaar.
misdoubt [uisdaut] wantrouwen, argwaan lcoesteren jegens, verdenicen; P
betwijfelen.
misemploy [misemploi] misbruiken.
misemployment [tuisemploimant] misbruik.
misentry [nisentri] $ verkeerde boeking.
miser [maiza] gierigaard, vrek.
miserable [mizarabl] elleudig, rampzalig, diep ongeluickig; jammerlijk, armzalig ; als sb : ,,s, schillen van cacaoboonen ; the c,s, P het land ;' katterigheld, hater.
miserere [nizariri] miserere, boetpsalm;
onderkant van de zitting van een koorklapstoel ; besloteu Icolielc.
miserly [maizali] gierig, vrekkig.
misery [tnizari] miserie, ellende, rampzaligheid ; tnisere (bij 't kaartspel).
misesteem Dnisistimi vt niet juist schatten ; minachten ; sb onderscltatting ; minachtitt
misfeasance [rnisfizans] machtsmisbruilc, overtreding van ambtelijke bevoegdheid.
misfire [misfaia] sb ketsschot ; vi ketsen,
misfit [misfit] het niet passers of niet
goed zitten ; niet passend kleedingstuk ;
the coat is a ,,, past niet of zit niet
goed ; a social c , een
misfortune [misf9tSan] ram p(spoed),
ongeluk; (..ds never come singly, een
ongeluk komt nooit alleen.
misgive[misgiv] betwijfelen; my heart
(mind) cvs me that..., ik lied een bang
voorgevoel dat...
misgiving [nisgivirl] bange twijfel,
bezorgdheid, angstig voorgevoel; argwaan.
misgovern Etnisgauvani slecht besturen.
misgovernment [nisgpvamitant]stecht
bestuur, wanbeheer.
misguidance [nisgaidans] verkeerde
leid ng ; misleiding.

misguide

Missouri
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misguide [imsgaid] verkeerd Leiden ; misprision [mispri3ati] in : c, of felony (treason), verlieling van een
misleiden.
daad (verraad enz.); C misvatting, na•
mishandle [inishand'1] verlceerd liar'latigheid.

teeren of aatipakken ; P havenen, onge•

misprize [mispraiz] onderschatten.
nadig toetakelen, mishandelen.
mishap [mishap] ongelulc, ongevid, inispronounce[nispronauns]verkee:d
uitspreken.

malheur.

mispronunciation [mispronvnsi-eiSan]

mishmash [miSma5] mismas, inengel-

verkeerde uitspraak.
misquotation [miskwouteiian] ye,.
keerde aanhaling.
slechter in plaats van beter 'oaken.
misinform [inisinf2m] verkeerde of misquote [miskwout] verkeerd aan,
haler.
valsche inlichtingen geven.
misinformation [misinfQmeijan] ver- misrepresent [Inisriprizent] verkeer6
voorstellen
of uitleggen ; in een verkeerd
keerde inlichting, valsch bericht.
daglicht plaatsen, een valsche voorstelmisintelligence [misintelid3ans] verling geven van.
keerdeinlichting; misverstand,oneenig•
misrepresentation DnisriprizenteiSan
heid.
onjuiste of verkeerde voorstelling.
misinterpret [nisintbprit] misctuiden,
misrule [nisriil] wanorde,verWarring,
verkeerd uitleggen.
tumult; wanbestuur.
misinterpretation [inisintivriteiSdn]
amiss ['uis] sb (ine)juffrouw; the
misduiding, verkeerde uitlegging,.
Smiths, the c,es Smith, de (jonge)
misjudge [misci3Dd3] vt verkeerd bedames Smitn; a pert N , een nutje.
oorcleelen ; vi veroordeelen.
[iris] vt missen, misslaan, mismiskick [miskik] ketsschot.
loopen ; verzrainen (v. school, lessen of
mislay [mislei] op een verkeerde plaats
gelegenhecien);
uit-, weglaten (ook
leggen, verkeerd leggen, verleggen, zot_!1:
out); N one's aim (niark),misschiemaken ; it has got mislaid, het is
ketten;
zijn
doel
niet
treffen;
zoek (geraakt).
mislead [inislid] misleiden, bedriegen. sell; fig geen effect hebben; c ■-, one's
footing, uitglijden . cv one's road (the
mislike [inislaik] zie dislike.
way), verdwaleu ; I Ned seeing you,
mismade [inismeid] verkeerd gemaakt
of geschapen; Cmismaakt. ik heb u niet gezien; vi 8: va inissen,
siecht
bemiswerpenonisschieten;
(de school) vet - mismanage [mismanid3] vt
heeren of besturen, verkeerd behandelen zuimen; be c,ing, er niet zijn, weg
of aanpakken, zijn; vermist worden ; sb misslag,
[nismaiti4Inai ► t] stool, inisschot, poedel ; P geniis; a
mismanagement
is as good as a mile, half mis is
slecht beheer of bestuur, wanbeheer;
heelemaal mills, mis is mis, al scheelt 't
verkeerde regeling, verkeerd optreden,
nog zoo weinig.
aanpakken of inanaravreeren.
mismatch [nismatS] verkeerd pares; missal [nasal] RK missaai, misboek.
[misa-PrvS] gsk groote
missel-thrush
inesallieeren.
lijster, mistellijster.
misname [mistieim] verkeerd (be)noe[mis-faia]
ketsschot.
miss-fire
men, een verkeerden naam geven.
misnomer [nisnounia] verkeerde bena- misshapen [mis-Seip'n] mismaaktonisvormd,
wanstaltig.
ming, ongelukkig gekozen naam; X,
by a N, called..., ten onrechte (abusie- misshood [mislaid] meisjesjaren.
P zie missionary.
missi
velijk) ...getioemd.
misogamist [moat-, misogamist] vijaiid missile [misail, misil] aj werp...; sb
werptuig, projectiel
van het huwelijk.
misogamy [mai-, inisoganii] atheer van mission [miSan] zendingo, missieo; gezantschap; boodschap; roepiug ; zenhet huwelijk,
ig s...
dingspost ; als aj zenditR
misogynist [mai-. misoci3inist] vrou[iniSanari] RK iissionaris;
n
missionary
wenhater. [haat.
misogyny [mai-, inisod3ini] vrouwen- zendeling.
missus.
misplace [mispleis] verlceerd plaatsen missis, P zie
missish [inisiS] jongedamesachtig,
of aanbrengen, misplaatsen ,2 .
misprint [misprint] vt verkeerd (af). Missisippi [misisipi] Missisippi,
Miosouri
[inisfiri] Missouri.
drukken; sb drukfout.
'noes, ratjetoe.

misimprove Einisimprilvj misbruiken;

i

missive
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missive [misiv] aj zend.,.; were...; sb mistranslation [mistransleiSan] verkeerde of fotitieve vertaling.
missive. zendbrief.
mistress [tuistris] heerscheres, gebiedmisspell [iris-spel] verkeerd spcllen.
ster, meesteres; huisvrouw; onderwijmisspend [inis-spend] besteden, verzeres; geliefde, minnares, maitresse;
keerd of nutteloos verkwisten.
juffrouw (in burgerkringen); mevrouw,
misstate [mis-steit] verkeerd of onjuist
altijd geschreven Mrs. en uitgesproken:
voorstellen, ontiatiwkeurig vermelden,
misiz; Mrs. Watson, Mevrouw W.;
verdraaien.
the r, of the house, de huisvrouw;
inis-statement [mis-steitniant] verkeershe
is v of the subject, het onderde of onjuiste voorstelling (opgave), onwerp meester; c, o1 herself, haar eigen
juistheid.
bans ; zich zelf ineester.
misstep [mis-step] misstap, verkeerde
mistrust [mistrust] vi wan-, mistrottstag; faux pas (v. e. meisje).
wen; Met vertrotiwen; sb wan-, inismissus [misas] P (moeder de) vrouw;
trouwen.
the cv , mijn mevrouw (in den mond v.
mistrustful [mistrustful] wantrouwig.
dienstboden).
misty [misti] mistig, beneveld.
missy [nisi] F juffie.
nevel; be in a
misunderstand [nisviidastand] tnismist [mist] sb
beneveld zijn; de kluts lcwijt zijn;
verstaan, veric'eerd of niet begrijpen.
Scotch een motregen ; vt benevelen. misunderstanding [uisvmdastandiri]
misverstand, ge-, verschil.
mistakable [nisteikabl] dat men vermisusage [misjilzid3] verl< eerd gebruilc ;
keerd kan opvatten.
mishandeling.
mistake [inisteik] vt misverstaan, verkeerd verstaan,ten onreclite aanzien (voor Imisuse [misjilz] vt misbruiken; mishandelen.
. for); zich vergissen in ; they are easily
men kan ze gemakkelijk verwisselen; 2 mistise [inisjiis] sb misbruilc.
mite
[malt] mijt, made; penning; klei,
ontuiskenindications not to be c.n
nigheid, ziertje; pewter, dreumesje; F
hare aanduiclitigen; vi zich vergissen;
worm; contribute one's cv , oolc een
in speaking, zich verspreken ; sb
steentje bijdragen; the widow's ,^•', 3
vergissitig, dwaling.,, font, misgreep ;
het.petthingslce der weduwe ; not a
misverstand ; by (in),,, bij vergissing;
geen zier, P geen zierempje.
be tinder acv , zich vergissen, het mishebben ; and no P daar knit je mithridate [mijnicteit] tegengif .
mitigant
[mitigant] verzachtend.
donder op zeggen ; n.., and no
mitigate [mitigeit] verzachten; leiiivan je welste, een echte ..; now
gen; cvd. goedaardig (v. ziekteaatival).
versta me nu goed, also we elkaar
goed begrijpen ; that's your (,), F mitigation [mitigeiSen] verzachting;
leniging.
daarin debt gij het trims.
mistaken [misteilen] kwalijk verstaan, mitigative [mitigeitiv] verzachtend.
mitigatory [mitigeitari] verzachtend.
verkeerd begrepen, verkeerd, fontief ;
mitre [maita] sbbisschopsmitts; mijter;
inisplaatst;
5' verstek, hock van 45 0 ; vt den inijter
mistakenly [uisteikatili] bij vergissitig;
in 't verstek werken.
opzetten ;
verkeerdeliik.
mister[mista] sb geschreven Mr., tnijn- mitre•block [mails-blob] 4R■ verstelc.
heer, de Heer; F' bans ; vt net mijnheer mitred [maitad] getnijterd.
mitt [trait] zie mitten.
aanspreken, miinheeren.

mistertn Emistiim] verkeerd noemen.
tnistimed [inistaimd] te onpas, te kwader tijd komencl, niet opportnun, mispkiatst,

mistiness [mistinis] misti gheid, nevelachtigheid.

mistletoe [tniz'Itou; mislton] marentak,
vogellijm.
mistook [inistuk] verl. deelw. van
mistake.
mistral [mistral] mistral(wind).
mistranslate rinstratis! cit] verkeerd
foutief vertalen.

mitten [tilit'n] want; mitaine; get the
F den bons kriigen, een blauwtje
F den hoes
loopen ; give one the
seven, een Watt wtje latest loopen ; band•

le without mss, flink aanpakken , .
mittitnus [mitimos] bevel tot gevangenzetting of tot (terug)zending van de
stukken ; S rechter.
mitts [mits] mitaines.
citify [maiti] vol miiten of infidel(
mix [mils] vt mengen, vermengen ; aaninaken (salade); rte. the cards, wasschen ; cv up, dooreen-, verinengen;

mixed

413

moderate

(met elkaar) verwarren; c, one up in ongestadigheid; grauw, gespuis,
it, iemand in iets betrekken ; ;, ed up peupel.
with, vermengd met ; betrokken bij ; mobilization FinoubijizeiSdni X mobilisatie.
in the
vi zich (laten) vermengen;
mobiliseere,
best society, verkeeren;e, with, ook mobilize [noubilaiz]
mob-law [:nob-f61 voikspistitie.
onigaan inet; sb inengsel.
mixed [nikst] ge, verniengd, genie- mobocracy[mobokrasi]cieheerschappij
van het gepeupel.
leerd ; F suf ; beneveld, in de forum.
mob-rule [mob-rill] zie mobocracy.
tnixen [miksan] prey inesthoop.
motoromni bus.
inix-max [miles-maksi mismas, merge'- mobus [moubvs]
moccado [inokadou] moqtfette.
moes, allegaartje.
moccasin [mokasin] Indiaanschschoeimixture [inikstSa] mengsel.
set, sanciaal.
mix-up [ ► iks-pp] mengehnoes, verwar.
Mocha [moulca] Moicka ; Mokkakoffie,
ring.
mix-max.
mock
[mok] sb bespotting, spot, voormizmaze [mizmeiz] zie
werp van bespotting, ; ((bespottelijkei
bezaan(mast).
miz(z)en [niz'n]
bezaans. nabootsing; make c, at, make (a)
miz(z)enmast Einizinmasti
of, den spot drijven net ; crj valsch,
mast.
onecht, nagemaakt ; zoo(,!,enaamd, aanbezaan.
rniz(z)ensail [miz'nseil]
miz(z)ensheet [iniz'nSit]
kruisschoot. genomen, huichelachtig, ironisch ; vt beniz(z)enshrouds [miz'llSraudz] 0 bespotten, spotten mett2 ; bespottelijk mazaanswant.
ken, voor den gel( houden, spottemc ,
bezaanstag.
miz(z)enstay [iniz'nstei]
naapen ; vi spotter.
miz(z)entoptnast [miz'ntopinast] 0 mocker [moka] spotter, F spotvogei,
kruissteng.
Q bedrieger.
miz(z)entopmaststay [miz'ntopmast• mockery [molcari] spotternij, spot, be.
kruisstengestag.
spotting,
paskwil, farce.
stei]
miz(z)entopsail [miz'ntopsesl] 01cruis- mock-fight [molt-fait] spiegelgeveclit.
mock-heroic [molt-hirou-ilc],c ,.poetn,
zeil.
miz(z)entopsailyard [niz'ntopseiljad] I komisch heldenoicht.
mocking-bird Emokil-bird] ga,, spotkruiszeilra.
bezaansra.
vogel.
miz(z)enyard [niz'njad]
vi mot-, stofregenen 11
mock-moon [mob-nifin] bijmaas.
mizzle
boerenS uiticnijpen; sb mot-, stofregen.
mock-orange [molc.orind3]
mottig, clruil(er)ig.
jasmijn.
mizzly
mnemonic [slitnonik] aj mnemonisch, mock-poem [molt-pouim] spotgediclit.
mnemotechnisch; sb in : c,s, geheugen- mock-prophet [mok-profit] valsche
ltno [moll] ad SH meer. [leer. profeet.
mock-sun [mob-son] bijzon .
'into [mon] F zie nzonzent.
Moab ['nowt)] B Moab; S damestul band- mock-turtle [mole-tiA'1] nagemaalcte
Moabite [mouabait] Moabiet. [hoed.
schildpdsoep.
moan [mono] sb gesteen, gekreun, ge- mock-velvet [mob-retell] mokfluweei,
S zieke;
kerm, geklaag, gejammer;
een soort trijp.
vi ste(u)nen, '<rennet], bermen, jamme- modal [moudal] formeel, modaal, van
ren ; vt betreuren, bejamtneren; c, out, wijze.
modality [modaliti] modaliteit, wijze
krennen.
moat [inout] sb (lcasteel)gracht; vt met van zijn.
een gracht oingeven (ter verdediging), mode Einoudi mode; modus, vorm,wijze,
toonsoort.
mob ['nob] sb grauw, gespuis, janhagel, manier ;•
gepeupel; canaille; samengerotte hoop, model Eniodalj sb model, voorbeeld ;
vs
mat, patrijs ; aj model...; vt
een
boel
;
hinderlijk
toonbeeld
;
troep, bende ; F
volgen of of ringen (van het gepeupel).
modelleeren, boetseeren, (naar e ven voorsnobbish [mobiS] canailleus, callable..., beeld) vormen ; c, after (on, upon),
vormen of regelen naar..., tot voorbeetd
oproerig.
mob-cap [mob•kap] mopmuts, neepjes- nemen.
[modala] vormer; modelleur,
modeller
kapje.
boetseerder.
mo-bike [mon baik] F motorfiets.
mobiei.
modena
[moudina]
Modenapurper.
mobile rinotibill bewegelijk, X
mobility [mobiliti] beweeglijkheid ; 'moderate [snoclarit, modarat] crj inatig,

moderate
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molest

geivatigd, gemodereerd ; middelmatig; ' moffussil Dnofiksilj El de binnenlanden,
de provincie.
sb in : the m/s, de gematigden (in de
Mogul [mooil] sb Mongool; the Great
politiek).
2 moderate[modareit]vtmatigen,tempe , cv, de Grootmogol, de groote Mogol ;
aj Mongoolsch ; ce, breeches,(Indiselie)
ren, sullen, doen bedaren ; C presideeren;
vi zich matigen, bedaren ; C presideeren. slaapbroek.
moderateness [moclaritnis] matigheid, mohair [mouhea] Angorawol, mohair.
Mohammed [moliamid] Mohamed.
gematigdheid ; middelinatigheid.
moderation [modareiSan] matiging, Mohammedan [mohamidan] Mohamedaan(sch).
tempering ; matigheid, getnatigheid ;
,g4 tweede candidaatsexamen. Mohammedanize [mohamidanaiz] ismaat
lainiseeren.
moderator [modareita] matiger ; ternperaar, demper, regulateur ; voorzitter, Mohawk [moultok] Mohawkindiaan.
!eider (van vergadering); examinator of Mohican [mohikdn,mouilcan] ajMoliicandidaat voor moderations; president kaansch; sb Mollikaan.
aristocratische
Mohock [noullok]
van het triposlexamen (Cambridge).
modern [inodan] aj modern, van den nachtelijke straatschender (in de 18de
eeuw).
nieuw(er)en tijd , nieuw, hedendaagsch;
the (N., side,Z de natuur wetenschappe. nsohur [moulti)] Elgoudstuk ± 24 gld.
lijke richting, de H.S. S. valcken; (ook moidore [moicico] Portugeesch gond,../-side subjects genoemd); sbiemand still( van ± 16 gld.
moiety [moiati] helft, aandeel.
van den nieuwen tijd.
modernism [modaniz'in] modernisme moil [moil] vi bevlekken, bestnetten,
bezoedelen ii vi sloven, zwoegen, zich
(ook rationalistische richting in de RK),
modernist [moclanist] modernist. moir [nweig] moire(stof). Lafsloven.
modernity Emadisimitil modern karakter, moist [moist] vochtig, nat ; cv sugar,
modernistne.
basterdsuiker.
modernize [inotianaiz] moderniseeren, moisten [nois'n] vt bevocht(ig)en ; vi
in een modern !deed steken, steer of weer
vochtig worded.
nieuwerwetsch maken.
moistness [moistnis] vochtigheid, klamheld.
modest [modist] bescheiden,
eerbaar ing,etogen.
moisture [inoistp] vochtiv,heid, vocht.
mod sty [itodisti]
bescheideniteicl, moke Emoul(1 5 ezer2 ; neger; muzikale
clown.
eerbaarheid, ingetogenheid.
modesty-piece [iwdisti-pis] kanten molar [uoulo]ajmalend; sb maaltand.
borstdoekje of stuk (aan den hats van molasses [malasiz] suikerstroop.
een lage japon).
mold [mould] zie mould.
modicum [inodikam] weinigje, ziertje ; Moldavia [itoldei via] Moldavie.
F armoedje; a ce., of good, tuttel goeds. Moldavian [moldeivian] ajMoldaviscli;
modifiable [modifaiab'l] dat gewijzigd sb Moldavier.
kan worden, voor wijziging vathaar.
moldwarp [mouldwQp] Si/ mot,
modification [modifikeiSan] wijziging, moldy zie mouldy.
verandering; beperking, matiging, vet.- mole [mut] sb mol Ij havendam,-hoofd,
zachting.
pier 11 mola, maankalf moederviek; tit
modifier[tnodifaia] wijziger; beperkend
ondergraven.
klomp-, maanbijwoord.
mole-bat [In° ul-bat]
modify [modifai] wijzigen, veranderen,
beperken, tnatigen, verzachten.
mole-cast [moul-kast] molshoop.
modish EtnoudiO modisch, fatterig.
;lardmole-cricket [inoul-krikit]
modishness [moudiSnis] modezt ► cht.
lcrekel, veenmol, NI andjing tarsal
modist [moudist] modebeer, fat.
molecular [moulekjula] moleculair.
mods [modz] S zie moderations.
molecule [molalcjill] molecule, stofdeel.
modsman [modzman] candidaat voor mole-hill [moul-hil] molshoop.
[tje.
het mods-examen.
mole-rat [inoul-rat] blindmol.
modulate Emodjuleiti J moduleeren. moles [uoulz] F zie moleskins.
modulation Emodjuieic,,,i1 e1 nodula- mole-skin [moul-skin] mollevel; mote•
tie, stentbuiging.

module [modjul] model ; modulus.
®tnoe [itou] ineer(der).

shine; ca,s, broek van nioleshine.

molest [nulest] tnolesteeren, overiast
aandoen, lastig

molestation
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molestation molasteiSan] molest ( atie),
[

monandrous

money-order
[monandras] zie mon-

andrian.
overlast
monarch [ntottak, atooak] koning,
mole track [moul trak] tnolsg ^ ng.
mole trap [ritoul•trap] mollenval.
koningin; (al leen)lleersclier, monarch;
Moll[n:ol] F verkorting v. Mary, Mie(tje).
monarchpaardertboon ; S sovereiyz.
mollification [InolifikeiSan] het week monarchic [inanakik], monarchical
of murw Inaken, verzaclltieg.
[-al] utonarcltaal, eenhoofdig.
mollify [a:olifai] week of iliurw waken, monarchy [ntonaki]alleenheerschappij
verzachten ; fib veruturvea.
eent:oofdige regeering ; monarchic.
mollusc [ntolvsk] weekdier.
monastery [ntonastari] (manuen)klooster.
Molly [moli] F zie Moll.
monastic [Ioonastik] ktoosterlijk; icloos•
'molly [wolf] F Jan Hen.
'molly [a:oli] El tuinatan, NI kebon.
ter...; sb kloosterling.
molly-coddle [utoli•kod'l]sb F Jan Hen; monastically [ntottastikali] of kloosmoederskindje, papkindje, jongejuf•
terlijk; als een Inonnik.
frouw ; vt vertroeteleti.
monasticism [mottastisiz ' m] kloosterso'ezen, -lever.
molly. man [ntoli-man] zie tnolly-coddle.
Monday [nrvndi] Maandag ; Slack ,
Moloch [tnoulok] Moloch.
melt.
t»olteti [moult'n] ver[, deelw. van
de Maandag na Paschen; de eerste
(Maan)dag tia de vacantie.
Molucca Islands [ntalvka ailaudz]
monde [world] wereld ; rijksappel.
Molukkeii, de Specerij•eilanden.
Moluccan [Inalnlcan] a] Moluksch, van monetary [mvnatari] getdelijk; Taunt...
de Molukken ; sb bewoner van de Mo. monetize [mvnataiz] aanmuriten.
lukken.
money [anal] sb geld; account,
Moluccas [malvkaz], the cv• de Mo- reken ► nunt; there 's no cv in it, F er
is niets aan to verdienen ; what's the
tukken of Specerij-eilanden.
r'. ?, F wat kost het ? hoeveel is lief erItnoly [motlli]
wilde look.
tree? you're not every body's (evemoment [t nousnant] wontent a; oogeriblilc; gewicht, belang; the (very) cs.'I
ry man's) cv, je valt ilict bij ieder•
een in den sntaak ; that's not my r,
heard of it , op het oogenblik dat...;
F dat is nlets voor mij, daar tnoet i lc
this c., eert utinuut geleden, daar net ;
aiets van liebben ; he's the man for
at (on ) the cv, op dat oogenbiik ; oogenmy c.^ , F hij is Inijti man; it's,„like
blikketijk, dadelijk; of great, little c i,
eating (o), P ltet halo er in; c% makes
van groot, weinig belang; to the cv,
the mare to go, lset geld is de ziel
op de n iuuut af.
van de negotie; get one's (solid)c."s
momentarily [ moumantariii] ieder
oogenbiik.
worth, waar voor zijn geld krijgen ;
momentary [ tnoumatttari ] van een be out of c.gy, stecht bij kas zijn ; vt
niunten ; in geld omzetten ; ( van gels!
oogenbiik; kortstondig.
voorzieti.
momently [moumantll] ieder oogenbiik; voor een oogeiiblik.
money-box [mnni•boks] spaarpot.
momentous [ ► noumentas] gewichtig, money-broker [mvni•brouka] geldutakela^r, •wisseiaar,
van belang, beteekenisvol, noodlotzwan.
money-changer[Invtti-tSeind3a] wisseger.
laar.
momentum [inournentam] 5 moment;
money-dropper [mvni-dropa] S kwartvoortstuwende kracht.
momma , mommer [moma] Am mama. jesvitiler.
Moans [inournas] Motnus : de god van moneyed [mnnid] rijk bemiddeid; geldelijh, geld...
den spot.
Judas•
monac(h)al [inonakal] kloosterachtig, money-flower [mvni•fiaua]
penning.
klooster...
monachism [ monakiz ' m] kloosterleven, money- grub(ber) [mvni•grvb(a)] geld.
wolf,schrape.
wezen.
monad [monad] monade, ondeelbare moneylender [mnni-lenda ] geldscitie.
ter.
ee:heid.
een. t„oneyless [ si intIts] geldeloos.
monadelphous [monadelfas]
geld•
mottey•marlcet [wvni-tnakit]
broederig.
its ri:t, tottdsea mark t.
monandrian [nrot:andrian]
eeuman.
nig, net een tneeldraad.

money•order [tttDrti•Qda] postwissc`.

money-price
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monopolizer

money-pricejl aDni-praisi geldswaarcie. monkey-puzzle(r) rinDrIlci•pvel(o)]
araucaria.
money-spider. [inDni-spaicia] geltikmoney•spint. er [inpui•spino] I spinne- monkey•spanner [inoilki•spaita] , Engelsche sleutel.
tje iemand .lie geld als water verdient;
ook zaak, v aarmee geld als water ver- monkey-trick [mptilci-trilc] apenlcuur,
apenstreek.
diend wor it.
money-taf.er [muni-teiko] cassiere; monkey-wrench [minlki•renS] 5 Engelsche sleutel.
kashoude:.
moneywort [mpnivtibt] A penning- monlcitood [inurilchudl monnikschap,
monnikendom.
kruid.
monger 7inDua] handelaar (nu alleen monkish [tnimlciS] monnikachtig ; monnon id ken...
in sament tel
I. monmonlc's-hood [mptiks-hud]
Mongol [morigol] Mongool(sch).
nikskap; 2. Wilde ridderspoor.
Mongolian [itotwoulian] aj Monmonk's latin [mprlks-latin] monnikengoolsch ; Si - Mongool
icii•
mongoose Dnorlgils, mptigils]
ntumon.
&
sb
bas•
mongrel
taard ; aj vast gemengd ras, bastaard.
'tnongst nizoilst] zie atnottf,rst.
monism Ti'moniz'ni] monistne.
monition [moniSan] vernianing ; waarschuwinl:, wenk.
monitive [monitiv] zie admonitive.
monitor , :inonitaj vermaner, waarschu-

latijn.
Monmouth [munina];.] Monmouth,
monocephalous [motiosetok;s] A een-

lioofdig.
monochor•
diutn klanlcineter voor intervallen.
monochrome [monakroinn] schilderij
if de tinter van een kleur geschil-

monochord [monalcpcl]

derd.
monocle [Inonalel] oogglas (voor een

oog) : monocle.
inonitor (oudere leerling in een
suer;
school, die op de jongeren toezicht L monocotyledon[monolcotilidan] eenzaadlobbige plant.
'touch* 0 monitor (oorlogschip).

monitorial [monitcri11] vermanend ; monocracy [manokrasi] eenhoofdige
regeeriug, alleenheerschappij.
waarschum end ; monitors..,
monitory [nionitari] vernianend; waar• monocular [manolcjula] eenoogig, met
schuwend.

monk [nivr11.-.] monnik; S klad (bij
kers).

een oog; voor een oog.

monoecious [moniSias].
eenimizig.
monody [monadi] eenstemmig gezang ;

,Inintlkari] monnikenleven, lijkrede ; klaaglied, treurdiclit.
monnikendJin, -wezen.
monogamist [monogamist] voorstander
sb aap , ; apekop
van het eeninalig liuwelijk.
monkey
(scheldwot , rd); 'R; ramblok, juffer; water- monogamy [manogami] huwelijk met
(opschepen);,,S sore van
een vrouw.
pint ;
x. 500; ge: (have) one's r, tip, F woe- monogram [monogram] naatncijfer
dend wor, en (zijii), den duvel in krijgen monograph [monagraf] mottogi a phi e.
(hebben); put his r, up, het land op- monolith [monalij,] zuil uit een steel].
(with a long tail) on monologue [monolog] alleenspraak.
jagen ; hr .ile a
a hous'L, een Itypotheek op eeti huis monomania [monameinia] monomanie.
hebben vt naiipen ; vi
with a grin, monometallic [monomotalilc] in
net eet geweer liggen (staan) morresystem, enkele standaard.
er net zijn vingers aanzitten.
monopetalous [monapetalas]
een.
bladig, vergroeidbladig.
monkey- -board [nint3lci-b9d] conduc•
teurssta.-:nplank van een omnibus.
monoplane [monaplein] eendekker
monkey-bread [mDtlki•breci] aped• monoplanist [inanoplonist] eendekker•
vliegenier.
broodl000invrucht.
monkey-cup [inntlki-lcvp] A beker• monopolist [monopolist] houder van
een monopolie.
plan
mon4ey-ilower Lnul.otlki•flatiol
minm- monopolize [Inatiopolaizi nionopoli•
lus, ninskusplant.
seeren, zich het monopolie verzeken van;
trion'Aeyism Dni)10;i•iz'in] aapachtig•
(alleen) in beslag nemen, beslag
heft ; aperij, apenstreken.
get op.
inon'keylacket ptiffptiki-d
ina• monopolizer [manopolaiza] die een
mon w vest.
troz:nibuis ;
monopolie heeft.
monkery

monopoly
monopoly [manopali]
alleenhandel.

mop
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moodiness [mildinis] humeurigheid,
gemelijkheid.

mono-rail [monou-reil] spoorweg met , moody [iniidi] hunieurig, gemelijk;

, droevig, somber gestemd.
monosyllabical [monasilabikal] een- moon [Infin] sb maan ; ®& P maand;
lett ergrepig.
once in a blue ,,,,, een enkele keer;
monosyllable [uonasilabl] ednletter- till the blue c,, zoolang de kernel
blauw ziet ; vi droomen, zitten stiffen ;
grepig woord.
monotheism [monal)i-iz'in] geloof aan vt in : c, away one's time, zijn tijd
verdroomen.
een god.
monotone [monatoun] eentoon ; edit- moon-beam [mint-biro] maanstraal.
t onigheid.
moon-calf [mini-leaf] mola, maankalf;
uilskuiken.
monotonous [manotanss] eentonig.
monotony [manotani] eentonigheid.
mooner [inlina] droomer, suffer.
Monroe [mpnrou, insitrou] Monroe.
moon-eyed []nun-aid] maanoogig, bijMons []nouns] Bergen (in Henegouwen). ziende.
moonless [miinlis] zonder maan.
monsoon [monsfin] moes(s)on.
monster [nonsta] monster', gedrocht. moon-light [min-fait] sb maanlicht,
monstrance [nonstrans] RI(nionstrans. inaneschijn ; S gesinokkelde jenever ; als
monstrosity [monstrositi] monsterachaj : maanlicht..., maan...; c, lamp, schetigheid, wanschapenheid, gedrocht(elijknierlamp; do a c, flit(ting), Sc met
heid), monster(achtigheid).
de Noorderzon vertrekken; vt 1r 's nachts
monstrous []nonstras] aj monsterach• overvallen, aanranden of leegstelen.
tig (groot), Nv a ii s c li a p e ti , gedrochtelijk, moon lighter [man-laits] Ir bedrijver
afschu welijk, monter...; ad C zie
mon- van nachtelijke schenclerijen tegenover
strously.
de pachters die in het zwarte bock der
monstrously [monstrasli] monsterach- Land League stonden.
tig, gedrochtelijk; F -. verschrikkelijk, moonlit [militia] door de Liman vervreeselijk, erg.
.Licht, maan...
Montague [titontagjtl] Montague.
moonshine [utInSain] maneschijn; fig
humbug, lak ; S gesmokkelde jenever.
Monte [monti] F Monte Carlo.
monte [nionti] Spaansch kaartspel (met moon-struck [milin-stryk] maanziek.
45 lcaarten).
moony [inilni] maan...; droomerig.
monteith [inatifil)] punchlcom.
Moor [mils] Moor, Moriaan.
Montenegrin [montanigrin] aj Monte- 'moor [mita] sb hei(de).
negrijnsch; sb Montenegrijn.
tInoor [mita] vt 0 vasttneeren, vastlegMontenegro [montanigrou] Montene- gen, vertuien.
taro.
moor-cock [mug-kolc] lex korhaan.
montero [nontiron] jager; jagerspet. Moore [mita; moza] Moore.
Montgomery [nan(t)gv ► nari] Montgo- moor-game [mila-geint] korhoenders.
tnery.
moor-hen [mita-hen] ids korhoen.
month [mvnj)] tnaand; a c., of Sun- moorings [milritlz] 0 meertros; lig[plaats.
days, F een eenwigheid.
Moorish [nturiS] Moorsch.
monthly Emaniplij aj & ad maande- moorland [miisland] heide(grond).
lijks(ch); sb maandschrift, -blad.
moory [mild] heideachtig.
Montreal [montriol] Montreal.
moose [tubs] 44 Amerikaansche eland.
monument [itonjumant] monument, inoosoo [musil] P mesjeu.
gedenkteeken, -steel], graftombe; the moot [milt] sb dispuut (in dispuutcolMonument, gedenkzuil in Louden ter lege); aj betwistbaar; vt bediscussieeren,
in debat behaudelen, disputeeren over,
herinnering aan den grooten brand var.
ter sprake brengen; cs., about, rucht1666.
monumental [uonjumental] monu men- baar oaken.
taal; a c-.., ass, F een kolossale ezel.
moot-case [mat-Iceis],c,point [-point]
twistzaak, twistpunt.
moo [mu] loeien (v. koeien).
mooch EinfitS] S vier stil van door gaan ; hmop [mop] sb stokdweil, zwabber 2;
prov sinkjes draaien, vagabondeeren ; vt on the mi, S aan den zwabber ; he is
S op den kop tikken.
all mds and brooms, S hij is „kanon";
mood [mild] stemming, luitn ; wijze ; vt dweilen, zwabberen, afwisscheit ; c,
wijs (v. e. werkwoord).
up, optiemen 2, opdweilen, opgeven;;
Eugelseli,
e'en rail.
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fig opslorpen, in zich opnemen; opvangen (v. draadlooze berichten).

Morris-dance

(.0, des te tneer; no cv, niet meer 2,niet
larger, (ook: stood).

'mop [mop] vi gezichten treklcen (ook: Morea [moria, maria] the m.,,Morea.
and mow); sb .mis and mows, moreen [Inorin] woldaniast.
morel []Morel] morel, zure kers II zwargrimassen.
mope [moup] vi druilen, suffen; vt in: te nachtschade fl rnorille, morielje (eet(..• away one's life, zijil Leven vet, bare paddestoel).
oneself to kniez,vrdom;yc morello [morelott] morel, zure kers.
death, F zich flood kniezen,zich zitten moreover [invouva] daarenboven, bo(0

verdommen.

vendien.

mop-head [iuop-hed] raagbol, pruik Moresque [noresk] aj Moorsch; sb
mopish [inottpiS] druilerig. [(haar). atabesk.
moppet [nopit] popje (v. lappen ge- morganatic [incoganatik] morganatisch,
maakt).
[mop-stile] zwabbersteel;
F sukkel, stoethaspel, sul.
moraine [Inorein] moraine; ophooping
van gletscher• of bergptiiii.
moral [moral] aj moreel, zedelijk; zedelcundig, zede(n)...; sb zedeles, zedeleer,
moraal; F eveiibeeld; S zel,erheid, uitgemaakte zaak ; X 1 brood-zak ; c ■is,
zeden ; his (.0, zijil zedelijk gedrag.
morale [moral] X het moreel (der
troepen).
moralist [noralist]zedentneester,zedenprediker, moralist.
morality [moraliti] zedenleer, zedelijkheid, zedelijk gedrag, moraliteite (ook
sinnenspel).
iatoralize [moralaiz] moraliseeren, een
zedepreek !louden voor (over), zedelessen
zedelijk verbeteren.
moralizer [moralaiza] zedenmeester,
zedenpreker.
morass ['floras] inoeras.
Moravia [moreivio] Moravie.
Moravian [inoreivian] aj Moravisch;
sb inwoner van Nioravie; Hernhutter.
morbid [mebid] ziek(elijk), zielcte...
morbidity [mcbiditi] ziekelijlcheid;
ziektetoestand, ziektecijfer.
morbific [ingsbifik] zielcte...; (%)matter,
ziektestof.
mordacious [In9deiSas] bijtend 2.
mordacity [inpdasiti] bijtendheicr.
mordant [nciant] of bijtend, scherp,
sarcastisch ; sb beits(middel), bijtmiddel;
hechtmiddel (ont te vergulden); vt beitsen.
more [mop] meer, meerder; not.., any
niet sneer, niet weer; some(,), nog
meer; nog wat; one (.0 glass, log een
glas ; one word (.0, nog een woord;
and cv, (al) meer en meer, hoe Langer hoe
meer; (%) or less, min of meer ; we hope
to see c, of you, je, a meer te zien ;
once (.0 nog eens; the the
hoe
meer..., 'des te meer...; so much the

mop-stick

met de linkerhand.
morghie [inegi] El ajaln : kip.
moribund [moribvitd] al zieltogend,
stervend ; sb op sterven liggende.
morinel [inerinel]
zie dotterel.
morion [merlon]
stormhoed.
Morisco [moriskou]. aj Moorsch ; sb
(Spaansche) Moor; Moorsche taal; zie
ook Morris-dance.
morish [IneriS] in : taste cv, F naar
meer smaken.
Mormon [nemon] Mormoon.
morn [1119n]t morgen, morgenmorning pneniti] stond, ocilteild;
voormiddag ; of a(.0 smorgens.
morning-call [menig-kol] . ochtendvisite; X reveille.
morning-coat [inenig-lcout] jaquet(jas).
morning-gown [nenig-gaun] sjam berlock ; ochtendjapon, peignoir.
morning-paper[menitkpeipa]ochtendblad.

morning-room[in2nig-ru n s]huiskamer.
morning-service pnenirksi)vis] vroegdielist.

morning-star [inonig-sta] morgenstero.
morning-twilight
[menig-twailait]
morgenschemering.

Moroccan [marokan] aj Marokkaansch;

sb Marokkaan.
Morocco [Inarokou] Marokko.
morocco [marokou] inarolcijn(leer),
morose [morons] gemelijk, knorrig.
moroseness [morousnis] gemeliikheid
knorrigheid.
Morpheus [inefifis] Morpheus.
morphia [11121 15], morphine [InTfin]
morphine.
morphino•maniac [Inefinott-meiniak]
morphinist.
morphology [ni9foiad3i] A morpholomorpion [niepian] platluis. [gie.
morris [inoris] sb Moorsche dans:
boerendans; vi S er van door gaan.
Morris•dance [moris-dans] Moorsche
dans: boerendans.

419

morrow

mother

morrow [moron] volgende dag ; P 'nor- Moslem Dnozfam, musiitn1 aj Isiam;
gen ; on the cv den volgenden ochtend tisch, Mohamedaansch; sb islamiet, Ma.
,

of dag.

Morse [ugs] Morse ; Morsetoestel.
morse [tugs] walrus.
morsel [tngsal] beet, ()bete, brokje,
stukje, hap(je).

mort [mgt] halali kreet der jagers, als
het pert gedood is zalin in het derde
jaar it P een hoop, boel ; S vrouw.
mortal [rn2tal] aj sterfelijIc ; doodelijlc,
dood(s)...; a c, combat, een strijd op
seven en dood; a cv enemy,een dood•
vijaud; be in a c, hurry, een vreeselijke haast hebben ; a c, shame, een
eeuwige schande; any c, thing, (al)
wat gij maar wilt ; the whole c, time,
den godganschelijken tijd; ad
verschrikkelijk; cv certain, zoo zeker als
wat ; sb sterveling.
mortality [motaliti] sterfelijkheid;
sterfte; the bills of cv, sterftelijst.
mortar [tri9t,9] vijzel ; X mortier; 'nortel, metselkalk, -specie.
mortar-board [ingta-bcd] lcalkplank ;
vierhoekige Eng. studenteabaret.
mortgage [mggid3] sb hypotheelc; vt
(ver)hypothekeeren; vr cv oneself to...,
waarborgen ervoor instaan dat...
mortgage-bond [ricogid3•bond] Nfld.
brief,
mortgagee [inqgid3i] hypotheelchouder.
mortgager [Ingg,id3a] hypotheeknemer.
mortice zie mortise.
mortification [m9tifikeiSan] grievende
vernedering, beschaming, verootinoediging, teleurstelling; dooding des
vleesches, tuchtiging, kastijding ; of-,
versterving ; koudvuur.
mortify [neifai] vt vernederen, bescha•
men, verootnioedigen ; (het vleesch) dooden, tuchtigen, kastijden; het koudvuur
doen komen bij; vi of-, versterven; het
koudvuur krijgen.
mortise [niQtis]sb 41R, tapgat; vt inlaten
in elkander voegen net tap en gat.
morning [in2tliri] sterfwol.
mortmain [ingtmein] sb (goederen in)
de doode hand.
mortuary [mgtjuari] :aj sterf..., graf...;
sb begraafplaats; lijkenhuis.
Mosaic [mozei ik] Mozaisch.
mosaic [tnozei-ilc] aj mozaiek...; sb mo•
zaiek ; vt net mozaielc inleggen.
Moscovite [nroskdvait] Moscoviet ,

Moscovy [moskavi] Moscovie.
Moscow [inoskott] Moslcou.
Moselle [notizel] Moezel(wijn).
Moses [mouziz] Mozes.

hamedaan.

mosque [inosk] moskee.
mosquito [moskitou] muskiet.
mosquito bar[moskitou-bA]muslcietettgordijn, klamboe.

mosquito-craft[ntoskitou•Icraft]O slidmatioeuvreerende, kleinere, lichte vaar.
tnigen.

mosquito-fleet [moskitou.flit] b vloot
van snehnanoeuvreerende, kleinere, lidste vaartuigen.

mosquito net [uoskitou-net] zie mosquito bar.

moss [mos] sb mos II moeras ; vt met
mos bedelcken.

moss•clad [mos-klad] moss-grown

[mos-group] met mos begroeid of bedekt, betnost.
moss-litter [mos-lita] turfstrooisel.
mosso° [mosei] P Fransoos; dd „Mesjeu": Fransc ► e leeraar.
mossy [inosi] betnost.
heremoss-trooper [mos.trilpa] C____•_,.
den bandiet, struikroover (nit de 17de
eeuw).
most [moust] aj nicest, grootst ; cv people, de meeste menschen ; make the
c, of it, er zooveel mogelijIc partij van
trekker, woekeren met, exploiteeren;
ook : er must uit slaan ; zich to goed
doen aan lets ; (the) c, of the clay,
het grootste deel van den dag ; for the
c, part, meestendeels, grootendeels.;
at (the) cw, op zijn hoogst, hoogstens,
op zijn best; ad nicest; hoOgst, zeer;
bijzonder ; cv eastern, oostenlijkst(e);
c, flatteringly, erg of bijzonder vleiend;
c, learned, ook : hooggeleerd.
mostic [mostik] zie maulstiek.
mostly [motistli] ineest(a1), meestendeels.
mot [mot] stoot (op den boom) il S slet.
'mote [mout]sb stofje, ziertje ; SH smet;
the c, in thy brother's eye B splinter.
=Mote [inout] 1. kan, inag; t most ; so
c, it be!, het zij zoo!
3 mote [mout] vi F autorijden, auto-en.
motet [motet] is motet.
moth [mop] not ; nachtkapel, nachtvlinder; fig Icnagende worm.
moth-eaten [rnol)•it'n] van de mot op.
gegeten, door de not aangetast.
mother [rnv3a] sb moeder2 ; moer,
droesern ; X verdragend Engelsch 9.2
inch Icanon ; c, Carey's chicken,
stormzwaluw; Holy cv!, F lieve deugd
goeie geuade! every cw's son, van der
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eersten tot den laatsten (man)• does motor-man [mouta-matt] bestuurder
' zeg, (van elec. tram).
your c■-, know you're out, P
laat non naar je kijketi; go home to motor-spirit [nouta-spirit] benzine.
your cv, P je tante (op een zweefrelc) ! • motor-veil [mouta-veil] autosluier.
of pearl, parelmoer; cv of thyme, motory [moutari] bewegend, aandrijwilde tijm, moer; vt als kind aan- vend ; bewegings...; cv muscles, trekspieren.
nemen ; moedertje spelen over, verzorgen, zorgen voor ;
it, moedertjespe- mottled [mond] gevlekt, geaderd, gestreept, doorregen (v. vleesch), gemarlen• vi drabbig worden.
mother-church [Inuaa-tSINS] moeder- merd (v. zeep).
motto [motou] motto, zinspreuk, kenkerk.
mother-country [mvaa-lcvntri] moe- mouchey [nautfi]S anions. [spreuk.
'mould [mould] sb teelaarde, pootaarde ;
derland.
motherhood [nvaahucl] moederschap. grond; schimmel ; Croestvlek; vi bemothering Emp8arit3] moederlijk toe- schimmelen; vt met schimmel bedekken.
2mould [mould] sb (giet)vorm, m•trijs,
ziclit, inoederzorg.
mother-in-law [mpaar-in-16] schoon- mal ; F (stearin e)kaars ; fig type, stempel;
cast in the same cv, (van) hetzelfde
moeder.
(type), met hetzelfde S013 overgoten; vt
motherless [mnaalis] moederloos.
motherly [Hisioali] moederlijk, als een vormen; gieten (v. kaarsen); knedeo;
mallet], passtrijken; lijsten.
moeder.
mother-queen [ni/83-1cwin] Iconingin- mouldable [mouldabl] vormbaar.
'moulder [moulda] sb vormer.
moeder.
oulder [inouldaj vi vermolmen, vermother-tongue [nivaa-ttni] moederbrokkelen, verkrunnelen.
taal ; grondtaal.
moeder- mouldiness [tnouldinis] beschimmeldmotherwort [uDaa-wbt]
lieid enz., zie mouldy.
kruid.
moulding [mouldig] lijstwerk (aan
mothery [inuoarij drabbig.
net of vol motten.
deuren en vensters), lijst: fries.
mothy
motion [notrcan] sb beweginge, aan- mouldwarp EmouldwQpI niol.
drift ; voorstel, motie ; stoelgang ; vt wen- mouldy Emouldij beschimmeld; vet . ken, een wenic geven om te..., door een
molm(en)d, vergaand.
beweging of wenk te icennen geven dat..., moulinet [nalinet]
reepspil (v. e.
kaapstander); kruisrad, tourniquet.
bijv. c, him away(out, up &); vibewegingen maken, weaken.
moult [moult] viruien, verharen; ding
time, ruitijd; sb het ruien.
motioner [mouSatta] voorsteller (van
mound EinaunciJ sb wal, dijk, aardvermotie).
motionless [mouSanlis] bewegingloos. hooding, heuveltje rijksappel ; vt met
motive [moutiv] aj bewegend, bewe- een wal of dijk oniringen ; omdammen.
beweeg...• sb motiefo,(beweeg- 'mount [imwit] sb berg ; muis (v. de
hand).
grond, beweegreden; from cvs of delicacy, kieschheidshalve; vt motiveeren, 2 mount[inalit] vikliminen,(op)stijgen,
de hoogte ingaan, naar boven gaan, opgronden.
motley [flotli] aj bout, gemengd, ge- gaan, rijzen, optreicken (v. mist); c , up,
schakeerd ; sb narrenpalc.
stij gen ; oploopen (v. schuld); vt opgaati,
motmot [inotinot]
zie saw-bill.
oploopen, klimmen... op, opiclimmen,
moto-cycle [tnoutou-sailel] sb motor- beklimmen, bestijgen; een paard geven ;
fiets; vi op de motorfiets rijden.
te paard zetten, laten opzitten; opstel len,
motor [mouta]sb motor, beweger; drijf- inzetten, monteeren; opplakken (een
rad ; cirijfkracht ; beweegkracht ; als aj lanclicaart); opslaan (cell cliché) ; c , the
in: cL spring, drijfveer; vi (met of in
breach, zich in de bres stellen; cv a
een) auto rijden.
guard, de
gas-light, aanbrengen;
motor-bicycle [uouto-baisikl] motorwacht betrekken ; de wacht hebben (bij
fiets.
over); the ship cvs twenty guns, bet
motor-boat [mouta-bout] tnotorboot.
schip voert twintig stukken ; c, a wig,
motor-bus [ntouta-bvs] motor-omnibus.
J zich een pruilc aanschaffen of crop na
motor-car DnotAta-kal auto(mobiel).
I houden ; m., ed in gold, in good gevat;
rit (bij wedren); rijpaard, rijwiel;
motorcycle [tnouta-sailel] motorfiets
motorist [montarist] automobilist.
karton of monteering (voor een teeke-
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!ling); beslag (aan pijp, presenteerblad mouse-trap [,Haas-trap] mutzenval.
&),
moustache Dnustaf, m9stafj snor, knevel(baard).
mountable [mountabl] bestijgbaar, beklimbaar.
moustached [mastaSt] gesuord, net
knevels.
mountain [mountin] berg"; the Mountain, cleBergpartij; make :vs of mole- mouth rmauFsb nioncloonui I, bek; tnotthills, vats een mug eels olifant maken; I ding; my cv is out of taste, mijim
it was a co, off his bosom (mind), I smaak is bedorven; give cv, aanslaan
een pal{ van 't hart. (v. honden); give 0. , to, uitspreken,
I, beefniten, vertoiken; make c,s, (leelijke)
mountain-ash Duauntin-an
esch, ratelpoptilier ; 2. lijsterbes.
gezicliten, een scheeven mond trekker ;
moun-tain-cat [lnautitin-hat]
poema.
make one's
water, iemand doen
mountain-dew Ematintin-cijul (eclite)
watertanden; take the cv, het gebit
Schotsche whiskey.
op de tanden nemen ; he that sends
mountaineer [manntinia] bergbewoner.
c■is sends meat, kincieren zijrt een Lege!'
mondeling ; pass
mountaineering [mauntiniril] het
des fieeren ; by
bergbeklimmen.
from cv to cv, van mond tot mond
mountain-finch [mattutin-fief] oranjegaan; be in everybody's c,, overal
v ink.
besproken worden; op de tong rijden;
mountainous [tnattntinas] bergachtig,
over de tong gaan; the thing is in
berg...; heinelhoog, kolossaal.
everybody's cv, iedcr heeft er den
mountain-slide [tnauntin-slaid] bergmond vol van ; a horse with a fine
aan
storting.
zacht in den bek ; vt
mountain-tobacco [inauntin-tabakou] (het aas), in den mond nemen, ophappen ;
4,1 vaikruid, wolverlei. declatneeren, uitgalmen (ook: cv out);
mountebank [ntauntibatilc] kwakzal- fig aanblatfen ; vi declameeren, gaimen,
ver2 . gemaakt spreken; gezichten trekkers.
amounted [luatintici] to paard (zittend) mouther [tnamtod] (gemaakte) deciamarijdend ; co, police, bereclen politie;
tor, „schreenwer"; S slag op den mond
c, troops, bereden troepen ; well co., (bij 't boksen).
goed to paard zittend; net goede raj- mouthful [inatsPful mondvol.
dieren.
mouth-glass [tnauj,-gIcts] mondspiegel.
mounting Ematintim31 montage, 'non- mouth-organ [tnatti7-9gan] mondharleering, opstelling; X afluit ; montuur,
monica.
beslag.
mouth-piece [matO-pis] j moncistuk,
mourn [mon] vi treuren, rouvven (over
embouchure; jig woordvoerder ; S adfor, over); cv for (over), oolc : betreu- vokaat.
ren; vt betreuren, beweenen.
mouth-wash [matil,w6S] mondspoemourner [ingisa] treurende; rouwdraling.
ger ; chief cv, eerste rouwdrager in den mouthy [matmoi] den mond vol nemend,
lukstoet.
galmend, bombastisch.
mournful [ingtiful] treurig, droevig.
movable [ntilvabl] aj beweeglijk, bemourning [nigniqj droefheid, treurigweegbaar ; cv feast, veranderlijke feestheld ; rouw, rouwgewaad; deep (first,
dag ; c, property, roerend goed; sb
full) cv, voile (zware) rouse; half rvs, roerende goederenoneubilair; S
(second) cv, halve rouw ; in cv , in den
ledematen.
rouw ; out of cv, nit den rouw ; cv movableness [nisivablnis] beweeglijkheid, beweegbaarheid.
apparel, rouwgewaad, rottwlcleeren;
move [may] beweging; slag; zet; get
cv coach, rouwkoets.
a c, on, F promotie makes; know a
lmouse [mans] sb Innis; S buil (v. e.
slag), blauw oog.
c, or two, P niet rot zijn, van wanten
`=mouse [mauz] vi muizen vangen ; Saul.
weten ; make acv, zetten (bij 't spelen)
een zet does`'; van tafel opstaan (en
fete's, neuzen ; c, about, rondsnuffelen;
zich naar den salon begeven); make
vt
c, a hook, utilizer'.
mouse-dun [maims-civil] muisvaal.
no cv, zich niet bewegen, gees vin verroeren ; be on the c,, in beweging zip];
mottse-hole [Maus-houl] muizengat.
moose-piece [maus-pis] muis (van gevi zich bewegen, zich in beweging zetten, vorderen ; buigen (bij wijze vats
slacht beest).
mouser [mattza]mnizenvanger, muiskat. groet); zich roeren; (weg)gaan, verhui-
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zen ; it is time to be moving, F wij
moeten weg; c, in, zijn nieuwe woning
betrelcken ; c, for, zicli begeven naar ;
cv into a house, betreklcen; c, off,
wegtrekken, afmarcheeren; F oplcrassen'2 ; $ van de hand gaan; cv on, verder gaan, X voortmarcheeren, aan-,
oprulcicen ; cv on !, doorloopen !; cv up,
opschiklcen; cv upon a town, X oprukken tegen ; vt bewegen, in beweging
brengen ; verplaatsen, verleggen ; verzetten of verschttiven (e
el' schaakstulc);
gaan de maken (v. tnedelijden); (op)welcwek ken ; (ont)roeren ; voorstellen (van
cootie &) ; een voorstel doer ; he was
not c,d,
hij werd niet verhoogd;
c, him into the chair, (voorstellen)
hem tot voorzitter (te) benoemen.
®moveless [tniivlis] onbeweeglijk.
movement [Infivinant] beweging 2 ; aandrang, opwelling, roersel (des harten);
4'R+ mechanielc (in uurwerken enz.);
mouvement; $ omzet ; scheepvaartbeweging.
mover [niiva] beweger; aanstoker ;
voorsteller; drijfveer.
movies [inaviz] F bios bioscoop.
movie theatre [mini-Plata] F bioscoop(theater).
moving [nilviri] (zich) bewegend • beweegbaar, beweeg...; roerend, treffend,
aandoenlijk; ry pictures, kineinatograph, bioscoop ; c, power, beweegkracht.
movingness [milvit3nis] aandoenlijkheld, pathos.
mow [man] sb hooiberg, opper; plaats in
een schuur om hoot of Icoren te bergen.
"mow [mon, matt] sb pruihnond,(scheef)
gezicht ; hold your S (hou je) kop
dicht !; vi Inonden, gezichten trekk en.
: mow [mon] vt inaaien ; c, down (off),
weginaaien (troepen); sb (hooi)sclielf, tas.
mo wbnrn [mon-1)1m] broeien (v. hooi).
mower ['now] inaaier.
mowing [monitl] het inaaien; maailand.
mown [moult] veri. deelw. v. snow,
moxa Einoksal nioxa, bijvoetwol.

Mozambique [iuouzdinbilc] MozambiMr zie mister.
[que (stof).
Mrs zie mistress.
much ['HMS] aj veel ; 1 thought as.,,
dat dacht lie wel; it was as c, as he
could do to..., hij kon ternauwernood...;
as cv again, ides zoo veei; howc,?,
hoeveel (is, kost het) ?; F wa' Het!;
not (../, niet veel ; F lcan je deni:en!;
so c, for his promises!, dat zijii iin
zijil belotten !; nothing c,, niet veel

muddle
(zaaks); he is not cv of a..., geen erg
groote...; it is not cv of a thing, niet
veel zaalcs; make c, of, in de hoogte
steken, veel opliebben niet, aanhalen,
feteeren ; oolc : munt slaan nit; ad zeer,
erg ; veel ;• verreweg •
admired, zeer
bewonderd ; cv better, veil beter ; cv
the best, verreweg de beste; cv less,
nog veel minder, laat staan; not so c,
as, niet eens ; so c, so that, zoo
(zeer)... dat; cv to the amusement of,
tot groot vermaalc van; (../ the same,
c, as usual, zoowat, vrijwel hetzelfde.

muchly [Inutfli] J zeer, erg.
muchness [msitS ► is] in : much of a c%),
zoowat, vrijwel hetzelfde, den pot nat.
mucid [mjilsid] beschimmeld, duf.
mucilage [mjilsilid3] (planten)slijm;
vloeibare gom (nit zaden, bast enz. getrokken).

mucilaginous [njusilad3inas] slijmig,
slijmachtig, c, glands, slijinklieren.
muck [mplc] sb natte mest, derrie, smeerlapperij, vuil(igheid); u aardsch slijk
geld; zie oolc run;

that nasty little

P dat akelig nest ; old cv , ()tide rommel; he was in a cv of sweat, P kletsnat van transpiratie ; vt (be)mesten; c,
it, S den boel verknoeien; vi in: cv
about, rondschooien, lanterfanten.

mucker [unka] pilaarbijter, femelaar;
patser; come (go) a cv, over den lcop
gaane.

muck-hill [nipk-hil] mesthoop.
tmuckibus pnvkibasj S in de forum,
muckle [mDlel] Sc veel.
[dronken.
muck-rakepnvic-reilc3mesthaak;smeerpoes.
muckworm Dunlcwbmi mestworm; P
vuile schooier; P schrielhannes, vrek.
mucky [miplci] P derrieachtig, vuil,
morsig.

mucous [Injulcas]

brane, slijmvlies.

; cv

mem-

mucro Dnjillcrou]
stekelpuntje.
§mucus [mjilkas] slijm.
mud Einvdi modder; slijk.
mud-crusher [Invd-krvSa] X S zandhaas : hutfanterist.

muddiness [mpdinis] modderigheid
enz., zie muddy.
sb modder, warboel;
vt vertroebelen, benevelen, bedwelmen ;
in de war gooien, verknoeien; cv away,
verknoeien ; cv together (up), (met
elkaar) verwarren, dooreenhaletyliaspelen ; vi modderen, ploeteree; cv on,
voortploeteren; c, through, er door
scharrelen.

muddle
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muddlehead [mvd'Ilted] dikkop, war-

mufti*

mugwort [tnz/gwiit]
bijvoet.
hoofd.
mugwump [inzpaw vim)] Am hooge
muddy[invdi] aj modderig; bemodderd,
oome; wilde (in de politick).
vaal •, suffig ; vt bemodderen.
mulatto [mjillatou]
mudguard [usidgad] spatbord.
mulattress [mjillatris] mulattin.
Mudian [injudian] F bewoner van Ber- mulberry EmplbariJ inoerbezie.
muda.
mulch [inultS] half ve•rot dekstroo.
mudlark [mudlak] rioolwerker ; riool- mulct [nivIkt] sb geldboete; vt in een
doorzoeker ; X S soldaat van de genie ;
geldhoete slaan, beboeten ( ► et).
straatbengel.
mule [injfil] muilezel, P muildier; 4pfs
mud-pickers [mnd-pikaz] X S politic- & bastaard ; stijfkop II fijnspinmachipatrouille.
ne, mull, pantoffel.
mud-scraper [tni/d-slcreipa] voeten- mule-headed [mjill-heactid] (stijf)kopschraper.
pig.
mud-wall [invd-wol] leemen muur; mule-jenny [mjill-d3eni] f ijnspinmabijeneter.
chine.
muezzin [nitiezin] muezzin.
muleteer [injulatia] muilezeldrijver.
muff [nivf] sb roof ;sufkop, sul, flauwerd ; muliebrity [injuli-ebriti] vrouwelijkklungelaar; vt bederven, verknoeien ;
held ; verwijfdheid ; huwbaarheid ; inanMi it, klungelen, den boel verknoeien ;
baarheid.
cv one's chance, verklungelen; c, the mulish [injuliS] inuilezelachtig; (stijf)shot, misschieten.
koppig.
muffetee [nivfiti] polsmofje.
sb snuifdoos mol(m), mul
tmull
muff-cap [invf-lcap] X berenmuts,
malmole (neteldoek) inisgooi, fiasco ;
muffin [mpfin] theegebak ; dessertmake a (N., of it, den boel verknoeien.
bordje, schoteltje.
-mull [tool] vt verzachten, (dranken)
muffin•cap [inufin-leap] F platten wolbeet maker en lcruiden.
len !nuts.
mullagatawny [mvlagatoni] sterke tiermuffineer [mvfinia] warinhouder voor mullah [irwla] mollali.
[riesoep.
muffins; ook: suikerstrooier, zoutbus. mullein [unlin]
koningstoorts, faicmuffin-face [inufin-f els] nteisjesgezicht,
kelkruid.
bleeknens.
muller [inDla], wrijfsteen (bij ververs).
muffle [mpfil] sb moffel(oven); dwang- mullet Entpliti *0. 1. harder; 2. mul,
handschoen, bokshandschoen; vi inwikconing van de pooh (ook red (,).
kelen, inbakeren,inpalcken;oinwilckelen mulligrubs [innligrvbz] buikpijn, ko(Om 't geluid te dempen), X omfloersen
liek; landerigheid ; lcnorrepot.
(v. de trout) ; den mond snoeren (ook cv mullion [muljan] sb mithlenstij1 (vati
up); in a mid tone (voice), met gedeur, raam); vt van middenstijlen voor•
dempte stein ; vi mompelen.
mulse [owls] honingwijn. [zien.
muffler [myna] bouffante; sluier, om- §multangularDnyltatlgjulo]veelhoeldg.
slagcloek ; demper (van geluiden); boks- multifarious Einvltiferias] veelsoortig,
handschoen, want.
veler-, menigerlei, verscheiden ; van almufti [rnati] Turksch lcoranuitlegg,er
lerlei so,ort (card).
en rechtsgeleerde; an officer in F multiform [mpltifqm] veelvoimig.
een officier in politick.
multiformity [invItif2miti] veelvormigmug [inn] sb pot; mak, drinkleroes;
heid.
l, bakkes; sul, nil , knul; §multilateral [mvitilatoral] veelzijdig.
S snuit, sinoe
bloklcer(ij); repetitor, gouverneur; kost, multimillionaire [myltimiljanea]multieterij; cut cvs, S gezichten trelcken; vt
millionnair, vele malen millionnair zijnd
persoon.
S volproppen (met kennis); crop timineren ; beetnetnen; cv tip, er instampen multinomial [invItinouinial]
(in de wiskuncle); Eveelnamig.
(v. kennis); vr cv, oneself, zich besassen; vi zich volproppen ; blokken; e, at, multinominal Linultinominal] veelnabloklcen op; cv up, zich grimeeren of
mig.
costumeeren (v. acteurs).
multiparous [invItipargs] veel jong,en
muggins [muginz] „hoopjes': (kaartte gelijk voortbrengend.
spel); F idioot, uilskuiken.
?multipartite [invltipatait] veeldeelig.
muggy Emogij broei(er)ig, ortikkend, §tnultiped [mpltipeci] veelpootig.
zwoel; cv wenther, 0 mat weer.
multiple [mDItip'1] a j veeivuldig; veel.

multiplex
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munitioniere

soortig, velerlei, vele; sb veelvoud;
(sit) c•,, stommetje spelen, ziju mond
least common cv, kleinste gemeene houden.
veelvoud.
mummer [mma] vermomde, gemasmultiplex [mDltiplercs] veelvuldig.
kerde; S (reizetide) tooneelspeler.
multipliable [tnyltiplaiab'l] vermenig- mummery [invinari] maskerade, momvuldigbaar (met by).
merij ; fig komedie(spel)
multiplicand [mvltiplikand] vermenig- mummify [nivinifai] balsemen (v. e.
vuldigtal.
lijk); vermummien 2.
multiplication [mziltiplilceiSan] ver- mummy pnvinij mummie; entwas II
menigvuldiginge.
F maatje, tnoesje; beat to a cv, F lam
slaan, tot mosterd slaan.
multipiicative [mDltiplikativ] venuenigvuldigeud.
mutnp [nvinp] vi grijnzen, bliktanden ;
multiplicator[mvltiplikeita] vermenigmompelen ; S bedelen ; id beknabbelen;
vuldiger.
S in de Wren leggen, bedriegen.
multiplicity [invItiplisiti] menigvuldig- mutnper [mDtnpa] S bedelaar.
held, veelheid.
mtimpish [nininpiS] lauderig, het land
hebbend.
multiplier Enualtiplaiaj vermenigvuldiger; 5Z4, multiplicator.
mumps [nvnips] tie bof (zfekte); Ianmultiply EmpItiplail vt verinenigvulderiglieid ; be troubled with the ,,,,
digen; vi zich vermenigvuldigen.
den bof hebben ; de bolckenpruilc opmultiplying-glass [multiplai-itkglas]
hebben.
multiplicatiespiegel.
munch [nivnS] lcnabbelen, knauwen,
multipotent [mvltipatant] veelverinosmakkend eteu.
gelid.
muncheon [mynSan] F liclite maaltijcl.
multitude [mDltitjild] menigte,(groote) Munchhausen [mzintSozan] Miinchmassa ; F hoop ; the c,, de groote hoop
!Jansen.
(massa).
Miinchner [invgkna] Miinchnerbier.
multitudinous [mvItitjudinas] menig- mundane [invildein] wereldsch 2, !non•
vuldig, veelvuldig,talrijk; SH eindeloos
damn, aardsch; wereld...
,
(v. de zee).
mango [mptlgoti] fijne kuiistwol.
§multivalvular [Invltivalvjula3 veel- tnungoose [iu/pulls] zie mongoose.
kleppig (v. schaaldieren).
Munich [ujitnik]Miinclien(er).
;');intiltocular [invItokjula] veeloogig.
municipal pnjunisipali gemeentelijk,
multure [tnDltSa] gemaal (ook : betasstedelijk, stads..., getneente...; c., corpo' ting); maalloon.
ration, gemeenteraad i- burgemeester;
Imum [nivin] sb F inevrouw II maatje;
co, district, plattelandsgemeente; r.. ,
dad and r..), pa en ma 11 Bruiiswijker
hall, raad-, gemeentehuis; c,-, law,
1110111 (biersoort).
staatsrecht (tegenover volkenrecht); (..,
-'intini [nvin] aj stil; be (keep) c,,,
tax, octrooi.
zwijgen, stommetje spelen, gees woord municipality [injunisipaliti] gemeente(hoe !loch ha) zeggen ; ti's the word !,
(bestuur).
mondje dicht !; as ,-, as mice, muis- municipalize [tnjunisipalaiz] ouder ge.
ctil; ij stil !, set !; vi stommetje speineentetijk bestuur brengea ; met ge.
I en.
meentelijke instelljngen begiftigen.
mum [invin] vizich maskeeren, sin ver- munificence [mjunifisans] mild(dadig-)
mommen.
Iteid, F royaa!heid
mumble [mDinb'1] vi mompelen, mom- munificent [mjimilisant] mild(dadig),
inel e a ; vt prevelen ; kluiven, 'mat' wen
royaal.
earl of op; sb gemompel.
t muniment Emjilnimantj verdediging•mttmble-news [mpinbl-njetz] klets(stniddel), vesting ; steun, oorkonde, dotante, klappei.
cement, acts; lio(tse (room), a:chief.
mumbler [numbla] mompelaar, preys- munition [tnjuniSen] sb krijgsvoorraad
laar.
(am)munitie ; vt van nunitie voArzien ;
mumblingly [innmbligli] at inompevi inunitie malcen.
lend.
•
munitioneer pnjuniSaniai munitiefabriNiumbo•Jumbo [Inpinbou-d3Dinbou] 'cant; zie ook munition-girl.
negerafgod ; fig afgod (waar men bij *munition-girl [InjuniSan-gbl] munitiezweert); !locus 'mule.
I maakster.
mutuchance [inunitSrans] P in: play l*munitioniere [Fr] she munition-girl.
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musketeer

munition-worker[tnjuniSan-wOka]mu- i muscular [mvskjalaj van de spieren;
gespierd; spier...
nitiemaker, arbeid(st)er in een munittemuscularity Emvskjularitij gespierdfabriek.
held, spierkradit.
mural [mjaral] van een muur, muur...
murder [mOda] sb moord; N., will out, musculature [inDshjalatSa] spierstelsel.
een moord blijft niet verborgen ; bedrog Muse [injaz] zatiggodin, muze.
komt altijd uit ; the c, is out, het ge. muse pnjuzi vipeinzen, zitten mijmeren;
mi on, overpeinzen ; overdenken; peinhelm is verklapt; cry blue cv, moord
zend starer op ; sb C getnijmer.
en brand schreenwen; vt vermoordee;
the King's English, zijn Engelsch !miser Dujfizal peinzer, mijmeraar,
(zijn taal) radbraken.

murderer [mbdara] moordenaar.
murderess [modaris] moordenaarster.
murderous [nt/Maras] moorddadig.
mitre [mjCta] ommurett; (tussclien vier
muren) opsluiten (ook N, up); cv up,

droonter.

doedelzak.
musette [njuzet]
museum Entjuziamj museum.
mush [invS] compote, noes ; Am (pais).

pap 11 S paraplu; parvenutje.
mushroom [muSriim] sb paddestoel;
champignon; parvenu ;F paraplu ; schodicht•, toemetselen
telhoecl; vi champignons zoeken of inmurex [mjilriks] stekelhoren(slak).
zatnelen ; X platslaan (v. e. kogel).
muriafe [ntjariat] $ chloride.
paddestoel.
muriatic [mjariatik] zout...; N, acid, mush-stool
marine [mjariti]
Ezoutzuur. mushy [ttikri] brei-, moesachtig, slap;
F alles behalve
F verlegen ; not
®mtirk [n'Llc] aj zie mirk; sb duisterbleu.
murky [ntDid] duister, donker.
Ellis.
murmur [mina] sb gemompel, geniop• music [njuzik] muziele2 ; have some
per, gebrom, gemor ; genturmel, ge- cv, musiceeren; rough,,, ketelninziek.
ruisch; without acv, zonder eeti kik musical [mjfizikal] aj muzikaal; cv
box, speeldoos ; N, chairs, stoelendans
te geven; vi mompelen, mopperen, mnur.
mureeren, morren (over at, against); (gezelschapsspel); N, glasses, glasltarmonica • als sb: F muzielcavondje.
murmeleu, ruischen.
murmurer [tni)mara] tnopperaar, mur. musicalness [mjazikalnis -1 welluidendheid, harnionie.
mureerder.
music-hall [injuzik-hol] variete, cafe.
Murphy [migi] P Morpheus.
chantant.
murphy [ ► bfi] P aarpel, pieper.
murrain [mDrin] veepest ; Q a N, upon musician [njuziSan] muzikant, musicus,
toonkunstenaar ;• are you a..?, speelt
you !, krijg de pest !
gij een of ander instrument ?; be cv
Murray [ituri] Murray.
enough to..., tnuzikaal genoeg out...
(murrey [mnri] donkerrood.
muscadine music•maker [njuzik-meika] comp:,
muscadel
[mvskadel]
nist, musicus.
Einnskadin] muskadelpeer,-druif ; teesmusic-master [ujazik-masta] tnuziek.
kaatwijn.
meester.
muscat [moskat], muscatel Duvslcateli
music-room [mjilzik•rilm] concertzaai;
muskaatwijn; muskaatdruif.
ntuzieksalon.
muscicapid [aysikapid]
vliegenmusic-stand [mjilzik-stand] muziekvan ger.
muscle [nutis'I]spier; mossel; without stander; muziektent.
changing a (-4,, zonder een spier te music-stool [ntjazilc-still] pianokrukje.
musing [mjilziri] gepeins, gemijmer,
vertrekken.
muscle-grinder [mps'l-graitida] arm- t mijniering(en).
musk [mask] sb meshes; muslcusdier;
zwaai (in de gytnnastiek).
vt een muskusgeurtje geven, tact meshes
§muscoid [mDslcoid] A mosachtig.
n] moscovado parfumeeren.
muscovado [nivskavado
[musk-kati muskuskat.
musk-cat
(suilcer).
(Muscovite [muskavait] Muscoviet, musk-deer [music-dia] muskushert.
musk-duck Emvslc-dvki zie Muscov_th
duck.
muscovite
R-t covite [invskavait] soort van mica.
(Muscovy [muskavi] Moskovie, Rims- musket [ui/skit] musket,' snaphaan;
geweer.
land ; ( ■., duck, muskuseend, Turksche
of Kaapsche eend ; cv leather, Russisch musket-ball Emyskit-h011 geweerkogel,
leer.
musketeer Einvskitiaj musketier.
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musketoon [mvsicitun] kort musket;
donderbus; musketier.
musketry [mvskitri] geweervuur; infanterietroepen; geweren ; cv regulations, schietvoorschriften.
muskiness [ninskinis] muskusachtigheld ; muskusgeur.
musk-melon [mask-melon] muskusmeloen, „Spaansch spek".
musk-pear [music-pea] muskadelpeer.
musk-rat [mask-rat] muskusrat.
musk-rose [ninsk-rottz] muskusroos.
musky [muski] muskusachtig, muskus...
muslin [winlin] mousseline, neteldoek ;
a bit of (%), S een (aardig) meisje, hippie.
musquash [mvskwof] muskusrat.
musquito [mvskito] muskiet.
tmusrole [invzroul] neuspranger.
muss [rims] sb warboel,ronunel; grabbelpartij ; herrie, ruzie; vt in de war
maken of gooien ; verfomfaaien (ook
cv u p).
mussack, mussuck [tnusak] El waterzak (v. beestenvel).
mussel [mns'1] mossel.
mussiness [mosinis] wanorde,rommeligheid; morsigheid, smerigheid.
Mussulman [mpsylman] muzelman.
mussy [ilDsi] wanordelijk dooreen,
rommelig; vtiii(makend), vies, mors...
'must [mvst] ntoet, moest, moe(s)ten;
you (%) not smoke here, moogt niet.
tlflust [mvst] sb most.
must [mvst] vi 8: vt (doen) beschilnmelen ; sb schinimel.
4 must [mvst] aj bronstig (V. olifanten);
sb bronsttijd.
mustache Emastafl zie moustache.
mustang [mvstat3] ior inustang: halfwild prairiepaard.
mustard [nivstad] mosterd ; cv and
cress, mengelwerlc,allerlei (in de kraut)
mustard-po entice [Innstad-poultis]
mosterd pleister.
muster Empstal sb monstering; X inspec.
tie, wapenschouwing, $ monster ; soort,
slag ; a (.0 of peacocks, troep ; there
was a strong (v, velen waren (ter
vergadering) opgelcomen, de vergadering was goed bezocht; pass m), den
toets doorstaan, er door kunnen ; vt
monsteren ; op de been roepen ; (laten)
verzamelen; cuing all his strength,
met inspanning van alle kracht ; he
couldn't (%) three shillings, bij elkaar
Icrijgen ; (.0 troops into service, aan.
monsteren ;
out of service, afmonsteren ; (.0 up a smile, met moeite een
glintlacli te voorschijn roepen.

mutuality

muster-book [musto-buk] monsterrol.
muster-master [mosta-coastal aanmonsterings-conimissaris.
muster-roll [unsta-rout] X & i monsterrol.
mustiness [mnstinis] beschimmeldheid,
schimmeligheid, schimmel; muffigheid,
dufheid.
musty [Invsti] beschimmeld, schimmelig, mut, duf; suf (v. ouderdom).
mutation [InjuteiSan] verandering,
(klank)wijziging; §mutatie.
mutability [mjCitabiliti] veranderlijkheld, ongedurigheid, onbestendigheid.
mutable [mjiltabl] veranderlij1c, ongedurig, wisselend, onbestendig.
mutchkin [invtSkin] pint.
'unite [ujilt] sb vogeldrek; vizich ont.
lasten (v. vogels).
emote [injut] aj stom, spralceloos, zwij•
gend; he was cv upon the subject,
bewaarde het stilzwijgen over de zaak;
sb stomme; figurant ; stomme letter,
stemlooze uedeklinker; sourcline,
toondemper; drager, huilebalk (bij een
begrafenis); vt its dempen, de sourciine
opzetten; (een letter) step loos makes,
niet uitspreken.
muteness [mjiltnis] stoinheid, (stil)zwijgen enz.
mutilate [mjiltileit] verminken, schenden.
mutilation [injutileiSan] verminking,
schending.
mutineer [ujiltinia] sb muiter, muite.
ling, oproerling ; vi aan 't muiten slaan,
tot muiterij overslaan.
mutinous [injillinas] muitzielc, oproerig.
mutiny [injutini] sb nittiterij, opstand,
oproer ; vi oproerig worded, :tan het muiten slaan, opstaan (tegen against).
mutoscope [nijiltaslcoup] inutoscoop.
mutter [mata] vimompelen ;• mopperen,
preutelen; rommelen (van den donder);
vt mompelen, prevelen.
mutterer [ui/taro] mompelaar; mopperaar, preutelaar.
mutton [innt'n] schapevleesch ; schaap ;
S snol, lichtekooi ; to return to our
cvs out weer op ons apropos te komen...
Empt'n-tSopj lawskotelet;
'
m utton-chop
r, whiskers, F favori's, tochtlatjes.
mutton•fist [marn-fist] F knuist.
mutual [ujiltjual] onderling, wederkee.
rig, wederzijdsch ; c, aid society, on.
derling hulpbetoon; cv interests, gemeenschappelijke belangen.
mutuality Einjutjualitij wederkeerigheid,

mutually
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mutually [mjatjuali] onderling, van
beide halite'', over en weer.

muzzle [u/nil] sb muil, bek, sn nit ; muilkorf, -band ; tromp, mond (v. vuurwapenen); vt muilbanden`2, beruiken,
besnuffelen.
muzzier [mDzla] S slag op den mond
(bij het boksen).
muzzy [mini] beneveld, suf, wezenloos.
my [mai] mijn, mijne; oh cv!, goeie
genade!
myalgia [mai-ald3ia] spierpijn.
§mycetes [maisitiz] zwammen.
§myelitis [mai-ilaitis] ruggemergsontsicking.
M'yes [tn-jes] n(on)... ja.
§mygale [migali] spitsmuis; vogelspin.
mylord [uail2d, mi.] sb milord ; S
bochel; vt met milord aanspreken.
Mynheer [mainhea, minhia] F mijulteer,
Hollander;
Funke, de Heer Funke.
myology [maiolad3i] spierkunde.
myope [tnaioup] bijziende persoon.
myopia [maioupiaj bijziendheid.
myopic [maiopik] bijziend.
myopy [inniapi] bijziendheid.
vergeet-rnij§myosotis [titaidsoutis]
nietje.
myriad [niriad] myriade: tiendnizendtal; duizenden en duizenden, ontelbare.
myriad-minded [miriad-maindici] veelzijdig, alzijdig begaafd.
myrmidon [niitnidan] handlanger, vol.
myrrh [min mirre.
[geling.
myrtiform [nts)tifQm] mirtvormig.
myrtle [ntbel] mirt, mirtestruilc.
myself [maiself] zelf, ik (zelf); mij, mij
zelve; by c..), alleen.
mystagogue [nistag,og] vertolker der
mysterien; relilcwieenbewaarder.
mysterious [nistirias] geheimzinnig;
verborgen.
mysteriousness [mistiriasnis] geheimzinnig,heid; verborgenheid.
mystery [mistari] verborgenheid, geheimenis, geheim ; F bathe; i:;[A mysterie (tooneelstulc); the of the thing,
bet geheinizinnige van de zaak.
mystic [mistik],mitical [-ti kat] mystiek,
verborgen.
mysticism [nistisiz'in] mysticisms;
mystiek.
mystification [uistifikeiian] mystificatie, fopperij, bedotterij.
mystify [uistifai] mystificeeren, foppen,
erin latest loopen, bedotten.
s myth [mij] mythe, sage.
mythological [rniPolod3ikal] mytholo, gisch.

naiad

mythologist [rniPolad3ist] mytholoog:
fabelkundige.

mythology Dnit, olad31] mythologic,
fabelleer, godenleer.

N[en](de letter) n;N.staat voor: Neptune;
Nero; Nicholas; nitrogen; Norse,
Noorcisch; North, Noorden; northern;
n. voor : name; neuter ; new; nominative; noon; noun; number; N. A.
National Academician; North America(n); N. A. D. X = no appreciable
disease; N. B. = New Brunswick;
North Britain; nota bene ; N. C. =
North Carolina ; N. C. C. = Non Comnon coin.
batant Corps; N. C. 0.
missioned officer ; N. E. = North East;
N. F. = New Foundland ; N. L. =
Northern Latitude ; N. L. C. = National
Liberal Club ; N. P. = Notary Public;
Newspaper Press ; N. P. I. = National
Provident Institution; N. S. = New
School; New Series; New Style; not
sufficient; Nova Scotia ; N. S. W. =
New South Wales ; N. T. = New Testament; N. Y. = New York; N. V. D.
X not yet diagnosed ; N. Z. = New Zealand ; n. d. = no date, zonder datum;
neat. con. = nemine contradicente,
eenstemmig; Neth., = Netherlands;
n. o. p. = not otherwise provided for,
wanneer er op gees andere 1,vijze in
voorzien is; Notts. = Nottinghamshire;
Num. = Numbers, het bock Nuineri.
nab [nab] S snappen; op den hop tiltIce'', gappen.
Nabbi [nabi] verk. v. Abigail.
nabob [neibob] nabob, rijkaard.
nacarat [nalcarat] oranjeachtig, bleek
[rood.
nacre [neika] paarlemoer.
nacr(e)ous [neilcr(i)as] paarlemoerachtig, paarlemoer...
nadir [neida] nadir, voetpunt ; laagste
punt.
snag [nag] sb hit, paard; on the of
ten toes, F op zijn Apostelspaarden.
`snag [nag] vi zagen, zaniken, zeuren;
vitten (op at); vt bevitten, pester, treiteren (door onophoudelijk aanmerkingen
to maken).
nagnag [nagnag] zie nag,
(nagus [neigas] zie negus.
naiad [neiad] rivier- of waternimf;
fonteinkruici,
zoetwatermossel;

mail
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[neil]

sb

spijker, nagelo; !claim;

2 1/4 Eng. (Jinni ; S gauwdief; as hard
as m,s, Sp in uitstekende conditie; onvervaard; brutaal als de beul; it froze

nappiness
their real ".s, niet onder him
waren (eigen) naam ; vt noemen, bein

noemen; vernoemen; doopen (v. e.

scliip); tot de orderoepen; be r,d het
as hard as c,s, het vroor dat het woord lcrijgen (in het parlement);
kraakte; (down) on themi,inet gereed
the day, den bruilottsdag vaststellen;
geld, contant ; it adds am, to his cof- not to be "dd in (on) the same day
fin, dat is een nagel aan zijn doodkist, with; niet een adem te noetnen !net.
ook: dat is hem een gruwelijke ergernis; name-child [ieini-tSaild] genan naar
hit the (right) c, on the head, den iemand genoeind kind;
spijker op den lop slaan; vt (vast). nameless [neimils] nameloos '• onbespijkeren, met nagels beslaan; F natl.
lend; zonder naam; ontioemelijk; cv
lclampen; C vernagelen (een lcanon); S
vices, B stomme zonden; a certain
betrappen, snappers, pakken ; op den lop
scoundrel who shall be md, dien ik

tilcicen, gappen; fig niet loslaten, aan
niet noemen wil.
zijn woord ltouden ; c, an assertion, namely [tieinili] natttelijk, te weten.
een bewering den genadeslag geven; name-part [ieitn-pat] titelrol.
r, a lie, aan den schandpaal Mann; name-plate [neini-pleit] naambordje.
c, down, dichtspijiceren; vastspijkeren; namer [neima] naaingever.
fig temand vastzettett ; niet loslaten; namesake [neimseik] naamgenoot.
cued to his chair, aan zijn stoel ge- Namur [neitna] Namen.
nageld; fight with one's coloursc,ed Nancy [nansi] Attsje ; Miss cv , jottge
to the mast, van geen wijken of op- juffrouw, moederskindje.
geven willen weten; c, up, dichtspij. nankeen [nankin] nankin; c, s,nanicinlc eren.
sche pantalon..
nailer [ieila] spijlcerrnalcer, nagelsmid; Nanny [nani] verk. van Ann of Nancy;
S kraan, piet.
S snol.
nail-headed [neil-hedid] in: cv char- nanny [nani] geit (oolc cv goat).
acters, sphkerschrift.
(Nantz [natit3] brandy van Nantes.
nailing [tieing] ad in: cv good &, P snap [nap] sb slaapje, dutje; have
donders, verdttiveld goed &.
(take) acv, een dutje doen; een uiltje
nailor [neita] S helcel (aa'n on).
knappen; vi (zitten)dutten; catch one
nainsook [ieinsuk] nansoek.
coping , iemand onverhoeds overvallen,
naïve [niliv] naief, ongekunsteld.
overrompelen, betrappen.
naivety [iaivati] naiveteit, ongelcun- -nap [nap] sb nop, haar; vt noppen.
steldheid•
:snap [nap] vt S pakken ; krijgen ; zie ook
naked [neikicl] naakt, bloot, kaal ; cv nab.
of, ontbloot van; c, boys (virgins, Snap [nap] sb F afic. v. Napoleon (van 20
lady),
herfshijIloos; a c, light, onfrank)• nap-lcaartspel.
beschermd Iicht of lcaars.
nape [neip]
'
nek.
nakedness [neilcidnis] naaktheid enz., napery [neipari] tafellinnen.
lie naked.
nap-hand [nap-hand] ill: hold the cv,
namby-pamby[ -nambi-painbi]afflauw- de beste troeven in handers hebben.
zoet, poppig mooi, jufferachtig sentimen- naphtha [nafiv, napj)a] mineraalolie,
teel; sb flauwzoete spntimentaliteit.
naftha.
name [neirn] sb naam", benaming; naphthaline [naftalin] naphthaline.
give one's cv , zijn naam zeggen ; give napkin [napkin] servet; luier ; bury
it a
P wat zal het zijn, wat wilt (lay up) one's talent in acv , niet
gedrinken?; leave one's c,, zijn kaartje
net zijn talent woekeren.
afgeven; put a c, to it, P wat zal het napkining [napkinitl] serve:ten(goed);
shit, wat wilt ge drinken ?; put down Naples [neipalz] Nape's. [tafellinuen.
one's c,, ietnand(s imam) opschrijven; napless [taphs] ongenopt, kaal.
een leerling opteekenen; you must Napoleon [naponlian] Napoleon.
send up your c,, a fates aandienen; Napoleonic Enaponlioniki Napoleon.
please, take in (up) my
wees zoo tisch, van Napoleon.
goed nil) aan te (-Hellen ; John by
*napooh [napil] X S niet steer voor.
geheeten; know him by cv , persoonlijk;
handen, op; halves, kappa; dood.
van naam ; in cv, in naam; in the 11 nappiness [napinis] noppiglteid enz.,
of, in naani van; married, but not I zie nappy.

nappy
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nappy [napi] noppig; Koppig (v. dranken) ; soezerig, slaperig.

nap.taking [nap.teikitl] overrompeling.

narcissus Diasisasi gA !lards.
narcosis [lialconsis] narcose, bedwelmingstoestand, verdooving.

narcotic [nakotilc] aj & sb narcotisch,

slaapverwekkend, verdoovend (middel).
narcotist [nakatist] aan verdoovende
iniddelen verslaafd persoon ; wegmaker.
narcotize [nalcataiz] wider narcose brengen, wegmaken.
nard
nardus (olie).
nargileh (Turksche
narghile [nagilei] m
wastlearip,g.rj)p met gum-

nargilly
nark [in] S sbpolitiespion ;

vt bespion-

neeren.

narrate [iwreit, nareit] verhalen, vertellen.

narration [nareifan] verhaal, relaas.
narrative Diarativ] aj verhalend, vertellend ; sb verhaal, relaas ; vertelling.

narrator [ioreita] verhaler, verteller.
narrow [narou] eng, nauw, smal; kleingeestig, bekrompen; karig, schriel, op

native

een neusklank malcen; vi door den netts
spreken.
nasally [neizali] door den neus, net een
neusgeluid.
nascent [nasant] (geboren) wordend,
ontstaand, oplcomend.
naseberry [ieizbari] El sawoe manila.
nastiness [nastinis] morsigheid, enz.
zie nasty.
nasturtium [nastifiSam] 0 1. Oostindische kers; 2. watericers.
nasty [nfisti] morsig, vuir ; sinerig=,
vies , ; akelig, gemeen, leelijlc ; he is a
cv fellow, hij is een gevaarlijk freer ;
a r, one, een „gemeene" slag, een keihard schot ; eel uitbrander (van je welste); cv weather, akelig, leelijk, gemeen, vies weer.
Nat [slat] F afk. v. Nathanael.
Natal [natal] Natal.
inatal Eneitali van de geboorte; geboorte...; cv hour, geboortenur.
Vnatal [neital] van de biller.
natality Enatalitij geboortecijfer.
zwenimend.
natant [neitant]
natation [nateiSan] zweink mist, zwemmen.
§natatorial [neitat2rial]
§nates [neitiz] zie buttocks.
Nathan [neij-,ati] Nathan.
Nathanael [igjmnjel] Nathaniel.
nath(e)less [neidAis] niettemin.
vernation LiteiSdn] yolk, natie P

den penning; be in cv circumstances,
het niet breed hebben, niet vet sopped ;
much in acv compass, veel in een kort
bestek ; on its cv end, op zijn 'cant;
have (make) a r•-descape, ter nauwernood ontkonien; acv examination,
do(e)md.
eel' natiwkeurig onderzoelc ; cv gauge,
suialspoor; cv goods, band en lint ; national [nafanal] aj nationaal; vaderthe cv house (bed, cell), het ledge) landsch-(gezind); yolks..., staats..., lands...
cv church, staatslcerk ; cv language,
graf ; acv majority, een geringe meerlands-, vollcstaal; cv school, volkschool;
derheid ; the cv seas, de Engelsche en
(armen)school der National Soc ety (in
Iersche waterer ; cv views, kortzichtige,
1811 opgericht ter bevordering van het
bekrompen ideeen; the c, way, B de
enge weg, het pad der gerechtigheid ;

onderwijs); sb cvs, landskinderen, landgenooten (in het buitenland).

beperken, bepalen; cv down, doen slinken, verminderen (v. aantal); cv in,
inperken ; vinaul,ver worden, inkrimpen;
the sea mds into a strait, de zee vernauwt zich tot een straat.

nationalism EnaSanaliz'inj vaderlands-

sb in: c.,s, zeeengten; vt vernauwen,

lievende gezindheid;nationaliteitsgevoel;
onafhankelijk of zelfstandig volksbestaan
(politick program der Ieren); nationalisatiepolitiek.
narrow-minded[narou-maindid]klein. I nationality EnaSanalitij nationaliteit,
volkskarakter ; volksbestaan ; !lade.
geestig.
narrowness [iarounis] nauwheid, be- nationalization [naSanalaizeiSen] nakrompenheid, karigheid enz., zie narrow. tionalisatie; naturalisatie; naasting (door
narwhal [wawa'] walrus.
den staat).
nasal [neizal] aj van den neus, netts ..; nationalize [naSanalaizj nationaliseecv organ, i reulcorgaan :neus; sb neusrep ; naturaliseeren; naasterionteigeneti
klank, newsletter ; neusstuk (aan helm);
(door den staat).
neuSiniddel.
native [neitiv] aj aangeboren, natuur8i 0 inheeinsch ;
nasality [neizaliti] nasaatheid, neusge• lijk, oorspronkelijk ;
4R, gedegen, zuiver (v. mineralen); ge•
nasalize [neiulaiz] vt nasaliseeren, tot
boorte...; cv country (land), geboortt-

native-born
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grotid, vaderland; the cv name is...,
de inIandsche mini is ; cv language
(speech), moeciertaal; acv regiment,
een regiment Inlandsche troepen •, cv to
the place, daar inheemsch of daar
thuisbehoorend ; sb inboorling, inlander ;
a c■-• of A, iemand nit, geboortig van
A; 44 8c 0 in A thuisbehoorend, infieemsch ; mds, oolc: inlandsche oesters;
Ka Eters, karbouwen ; astonish
the c,s, de tnenschen doers staan kijken,
de lui verbluft doer staan.
native-born [leitiv-bcn] inlandsch, van
inlandsche afkomst.
nativedom Lneitivdam] de (gezamenlijke) inlanders, de inlandsche maatschappij.
nativism [neitiviem] leer der aangeboren begrippen ; inboorlingenbegunstiging.
nativity [nativiti] geboorte; cast(calculate) one's cv, iemands horoscoop
trekkers.
Natolia [iatottlia]
natron [neitran] natron.
natrium [neitriam] natrium.
natterjack [natad3ak] stinkende pad(de).
nattiness [iatinls] netheid enz. zie
natty.

natty ['Intl] (kraak)net, lceurig, fijn ;
handig.

natural EnatSuralj aj natuurlijko; aange-

boren ; menschelijIc humaan ; onecht (v.
zonder
voorteekening ;
'
geboorte);
natuur...; cv day, 0 etmaal; it does
not come cv to him, het gaat hem
niet natuurlijk at; sb 11;,:;2i; J witte
toets; inboorlitig, inlander; idioot;
p natnrel of herstellingsteeken.
naturalist [iatfaralist] natuurhistoricus,
-onderzoeker.
naturalization [iatforalaizeiSan] naturalisatie, verleening van 't burgerrecht.
naturalize [natSaralaiz] naturaliseeren;
inburgeren; c, oneself, zich laten naturaliseeren.
naturally [iatfardli] op natuurlijke wijze ; van nature, uiteraard; natuurlij1c(erwijze).
nature [ieltSo] natuur, karakter, aard,
geaardheid ; soort; against cv, tegen
de natuur, onnatuurlijlc; bovennatuurlijk;
by cv , van nature, van aard, uiteraard; by
(from, in) the,' of the case, nit den
aard der zaak; draw from cv, naar de
natuur; from its very cv, uit den aard
der zaak ; in cv , (in de nanturybestaand,
voorkornend; anything in the cv of

sympathy, alien wat maar zweemt naar
tnede gevoel, alle inedegevoel; of its
very cv, uiteraard ; anything of a
to..., alles wat strekken kan omit...; in
a state of cv, in den natutirstaat ; ems
profond neglige, in Adamskostuum; in
cv's garb, in Adamskostuum; true tocw,
natuurgetrouw.

naught [trot] niets, nul; come to

c.o.,

op niets uitloopen, in 't water vallen, tot
gees resultaat leiden; set at cv, niet
zich niet stores aan, in den wind
naughtily [rg:11M] zie naughty [slams.
naughtiness [notinis] ondeugendheid,
stoutheid.
naughty [nog] ondeugend, stout; acv
boy (girl), oolc: een ondeugd.
naumachy [nomaki] spiegelgevecht ter
zeeslag.
zee;
nauseaDidial misselijklieid, walg(ing);
zeeziekte.
nauseate [tioSi-eit] vi misselijIc worden,
walgen (van at); vt misselijk maken,
doer walgen.
nauseous [lops] walglijk, walgingweklcend.
nautch [itotS] El dans(partij); cv girl,
EI danseres, ronggeng.
nautic, nautical [notilc, notikal] zeevaartkundig, zeevaart..., zee...
nautilus [r ► ettilas] nautilus (schelpciier);
paper cv, argonaut.
naval [neival] scheepvaart..., zee...;
scheeps..., vloot...; acv officer, een zee-officier ; c , term, scheepsterm; cv victory, overwinning op (ter)
zee.
nave [tieiv] naaf schip (v. e. kerk).
navel [neiv'l] navel; $ navelsinaasappel,
navel-string [neiv'l-strip] navelstreng
navelkruid.
navel-wort [iteiv'l-wbt]
raapknol.
navew
§navicular [navikjula] scheepvormig ;
cv bone , schuitvormig beentje.
ty [navigabiliti] bevaarbaarnavigabili
heid; bestuurbaarheid.
navigable [navigabl] bevaarbaar; bestuurbaar (v. ballot's).
navigableness [navigannis] bevaarbaarneid.
navigate ['avigeit] vivaren,steve-iien;
vt bevaren, varen op; besturen.
navigation [navigeiSan] navigatie,
(scheep)vaart, stuurmanskunst.
navigator [navigeita] zeevaarder, zeeman; leerboek der stuurmanskunst.
navvy [navi] groudwerker, polderjongen, dokwerker ; •R• excavateur.
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navy [neivi] marine, (oorlogs)vloot, zee- 2neat [nit] aj net(jes), zindelijk, proper
zuiver; $ netto ; handig ; brandy c..;
niacin ; the black (..), de torpedojagerscognac puur.
vloot ; he is in the c•), hij is bij de
(Dneath [nil)] zie beneath.
marine.
[nit-handid] behendig,
neat-handed
navy-blue [neivi-blii] marineblauw.
navy-list [neivi-list] ranglijst der zee- neat-herd [nit-libd] veehoeder. [vlug.
neatness [titnis] netheid enz.,zie neat.
officieren.
navy•office [neivi-ofis] ministerie van neat's foot [nits-tut] koepoot.
neat's-leather [nits-leoa] runcierleer.
marine, act niraliteit.
navy-yard [neivi-jacl] marine-etablisse- neat's•tongue [nits-tvri] ossetong.
neb [neb] (s)neb, bek ; tuit ; ook : lclep
ment, -werf.
nawab [nawob] El gouverneur ; ook: (v. pet) ; J neus.
nabob.
nay [nei] wat weer is, ja (zelfs); C seen;
nu, 'Naar ; als sb : seen ; say c•), weigeren; take no cam, van gees weigering
willen hooren.
Nazarean [nazation] Nazarener.
Nazarene [nazarin] of Nazareensch; sb
Nazarener; Christen; Christenbekeer[ling.
Nazareth [nazaraj)] Nazareth.
Nazarite [nazarait] Nazareer.
naze [neiz] voorgebergte, landpunt.
neap [nip] c: sb laag tij.
'leaped [ido] rz: op laag tij liggend.
Neapolitan Lniapolitan] aj Napolitaan(sch), Napelsch; sb Napolitaan.
laag tij.
neap-tide [trip-said]
near [lila] aj na, nabij of dicht bij zijnd ;
dichtbij, omtrent ; na verwant, dierbaar ;
vasthoudend, demi, gierig; be c%) one
in blood, in den bloede bestaan;
those (..► and dear to us, die ors het
naast aan 't hart liggen; the c.) fore
leg, de linker voorpoot; on a c•)er
acquaintance, bij nadere(nauwkeuriger) kennismaking; a cv friend, intieme ; the c.r horse, het bijdehandsche
(linksche) paard ; the (..) est price,
naaste ; my c, est relation, mijn naaste
bloedverwant ; it was ac..) thing, het
hield erom, dat was op het nippertje,
net op het kantje, dat sclteelde 'Naar
weinig; ac.) translation, getronwe;
it is work, je moet er je bril bij
opzetten; ad dicht bij, in de buurt;
bijna ;• schriel, lcrenterig ; c, at hand,
(dicht) bij de hand; c, upon a week,
bijna een week; prep nabij ; he came
(•.) falling &, ltij was bijna gevalleu;
vi & vt (doel') naderen.
nearly [nlali] van nabij, na; bijna;
allied, naverwant; not ry so rich,
lang zoo rijk niet; not cv strong
enough, lang niet sterk genoeg.
nearness [nianis] nabijheid; nauwe verwantschap; gierigheid.
near-sighted [nia-saitid] bijziend.
rundvee; (rund.
'neat [tIU] sb

Nebuchadnezzar[nebjukadneza]Nebuchadnezar.

nebula [nebjula] (nevel)vlelc ; vlek (op
nebular [nebjula] revel... ['t oog).

nebulize [nebjulaiz] doen verstuiven
(v. vloeistoffen).
nebulosity [nebjulositi] nevelachtigheid.
nebulous [nebjulas] nevel(acht)igt2.
necessarily [nesisarili] noodwendig,
noodzakelijk(erwijs), noodig.
necessariness [iesisari ► is] noodzake•
lijklieid.
necessary Enesisarij aj noodwendig,
noocizaketijk, noodig ; sb het noodzakelijke ; noodzakelijkheid (des levers);
the (..), F zekere plaats, de WC; the
co.), S de duiten, het geld ; the neces
saries (of life) c,, de eerste (modzakelijkste) levensbehoetten.
necessitarian [nisesiterian] determinist : ontkenner van de vrijileid v. d. wit.
necessitate [nisesiteit] itoodzakelijk
maken; noodzalcen, dwingen.
necessitous [nisesitas] behoeftig,nooddruftig; c,circurnstances, behoeftige,
kommerlijke onistandigheclen.
necessity [nisesiti] nood(zaak), noodzakelijkheid, noodwendigheid; nood(druft),
behoeftigheid; c, has no law, nood
breekt wet ;c, is the mother of invention, rood maakt vindingrijk, stood
leert bidden; there is no cv to .., wij
hoeven niet..., het is niet noodig...; from
uit rood; ofcv , noodzakelijkerwijs;
noodwendig; be under a (the) N to
genoodzaakt zijn oin ..; lay (put) one
under the of... ing, iemand nooclzaken om te...
neck [nek] halso, halsstuk ;sp halslengte ; landengte ; c, and crop, met huid
en haar, vierlcant; c, and c.), zij aan
zij (v renpaarden); c, or nothing
(nought), crop of eronder - ride cv
or nought, zoo hard men ;can ; bow
one's to the yoke, zich order het jut:
krommen; break the c..) of, den hats

neck-beef

432

negative

breken, te gronde richtert; break the
dige; sb het noodige; the cv, F de
cv of the day's work, het voornaarn- duiten, het geld ; (vs, eerste (noodzakeste (moeilijkste) deel van zija werk klaar lijkste) levensbehoeften.
krijgen; -harden the md, lialsstarrig needfulness [adfulnis] noodzakelijkworden ; tread on the cv of, den voet held
op den nek zetten.
Needham [Widam] Needham; on the
neck-beef [ielc•bif] halsstuk (van een , highroad to C% J op weg on) zich te
ruineeren.
fluid.)
neediness [nidinis] beltoeftigheid,noodneck-cloth [nek-IcloM halsdas.
druftigheid.
necke•chief [nelcatSif],neck-handkerchief [nek•harilcatSit], halsdoek, fiche. needle [lid'1] sb naalde • brei-,kompasnecklace [nelcleis] halssnoer. naald, breipen; gedenk 'naald; dennenecklet rneklit] halssnoer,-keten, -band. naald ; cop (get) ther,,,S zich ergeren ;
necktie [nektai] das. de p in krijgen; give one the F
ergeren, het land opjagen; vizich naaldneck wear [Welt-wea] halsbedelcicing.
vormig kristalliseeren.
neck-weed Lnek-widi hennip.
naaltienkoker.
necrology [nilcrolad3i] doodsbericltt needle•case
(in kraut), levensbeschrijving van een needleful [WIWIful] een draad garen.
needle-furze [nid'I-fia]
stekelbrem.
overledene.
necromancer [nekromansa] beoefenaar needle-instrument [nidl-instrumant]
naaldtelegraaf.
der zwarte kunst, geestenbezweerder.
necromancy[nekromansi]zwarte kunst, needle-point [Widl•point] fijne punt
(v. e. naald); verlengstuic voor de !maid
geestenbezwering.
necromantic [nekromantik] tot de gees- (aan passer).
bezwerings....
needless
[icilis] onnoodig, noodeloos.
tenbezwering behoorende,
necrophagous [nikrofagas] op lijken needlessness [Widlisnis] noodeloosheid.
needle woman [nidl-wuman] naaister.
azende.
naaldwerk ;
necropolis [nikropalis] doodenstad ; be- needle-work
handwerk(en), tapisserie ; naaiwerk ; cv
graafplaats.
beeneter;
5g
brand.
lesson,
hand
werlcles.
necrosis Enikro
needments [niclinants] behoeften.
nectar [nekto] nectar, godendrank ;
honing.
needs [tlidz] noodzakelijk; (he) cv
nectarean [nekterian], nectnreous
must go, hij tnoe(s)t wel gaan ; he
must cv go, hij moest (won) er per se
[Fielder -ids] nectarachtig 2.
of met alle geweld naar toe.
nectarine [iektarin] bloedperzik.
lionigbakje.
nectary [iektari]
needy [nidi] behoeftig, nooddruftig ;
Ned, Neddy Died(i)Iverk. van Edward. lthIpbehoevend.
needy [ied() F grauwtje, langoor; ploer- neepers [nipaz] non plus ultra-erwten,

tendooder.
ne'er [lied] !molt, = never.
need [nid] sb nood, noodzaak ; nood- ne'er-do-well [Ilea•du-wet] deugniet.
zakelijkheid 2 ; cvs, behoefte(n); benoo- nef [net] scheepvormig zilveren piece
digdlieden; if (v be, zoonooclig; in gede milieu ; wierookbus.
val van nood : there is no cv to..., wij nefarious [taferias] gruwelijk, afschubehoeven niet...; have .of, verzischen ;
welijk, snood.
have cv to go, (uoodzakelijk) moeten negate [nigeit] ontkennen, looclienen.
gaan; you had (v be quick to..., negation [nigei.ran] ontkenning; weigerend antwoord; ontkenningswoord.
gij (inen) inoet wel Ong zijit out...; at
ingeval van nood ; desnoocls; stand negative [negativ] aj ontkennend;
weigerend ; negatief; cv quantity,
in cv of, van noode liebben ; a friend
in cv is a friend indeed, in den nood negatieve grootheid ; fig een nul, niets ;
leert men zijit vrienden kennen; vt noo- w sign, minnsteeken; acv vote, het
dig liebben,(be)lioeven ; be v ed, ook:
recut van veto; sb ontkenning, weigerend antwoord ; (recut van) veto ; neganoodig zijn; it (there) cvs, er is..,
tief, negatieve grootheid; fr negatieve
noodig ; it vs only for them to ..,
zij behoeven niaar te...; it ( -,is not.., het
pool ; answer (decide) in them), net
neen beantwoorclen, ontke ► inend ant(be)hoeft niet..., as... as r, be, zoo ...als
woorden; van de hand wijzen; vt ontketi•
het inaar Icon (loon); vi gebrelc lijden.
nen ; weerleggen, weerspreken, te niet
ieeciftil plidfull aj noodig, noodzake•
does; afstemmen, verwerpen (een wet).
!ijk ; the one thing cv, het done noo-
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neglect [niglekt] vi verzuimen, verwaar- '
loozen, veronachtzamen, over 't hoofci
zien, niet (inee)tellen; this article is
mied, $ wordt maar weinig gevraagd;

sb verzuim, verwaarloozing, veronachtzaming; to the cv of, met verwaarloozing van.
neglectful [niglektful] achteloos, nalatig.
negligeable zie negligible.
negligence [neglid3ans] nalatigheid,
achteloosheid, onachtzaamheid, verona chtzaming.
negligent [neglicl3ant] nalatig, onachtzaam, achteloos ; be c, of, veronachtzatnen, verwaarloozen.
negligible [neglid3ibl] to verwaarloozen; c, quantity, quantite negligeable.
negotiable [nigottSgbl] verhandelbaar.
negotiate [nigouSeit] viliandel drijven;
(oncler)handelen (met with) ; vt verhandelen; tot stand brengen, sluiten (een
huwelijk); heenkomen, springen, rijden
over; „neinen" (een liinderpaal), doorstaan (een proef); 1 wegwerken, verorberen, verschalken (v. spijs of drank).
negotiation [nig,ouSeiSan] onderhandeling, negotiatie; $verhandeling ; onizet ;
totstandbrenging.
negotiator [nigouSeita] onderliandelaar, verhandelaar.
negress [igris] negerin.
negrito [nigritott] negrito : Polynesi•
sche dwergneger.
negro [iiigrou] sb neger ; als aj: neger...,
zwart.
negro-corn [nigrou-lccm] zie Guinea
corn.
negro-head [nigrou-hed] negerit(tabak).
Negroland [nigrouland] Nigritie.
negro-minstrel [agron-minstral] zie
minstrel.
negro-traffic Enigrou-trafilci ook : slavenhandei.
negro-woman [nigrott-wuman] negervrouw, negerin.
negus [nigas] negus: heete wijn net
water, suiker, kruidnagel en citroen (ook
cv claret).
Nehemiah [niamaia] Nehemia.
neigh [nei] vi hinniken ; sb gehinnik.
neighbour [neiba] sb bum., Mittman,
at dinner,
buurvrouw; B naiste ;
tatelbuur, buurclame; the falling tree
den daarnaast
brought down its

staanden ; vt begrenzen, grenzen aan,
nabij wonen of zitten ; vi in : c, upon,
grenzent: aan; c, with, passel! bij.
Engelsch,

nerve

neighbourhood

[neibahud] butirt.
buurtschap, (na)buurschap, nabijheid;
good
(na)buurschap ; in the c, of
ot: 100, oin en bij de
100.
neighbouring [neibarirj] naburig, in
de buurt gelegen, aangrenzend, naastgelegen, nabij gelegen.
neighbourly [neibali] aj butir...; ad
in goede verstandhouding net de (zijn)
buren, als goede buren.
neighbourship [neibaSip] buurschap;
keep on terms of good c.), bunt. schap !louden.
neighing En ei-hl] het hinnilcen,gehinnilc.
de Dniester.
Neister [vista], the
neither [Iliad, naiba] aj & prop geen
van beide ; geen (van alien); aj & ad
ook.. tile; c, he nor she, noch
noch zij; hij niet en zij ook niet.
Nell(y) [nel(i)] F Nelly.
Nemesis [neinisis] Nemesis, wraalcgodin, wrekencle gerechtigheid, wrake.
neologism [itiolad3iz'in] neologisme:
nieuw woord, nieuwe leer.
neologist [ifolad3ist] die nieuwe woorden vornit of eel] nieuwe leer verkondigt.
neolithic [nioliPik] neolitisch : van het
latere steentijdperk.
neology[niolad
invoering van nieuwe
woorden of leerstellingen ; neologismc.
neophyte [niafait] neopliiet, pas gewijd
priester, nieuw bekeerde, pas bekeerde;
nieuweling, beginner.
neoteric [niaterikl nieuw, modern,
nieuwerwetsch.
drank, die
nepenthe Dapetipil
vergeteiheid brengt; pijnstillend middel.
nepenthes [nipentqz] l belcerplant;
zie oolc nepenthe.
nephew [nevju] neef (oomzegger).
nephritic [nefritik] aj van de nieren,
sb iniddel tegen nierpijn.
nephritis [nifraitis] nierontsteking.
nepotism [nepatiz'in] nepotisme: voortrekking en begunstiging van bloedverwant en.
Neptune [neptjun] Neptunus.
Neptunian [neptjunian] van Neptunus,
Neptuni(sti)sch.
Nereid [iiri-id] zeeninif ; zeeduizendNero [nirou] Nero`. [pool.
nervate Enbveit] A generfd.
nervation En6veiSaiii nervatuur.
nerve [ni,v] sb zennw, nerf, pee;;;
(spier)kracht; energie ; moed, citirf ; he
had not (got) the cv (to)..., hij had
den cooed niet (otn...); strain every ;•,
alle krachten inspannen ; have a fit of
een zenuwaanvai hebben, het op de
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zenuwen krijgen • vt kractit geven, stalett; vr c, oneself, zich vertu:Innen.
nerveless [nOvlis] ontzenuwd,krachteloos, slap; zonder nerven.
nervous [ni)vas] sterk, krachtig, gespierd; zenuw...; zenuwachtig; nerveus,
bang.
nervousness [nfivasnis] sterkte, kracht ;
gespie•dheid; nerveusheid, zenuwachtig•
nervure [nOvja] nervatuur. [heid.
nervy [nbvi] sterk, gespierd ; F nerveus,
zenuwachtig, zenuwziek.
nescience [nefians] onwetendheid; het
niet-weten.
nest [nest] sb nests, roofnest ; vi nestelen, een nest maken; vt nesten; vr
oneself, zich nestelen.
nest-egg [nest-eg] nestei; potpenning;
appeltje voor den dorst.
nestle [nes'1] vi zich nestelen; c, down,
zich neervlijen ;
in, F onder de wol
e to (on to,
gaan (duilcen); . clos
up to), zich vlijen tegen, aankruipen
tegen; vt oinstrengelen ; mded,(weg)gedoken; yr c, oneself, zich neervlijen,
wegkruipen.
nestling [nestlig, neslig] nestvogel;
nestkuiken, jongste kind.
Nestor [nesta] Nestor.`2
Nestorian [nest9rian] Nestoriaaii(sch).
nest-tables [nest-teiblz] mitnitafeltjes.
met [net] sb net='; strilc; netje; $ tulle;
vt in een net vangen, in zijn (liaar) nettep
vangen ; afvisschen (met het net) ; knoopen ; c,ted, oolc : netvormig, net...
2 net [net] aj $ netto, zuiver; vt (netto)
opleveren.
nether [neba] onderste, onder, beneden,
lager; cv garments (parts), 1 broek;
my c, person, 1 inijn onderdanen:
beetle!' ; the c, world, de onderwereld;
soms : het ondermaansche.
Netherlands, The [Oa NeOalandz] (de)
Nederland(en).
nethermost [nebainoust] onderste, laagste, benedenste, diepste.
netting [netig] netwerk, knoopwe•lc.
nettle [net'!] sb (brand)netel ; vt netelen;
ergeren, irriteeren, 't land opjagen; c.d
at, gepikeerd over.
nettle-rash [riet'l-raS] neteiroos.
net-work [net-wick] netwerkt 2, net.
Neu(f)chatel [tiaSatel] Neufchatel.
neural [njural] van de zenuwen, zenuw...
neuralgia [njfirald3a] zenuwpijn(en).
neurasthenia [njfirasVittia] neurasthenie, zentiwzwakte.
neurasthenic [ijiirasPenik] aj zenuwziek; sb zenuwlijder.

neurology [njurolad3i] zenuwleer.
neurosis [iijurousis]zeuuwziekte, stoorr
nis in het zenuwstelsel.

neurotic [njurotik] aj op de zenuwen

weekend; sb zenuwmiddel; zenuwpatient.
neuter [njitta] aj onzijdig 2 ; sb het
neutrum, onzijdig geslacht.
neutral [njutral] aj neutraal, onzijdig;
sb neutrale ; neutraal schip; neutrale
staat.
neutralist [ijatralist] sb nentraalgezin•
de, neutrale; aj neutralistisch.
neutrality [njutraliti] neutratiteit, onzijdigheid.
neutralization [njutralaizeiSan] neutralisatie, opheffing; neutraalverklaring;
neutraliseering.
neutralize [ijiltralaiz] neutraliseeren, to
niet doen, opheffen; neutraal verklaren.
never [neva] nooit, nimmer; (in het
minst)niet; toch niet ; Well I ,,!liebik
van mijn leven ! cv fear, wees maar niet
bang; you've c, sold that horse?
ge hebt dat paard toch niet verkocht?;
c, a word did he say, hij sprak geen
stoin woord ; be he c, so clever, al
is hij nog zoo lump.
never-ceasing [neVa-sisig] opophoudelij1c, oiiafgebroken, eindeloos.
never-ending [nevar•endig] oneindig,
eindeloos.
never-failing [neva-feilig] nooit
send, onfeilbaar; onbedriegelijk.
nevermore [ievaniQa]nooit meer (weer),
nimmermeer.

nevertheless [nevabales] (des)niettemin,
desondanks, niettegenstaande (dat).

new [njil] nieuw, versch,groen, baarsch;
a c, man, een nieuw (ander) mensch ;
ook : een parvenu ; that's a c, one, F
(weer) wat nieuws; the c, woman, de
moderne geemancipeerde vrouw; he is
(..) to the business (his functions);
nog pas in de zaalc (in betrekking); a
horse c, to the plough, nog niet aau
den ploeg gewend.

new-born [nja-b2n] pasgeboren, jong.
new-build [njil-bild] opnieuw optrektrekker', verbouwen.

new-built [nja-bilt] as gebouwd, opnieuw opgetrokken, herbouwd.

Newcastle [nja-kas'l] Newcastle.
new-comer [ija-kvnia] pas (aan)gelcomene, aankomeling.

newel [njadi] iniddenstijl van een wenteltrap.

newfangled [njil•fagg'Id] nieuwmo.
disci', nieuw, nieuwerwetsch (in afkeurenden zin).

new-fashioned

435

new-fashioned [nja-faSand] nieuwmo-

disch.
[njilfaundland, njafaundland] land.
new-front [nja-front] voorschoenen.
new-furnish [nja-fbniS] opnieuw meubileeren.
Newgate Dijagat, njfigeiti gevangenis
in Louden.
Newgate-bird[njfigat-bbd] galgebrok.
newish [nja-i.c] in of nicer nieuw,
nieu wachti g.
new-laid [ttja-leid] ajversch(gelegd); als
sb in: mds, versche eiereu.
newly [njilli] onlangs, nieuwelijks;
nieuw.
new-made [njil-meid] pas gemaakt,
niettwbakken.
new-married[nja-marid]jonggetrouwd,
jouggeintwd.
newness [iijimis] nieuwheid, nieuwigheld, nieuwtje.
New-Orleans [njii-calionz] Nieuw Orleans.
Newport [ijilpQt] Nieuwpoort.
new-raised [nja-reizd] pas (aan)geworven; pas opgenomen (v. geld); pas gebouwd, opgericht; nieuwbakken.
news [tijilz] nieuws, tijding, bericht;
wat voor nieuws?
what is the
news-agent [ijilz-eid3ant] krantenhandelaar.
news-boy [tijilz-boi] krantenjongen.
news-man [ijfiz-man] krantenombrenger.
newsmonger [tijilzmvIga] nieuwtjesnewspaper [ijazpeipa] kraut. Drainer.
news-room [njaz-rilm]leeszaal, tijdingzaal.
nieuwsblad.
news-sheet [tijaz-Sit]
news-stand [njaz-stand] krantenkiosk.
news-writer [njilz-raita] dagbladschrijver.
newsy [njazi] F vol nieuwtjes, interressant.
newt [ip] (Heine water)salamander.
Newton [njfitan] Newton.
Newtonian [njutounian] aj van Newton;
sb aanhanger van Newton's theorieen;
telescoop van Newton.
new-year [njii-jia] nieuwjaar.
new-year's-day [ijii-jiaz-dei] nieuwjaarsdag.
New-York [njtligic] Nieuw York.
New-Yorker [nju-j9ka] in-, bewoner v.
Nieuw York.
next [nekst] aj naast, naast... bij,
(eerst) volgend, volgend op...; aanstaand,
toeisomend; what (■.2?, ook: nu nog.

Newfoundland

Nick

mooier !, wat overkomt me nou ?; what
is the c, article ?, belieft u nog lets
(anders)?• the c, boy you see, de
eerste de beste
'
; cv day, ook : 's anderen
daags; he lives c, door, hij woont
hiernaast ;• the shop c,to the corner,
het dichtst bij den hock; the (.0 thing
to hopeless, zoo goed als hopeloos:
md to nothing, zoo goed als niets;
ad & prep naast ; (daar)na, vervolgens;
the largest city c, to London na
Louden; sb naaste bloedverwant (CNA<
c, of kin); man: echtgenoot; kind;
eerstvolgend schrijver of nut mer (van
kraut enz.); cv, please!, die volgt!
next-best [nekst-best] op een na de
beste, tweede, volgende.
next-door [nekst-4,9] naast de deur,
van bier naast; cv neighbour, naaste
butir(man); cv to impossible, zoo goecl
als onmogelijk.
nexus [neksas] verbinding, band.
Niagara [iaiagard] Niagara.
nib [Mb] sb neb, snavel; punt, spits;
pen ; S heer, kraan; vt(aan)punten; afpunten.
nibble [nibl] vi knabbelen, bijten (aalt
at) ; vt of-, beknabbelen; S op den kop
tilcken ; te pakken lcrijgen ; sb beet (v.
visschen); a glorious day for a (.0,
om te hengelen.
nibbler [nibla] knabbelaar; vitter.
nibblings [niblitiz] Heine beetjes.
niblick [niblik] golfstok met belcervormigen lcop.
Nicaea [naisia] Nicea.
Nice [Ms] Nizza.
nice [naffs] lekker; aardig, lief, moot;
keurig, fijn nauwkeurig; kieskeurig; a
a
(%) mess, F' 'n mooie boel (rot n
(,)
point (question), eel' teer punt;
yon are a c, one, F je bent me ook
een mooie ; cv and near, lekker dichtbij; cv and wide, lekker ruim; not
too c, about the means, Met al te
kieskeurig in de kens der middelen ; it
is not c, of you, F niets aardig van je.
Nicene [naisin] van Nicea.
nicety [tiais(i)ti] lekkere, fijne smack;
keurigheid, kieskeurigheid; nauwkeurigheid, • fijnheid; fijne onderscheiding,
finesse; to acv , uiterst nauwicettrig,
precies , F op een haat.
S] sb nis; fig plaatsje; t
niche Cnit
een nis plaatsen.
Nicholas [nikalas] Nilcolaas, Klaas.
nicies [naisiz] F fekkers.
Nick [nik] F zie Nicholas•, c, Frog .
F rie Fransoos; old mo, F Heintje

nick
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nigrescent

nick [nik] sb (in)keep, kerf, insnijding ; night [italt] nacht 2, avond ; the cv SH
des nachts; cv and day, dag en nacht ;
kerfstok; hooge wore in het dobbelspel II
nikkelen geldstuk ; in the very c' (of (make) a
of it, er nachtwerk van
makes; nachtbraken, 's nachts aan den
time),juist op het nippertje ; net op tijd.
zwier gaan, den nacht doorfuiven ; cv
:2 nick [nik] vt(in)kepen,(in)kerven; knipout, vrije avond (van dienstboden); at
pen ; angliseeren, nicteeren (een paard);
S op den kop tikken ; F (net) snappen ; cv, 'savonds; in den nacht, des nachts ;
cv it, den spijker op den kop slaan,
by md, des nachts; of (o') mis, des
!mats; on the first md of the piece,
precies raden ; net rakes.
nickel [llikl] sb nikkels; aj nikkelen, bij de eerste opvoering of premiere.
night-cap [Wait-Icap]slaapmuts; F slaapnickel; vt vernikkelen.
nicker [uka] nikker : watergeest II ker. mutsje.
night-cellar [nait-seta] nachtkroegje.
ver; S gauwdief II knikker.
nicker [nika] Scvihinniken; sbspecht. night-dress [tiait-dres] nachtgewaad,
nickname [nikneini] sb bijnaam, spot- nachtgoed.
naam '• vt een spotnaam geven ; :■41, nighted [naiad] SH donker, duister
(als de nacht).
ook: bijgenaamd.
nightfall [naitfol] 't vallen van den
nicky [niki] F honnig, dodderig.
avond.
nicnac zie knickknack.
nicotian [nikoufian] tabak(s)...
night-fire [nait-fai;9] dwaallicht; nachtvuur.
nicotine [nikatin] nicotine.
nicotinism [nilcatiniz'in] nicotinevergif- night-glass [Wait-glas] naclitkijker,-glas,
( slaapniutsje.
nictitation [niktiteifan] het knippen night gown Enait-gaup] nachtjapon ;
t peignoir.
(met de oogen).
nid(d)ering [nidarin] lage ziel ; on- night-hag [gait-hag] naclitvrouwtje,
-merrie.
noozele kerel.
diddle-noddle Enid'i-nod'IJ knikkebol- night-hawk Lnait-hok] Amerikaansche
geitenmelker; nachtvlinder (prostituee),
len; wiebelen.
nidification [nidifilceiian] nestenbouw.
nachtuil.
nid•nod[uid-nodyvoortdurend)knikken. night-house [nait•haus] nachtcafe.
2,
nidorous [ilaidaras] bebroec1 riekend. nightie zie nighty.
nidulation [nidjuleijan] nesttijd ; nes- nightingale Diaith3geilhaBoachtegaal.
tenbouw.
night-jar [nait-d3a] geitenmelker.
nidus [iiaidas] meerv. nidi [naidai] night-line [nait-lain] zettijn (v vissclier).
nest, broei nest (v. ziek tek ienien), (besinet- nightly Di aitli] aj nachtelijk, van den
tings)haard.
(iederen) avond; ad des nachts; elke
niece [nisi nicht (ooinzegster).
nacht, alle nacliten, iederen avond.
nief [nif], nieve [niv] Sc vuist
nightman [naitman] nachtwerker,beerNiger [naid3a], the cv, de Niger.
steker.
niggard [nigad] sb vrek, gierigaard ; nightmare [naitmea] nachtmerrie.
aj vrekkig, gierig, deun.
(night-rail [nait-reil] peignoir
niggardliness [nigadlinis] vreklcigheid; night-reveller[iait-revalo] nachtbraker.
ti is not good husbandry, de zitinig- ( night-rule [Wait-rul] nachtpermissie.
heid bedriegt de wijsheid.
nights [naits] F 's nachts.
niggardly [nigadli] aj & ad zie niggard. nightshade [naitSeici],
nachtschade.
nigger [niga] sb neger, zwarte; zwarte night-shelter [unit-Selta] nachtasyl.
rupi; bloedbeuling; vt
out, Am night soil [nait-soit] beer, faecalien.
nitputten door roofbouw.
night•stand [ilait•staud] nachttafeltje,
nigger-bones [niga•bounz] klapbeen- •kastje.
ties. klaphoutjes.
night-stool
stilletje.
n'ggie
peutergn,pietluttig doen; nightwalker [nait•wiika] nachtlooper;
k iebelig schrijven.
slaapwandelaar ; nachtvlinder (prosti•
niggling [night)] aj peuterig, pietluttig, thee), nachtuil.
kreuterig ; a car hand, een (edit) lcrte- night-watch Diait•wotS] nachtwacht.
belpootje; sb gepeuter.
nighty [naiti] F ziachtpon.
;nigh [nai] na, nabij, dicht bij; nauw; night-yard [nail-fad] beerdepotoir.
ti at hand,
dicht bij; cv on forty, I nigrescent [naigresant] zwartworciend;
P bij de veertig.
1 zwartachtig
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Nigritia [naigriSia] de Soedan.
nigritude [ligritjfid] zwartheid.
nihilhil] niets.
nihilism [naihiliz'in] nihilisme
nihilist [naihilist] nihilist.
nihility [naihiliti] nietigheid, nulliteit,
[niet.
nil [nil] niets, nul
Nile [nail] de Nijl.
Nilometer [nailomota] Nijlpeilschaal.
Nilotic [nailotilc] van den Nijl, Nijl...
nilly-willyli-wili] goed- of kwaadschiks.
nim [Him] S neaten, pakken, snappen,
gappen
nimble [ninibl] viuge, rap, vaardig.
nimbleness [niniblnis] vlugheid, enz.
nimble-witted [nimbl•witid] vlug (van
begrip)
nimbus ['limbos] ninibust!: licht-, stralenkra ns ; regenwollc.
Nimeguen [niineigan] Nijmegen.
niminy-piminy Enimini•piminij gemaakt, prentsch.
nincom [nitilcain] F zie nincompoop.
nincompoop [nirikampiip] JorisGoedbloed, sal; S pantoffefheld.
nine [Hain] negen; he iscv, negen jaar
(oud); it is c.), negen um. ; a c day's
wonder, sensatienieuwtje, of succes van
eel' dag ; c, and six, negen shilling en
zes stuiver ; sb negen(tal); the Nine,
de negen Muzen; dressed up to r, s,
pieldijn of tiptop gekleed, tire a quatre
epingles.
nine-fold [nain-fould] negenvoudig.
ninepins [naiti-pinz] kegelspel, kegels.
nine•score [nain•slcQa] honderd en
tachtig.
nineteen [naintin] negentien; talk
to the dozen, in eetien doorratelen,
honderd nit prates.
nineteenthEnaintinflnegentiende(deel).
ninetieth [iaintiaj)] negentigste (deel).
ninety [nainti] negentig ; c, out of a
hundred, negentig v. de honderd.
Nineveh [ninivi] Niniveh.
Ninevite [ninavait] (inwouer) v. Niniveh
ninny [nini] uilskuiken, onnoozele Grief;
bloed.
ninth [lainly] negende (deel); c. part
of a man, snijcier(tje).
ninthly [naitiPli] ten negende.
Niobe [naiabi] Niobe 2.
lnip [nip],vt (k)nijpen, beknellen, bijten
(v. vorst of lion); nipped ; c, in the
bud, in den bloei (de geboorte) stikhen,
in de kiem sinoren; cv off, afbijten,
afknijpen; c, up, op-, S weggappen ; vi
(k)nijpett ; c, in, (naar) binnenwippen;

no(-)ball

ry out, uiticnijpen, wegwippen ; sb neep,
kneep; beet ; steele2, schimpschot ; bijtende
=nip [nip] sb wippertje, borreltje,hapje;
half fleschje ; vi borrelen.
niplet [niplit] slokje, hapje.
nipper[nipa]knijper snijtand (v. paard);
schaar, nijper (v. kreeft); F vorstige
dag; F peuter, (kleine) peulc 11 borrelaar.
nippers [nipaz] kniptang, schaar; knijper, pince•nez.
nipping [iiipiri] nijpend, bijtend (van
lion).
nipple [nip'1] tepela; 4R4 nippel.
hazensla.
nipplewort Enipl-wiAj
nippy [nipi] bijtend (v. lcoude); bits;
scherp (op de tong); vlug.
Nirvana [nr)vatia] Nirwana
nisi [naisai] zie decree.
nisi pries [naisai-Arai-as] behandeling
van een •echtszaak voor den rondgaannit [nit] neet. [den rechter.
nitrate [naitrat] aj nitraat; salpeterzunrzout.
'nitrate [iaitreit] vimet salpeterzuurzout
behandelen (dreuken).
nitre [naita] salpeter.
nitric [naitrik] van salpeter;
salpeterznur, sterk water.
nitrification [naitrifikeiSan] salpetervorming.
nitrogen [naitrad3on] stikstof.
nitroglycerin(e) [naitrouglisarin] nitroglycerine.
nitro-gunpowder [naitrou-gniipatida]
sal peterzuurkruit.
nitrous [naitras],nitry [naitri]salpeterachtig.
nitty [tIM] vol neten.
niveous [nivias] sneeuwachtig, vol
sneeuw ; sneeuwwit.
nix [niks] watergeest 11 S niets.
Nizam [nizam] nizam, Oostersch vorst.
no Ettoujaj cv date, zonder datum
(jaartal,jaarcijfer);c , man, geed niensch,
niemand ; c, man's land, aan niemand
toebehoorend stuk grond, bet vvist gebied;
X stroolc tusschen de vijandelijke loopgraven; S bilnaad.
Noah [nom] Noach; c‘d's ark, ark van
Noacht; antediluviaansche koffer, oude
rammelkast.
snob [nob] S sb hop, bol; troefboer bij
't cribbage-spel ; vt een petit op zijn kop
geven.
snob [nob] S sb hooge (oome); quite
a (,), een heele Piet.
no(•)ball [nou•bal] sb bal, niet geworpen overeenkomstig de regelen van het

nobble
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cricketspel; vi verklaren, dat een worp
tro ball is.
nobble [nolfl] S een paard ongeschikt
inaken om te whine!' bij de weclrennen;
om., bepraten ; bedotten ; gappen, Impel); „bewerken"; pakken, inrekenen.
nobbler [nobla] bedotter.
!lobby
S tip-top, (piek)fijn.
no-being 't niet-bestaan.
nobiliary [noubiliari] adellijk, van den
adel, adel...
nobility [noubiliti] adelt)-; adeldom,adelstand ; edelheid; cv of mind, zielenadel.
noble [noubl] aj edele, edelaardig;
adellijk; grootsch nobel; the (..) art,
de bokskunst ; sb edelman ; nobel
(oude count).
nobleman [noublman] edelman.
nobleness [noub'llas] edel(aardig)heid,
adellijklceid, groots:hheid.
nobly [noubli] edel, nobel.
nobody [noubadi] niemand; a (mere)
cv, een nut ;• they are c.iin particular,
niets bijzonders.
nocent [nousanti nocive [nousiv]
schadelij k.
noctambulation
[noktambjuleiSan]

noctambulismDloktainbjuliz'oilslaapwandeling , het slaapwaudelen.
noctambuli
st [nolctambjulist] slaap.
wandelaar.

noctilucent [noktil(j)fisont] bij nacht

lichtend.
noctivagant [noktivag,ant] 's nachtsrondzwervend.
noctule [noktjul] groote vleermuis.
nocturn
RK nachtgezang.
nocturnal [cioictiplial] aj nachtelijk ;
nacht...; sb nachtdier; nachtwijzer.
nocturne [nokton] iN nocturne; nacht.
stulc.
nocuous [nolcjuas] schadelijk, vergiftig.
nod [nod] vi knikIcen (met een hoofd);
knilckebollen ; cv off again, weer in.
clutter]; cv to its fall, ten val neigen ;

have

a r,

ding acquaintance with,

iemand wel genoeg kennen om hem te
g,roeten, maar niet genoeg otn hem aan
te sprelcen ; lets maar oppervlalckig
nen, Been diepe studie van lets gemaakt
hebben;vt lcniklcen, door wenken,knikken
te kennel' geven; approbation,goed.
Iceurend kniklcen; cv one's head, net het
hoofd (k)nikken ; sb knik(je), nik ; we'll( ;
give a c.), knikkeo; be in the land
of Nod, in het land van Klaas Vaal( ;

a (..) is as good as a wink to a

blind horse, eeti ;hoed verstaander
heelt maar een half woord noodig.

nomenclature

nodal [noudal] knoop...;N, lines, Hankfigurer ; N., point, knoopptint.
nodder Dioda] die knikt, dutter.
noddle [iod'1] F hop, bol.
noddy [nodi] zie booby.
node ['loud] knobbel, kicoest ; knoop`
knooppunt ; Icnobbelgezwel.

nodosity [noudositi] kccobbel(igheid),
knoestigheid; knoop.
nodous [noudas] knobbelig, knoestig.
nodular [nodjula] lcnoestig.
nodule [nodjill] knoestje, knobbeltje,
knopje.
nodus [noudas] knoop, verwiklceling.
nog [nog] houtprop; soort sterk bier ;
zie oolc noggin.
noggin ['login] kleine kroes, cook, bekertje; kannetje.
nohow [nouhau] op geenerlei wijs;
look c.), er armoedig of beroerd ccitziecc ; raar staan kijken.
noliowish [iouhatt-if] F onlekicer.
noils [noilz] kort wolkanisel.
noise ['wiz] sb lever, lawaai, F lcabaal,
herrie, drulcte; geraas, gerucht; hold
your (.4 hou je snater ! make a m.iin
the world, van zicic doen spreken, gerucht waken; make a (.) about it,
drulcte maken over; vt in : cv it abroad,
ruchtbaar waken; be c.)d abroad, ruchtbaar worden; vi geraas inaken.
noiseless [noizlis] geluidloos, stil.
noisiness[noizinis] luidruchtigheid, enz.
noisome [noisam]schadelijk,ongezond;
stinkend, walglijk.
noisy [noizi] luidrucictig, lawaai-, geraasmalcend, lawaai(er)ig; „drulc" (v.
kleuren enz.); be cv , ook: drulcte of
Leven waken, F lawaai schoppen.
noli-me-tangere [noulai-ini-tand3ari]
0 1. springzaad ; 2. springkomkommer;
3. brandnetel; kwaadaardige lupus; afbeelding van Cicristus zooals hij verscheen aan Magdalena (Joh. XX, 17);
S schurft ; als aj
acvmanner, een
hoogliartig raak-me-niet-aan air.
Noll [nol] F verlc. van Oliver; oleic.),
Oliver Cromwell; de maan.
nomad [nomad] sb zwerver ; aj zwervend, rondtreklcend.
nomadic [nomadik] noinadisch, (om)zvvervend, rondtrelciceccd; N. , tribe, herdersstam.
nomadize [nomadaiz]een notnadenleven
leiden, onizwerven.
nomenclator [noumanIcleita] naaingever; naamlijstmaker; afroeper der
namen.
nomenclature [noumankleitSa] nomen-
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non-residence

niet te beschrijven,
onbeschreven ;
lijst;(wordenbk. vreeindsoortig, wonderlijk ; veelsoortig,
rommelig;
sb
hybridisch
wezen, of ding;
nominal [nominal] nominaal, n naam,
F Manusje van alles.
naam naamwoordelijk; cv list
none [nvn] Aron 8: aj geen ; niemand,
(roll) naamlijst.
niets; he was cv of your adventurers,
nominally [nominali] in naam.
hij was niet een van die avonturiers,
nominate [nomineiti noetnen, betitelen;
geen
avonturier; it was c, of your
benoem en; ka ndiclaat stel len, voordra gen.
business, het was (absoluut) uw zaak
nomination [nomineiSan] benoeming;
niet ; his understanding was c, of
icandidaatstelling, voordracht ; be inc./
the clearest, zijn verstand was zoo
for, voorgedragen zijn voor.
nominatival[nominataiv'f]eerste naam- fielder niet ; his ears were c, of the
shortest, niet van de kortste ; this is
vals...
nominative [notninativ] eerste naamval cv other but (than) the house of
God, niets nicer of niets minder dan ;
nominee[nominijbenoetnde; genoemde.
non-acceptance [non•alcseptans] niet- poetry we have almost c,/, bijna niet,
bijna geen; if a ... is wanted,Ilam
aanneming, non.acceptatie.
dan ben ik er gee') ; ad they are c, •
nonage [nonici3] tninderjarigheid.
nonagenarian [ionad3inerian] negen- so fond of him, zij houden niet zoo
bijzonder van item; they look c, the
tigjarig(e).
worse for it, zij zien er geen zier (niets)
nonagon [nonagon] negenhoek.
non-appearance [non-apirans] nietver- slechter ont nit; the pay is cv too
high, volstrekt niet te Moog.
schijning, ontstentenis.
tionary [nounari] ajnegentallig;sb ne- nonentity [nonentiti] het niet-bestaan ;
iets,
dat niet bestaat ; onding ; onbeduigental.
nonce [noes], for the md, bij deze bi- dend mensch, on beduidendheid, nut.
negende dag vanzondere) gelegenheid; voor dezen keer. nones [nounz]
de ides; RK nonen.
nonce-word [noes-WA] gelegenheidsnone-so-pretty [nvn-sou-priti]
porwoord ;• hapax legomenon.
nonchalant [nonSalant] onverschillig,. seleinbloempje.
t]Z tit et in. nonesuch [nntisvtS] persoon of zaak,
non•collegiate[noti-kalid
die zijn wedergade niet heeft ; hoptern, uitwonend ; geen colleges hebbend.
klaver.
non-corn [non-kom] F onderofficier 11
non-existence [non-egzistans] het niet
niet wel bij 't hoofd.
bestaan.
[non-kombatant]
X
non-combatant
non-existent [non-egzistaut] niet benon-combattant.
non-commissioned [non-katniSand] in: staand.
non-intervention [non•intavenian] de
c, officer, onderofficier.
non-committal En on.lca mit'l] in: cv an- niet-tusschenkomst; het niet tusschenswer (thing to say), niet compromit- beiden treden.
teerend of tot niets verbindend antwoord non-intoxicant [non-intoksikant] aj
niet bed welmend ; sb in : cvs, niet beof gezegde.
non-compliance [non-komplaions] het dweltnende dranken.
niet nakomen, nalatigheid; weigering. nonius [uounias] (nulpunt op den)
non-conductor [non-kandukta] niet- nonius.
non-juror [non-d3ilra] Jacobijn die (in
geleid er.
1688) geen eed Wilde afleggen.
nonconformist [nonlconf2mist] afgescheidene (van de Engelsche Kerk), dis- non..pareil [non-parel] aj onvergelijkelijlc,
zonder weerga ; sb non-pareilappel ;
senter.
nonconformity [nonkanfQmiti] niet- pareldrukletter.
overeenstenuning„ afwijking; afgeschei- non-payment [non-peimant] niet-, wanbetaling.
denheid (van de Engelsche Kerk).
non-consumable [ion-kanSamabl] aj nonplus [nonplvs] sb verlegeuheid,
klem
; raadsel ; at a cv, in de engte
sb
niet voor consumptie geschikt ;
in:
gedreven ; reduce to a cv, zie vt;vtil,
niet voor consumptie geschikte wade
engte
drijven, in 't nauw brengen,
ren. s_
vastzetten.
non-o,,ritent [non-lcantent] tegenstemnon-residence [non-rezidans] afwezig.
mer (in 't Hoogerhuis).
nondescript [non-diskriptj aj (nog) heid, het niet ter plaatse wonen,
clatuur,systematische benoeming; naatn ,
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non-resident [non-rezidant] aj afwezig,
uitwonend ; doortrekkend; sb niet-inwoner, forens; uitwonende predikant.
non-resistance [non-rifistans] gehoorzaatnheid, onderworpenheid.
nonsense [nonsans] onzin, geicheid;
als aj in: cv verses, huntoristische
nonsens•verzen.
nonsensical [nonsensikal] onzinnig,
ongerijnid, gek, zot.
non-solvent [ion-solvant] insolvent.
non-sparing[non-sperit3] nielsontziend,
onmeedoogencl.
non-stop [non-stop] in : cv train, doorgaande trein, directe verbinding.
non-subscriber [tion-svbskraiba]nietbelijder; niet-inteelcenaar, niet-abotine.
nonsuit [nonsiilt] sb opgevitig, of
royeering van een rechtszaak; vt royeeren
(v. rechtszaak).
noodle [ifid'1] sul, uil(slcuiken) II meetbal (in soep).
nook [nulc] hoek(je), gezellig plelcje;
itithoelc.
nooky [mild] vol hoeken.
noon [nun] middag, middaghoorte 2.
noonday [nundei], middag.
nooning [ianit3] middagslaapje, -dutje.
noontide [niintaid] middag.
noose [nits] sb knoop, Ins, lis, strijo;
in the 0., ook: in de fuik (des Intwelijks); vt knoopen, vaststriklcen; in een
strik leggen ; verstrikken, vangen.
nopal [noupal] A cochenillecactus.
nor [nQa] noch, en ook Met; P clan; not
a man, cv a child, geen man en ook
geen kind ; (%) John either, en Jan ook
niet ; cv gold, cv silver, C goad noch
zilver.
Norfolk [ngfalc] Norfolk; cv capon, S
hoicking; c■-, dumpling (turkey), Norfolker ; c, jacket, Norfolk bids of ldel.
noria [11Qria] kettingpomp.
norm [ngni] norm.
normal [ignial] aj normaal,loodrecht;
cv school, kweekschool (v. onderwijzers); sb loodlijn; gemiddelde norm;
normale (lichaams)temperatuur.
normalize [n2tnalaiz] normaliseeren.
Norman [ngman]sb Normandier; Noor
aj Noormandisch ; Noorsch.
Normandy [iQmandi] Normandie.
Norse [lips] sb
aj Noorsch.
Norseman [n2sinan] Noor; Noorman.
north [ 10] ad naar 't noorden,
noord waarts ; noorcielijk ; aj noordelijk,
noord(er)...; c, of, ten noorden van ;sb
het Noordene; noordenwinci ; vi naal 't
noorden draaien,

nose

North-east [n217-ist] noordoost.
north-easter [n21)-isto] noordoostenwind.
north-easterly [n917-istali] noordoostelijk.
norther [n2Pa] Icoude toorderbries in
Texas, Florida en de Golf v. Mexico.
northerly [1121)ali] noordelijlc, naar 't
noorden.
northern [112 .Pan] noordelijlc, noord...;
co/ lights, he Noorderlicht.
Northerner [uzpana] bewoner van 't
Noord en (v. En geland, Atnerika, Europa);
the r.ds, de Schotsclte acteurs, enz.
®North-land [nO•land]Noorderland.
northernmost [11217aninottst] noordelijkst (gelegen).
northing [ticj,itl]
Noorderdeclinatie.
north light [1121,1ait] Noorderlicht.
North-pole [n217-pool] noorderaspunt;
noordpool.
North Sea [1121)-si] de Noordzee.
North-star [110-sta] pool-, noordster.
Northumberland
[npj/Dinhaland]
Northumberland.
Northumbrian [ncl)Dnibrian] v. Northumbria; van Northumberland.
northward(s) [tue, wad(z)] naar 't noorden.
north-west [1*y-west] noordwesten.
north-westerly [112},westali] noordwestelijk.
norwards [igwadz] noordwaarts.
nor'wester [ItQwesta] Noordwesten-

wind ; noordwester; oorlant; c,s, winter-:
handschoenen.
Norway [ncwei] Noorwegen.
Norwegian[nowidpn]ajNoorweegsch;
sb Noor; tel Noorsch.
nose [iouz] sb netts, geur, reulc; flair

S stifle verklikker;d'R ■ tuit ; nek, pals

(van buizen, retorters, enz.); it is a cv,
of wax, dat kan men net draaiett zooals net dat wil; bite (snap) one's
cv off, iemand aan-, afsnauwen; bite,
cut off one's cv to spite one's
face, zijn eigen glazen ingooien; bleed
at the cv, nit zijn ens bloeden; count
(vs, de neuzen tellen ; follow one's cv,
zijit netts nagaan; look down one's
cv, op zijn netts kijkeii; pay through
the (v, buitengewoon veel moeten betalen, moeten bloeden, gevild worden ;
rub cvs with, gemeenzaant oingaan
net, familaar oingaan met; speak
through (in) the (v, door den news
praten; turn up one's cv, den netts
optreklcen (voor at); under his (v,
vlak voor zijn neus, I.vpar hij bij stolid;
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Aotice

vt ruilcent2; cv out, uitvisschen ; vi neu- I cv of interrogation), vraagteeken;
zest, zijn neus in een anders zaketi stemalce a mental N., of it, liet in zijn
het goed onthouden
ken ; c
- z; zijn netts spoelen (v. een schip);
oor knoopen
r about, roncisnuifelen; c,, at,besnuf•
(voor later); ,take N., of, nota nemen
van, ad notam nemen; notitie nemen
felett; cv for, zoeken.
nose bag [nouz-bag] mond•, voeder• van; vt noteeren, opschrijven, amt., opteekenen; nota of notitie neiuen van,
zak (voor paarden).
nose-band [nouz•banci]neusband,-rietn. opmerken ; van aanteekeningen voornose-bleed [nouz.blid] neusbloeding;
zien; c■-, a bill, een wissel protesteeren
duizendblad.
(door een notaris)
nose-dive [nouz-daiv] vi over den kop note-book [nout•bulc] schrijfboek, cagaan (v. vliegmachine); sbkopbuiteling
bier; aanteekenboek, notitieboekje.
(v. vliegniachine).
note-case [nout-iceis] portefeuilletje.
nosegay [nouzgei] ruiker.
noted [noutid] belcend, befaamd, vernoseless [nouzlis] zonder neus.
maard, berucht
nose-piece [tionz-pis] neusriem; netts- note-paper [flout-peipa] postpapier.
stoic (v. helm); Wit.
note-shave [nout-Seiv] S wissels pronoser [nouz3] kopwind.
longeeren tegen exorbitante percenten.
nose•rag [nonz-rag] S zakdoek.
noteworthy [noutwbai] opmerkensnosey [nowt] (on)welrielcend; grootwaardig.
neuzig; old Nosey F de netts: Wel- nothing [nDtsitl] Aron niets; he is c,
Iington.
to me, itij gaat mij niets aan, is dood
nosology [nosolad3i] ziekteleer.
voor mij ; that is N., to him, dat is
niets voor hem; 't gaat hem niets am);
nostalgia [nostald3ia] heiniwee.
daar trekt hij zicli niets van aan;
nostril [nostril] neusgat,
nostrum[nostram]geheimmiddel, kwalclearning is N., to genius, haalt niet
zalversmiddel.
bij; he is Ni if not critical, de crinot [not] niet; I think N., ilc deck van tiek is zijn fort ; there is N., in it, er
!net; c' 1 oolc: nee hoor; these people
is niets (van) aatt ; liet is van geen bewill not fight, N., they, ze denlcen er teekenis; he has N., in him, hij is een
niet over on' to vechten ; cv at all, in kerel van niets; N./come to , in't water
liet gelieel niet; cv in the least, in bet vallen, niet doorgaau, misluaen; make
r, of, niet opzien tegen, geen beenvin•
niinst niet; c, yet, nog niet.
notability [noutabiliti] merkwaardig- den in ; I can make N., of it, iii lean
er niet uit wijs worden; cv venture,
held; soniniiteit
lnotable [noutabl] of nerkwaardig ; cv have, wie niet waagt, die !tie wint;
(duidelijk) inerkbaar; aannterkelijk, be.
sb a (mere) cv, een niets, nul; the c,s
langrijk, aanzienlijk; sb aauzienlijke,
of the day, de onbeduidende gebeurtenissen van den dag; de alledaag,sche
voornatne, notabele.
=notable [notabl] aj werkzaam;zuinig. voorvalletjes ; soft Nis, zoete tninnenotably [noutabli] tnerlcbaar, aaniner. lout, lieve komplimentjes; ad volstrekt
kelijkheid ; belangrijk ; inzonderlieid
niet (in r, daunted. loth); cv doubtnotarial [nouterial] notarieel.
ing that, er volstrelct niet aan twijfenotary [noutari] notaris (ook: cv pu- • lend dat...
nothingness [us Pignis] nietigheid, niet;
blic).
notation [nouteiSan] noteering ; notatie, onbeduidendheid.
schrijfwijze; voorstelliugswijze.
notice [noutis] sb aandacnt, acht, opnotch [notS] sb keep, inkeping, kerf, merlczaantheid, oplettendheid; aankondiging, bekendmaking, bericht, kennisschaar (iii een Ines); spieet ; Am berg•
geving ; waarschuwing; give c ,, natl.
pas; out of all c,, over de schreef ; vt
kondigen, kennis geven, later weten;
inkepen, kerven.
note [flout] sbnierk,teeken ; ken-, merit- waarschu wen ; give N,(to quit), de huur
teeken ; grondtoon, Loon, j moot; noot,
(den dienst) opzeggen ; take r,,,Icenne.
aanteekening, notao;(orderjbrieije; bankof,
lijk worden (v. een kind); take
noot ; beteekenis, aanzien ; notitie; a
kennis semen van ; at a moment's,,,
S op
man of cv, aanzienlijk, van aanzien, van op staanden voet ; at short
korten termijn; below (beneath)
beteekenis; of admiration (exelama•
tion), uitroepteelcen; c, of comple- beneden critiek; be brought (come)
ment, iNnaslag;c,of hand,orderbriefje; into c,, behead worden, zich naam
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ken. be under
opgezegd zijn; fall
ouder de oogen ko.
under
i
one's
men; vt aclit slaan op, (veel) notitie nemen van, opmerken; Zopteekenen; aanroeren, bespreken, recenseeren.
notification [noutifikeiSan]aanzegging,
aanschrijving, kennisgeving.
notify [noutifai] ter kennis(se) brengen,
bekend maken, aanzeggen, aankondigen.
notion [noujan] begripao, denkbeeld,
idee, node.
notional [nouSanol] denkbeeldig, begrips...; F eigetiwijs; cv verb, begrips.
werkwoord (tegenoverhulpwerkwoord);
cv words, begripsnamen.
notoriety Enoutaraiati] (algemeene) bekendheid, faam-beruchtheid; a person
of cv, een bekende persoonlijklieid.
notorious [noutorias] (algemeen) beF werelkundig, befaamd,berucht.
notoriously [noutoriasli] erkend ; he
is cv stupid, 't is algemeen bekend dat
hij dote is.
Notts [tlots] F Nottinghamshire.
(Nottis [noutag] Zuidenwind.
notwithstanding [notwiPstanditl]
tegenstaande, ondanlcs, trots, ...ten spijt.
Hough [nvf] P genoeg.
nought [not] niet, niets, nul.
noun [natin] (zelfstandig) naamwoord.
nourish [nDriS] voedent2,_ koesteree,
aankweeken, grootbrengen.
nourishable [npriSabl] gevoed kunnende worien
nottrisher [npriSa] voeder, koesteraar,
(aan)kweeker.
nourishing [rinriSiri] voedzaam, voe•
dead.
nourishment [ivriSment] voedsel, Yoeding,
nous [naus, nits] F verstand, kop.
nous , box [Haas-bolcs]S kersepit, hersenIcas.
Nova Scotia [nouva-skottia] Nieuw
Schotland.
Novaya. Zemlya rnotivaia zemlia]
Nova Zembla [nouva-zembla] Nova
Zembla.
!novel [nova!] sb roman ; jut' novelle;
short cv , novelle.
2 novel [nova!] aj nieuw(uitgevonden).
novelette [novalet] novelle
novelist ['loyalist] romanschrijyer,
novelty novalti] nieuwigheid, nieuws;
an absolute c.', iets heel nieuws; the
charm of cv, van 't nienwe.
November [novemba] November.
§novenary Lnovanaril negental.
§novennial [novenialj atle negen Par.

nuisance

§novercal [novi)kal] stiefmoederlijk.
novice[novis]novice;uoviet, nieuweling,
groentje.
noviciate, novitiate [noviSeit] noviciaat.
now [nau] ad nu, trans;• F non; just
(C but) c..; zoo even, daar net;
u eel's...,
dan weer...;
then...,
n
,
cv for it, vooruit nu 'Haar! (every) (,./
and then, c, and again, nu en dan, bij
tnsschenpoozen; cv then, komaan (dan),
allo; no nonsense (,! geen gekheid, he
(zeg)! ci nu (ook cv that); sb nu ; the
het tegenwoordige.
nowadays [lau-a-cleiz] heden ten dage,
tegenwoordig.
noway(s) [nouweiz] zie nowise.
nowhence [nottwens] nergens.
nowhere [nottwea] nergens; be cv (in
the race) heelemaal achteraan komen;
aanmerking komen;
niet
fiasco maken, geen opgang maken,enz.
nowhither [nottwiaa] nergens been.
nowise [nouwaiz] geenszins, op geenerlei wijze.
noxious [tiolcSas] schadelij1c, nadeelig,
verderfelijIc
noyau [nwajou] persico.
nozzle [noz'1] netts, milt, twit, pijp.
nth [en)] tide macht; to the cv in (tot)
de tile macht
nubblings [nDblitlz] nootjeslcolen.
Nubia [ujubia] Nubie.
Nubian [nnibian] Nubier, Nubische.
nubile [tinibil] litiwbaar.
§nuciferous [njusifaras] nootdragend.
nucleolus [ijuklialas] u kiemylek.
nucleus [Iiniklias] pit, Icerntl.
nudation [ijudeiSan] ontblooting,
nude [ijfid] aj naakt, bloot; sb het
naakt (model); cv drawn from life,
naaktstudie; the cv, het naakt model.
nudge [nvd3] vt (met den elleboog,)
aanstooten, een duwtje geven; sb duwtje, por.
nudity [nniditi] nanktheid, blootheid;
naakte figuur, naaktstudie.
nuff [ag] P zie noups h.
nugatory [nnigatori] beuzelach0g, niets
zeggend : render cv, illusoir maken.
nugget [nDgit] Idomp (inz. gond).
nuisance [unisons] plant; (over)last;
burengerucht; lastpost; common
wat (wie) iedereen overlast aandoet;
domestic cv, Imiskruis; he is a reguiedereen tot last, een echtelastlar
post; it is a (N., having to..., ltet is vervelend (lam) to inoeten.... commit no:N.1
' I
verontreiniging verboden
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null [itvl] nietswaardig, krachteloos,
nietig, ongeldig; mi and void, krachceloos, van nul en geener waarde.
nullah [nnla] El kali; ravijn.
nullification [ivlifikeijen] nietig-, ongeldigverklaring, jur vernietiging.
nullify [nDlifai] krachteloos taken, fur
vernietigen, nietigofongeldig verklaren,
to niet doen.
nullity [ipliti] ongeldigheid, nietigheid;
nulliteit.
numb [twin] aj gevoelloos, verstijfd,
verkleumd, verdoofd; vt verstijven, doen
verkleumen; verdooven.
number [tivinba] sb nummer; getalo,
aantal ; (vers)maat ; cvs , verzen ; Numbers, B Numeri; and c%.is more, en nog
vele andere; their "is, X itun aantal,
luuut getalsterkte ; there are ",s who—,
tal van iiieuschen, die.. ; look well after
(take care of) "i one, goed op nomvier een passer ;• John among thec,,,
onder anderen (onder hen) Jan, daarbij
Jan; an officer appointed from
their uit hun midden gekozen ; in
"i(s), in aantal, numeriek ; come incv s,
in groote getale komen (opzetten) ; published in cv , its afleveringen ; eighty
of their cv, tachtig man sterk, net liun
tachtigen; lie is not of our",,hij is niet
in oils midden ; behoort niet tot onzen
kring; to the "i of..., ten getale van...;
hard pressed with "is, door de overmacht in 't nauw gebracht ; without
zonder tal, talloos (veel); without the
"is, X zonder tellen (bij de handgrepen); vt nummeren, tellers; rekenen (onder among, in, wills); vi & va tellers;
ced off, X zich nummeren.
numberer [nDinbara] nummeraar, teller.
numberless [lumbalis] talloos, zonder
tal.
Numbers [nnmbaz] B Numeri.
numb-fish [ium-fiS] )41o. sidderrog, torpedo.
numbles [nvinblz] ingewanden van
een Inert.
numbness [numnis]verstijving, verdooviug, verkleumdlieid.
numerability
telbaarheid.
numerable [ijamarabl] telbaar, to tel-

nurse-maid

numerative [ijilmarativ] tellend ; cv
system, talstelsel.

numerator injilmareitai teller (van
breuk).
numeric(al) [njumerik(al)] numeriek,
van getallen, getal...; cv characters,
getalmerken ; cv superiority,grootere,
getalsterkte.
numerous [ifijmaras] talrijk, tal van,
vele; volkrijk ; rhythmisch; acv father,
de vader van een groot gezin
numerously [njamarasli] talrijk ; "iattended, druk (goed) bezocht.
numismatic [njiimizinatik] aj numismatisch; sb cis, numismatiek, pen ► ingkunde.
nummary [minari] nummular [nDinjala] het geld..., geld...
numskull [nDinskyl] uilskuiken, stof fel,
ezel.
nun [twit] non (ook = duif en vlinder); 2. nonnetje.
nuncheon [nvitfan]versnapering, noenmaal
nunciature [ivriSiatja] nonciatuur: panselijIc gezantschap & paleis v. den nuntins.
nuncio LnDuSou] nuntius, pauselijk gezant ; SH boodschapper.
fnuncle [iDii101] SH oom.
nuncupative Divnkjfipativ, nunkjupeitiv3, nuncupatory Diviikjapatarij nominaal, ins naam ; mondeling gegeven (v.
testament).
nunnery [nvnari] nonnenklooster.
gele waterlelie.
nuphar [ijilfa]
nuptial [izipS,91] aj van het huwelijk,
hu welijks...,bruilofts..., bruids...;‘, benediction, inzegening van het linwelijk ;
"i repast, bruiloftsmaal ; sb cvs , bruiloft.
nur [no] zit gnarl.
Nuremberg [ijarambOg] Neurenberg.
nurse [tins] sb min, baker, kinderjuffrouw ; ziekenverpleegster, ziekenoppasser; verzorger, kweeker; werkbij of- mier;
put out at cv, put to cv, (een kind)
bij een min uitbesteden ; vt zoogen; op.
!issen, verplegen, verzorgen; koesteren,'
(op)kweeken, grootbrengen ; zuinig beheeren ; omstreugeld 'louden ; net do
hand strijken over ; fig warm 'louden;
ze melken (bij't biljarten);", a (one's)
cold, uitvieren; "i a horse, aan eel(
numpaard hanger; vi zoogen; uit verplegeis
nume—ral [ijaingral] aj
mer...; sb getalletter, getalnierk ; telgaan; in de verpleging zijn ; cv up fol..
a (one's) cold, uitvieren.
woord ; Roman "is, Romeinsclie cijfers.
numeration [ijilmareiSan] telling ; tat- nurse-child [nips-tjaild] pleegkind.
stelsel.
nurse-maid [nbs-meid] kindermeisje.

nursery
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oak-fern

nursery [nbsari] kinderhamer;bewaar- nux-vomica [rinks voinika] braaknoot.
school; lcweelcschool ; boomkweekerij; nuzzle Dian'llivi wroeten langs;snuffelen
kweekvijver. ,een zwijn); zich nestelen; vt nestenursery-man [nbsari-man].boomIcweeten, vlijen ; koesteren.
ker.
nyctalopia [iiiktalottpia] nachtziendnursing•home [ibsig-houni] ziekenver- heid.
pleging(sgesticht).
§nyctalops [niktalops] nachtziende.
nursing sister [nbsirksista] pleegzuster, nye [nal] vlucht (fazanten).
diakones.
nymph [iiimf] iiiinf:2; pop (v. insect).
nursling [nbsliri] zoogicind, voedster- nymphish
nimfachtig.
troetelkind; zaailing.
nymphlike [iiiinflaik] als een nituf,
nurture [nfitSa] sb op-, aankweelcing;
verzorging; voedsel; vt op-, aankwee- nympholepsy [ninifolepsi]waanzinnige
ken ; (op)voeden, verzorgen ; voedent , ,
extase.
'mesterei' (v. planned).
nymphomania [nimfomeinia] mansdolnussle [ivs'1] knikker.
heid.
nut [nvt] sb noot (inz. hazelnoot); 4R.
moer (van een schroef) ;
neut (v. een
anker);
slof (aan strijkstok); X tui0
melaar (v. geweerslot); eilcel (v. penis);
F kersepit, bol ; S dandy ;
oolc:
nootjeslcolen; the
s and bolts,Sde
dandies; not for c,s, voor gees geld 0 [on] de letterO; 0.staat voor; Ohio,.
vaii de wereld ; she couldn't sing Oxygen ; o, voor: old ; 0. C. = Ordfor cvs, net eens behoorlijk; a hard nance College; Officer Commanding;
cv to crack, een harde noot ; have 0. D. = Old Dutch ; 0. E.
a (N., to crack with one, een appeltje Old English; 0. F.
Odd Fellow;
met iemand te schillen liel!)ben;
0. H. M. S. = on His (Her)Majesty's
to..., S het is een genot...; that's c,sto
Service, „dienst," dieiistzaken ; 0. K =him, S dat is een kolfje naar zijn hand;
all correct, in orde ; 0. M. = Old
be
s upon, S dol,' verzot zijn op ; be
Measurement, Order of Merit; 0. P.
dead c•is on (sours against) S fel zijn
Old Playgoers; Old Price, oude
op; be off one's cv, F van Lotje getikt
prijs; Opposite Prompter; Out of Print;
zijn ; pi note!' plukken.
0. S. = Old Saxon ; Old School;
nut-brown [nvt-braun] lcastanjebruin,
Old Series; Old Side; Old Style; Ordilicht bruin.
nary Seaman; Outside Sentinel, buiten.
nut-cracker [iint-la- aka]
notenkra•
ste schildwacht; 0. T. = (h)ot; Old
her; ,..,(s),.notenkraker.
Testament; 0. T. C. == Officers'Trainnutgall [nDtgol] galappel, galnoot.
ing Corps; ob. = obiit, overleed;
nut-hatch [nipt-liatS] gat booinklever, Obad. (jail); o bl. = oblique, oblong;
blauwspecht, spechtmees.
Oct.(ober); Oxf.(ord); Oxon. = Oxonutmeg [tivtineg] notenmuskaat.
ilia, Oxford ; Oxoniensis, of Oxford;
nutrient [tijiltriant] voedend.
oz. c, ounce
nutriment [njatrimant] voedsel.
o [on] o! ach!
nutrimental . [njutrimental] voedzaatn, o' [o] zie of 1k on.
voedend.
oaf [out] pummel, uilskuiken;inispunt; .
nutrition [njutriSan] voeding, voedsel.
( wisselkind.
nutritious [njutriSas], nutritive [njil- oafish [oufiS] pummelig, sukkelig, sullig,
tritiv] voedend, voedzaain.
onnoozel.
nutshell [nvtSel] notedop; a novel in oak [ouk] sb eik , eikenhout; eikenloof;
a (,),, in een paar regels of bladzijden;
the Oaks, races te Epsoin(voor 3-jarige
be (lie) in a
in weinig (een paar)
paarden) ; sport one's c,,xl de 'miter'.
woordeu te zeggen zijn, zeer eenvoudig
ste deur (van zijn „kast") sluiten ten
zijn.
teeken, dat men belet geeft; of eiken.
nutter [ilpta] notenplukker, -ster.
(houten).
nutting [tivtill] go a (%), noten pink- oak-apple [oulc-ap'1] galnoot;
day,
nut-tree [ipt-tri] notenboom.
[ken.
29 Mei.
nutty [inti] nootachtig ; noten...;.fig pit- ioaken [(mien] ei k en(hou ten).
rig; S dandyachtig.
beukvaren.
oak-fern [ouk•f6n]

oakling
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objurgate

oakling [oukliq] jonge eik, eikentelg. obese [oubis] corpulent, zwaarliivig,
vleezig.
oakum Eoukann] kalfaatwerk, werlc.
oakum-picker [oukam-pika] werkplulc. obesenessEoubisnislobesity [oubesiti]
ker.
corpulentle, zwaarlijvigheid.
oar [2,9] sb (roei)rieni; toeier; S arm, obey [oubei] gehoorzament2; gehoor gevleugel, viii; chained to the cv, in 't
vets aan (roepstem); luisteren naar (net
roer).
gareel, in den tredniolen; have an cv
in every man's boat, overal zijn seas obfuscate [obfvslceit, obfuskeit] verduisterea, benevelen (het verstand); vet- •
in steken; pull a good cv, goed
bijsteren.
nen roeien ; put in one's c ■i, een duit
in 't zakje doers, ook een woordje inee. obfuscation[obtvskeiSan]verduistering,
beneveling
; verbijstering.
spreken; rest on one's cvs, deriemen
strijken ; op zijn Iauweren rusten ; vi&vi obiit Eobi•iti Lat. is gestorven.
roeien.
obit [obit, oubit] dood, overlijden; lijk(Hest, zielmis.
oarage [Qrld3] roei•toestel;stel Heinen.
oarsman [finnan] roeier.
obiter dicta [obita-dikta] terloops gemaakte opmericingen.
®oary [gri] rieinvormig; met Heinen.
oases [otiasiz, oueisiz] oases, inv. van: obituary [obitjuari]sb sterflijst; sterfgeoasis [otiasis, oueisis] oase.
vallen (als I;rantenrubrielc); als aj doods .;
c, notice, levensbericht.
oast [oust] eest.
oat [out] haver (gew.,,$);figschalmei, ]object [obd3ikt] sb voorwerp; oogherderszang ; he feels his,,s,hij voelt i merk, bedoeling, doelwit, plan ; onderzich, de brood kruimels steken best; he
werp (v. onderzoelc); cbject ; she lookhas sown his wild r,s, de Wilde
ed an cv, zij zeg er nit als een vogelharen zijn hem uitgevallen, hij is uitgeverschikker, oat een cent to geven ;
raasd.
salary is no cv with him, is bijzaak.
oat-cake [out-keik] haverkoek.
t'object [abd3ekt] vt tegenwerpen ; it
oaten [out's] van haver, haver._
tegenwerpingen inalcen,inbrengen(tegeA
oath [ouj)] eed ; vloek ; by cv , onder
against, to) ; bezwaar liebben, opkocede ; high in
zwaar vloekend ; on
men (tegen to); do you cv to my
(his),,, wider cede put one on hiscu ,
opening the window ? heeft u er iets
iemand den eed afvorderen; make (take
op tegen, dat ik het venster open ?
swear )an ev, een eed doers.
object-ball [obgik•bOl] trefbal (bij 't
oath-breaking [ooP-breikiri] eedbreulc.
bi ► jarten).
oat-meal [out-mil], haverineel, haver. object-glass [obd3ikt-glas] objectiefgort.
(glas).
Obadiah [oubadaia] Obadja,
objection [abd3eklan] tegenwerping;
obduracy [obdjurasi] verstoktheid,ver. bezwaar; raise an cv , een bezwaar
!larding.

inbrengen.

obdurate [obdjurat, SH oblijareitiver. objectionable [abd3ekSanab'I] betvvist•
stokt, verhard.
baar, aativechtbaar; aanstootelijk, berisobdurateness [obdjuratnis], obdurn.
pelijk, laakbaar, afkeurenswaardig.
tion [obdjureiSan] verstoktheid,verhar. objective [abd3ektiv] tzj objectief; cv
ding, lialsstarrigheid. case, voorwerpsnaanival; sb objectief
obedience [oubidjans]gehoorzaninheid; (v. kijker); X object`` ; voorwerpsnaam.
in c% to, gehoorgevend aan; overeen.
val, voorwerp.
komstig.
objectiveness [abd3ektivnis] objectiobedient [otibidOnt]gehoorzaam;m., to,
vity [ab3ektiviti] objectiviteit.
ook : gehoor gevend aan; your cv ser- object-lesson [obd3ikt-les'n]aanschou.
vant, uw dienstwillige dienaar; F de
wingsles; fig sprekende illustratie.
ondergeteekende.
object line [obd3lkt-lain] clirektrice.
obediently Eotibidjantlil gehoorzaam ; objector [abd3ekta] die tegenwerpinyours c■ , uw diensiwtiltge.
gen maakt, opponent; conscientious,,,
obeisance [oubeisans]dienaresse:diepe zich op gemoeds- of gewetensbezwaren
bulging; hulde.
beroepende dienstweigeraar.
obelisk [obalisk] gedenknaald; kruisje object-teaching [obd3ikt-titSit3] aan( -I) = in MSS.
schouwingsonderwijs.
obelize [obtlaiz] van een
— teeken
objurgate [obc13figeit, obd36geitj bevoorzien.

rispen, vermanen.

objurgation

observant
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objurgation [obd3OgeiSan] scherp ver
wijt, berisping, vermaning.

obloquy [oblalcwi] stnaad, schande,
o neer.

objurgatory [abd3Ogatari] verwijtend; obnoxious .[abuokSas]
berispeud, vermanend.
'oblate [ob!eit] aj aan de polen afgeplat.
'oblate [obleit] sb RK oblaat.
oblation [ableiSan] offer(ande), gave,
schenking.
oblectation [oblekteiSan] welbehagen.
obligate [obligeit] fur (ver)binden, vet'•
plichten.
obligation [obligeiSan] verbintenis,
verplichting ; obligatie, schuldbekentenis; verplicht ; be underanm,
verplicht zijn, de verplichting to. ,
hebben om...; place people under c,s,
aan zich verplicliten.
obligatory [obligatari] verplicht(end),
(ver)bindend; cv education, leerplicht.
oblige [ablaid3] vi verbinden, (aan zich)
verplichten ; will you the company (with a ' song &) ? lets ten beste
geven ? u eens laten hooren? will you
me ? wil u mij dies dienst bewigen,
dat plezier doen ? wil u zoo goed zijn?
be Nd to, ook : moeten; vi & va (anderen) aan zich verplichten., van dienst
zijn; lets ten beste geven, zich laten
hooren ; an answer will (v, antwoord
verzocht.
obligee [oblid3i] schuldeischer,obligatiehouder.
obliging [ablaid3it3] verbindend; tot
vriendendienst bereid, dienstvaardig,
voorkomend, minzaam, inschikkelijk, gedienstig.
obligingness [ablaid3it3lis] gedienstigheld, hulp-, dienstvaardigheid.
obligor [obliged] schuldenaar.
oblique [ablik] aj scheef, schuin(sch),
cv
hellend, afwijkend; zijdelingsch;
cases, verbogen naamvallen ; cv dealslinksche handelwijze ; cv oration
(s;:eecli), „indirecte rede"; vi X schuins
narcheeren.
obliqueness[oblilcnis],obliquity[ablikwiti] sclieeve richting, schuin(sch)heid;
afwijking; verkeerdlieid, onregelmatigheid.
obliterate [ablitareit] uitwisschen, doorhalen, afstempelen, (v. postzegels); ver•
nietigen..
obliteration [ablitareiSdn] uitwissching.
oblivion [oblivion] vergetelheid; fall
into c,, in vergetellieid rakes.
oblivious [ablivjas] verg,teetachtig ; vet- getelijk; c, of (to), vergetend.
oblong [oblog] ajlangwerpig; sb lang.
werpig vierkant.

aanstootelijk;
berispelijk; strafbaar ; hatelijk; °naafi; schadelijk (voor, aan to); be cv
to, oolc: een doors in het oog
oboe [ouboi, oubou-ei] p hobo.
.genaam

oboist [oubou-ist] f ',oboist.
obolus [obalas] meerv. oboli [obalai]
[ 1,ZA obool: zilvermuntje van 1i/ 2 stuivet..

obreption [obrepSan]slinkscltheid, verschalking.

obreptitious[obreptiSas] door slinksche
streken verkregen.

O'Brien [oubraian] O'Brien.
obscene [absin] (in)gemeen, ontuchtig,
onkuisch; shocking, vuilc.

obscenity [abseniti], gemeenheid, liederlijkheid, ofituchtigheid; obscenities,
vuile praatjes, gemeene woorden, ontuchtige prentjes of voorstellingen.
[obskjarant] duisterling,
domper.
obscurantist [obskjfirantist] sb duisterling, domper; aj dompers...
obscuration [obskjureiSon] verdonkering, verduistering.
obscure [abskjiii] aj duister5, donkert.);
obscuttr; sb duister(heid); vt verduisteren, verdonkeren, donker( er) of duister(der) malcen; overschaduwen, in de
schaduw stellen.
obscureness [abskjildnis] duisterheid,
obscuriteit.
obscurity [abskjilriti] duister(nis), donker(te); duisterheid, donkerheid; live
in c..), stil (teruggetroklcen) levee ; obscurities, onbekende grootlieden, ob•
scure personen.
obsecration [obsakreiSan] sineeking,
sineekbede, •gebed.
begrafeobsequial [obsilcwial]
nis
obsequies[obsabwiz] lijkplechtigheden,
-dienst; lijkstatie, uitvaart, begrafenis.
obsequious [absikwias] onderdanig,
overgedienstig, kruiperig; gehoorzaam.
observable[abzDvabl] merkbaar, waar•
neembaar ; opmerkelijk.
observance [abOvans] waarneming;
inachtneming, naleving,opvolging leefregel eerier orde, voorschrift.
observant [abzi)vant] aj lettend op, op.
lettend, opmerkzaam ;
of the rules
of his order, streng iii acht nemend;
sb observant: Franciscaner van de
strenge orde.

obscurant

observation
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observation [obzaveiSan] waarneming,
observatie; op-, aatamerIcang; inachtneming, naleving, nakonting ; opvolging;
viering (v. kerkelijk feest).
observatory [abz6vatari]sterrenwacht,
observatorium.
observe [abzz)v] vt waarnemen, gadeslaan, letter op, observeeren ; aan-, opinerken ; in acht Heinen, opvolgen, naleven ; vieren (v. feestdagen); let
wel !; cv silence, het stilzwijgen bewaren ; vi in; co(up)on, aanmerkingen
ma Icen, lets opmerlcen onitrent.
observer [abz6va] waarnemer, °pulerker, observator ; a strict cv of his
word, die zich stipt aan zijn woord
houdt.
observing [abztivit3] (goed) waarnemend, oplettend, F zijn oogen de cost
gevend.
observingly [abzipvitjli] aandachtig, oplettend.
obsess [abses] obsedeeren, niet loslaten,
onophoudelijk ver-, achtervolgen (van
gedachten).
obsession [abseSon] het bezeten zijn
(door een boozer gees* obsessie, nook
loslatende gedaclite, voortdurende kwelling, E belegering.

ocarina

obstruct [obstrokt] op-, verstoppen,
den voortgang belemmeren, versperren.

obstruction[abstrDkSon] obstructie, op•,
verstopping, beleinmering, versperring.

obstructionist [abstrpkjauist] sb obstructievoerder ; aj obstructivistisch, obstructievoerend.

obstructive [abstrpktiv] aj verstoppend,
belernmerend, versperrend,verhinderend;
obstructievoereiid ; obstructie...; sb obstructievoerder.
obstruent [obstruant] verstoppend (mid•
del).

obtain [abtein] vt(ver)krijgen,bekomen,

verwerven, erlangen, behalen; verschaffen ; vi algemeen regel of gewoonte zijn,
ingang gevonden hebben; gelden;...does
not c, with me..., heeft geen vat op
mij.
obtainable [abteinabl] verkrijgbaar, to
krijgen.
obtainment [abteinmant] verlcrijging,
verwerving, verscliaffing.
C obtest [ablest] vt snieelcen, bidden,
bezweren ;aan-, inroepen; vi verzekeren.
Eobtestation [obtesteiSan] smeeking,
bezwering; aan-, inroeping; verzekering.
obtrude [ablaut] vt opdringen (aan
upon); co one's company, zich (clan
ieinand) opdringen; vi lastig zijn, rich
obsidian [obsidian] lavaglas.
op-, indringen.
obsidional [absidianal] belegerings...;
obtruder [abtaida] op-, indringer.
cv coin, noodinunt (tijdens belegeri -ng);
cv crown, krans voor den ontzetter obtrusion [abtril3an] opdringing.
obtrusive [abtaisiv] op•, iiidrtngeiid.
eener.stad.
obsolescence [obsolesans]veroudering, obtund [abtvild] stomp waken, af.,verstompen; verzachten verdooven.
het in onbruilc geraken.
obsolescent [obsolesant] verouderend, ob•taration [obtjureiSan] 1Ngas)afslui•
ting.
in onbruilc rakend.
obsolete [obsalit] verouderd, in on- obturator [obtjureita] X afsluitring,
bruik geraakt ; A rudinientair ontwik- -plaat ; sluitspier.
obtuse [abtjas] stomp(hoekig), bot.
keld.
obstacle [obstalel] liinderpaal, verhin- obtuseness [abtjasnis] stomheid, botderiiig, beletsel; cv race, wedren met heici.
obtusion [abtja3an] at-, verstomping;
hindernissen.
botheid.
obstetric[abstetrik]verloskundig,vroed•
kundig; cv chair, kraamstoel; sb c■is, 'obverse [obvbs, obvhs] aj de voorzijde betreffend, toegekeerd, tegengeverloskunde, vroedkunde.
obstinacy [obstinasi] hardnekkigheid, steld ; omgekeerd.
halsstarrigheid, stijfhoofdiglieid, (stijf)- f2 obverse [obviis] sb voorzijde van een
muntstuk of tnedalje ; omkeering (van
koppigheid.
stetting).
obstinate [obstinat] bardnekkig, lialsstarrig, stijfhoofdig, (stijf)lcoppig, obsti• obvert [abvt)t] keeren (naar to, toward).
obviate [obvi•eit] afwenden, voorkonaat.
men, ondervangen, uit den weg minim
obstipation [opstipeifon] op-, verstop•
obvious [obvias] voor-de hand liggehd,
ping.
in
't oog springend, duidelijk (inerkbaar),
obstreperous [abstreparas] luidruchtig,
klaarblijkelijk, zonneictaar ; Er. , to disrumoerig, lawaaiig, woelig.

obstreperousness[abstreparasnis]luid•
ruchtigheid, lawaai, geschreeuw.

pute, aanvechtbaar.
ocarina [okarina] at, ocarina.

occasion
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October

occasion [.9kei3an]sbgelegenheid; aan(v. post); be occupied in (with), aan
leidende oorzaak, aanleiding, behoefte;
(met) lets bezig zijn; vr cv oneself
one's lawful vs, bezigheden, bedrijf, in, zich bezighouden met.
zaken; there is noc,(for it), het hoeft occur [alc6] voorlcomen ; in de gedachte
niet, het is ► iet uoodig • on cv, van tijd
komen, bij iemand oplcomen, invaltot tijd, als 't pas geeft, zoo noodig,.
len; voorvallen, gebeuren, zich voordoen;
on an cv, bij gelegenheid; on cv
overkomen (v. een ougeluk).
naar aanleiding van; on the c' of, bij occurrence [alcurans] gebeurtecis;voorval ; the mi(s), ook : het gebeurde; it
gelegenheid van ; on this red, bij deze
is of frequent cv, bet komt herhaaldegelegenheid ; give to, aaaleiding, gelijk (veel) voor; on the cv of a vaven out (tot); have c, toonoeten; have
no to," niet hoeven ; take cv to, de cancy, bij voorkomende vacature.
gelegenheid aangrijpen, van de gelegen- ocean [ouSan] oceaau, (wereld)zee.
vt veroorzaken, Oceana Eosiona3 Oceana (een ideaalheid gebruik makes
staat).
to weeg brengen, aanleiding geven tot,
liopen (tot to).
Oceania LouSifinia] Oceanie.
occasional [akei3anal] aj toevallig, nu oceanic LouSi-aniki van den oceaan,
oceaau..., zee...
en dan (voorkomend); gelegenheids...;
cv chair, luxestoel, extra salonstoel; oceanides [ousianidiz] oceanden : zeefire (.0 guns, enlcele schoten, no en dan
Mullen; zeeschelpen.
een scliot; spend an c,shilling on..., §ocellated [osileitid] oogvoriuig; oogvormig gevlekt, met oogen.
of en toe eens een shilling; sb extrabediende, noodliulp.
ocelot [ousilot]
Am panterkat.
occasionally [akei3anali] of en toe, nu ochlocracy [oklokrasi] ochlocratie:gepeupelheerschappij.
en dan, van tijd tot tijd.
occident [oksidant] westen.
ochre [oulca] nicer; S onoppen", duioccidental [olcsidental] aj westelijlc, ten, geld.
westerscli, west...; sb Westerling.
oc(h)rea [okria]
helinstijIbuisje.
§occipital [alcsipital] van het achter- ochr(e)ous [oukr(i)as], ochry [oulcri]
hoofd.
olcerhoudend, okerachtig, oker...
§occiput [oksipvt] achterhoofd.
o'clock [couldok] op de klok ; what cv
§occlude
it is ? hoe laat is het? It is eight md,
op-, toesluiten.
occlusion [alclil3an] op-, toesluiting.
het is aclit liar; he knows what cv it
is, hij weet hoe laat het is (zijii weetoccult [akplt] verborgen, occult; cv
diseases, geheime zielcten; the md je), liij weet waar Abram de mosterd
sciences. de geheime wetenschappen, haalt.
de zwarte lcunst.
octachord [oktakcd] aj achtsnarig; sb
occultation [okalteiSan] verberging, toonschaal van 8 notes; achtsnarige lier.
verduistering, onzichtbaatheid.
§octagon [oktagan] aclithoek.
occulting [alcvltiq] iii :cv light , 111k- §octagonal [oktaganal] octangular
kerlicht (v. vuurtoren)
Eolctaggjula3 achthoekig.
occultism [akvItiz'in] occultisme: leer §octahedral [oktallidral] achtvlalckig.
der geheiine wetenschappen.
§octahedron [oktallidran] octaeder:
occupancy [okjupansi] in bezitneming, achtvlak.
in beslagname.
octant [oktant] octant : 8ste cirkel(vlalc).
occupant [okjupant] bezitnemer, be- octaroon [oktaran] kind van blanke
zitter; opgezetene, bewoner, 'murder;
en quadroon.
the cvs, ook : de i ► zittenden; the c, of octave [olctav] achttal; octaafo; octaafa post, belcleeder.
dag; octet, ottava Hula; vat van 13 1/.2
occupation [olcjupeiSan] bezit(neming);
coupler ls octaafkoppeling; galon;cv
X bezetting; bezigheid, beroep; be in
piccolo.
flute
cv of, ook: bezet 'louden; cv bridge, Octavia Lokteivia] Octavia.
particuliere brug (over spoorbaaii); cv octavo [olcteivou] at octavo; als sb
road, particuliere weg.
(boek in) octaafforniaat, octavo.
occupier [okjupaia] bezitter.
octennial [olctenial] aclitjarig ; achtjaaroccupy [olcjupai] bezetten, bezet 'loulijksch.
den; beslaan (v. plaats), innemen; in octennially [olcteniali] oui de acht jaar.
beslag nenien (v. tijd enz bezig 'louden; October [oktouba] October ; Octoberbeworen (v. een vertrek); bekleeden
bier.
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octogenarian [oktod3anerian] aj & sb

of

odds [odz] ongelijkheid, verschil ; on.

tachtigjarig(e).
eenigheid; voorgift; voordeel ; grooter
getal, overmacht (in aantal); grootere
enz).
kans, waarschijnlijkheid; wat de bookoctopus [oktoupas, oktapas] achtarmige maker op een paard „houdt";,, and ends,
polyp, aclitarm.
stulcken en brokken, brolcstukken, rootoctosyllabic [olctou.silabik] ajachtletitel ; at cv, °fleet's, overhoop liggend
tergrepig ; sb c.is,achtlettergrepige vers.
(met with); at heavy (long) cv, tegen
voeten.
een veel steritere overmacht; the (../ are
octosyliable [olctou•silabl] achtletter- that, de !cans bestaat,
are
grepig woord.
in our favour, de lc:nisei' zijn in o ► s
octuple [oktjup'1] aclttvoudig.
voordeel ; what's the cv? wat zoo dat?
ocular [okjuta] aj van het oog, oog...; it's no cv , het maakt niets Mt; it is
gezichts, oculair; c%) demonstration, within the cv, F daar is alle karts op;
betoog ad oculos; cv witness. ooggegive one cvs, iemand voorgeven; I'll
tuige; sb oculair; oogglas, kijkglas (v.
lay you any cv, ik wed net jou om
een optisch werktuig). wat je maar wil; take the (vi de wed.
oculate [okjulat] oogen hebbende ; oog- denschap aannemen.
vormig gevlekt, net oogen,
ode [mid] ode.
oculist [okjulist] oogarts.
Odin [oudin] Odin, Wodan.
odd [od] oneven; overblijvend (na dee• odious [oudias] hatelijk, afschuwelijk,
ling door 2, of na betaling); overgeble.
verfoeilijk.
ven van een of sneer paren, Met bij oditim [oudiain] haat en verachting;
elkaar hoorend; zonderling; vreenfd;
bla a
gelc, raar; N., and even,even en ()nevelt
odometer [odomata] afstandsmeter.
in some cv corner, liter of daar in §odontalgic [odontald3i tandpij nsti
een (algelegen) hock ; an cv glove,
lend (middel).
een enkele handschoen (de andere van §odontalgy [odontald3i] tandpijn.
het paar ontbreekt); an cv band, extra- odontology [odontolad3i] tandkunde.
bediende,noodhulp; duivelstoejager an ()odorant [oudarant] geurig.
cv hour, een tnsschenuur; cv jobs, odorator [oudareita] odeurspuit, yap°.
allerhande karweitjes; N., moments, risateur.
verloren oogenblikken; the c, man, odoriferous [oudariforas] weiriekend,
de niet „afvallende" man; them, thing geurig.
is..., het gekke (van 't geval) is...; the cv odorous [oudaras] zie odoriferous.
trick, de winnende trek; an cv odour [ouda] reulc, geur; (reukwerk ;
volume, een enlcel deel van een meet .- fig luchtje, zweem(pje); be in bad ill
deelig werk; fourscore and cv,tusschen
cv with, in een kwaden (een slechten)
tachtig en negentig; fifty cv pounds,
reuk staan bij; in cv of sanctity, in den
vijftig etc zooveel pond ; sixty cv reuk der heiligheid.
thousand, tusschen de 60 en 70 duizend. Odyssey [odisi] Odyssee;
odd-come-short [od-lann-SQt] in: (vs, oeconomy [ilconami] zie economy.
P stukken en brokken, overschot.
oecumenical [ikjumenikal] algemeen
odd-come-shortly [od-knot-SQW] in: (v. een co ► cilie).
one of .these odd-come-shortlies, F oedema [idinia] slijingezwel.
binnen kort, een dezer dagen.
oedematic [idiunatik], oedematous
odd-fellow [od-felon] lid van de macon- [idimatas] van een slijingezwel.
nick getinte steunvereeniging der Odd- Oedipus [id-, edipas] Oedipus".
felloWS.
o'er [Qa] zie over.
oddity [oditi] zonderlingheid, vreemd. §oesophagus [isofagas] slokdarm.
lucid, rarigheid; buitenissigheid; excen- of [ov, ay.] van; the basket cv Mary,
trick wezen, raar beer, kwibus.
van Marie, Marie's; the city cv Rome.
odd-jobman [od-d3obtuan] noodhulp, de stad Rome; cv itself, op ziclizelf ; the
losse werkman voor allerlei karweitjes,
son cv Man, des Menschen; no prudmanusje van apes.
ence cv ours, van onze zijde; he
odd-looking [ocl•lukit3] er gek, vreemd, the black coat, die met de zwarte jas
raar uitziend.
am', the three. c, them, het drietal:
oddly E0d lj op een zouderlinge wijze, there were fifty cv them, er waren
vreemd, gek (genoeg).
er vijftig; ze waren met hull vijftigen ;
Engelech.
29
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he is oue cv a thousand, e'en
offend Eafendl vt beleedigen, ergeren,
de duizend; he cw all men, en dat
kwetsen, schenden, overtreden; aanstoot
juist hij ; the most dangerous cv geven; vi cv against, zie vt.
enemies, de gevaarlijkste aller vijauden; offender [afenda] beleectiger, overtreunsparing cv pains, geen !Hoene out- der, zondaar`2; an old cv, een oude zonziend.

off [of] ad er af, af, weg; ver(wijderd);
be cv, niet cle•Orgaan (v. match enz.);
„at" ziju (van engagement); order zeil
zijn: in slaap zijn; in zwijui liggen;
opstappen; be badly cv, er sleclit aan
toe ziju ; er slecht all:omen; be better cv, er beter aan toe zijn; het beter
hebben; be a bit cv, F niet wel bij 't
ltoofd zijn; be comfortably (well) (.0,
het goed liebben; blow md, van 't
land af; cry itself cv, zictt in slaap
huilen (v. een kind) ; have a day (v, een
vrijen dag liebben; c, and between
the acts, wanneer de acteur niet hoeft
op te koinen en in de pauzen; cv and
on, af en toe, bij tusschenpoozen, een
enkele maul; cv (with you)!. weg! er
uit !; prep van... (af), van._ (weg) ; van;
verwijderd van; op zij van, in de buurt
van; 0 op de hoogte van; two md,
twee stuks (in prijscouranten); be cv
something, er geen lielhebberij weer
lit luebbeu ; c, the stage, achter, niet
op de planken ; a street cv the Strand,
op het S. uitkomend; just cv the water,
(uit)buiten; aj verder gelegen; the cv
hind leg, de rechter acicterpoot; the
cv horse, het van de handsche (rechtsche) paard ; an cv street, een zijstraat;
cv white, wit bij 't gele af; zie ook
chump, ciuty, feed; vt F afleggen, uittrekken; afbrelcen Cu contract enz.); cv
it, F er van door gaan, opstappen
blaze!' (een damschijf).
offal [ofol] afval (v. geslacht dier); bedorven vleesch, kreng; uitschot, bocht;
cv wood, bocht van hout.
off-chance [45f-tfans] zeer twijfelachtige
(verwijderde) inogelijklzeid ; on the
cv of meeting hint, one hem mogelij„ Icerwijs te ontmoeten.
off-coloured [of-kvlad] geelachtig (van
off-day [of-clei] vrije dag. Ediamanten.
offence piens .] beleediging; aanstoot,
ergernis; aalival ; overtreding; misdaad;
give cv , ergernis of aanstoot geven;
ergeren, beleedigen; take cv, aanstoot
nemen; take (v at, zich beleedigd gevoefen over; no cv was meant, het
was zoo kwaaci niet becloelci, zoo niet
gemeend ; quick to take cv, lichtgeraakt, gauw beleedigd; in a tone of
cv, op beleecligden Loon, beleedigd.

daar ; een recidivist, een welbekende
kiant van de justitie.

offensive [afensiv] ajbeleedigend, aanstootelijk, ergerlijk, weerzinwekkend,
onaangenaain • schadelijk (voor to); offensief, aanvallend; aanvals...; sb het offensiet; act on the cv, aanvallend optreden.
offensiveness [afensivnis] beleedigende acrd, het beleedigende, aanstootelijk-

offer Eofaj

vi (aan)bieden, offreeren;
voorslaan; °Here'', ten offer brengen
(ook up); uitloven (een prijs); ten beste
geven, inaken (van opmerkingen enz);
miassault, attaqueeren ; cv character.
istics vertoonen; cv criticism, uitoefenen ; cv the glad hand to, welkom
a lideten; cv violence, plegen; what he
cv ed in his defence, te zijner verdediging aanvoerde; cv on (for) contract, aanbesteden; cv up a prayer, opzenden ; he cued to go, hij bood (zich)
aan oni te gaan; he cued to strike
me, maakte mines out mij te slaan, woo
inij slaan; he did not cv to touch
her, hij deed niet de minste poging
haar aan te raker; vi 8c va zichaanbieden (ook als eclitgenoot); sb(aan)bod,
aanbiedingsofferte, huwelijksaanzoelc;
we have had an cv of his book, hij
heeft ors zijit boek aangeboden (ter ult.
gave); we have them on cv, ze zijii
oils (tegen dien aangeboden, we
liebben er een offerte van.
offerer [ofara] offeraar; aanbieder.
offering [ofarig] offerande, offer(gave).
offertory [ofatari] RK offertorium, offergebed; offerande.
off-hand [alhand] ad op staanclen voet,
op stet en sprong, op slag ; voor de
vuist, onvoorbereid, zonder plichtplegingen ; aj [of-baud] hoogliartig, hautain.
off-hours [of-audz] vrije urea; at
in tnijn (zijn) vrije uren; buiten !cantoortijd.
office [oils] ainbt, betrekking, dienst
bediening ; officie; taak ; (kerk)dienst,
ritueel,• gebed(en); ministerie, kantoor,
bureau, bureel; c, of origin, kantoor
van afzending; the Colonial cv, het
ministerie van kolonien ; the Holy
het heilig officie: de inquisitie; the
Home cv , het ministerie van bitinen-

office-bearer
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oil-colour

landsche zaken ; the mis, de(bipkeuken, i off-season [of-sizan] tijd buiten het
seizoen, slappe tijd.
aanrechtkatner; his ill cods, zijn tegenxverking; his kind mis, zijn vriendelijke offset [ofset] sb uitloopero,uitspruitsei,
wortelschent, spruit ; loodlijn; versnijbemiddeling, zijn vriendelijlcheid; (
what's the cod? wat is er van uw dienst? ding (v. fundeeringsmuur); tegeuwiclit,
do the cod of, dienst doen als; give vergoediiig, compensatie; vl opwegeu
(tip) the (,), S een weak of aanwijzing tegen, goed makes, compenseeren
geven ; be in cod, een ambt belcleeden, off-shoot [of-Suti nitspruitsel, afzetset.
in functie zijn; high in cod, hoogge- off-side [81-said] de verkeerde (linker).
karat ; tegenpartij (bij voetbal).
plaatst ; a man in (,), een fungeerend
ambtenaar; een (aan 't bewind zijnd) offspring [ofspriu] (na)kroost,sprniten,
minister; while in cod , „aan" zijnd, in
nakomelingen, nageslacht ; resultaat,
vrucht.
functie zijnd; come into cod , enterc,,
off-street [of-strit] zijstraat.
een (zijii) ambt aanvaardeti.
office-bearer [ofis-bera] ambtsbedie- off-time [of-taiin] vrije urea, dienstvrijheid.
naar, titularis.
ti)fficer [ofisa] sb beambte, ambtenaar ; offward [of wad] zeewaarts, van land of
agent (van politie); officier; gerechts- ®oft [oft] dikwijls , vaak.
dienaar; deurwaarder, dienaar, diena- often [tit(t)an] dikwijls, vaalc; as cod as
not, dikwijls wel en dikwijls oolc niet,
res; vt X van officieren voorzien ; aanvoeren, iconiniandeeren (als officier).
niet zelden,
official [afiSal] aj anibtelijk, officieel, oftenness [of(t)dritils] het herhaalclelijk
voorkomen.
ambts...; cod duties, ambtsbezigheden,
-plichten ; cod year, bestuursjaar, dienst•
oft(en)times [oft(an)taimz]
vaak.
jaar ; sb anibtenaar, beatable; cod prinojiel(boog).
cipal, geestelijke rechter, voorzitter ogee [oud3i,
Ogilvie [ougilvi]
van geestelijke rechtbank.
officialdom [alifaldam] de anibtenarij, ogival [oud3ival -J ojiefvormig.
ogive [oud3(a)iv] spitsboog of rib van
bttreaucratie ; de ambtenaarswereld.
officialese [afiSaliz] ambtelijke stijl, een gewelf.
ogle [oug'1] vilouken, lodderig kijken; I•Z
kanselarijtaal, stadinnstaal.

officiant [ofiSant] officiant : de mis- aan-, toelonken •, sblonk,(yerliefde)blik.
opdragende of den dienst verrichtende ogler [ougla] (toe)lonker.
ogre [ouga] weerwolf, wildenian, boepriester.
officiate [aUP-eft] een ambt of iemands man, menscheneter.
plaats xvaarnemen, dienst doen; RK ogreish [ougariS, ougrii]
officieeren, den dienst doen, de mis op- ogress Eougris] menscheneetster.
oh [ou] o; ach, och ; au.
dragen; coy as,.., fungeeren als...
officinal [afisinal] geneeskrachtig; in Ohio [ouhaiou] Ohio.
ohm [own] ;-7 ohm: eenheid van elec.
een apotheek voorhanden.
trisclien weerstand.
officious [afiSas] gedienstig; °vergeclienstig; opdringerig; bemoeiziek; offi- oil [oil] sb olie; petroleum; cods, F ge
cieus. oliede overkleeren ; in c,(s), in olieverf
offing [ofiti] de open zee, het mime sop. (geschilderd); pour(%) on the flame(s),
offish [ofiS] gereserveerd; nit de hoogte, olie in 't your gieten ; pour cod upon
the waves, olie op de golven (in de
zich op een afstand houdend.
branding) gietent2 ; vt olieen; (met olie)
off-issue [of-iju] zie side•issue.
insmeren; in olie inleggen; tot olie
offlet [eflit] aflaatpijp.
off-licence [of-laisans] „vergunning"
waken;• c‘ one's hand, one, iemand
onikoopeu); rW
de handen- snieren
tot het verkoopen van drank voor consumptie bullet' het taplokaal (in tegenat. one's tongue, zalvend praten, om
iesnand lekker to maken ; cod the wheels,
met een on-licence).
de wielen sinerent2.
off-load [of-loud] aflaclen, losses.
offprint, off-print Ei5fprintj afdruk, oil-bag [oil-bag] vetklier; oliezak(vom .
✓

het (Wen bedaren der golven).

overdukj.

offscouriiig(s) [atslcaurit3(z)] afschuur- oil-bean [oil-bm] sojaboon,
sel; afval, nitschot, uitvaagsel, schnim. oil-cake [oil-keikj raap-, lijolcoek.
offscum [ofskum] afval, uitschot, nit- oil-cloth [oil-Mop] wasdoek,
vaagsel, schttim.
oil-colour [oil-kola] olieverf (ookm,s.

;oiler
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omission

Qiler [oila] oliekan -spuit(je); olieman, old-maidish [ould•mcldiS]oudevrijster .
Ismerd;
petroleumboot.
i
achtig.
[oil-faiad]
petroleumsto- oldness [oulditis] onderdom; oudheid.
kend(e schepen).
oldster Louldsta] oude beer; oudere,
oil-fuel
petroleumresidu (als oudgediende; oudejaarsstudent, onwe•
brandstof).
ling.
oiliness [oilinis] olieachtigheid.
old time [ould taim] ouderwetsch ; oud.
oil-jar [oil-d3a] oliekruik.
old tinter [ould taima] ou cl gediende,
oilman [oilman] olteliandelaar ; -slager. ouwetje.
oil-press [oil•pres] oliepers.
old-womanish [ould-wtintaniS] oude.
oil- skin [oil-skin] ge waste taf ; oliejas ;
wijvenachtig.
geoliede overkleeren.
old-world [ould-wlikl] nit den ouden
oil-steamer [oil-stinia] olieboot, tanktijd, ouderwetsch; van de Oude Wereld.
oilstone [oil stoup] oliesteen. [schip. oleaginous [otili-ad3inas] olieachtig,
aj olieachtig, vet, goed gevettig; J zalvend.
vineerd;
zalvend, glad (v. tong); i oleander [ouli-ancla]
oleander.
vb F oliejas.
oleograph [oultagraf] oleografie, schilointment [ointmant] zalf, smeer; S
derij in oliedruk.
boter.
olfactory [olfaktari] aj van den reek ; cv
J. K. [on kei] F in orde; vt in : it was nerves, reulczenuwen; als sb
F in orde bevonden, afgeteekend. orgaan.
old [ould] aj oud, ouwelijk; ouderwetsch; olibantim [olibanam] wieroolc.
cv bachelor, oude vrijer, (verstokte) oligarch [oligak] lid van een olig,archie.
vrijgezel ; (N./ bird, fig ouwe rot ; cv oligarchal [oligalcal] oligarchisch.
boy, •g1 oud-leerling; c.. boy (chap, oligarchy [oligalci] oligarchie: uit
fellow), F ouwe jongen (als aanspre• weinige personen bestaande regeering.
Icing);
campaigner, oud•krijger, olio [ouliou] olla podrida`2 ; poespas,

oud gediende 2 ; the r, country, het
moederland; c, girl, F beste meld ;
F die goeie, beste...;
good (dear)
c% man, F ouwe jon e,t (als aanspreking); oude. man; Anstr voiwassen

ratjetoe, mengehnoes; j ■ potpourri.

olive [oily] olijf(talc); olijfkleur; olijf-

schelp;
scholekster; c,s(of beef),
soort blinde vinken.
olive-branch [oliv-branS] olijftak;

c,es,

goeroe; my cv man, F mijn man, de
F spruiten kinderen.
baas; the c, man, de oude Adam; V; olive-grove [oily-grotty] olijfboschje.
de baas, de ouwe: de kaptein; the cer Oliver Eolival Olivier; S de maan.
man of the sea, een (Wive' op je olive yard [oliv-jad] olijfberg.
nek, ietnand, dies men niet 1<wijt kan Olivia [olivia]
raken ; c, woman, °tide vrou w ;
oud olla-podrida [ola.podrida] olla powijf (v. e. man); as c, as the hills,
dridat!, poespas, mengehnoes, ratjetoe.
zoo oud als de weg van Kralingen ; the ology [olaci3i] F wetenschap.
het nude ; de otideren; sb of
van Olympia Eoulimpial Olympia.
ouds ; in (van) vroeger dagen ; zie oolc olympiad [olimpiad] olympiade.
age hand, Jack, maid.
Olympian [oulimpian] Olympisch.
old-age [otiki.eid3] van (voor) den Olympic [oulimpilc] aj Olympisch; sb
ouden dag, oudercloms...
in : the c•s, de Olympiscite spelen.

old-clo' [ould•kiou] sb P

kleerkoop, Olympus [ottlimpas] Olympus.
oudskleer; als aj: vieux jets.
omasum [oineisam] boekpens.
clothesman[ould-klouzman]kleer- ombre [oinba] omberspel.

old

hoop, oudskleer.

olden [ould'n] aj
vt oud waken,

omega [otimiga, omega] omega; einde.

°Lid; vi-oud worden; omelet [outfit] omelet, eierstruif.
omen [ouman] sb voorteelcen.; vt voor-

old.established[ould-istablifq lang bestaand; gevestigd•

spellen, beloven.
§omentum [omentatn] darmttet.

old. fa ngied[ould-fauld] ouderwetsch. ominous Eominasj ouheilspellend ; veelold-fashioned Eould•faSandj ouder• zeggend ; c.gy of good, wat goods voorwetscn• spellend.
steil- omissible [othilisin] weggelaten lcunnende worden.

old-fogeyism

conservatisme, prnikerigheid.

oldish

[ouldiS] ottdachtig, ouwelijk.

omission [outniSan] weg-, uitlating; na.

omissive
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lating, verzuim; sins of N and coin•
mission, zonden zoowel feitelijk bedreven als door nalatigheid (nalating)
begaan.
omissive [otlinisiv] nalatig.
omit [outnit] weg-, uitlaten, over
nalaten, verzuimen ; cv the decimals,
de decimalen verwaarloozen.
otnittance [oumitans] SH het nalaten;
is no quittance, uitstel is nog
teeth afstel.
omnibus [omnibas] omnibus; S partij
waarop iedereen gevraagd wordt, afdoener.
omnibus-bill [oninibas•bil] allerlei on
gelijksoortige onderwerpen betreffend
wetsvoorstel.
omnibus-box Eoninibas-boles] avantscene loge.
omnifarious [omniferids] veelsoortig,
veelzijdig.
omnipotence [omnipatans], coicy, alinacht, alverinogen.
omnipotent [oiniiipatant] almachtig,
ale ertnogend.
omnipresence [omni•prezans] atomtegenwoordigheid.
omnipresent [oinni•prezant]alointegenwoordig.
omniscience [omniSans3 alwetendheid.
omniscient [onthiSant] alwetend.
omnium gathertim [oinniain ga6orain]
allegaartje, gemengd zootje ;
Icamer; I klompenbal (aati 't hof).
omnivorous[oinnivaras] alverslindend;
omnivoor, allesetend.
tmapleiti schouderblad.
§omoplate Cot
on [on] prep op, aan, in, bij, out, met,
van, tegen; hundreds co, hundreds of
miles, honderden en honderden inijlen;
the minute,
ry the table, op tafel;
op de ininunt af; co. , the wall, aan den
muur ; she had a ring c her finger,
man den vinger; he is the jury, in
de jury ; have you a match you ?,
bij u ?; are you r, him again ?, zit
je hem weer op 't lijf, moet hij 't weer
onfgelden, nemen jullie hem weer te
pakken?; he did itc,deliberation inet
opzet; live co, oats, van haver; ;hey
marched c, London, zij rukteu tegen
(Haar) Londen op; they rose c, their
oppressors, zij stonden tegen hun vervolgers op; he is a writer:, the press,
hij schrijft voor de pers; co, the next
day, den volgenden dag; ad aaii ; door,
voort, verder (bij werkwoorden); co.),
Stanley,c, i, op!, voornit !, sla toe!: cv
with your coat, aan je jas; stem

one

net den steven vooruit; from that day
co), van dies dag awl (af) ; he
is aati de beurt, hij is aan shoot (bij 't
biljarten); hij is op de planlcen; hij zit
onder 't tiles (bij examen); hij is al wat
op leeftijd ; S hij heeft hem om,hij heeft
hem staan ; I ant ook : top!, ilc doe
!nee!; the case is cv, de (rechts)zaalc
is in behandeling; Macbeth is
wordt gegeven ; what is,o , ?, wat is er
aan de hand ?; as long as the show
is co.), geopend is, open blijft ; the lamp
is too much cv, te hoog(opgedraaid);
I will c, before, il: refs voornit; we
are well c, in April, al een heel eind
in April; cv and off, zie off and on; he
is neither c, nor off, hij Mulct op
twee gedachten, ‘veet zelf niet was hit
wit ; co, to, zie onto.
Wilde ezel.
onager [onad3a]
onanism [ottnaniz'm] zelfbevleklcing.
once [wens] ad eens, eetimaal; co , and
again, af en toe, cell enlcele maal(ook
c, or twice); c, and away, eens en
dag niet !neer ; een hoogst enlcele maal;
cv (and) for all, eens voor altijd ; (yin
a blue moon, F een hoogst enlcele
in a way);
maal (ook (o., in a

speak the truth for ced in a way,
zeg nu toch eens e'en lceer de waarheid;
ry more (again), nog eens; co., upon a
plotsetime, (er was er) eens; at

ling ; dadelijlr, terstond ; tegelijl: ; not
all at c,!, niet allemaal tegelijk ; all
at cv, plotseling, ; for cv, een enlcele
mat; bij (hooge) uitzondering; not
geen enhelen lceer; alt at
(never)
vroeger, ill : my c, master; sb this N,
dittnaal; for this (that)c ,,voor dezen
keer; cj als (eeninaal), zoodra.
oncoming [onkvinit3] naderbij komend,
aanrollend, naderend, aanstaand.
oncry [onkrai] strijdkreet.
one [wvn] een, een; een enlcele, een en
dezelfde; een zekere; eenigste; ry
James, een zekere Janice; co , and all,
elk ett een iegelijk ; alien g,ezamenlijk.
als e'en man; his co, and only hope,
zijn eenigste hoop; c•. , and six, F
shilling en 6 stuiver ; co, another, elkaar,
F melcaar; co, after another, de een
na den ander, de een voor, de andere
na ; co, with another, door ellcaar (gerelcend); co, or other, de een of (de)
de
ander, het een of ander; the
een(e), het eene; the c,(s)I have seen,
die ik gezien heb ; he is the cv, hij
de (onze) !nail; he is the c' man to
do it, de eenigste die het can; that it
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the N, way to do it, de eenigste oneness [wDrmis] anheid.
'Punier om te doen ; (the)
the one•pipper [wpn-pipa] X S 2de luiteother, de eerie..., de andere ;
nant.
gene; what N., ?, welke?; what kind oner [wDita] S Piet, kraan (in at); F
welke,
wat
voor
?;
of N-,(s)?,
a small peut, mei).
boy and a big cv en een groote; onerous [onaras] lastig, bezwaarlijlc,
,small boys and big N,s, kleine en zwaar ; jar bezwaard.
groote jongens; c, of my legs, inijn one-seater [wDu•sita] eenzits-auto of
eerie been ; C, of them, S een meisje vliegmachine.
van de vlakte; some c■-, man must one-sided [wvii•saidid] eenzijdig, pardirect, er moet een persoon zijn, die
tijdig.
commandeert, willing is N., thing, onfall [onfol] aanval, bestorTing.
performing is another, wine!' en doer ongoings Eongott-it3zi zie goings-on.
zijn twee ; beN.,,eenzijit; teL eens zijn; onion [vnjan] sb ui; he is off his
it is all cad, bet is allemaal hetzelfde, S bet scheelt hem in zijn bovenkamer;
F 't is an pot nat; it is all N., to me, vt
oogen) met 'n ui doer tranen.
het is mij oin 't even ; be cv of the on-licence [on•laisans] „Vergunninp,'"
party (( malce N.,), van de partij zijn; tot het verlcoopen van drank voor conhave just cv F er „eentje" pakken ; sumptie in het taplolcaal(vgl.off-/icence).
make N., in a cotillion, aan het co- onlooker [otiltilca] toeschouwer. .
iiilon meedoen ; give him cv in the only Eounlij aj eenigste, eenig; ad aleye, lieu er eentje op zijn oogen geveu ; leen, eenig, enkel, maar ; Oslechts; pas;
don't tell me cv , F jok nu maar niet; c, for him..., zonder hem; cv just come
Book (chapter) ti het eerste bock back, net (pas) terug; it was cv not
(Itoofdstul(); at cv , ()In een uur; be at a sneer, net op het kantje of van eeli
tv, het ans zijn; be at N., with hi in
spotgrijns; c, think I verbeeld je ! cw
on (about), het met hem eens zijn over ; too glad, maar at te blij ; cv yesterN., by
voor an; by N.,s and
day, eerst (pas) gisteren; cj in: he
twos, bij bosjes van twee. en drie; in makes promises, N., he never keeps
rv, in een
prop men, F je; de them, maar hij liondt ze niet ; c, that
een, iemand ; One above, God daar•
you would be bored, I should...,
boven ; the voice of N., crying, eens
als het it maar niet verveelde, zott
roependen ; like N., mad, als een be- onomatopoeia [ononiatopia] Iclanknazetene,; if N., will not, another will,
bootsing, klanlcnabootsend woord.
als de een net wil, wil de (een) ander onomatopoetic [onoinatopo•etik]
wel ; N., must pay c" 's debts, men klanIcnabootsend.
moet zijn schulden betalen ; what a co, onrush Eonrvfl stormloop, opmarsch.
he is to...!, wat ban hij...!; sb edit; two onset [onset] aatival; (begin.
,

,

,

twee anen.

one-armed Dvon-amd] met an arm,

anarmig.
one-er DvDnaj zie oner.
one-eyed [von-aid] eeuoogig.
one footed [wun-futicl] met ati voet.
one-handed [wpn-handid] met an
hand.
one-horse [wort-hQs] eenspans..., met
een paard werkend ; Hein, armoedia •
a N., affair, niet veel zaalcs.
oneirocritic [onairolcritilc] aj droomuitleggend ; sb droomuitlegger.
one•legged [wun-legcl] eenbeenig, anvoetig.
one-longer [wun•lvga] F ancylinder
auto.
one-man [won-nion] door an persoon
gecireven, van an persoon, van an
schilder, b.v. a N., exhibition, a c,
policy.

onslaught [onslEit] aanval,bestorming,
stormloop.
Ontario [onteriou] Ontario.
onto [onto] op, naar; zie open.
ontology [ontolad3i] ontologie : leer v.
het wezen der (tinge!).
onus [ounas] plicht, verplichting, last.
onward [onwad] aj voorwaartsch; ad
voorwaarts, voornit.
onwards [onwadz] voorwaarts, vooruit.
onyx [onilcs, ott n
onyx ; (vinger)•
nagel.
oof [(if] S splint , duiten; the cv bird, S
de goudvogel.
ooftish EilftiS] S zie oof.
oofy [ftfi] S met splint, net duiten, rij1c.
oons [finz] zie zounds.
®ope [mil)] zie open.
ooze [fiz] sb modder, slijk, sub ; runwater; vi sieperen, sijpelen ; c, away,
wegsijpelen, wegvloeieu ; c, out door-
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rend; inleidend; sb openingz; begin;
gelegenheid ;
ook : vooruitzicitten.
openly [oup'nli] opetilijic, onverholen,
onbewinipeld.
open-mouthed [oup'n-matiad] net
open(gespalkten) mond.
opal [oupal] opaal(steeti).
opaque [opeik] ondoorschijnend, don- openness [oup'imis] openheid, openhartigheid.
ker!, duister 2.
'open [oup'n] aj opene, openhartig; open-work [oup'n-wok] a jour.
in
the
opera
[opara] opera.
oiiverlioleii; openbaar; bloot;
air, in de open Richt; oi n ter den opera-dancer Eopara-dansai balletdattser(es).
blooten hemel; an c, day, een onbezette dag ; an c, enemy, een verklaar- opera glass lopara-glasj tooneellcijker.
cte vijand ; an c, event, voor iedereu opera-hat [opera-fiat] klak(hoed), gibus
deelnemer openstaand Hummer of race; operate [opareit] vi werken (v. geneeswith c, eyes, met zijn oogen (goed) midclelen enz.); uitwerking liebben; effeet sorteeren ; opereeren (aan de beurs
open; met groote oogen (v. verbaziug
en te velde); een operatic doen; cv
de gelederen
enz.); take c, order,
openen; in
type, !Jilin gedrukt ; be (tip)on, werken op (ientands gevoel);
bewerlcen,
to (influence, reason, etc.) vatbaar . opereeren (iemand); vt
teweegbrengen, ten gevolge hebben ;
voor; meeting c, for remarks, verexploiteeren
;
leiden,
besturen,
beto reproach, Am
gadering tnet debat ;
handelen, bedienen (een machine).
te taken; be c, with one, openhartig,
zijn tegenover, met open kaart spelen ; operatic [oparatilc] operaachtig; opera...
sb het open veld; .5 Z4 speelruitnte; in operation [oparelSan] (uit)werlcing;
the cv, in de open lucht; oiider den werkzaamheid, verrichting, bewerking,
(be)handeling; exploitatie; operatic.
blooten Memel; growing in the
oolc: van den louden grond.
operative [oparativ] aj werkzaani, wer'open [oup'n] vt openen, openmaken, kend, effect sorteerend, werkdadig;
-doen, -zetten; openlcrijgen; openleg- werk...; operatie..;sb werlonan,arbeider.
gen , ; blootlegg,en; inleiden (een on- operator [opareita] operateur; werker;
telegraphist,telefonist; (beurs)speculant.
derwerp); cv the door to abuses,
de deur voor misbruiken openzetten ; operculum [ophkjulam] kieuwdeksel.
c, one's eyes, groote .00gen opzetten; Ophelia Eofilia[ Ophelia.
slangevisch.
c, the ground, het terreitiontginnen 5 ; §ophidium [ofidiam] s
not c, one's lips, geeli mond open- §ophthalmia [ot alinia]oogontsteking.
doen; cv another suit, nit een andere §ophthalinic [ofj)almik] aj oog.. ; sb
kleur spelen ; met een andere kleur uit!cornea; cv up, toegankelijk maker ; out- §ophthalmoscope Eofi)almaskouploogspiegel.
hulk!) ; vi opengaan,zich openen ; (weer)
beginnen ; aanslaan (v. jachthonden); lopiate [oupiat] aj & sb bed welmend,
0 in ziclit komen; c, into a passage, slaapweklcend (niddel).
uitkomen op een gang; cv on (on to) '2 opiate [oupi•eit] vt inet opium verout, open- merger, opium doen in ; (met opium)
a balcony, uitkomen op
bedwelmen.
gaan, zich ontplooien; loskomen (v. anders gereserveerd persoon); X op ge- opiniative[opintativ]stijfhoofdig,eigenwijs ; vermeend, ingebeeld.
heelen afstand openen; c, to a balcony, uitkomen op; a happier era will , opinion[opinjan]opinie,ziens-,denkwijmi to..., zal aanbreken voor..., his eyes ' ze, idee; meening, gevoelen; rechtskundig
cv ed to..., de oogen gingen hem open advies; have a high c, of, een hoogen
voor...; c,upon a subject, beginnen dunk (hoog idee)hebbenvati; have no
of, geen hoogen dunic liebben vami;
.te oreeren (over)
den
open-eyed [oup'n-aid] met open(ge- have the courage of one's
mooed zijner overtuiging liebben; the
sperde) oogen, waakzaatn; net groote
de publieke opinie, de openpublic
oogen (v. verbazing).
open-handed coup'n-liandid] mild, bare meening ; cv is divided (about...),
royaal. claarointrent zijn de gevoelens verdeeld;
open-hearted [oup'n-hatid]openhartig. that is a matter of cv, een nog niti
opening [Otipnit3] aj openend; laksee• uitgeinaakte zaak.
sijpelett, doorsieperentl, (uit)lekken 2 ; vt
doorzijgen; uitzweeten.
oozy [ilzi] modderig, slijkerig.
opacity [opasiti] ondoorschijnend, donLerheic1 2, duisterheid`.
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opinionated [opinjaneitld], opinionative [opinjaneitiv] stijfhoofdig; stijf op
zijn stuk staand; eigenwijs,eigenzinnig.
0. Pip [oupip] X S observatiepost.
opium [oupiain] opium, Camfioen.
opium den [oupiam-den] opiumkit.
opium-master [oupiam-masta] waard
van een opiumkit (in Louden).
opium-smoker [oupiant-smoulca] (opiuni)schuiver.
opodeldoc [opadeldolc] opodeldoc.
opossum [oposam] 1. Atnerik. buidelrat; 2. Australisclie vliegendeeekhoorn.
oppidan [opidan] oorspr.stadsbewoner,
stedeling; externe leerlitig van 't Etoncollege.
[opileilan] op-, verstopping.
opponent [apounant] tegenstrevend, tegenstrever, bestrijder, tegenstander.
opporttine [opatjuu opatjan] juist op
tijd komend, gelegen, geschikt,gunstig.
opportunism [opatjutiiz'iti]opportunisuie politick van het gunstig oogenblik.
opportunity [opatjaniti] (gunstige)gelegenheid; do It the first cv, bij de
eerste gelegenheid.
oppose [apouz] vt stellen (brengen)
tegenover, tegenover elkaar stelleu ; zich
lcanten tegen, te keer gaan of zich verzetten tegen, bestrijdeu (een voorstel);
I mean to cv him, ook: zijn tegen
candidaat te zijn (bij verlciezing); mid
vigorous resistance, krachtig weerstand bieden; va tegenwerpingen maken,
oppositie voereti, opponeeren; firmly

mid to..., sterk (gekant) tegen ; strongly
oolc een sterke tegenstelliug vortnend.
opposer [apouza] tegenstrever: opponent ; bestrijder.
opposite [opdzit] al tegen(over)gesteld,
-gelegen ; tegenoverstaand; overstaand (v. hoeken); cv neighbour,overbuer; the cv party, de tegenpartij;
the sex, het andere geslacht; the
tree c, (to) the horse, tegenover het
Buis; ad & prep daar tegenover, aan

or

sitie behooren; in cv to, in strijcl met;

an c, house,
oppositionist

een concurreerend huts.
[opaziSanist] (lid) van de

oppositie.

oppress [apres] onderdrukken, verdrific-

ken; drukken op, bezwaren (de maag
enz).

oppression [apreSan] onder-, verdruk-

Icing ; drnk, benauwing.
[apresiv] (onder)drukkend,
benati wend.

oppressive

oppressor [apresa] onder-, verdrukker.
opprobrious [aproubrias] smadend,
stnadelijk, beleedigend; schandelijk, onteerend.

opprobriously [aproubri3sli] als (bij

wijze van) smaadnaam; zie verder op-

probrious.

opprobrium

[aproubriam] smaad,

schande, schandelijkheid, oneer.

oppugn [apjan] bestrijden, aanvallen
(v. argumenten enz.).

ops [ops] X S afk. v. operations.
lopt [opt] sb S priunus (op school).
r-opt Lopt] vt opteeren, kiezen.
optative [optativ] aj wenschend; sb

de optatief (der aanvoegende wijs).
optic [optic] aj optisch, gezichtkundig,
gezichts...; cv angle, gezichtshoek ;
optiek ;
nerve, oogspier; sb
gezichtsvermogen; S oogen.
optical [optilel] optisch, gezichts..; cv
gezichtsbedrog.
optician [optiSaii] opticien, gezichtkundige, vervaardiger van brillen en optische instrumenten.

s

optime [optimi] d cum laude

geslaagde,

volgende op den wrangler.

optimism [optitniz'm] optimisme.
optimist [optimist] sb optimist ; aj optimistisch.
option [opjan] lceus, verkiezing, recut
of vrijheid van kiezen, voorIceur, optic ;
with the N., of a fine, subsidiair;

without the cv, niet te vervangen
door een geldboete.

optional [opfan'lj !del verplicht, ter
keuze ; it is N., with you to..., het staat

den overkant ; prompter, tegenover
vrij, het blijft aan u overgelaten
den souffleur (links v. d acteur); near- opulence [opjulans], Ndcy [-si] rijk.
ly
schuin tegenover; sb het tegen.
dons, overvloed, weelde(righeid).
(over)gestelde, tegendeel ; go by
opulent [opjulant] rijk, overvloedig,
in tegengestelde (anderen) zin opgevat
weelderig.
of besclionwd worden.
opus [oupas]
opus, werk (v. schrijverl.
pposition [opaziSan] oppositieo, tegen. opuscule [oPnsicjill] tklein opus,
stand, tegenkanting, weerstand; $ con.
werkje (v. schnijver).
curt en tie ; tegenstelling ; his Majesty's for [Qa] sb (ZI good, geel.
de oppositie (in het parlement); be 2 or [2a] prep zie ere.
in
in de oppositie zijn, tot de oppo- Nor [29] cj of ; cv else, of wet, widens ;

p
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O c, in the heart, c, in the head,

(of)... of ; an income of 10 c, 20
pounds, 10 a 20 pond; five c, six,
ook : een stuk of zes.
o'rach [oratS]
mel(de).
oracle [oralel] sb °raker ; godspraak;
work the cw, F achter de schermen
zitten.

oracular [orakjala],oraculous [orakjalas] orakelachtig, raadselachtig.

oragious [oreid3as] Sc stormachtig.
oral [Aral] mondeling; mond...
orally [grail] mondeling.
orang [orars] orangoetan.
orange [orind3] oranjeboom ; orattjeappel, sinaasappel, P appelsien ; oranje(kleur); a squeezed cv, fig een nageperste (uitgeknepen) citroen • cvs and
lemons, kruip door, sluip door
'
(spelletje).
Orange [corind3] Oranje ;
(Free)
State, de Oranje Vrijstaat.
orangeade [orindgeid] orangeade.
Orangeman [orind3man] Orangist:
Ierscli protestant.
orange-musk Ecorind3-invskj oranjepeer.
orange peel [orindkpil] oranjeschil.
orangery [orind3ri] oranjerie.
orange-tip [orinc13-tip] oranjetip, peterselievlinder.
Orangist [orind3ist] zie Orangeman.
orang-outang [orag-titatj] juister:
orang-utan [ottrarkfitan] orang °elan.
orate [creit, oreit] oreeren.
oration [oreiSan] rede, redevoering.
orator [orata] redenaar, spreker.
oratorical Eoratorikalioratorisc:i, rede!mars..
oratorio Eoratorioni f oratorium.
oratory [oratari] welsprekendheid;
(liolle) rhetoriek; (bid)lcapel, huiskapel,
bedehuis.
oratress [oratris], oratrix [oreitrilcs,
oratriks], meerv. oratrices [oratrisiz]
redenaarster; spreekster.
orb [0] bol ; schrijf ; loopbaan ; omloop,
kring ; rijksappel; 0oogappel, oog ;
the celestial
de hemelbollen ; vt
rondom insluiten; vi zich ronden.
orbed Dbd], 0[9rbid] road, cirkelvormig.
orbicular [9bilcjula] kring-, cirkelvormig, (bol)roud, (af)gerond; ca, muscle,
kringspier.
orbit [obit] baan,loopbaan; loopkring;
oogholte,
orc [9k] *40. noordkaper, stormvisch;
(zee)monster.

order

Orcadian [cokeidian] (bewoner) van de
Orkaden (of Orkney-eilanden).

orchal Eckal j
zie orchil.
roode ossetong.
orchanet Rokatfit]
orchard [2tfacl] boontgaard.
[2kistra] orkests.
[pkestral, gkis•ral] van 't
orkest, orkest...
orchestrate [gicistreit] orchestreeren,
voor orkest bewerken.

orchestra
orchestral

orchestration[Qkistreijan]orchestratie.
orchestrina [Qkistrina] j orchestrion.
orchidee.
orchid [2kici]
verfmos.
orchil [gkil]
standellcruid.
orchis [2kis]
ordain [9dein] vt aan- instellen ; ue

r)orciineeren;
velen, verordenen, (ve
bestemmen, bepalen ; ordenett (tot priester), wijden ; vi verordenen.
ordeal [Qdial, 2dil] godsgeticht, beproeving ; fig vuurproef.
order E2daj sb(raug)orde, Hasse, soort ;
ordening, reading, schikking; orde(lijIcheid); order, bevel, last(geving), bestelling; $ order; formulier; (toegangs)biljet ; X tenue ; Crib reeks; Order
in Council, ± Koninklijk Besluit; the
cv, X de positie van het geweer hi]
den voet ; (give one) the cv of the
boot, F zijn conge; thec,of the day,
de orde van den dag ; X de dagorder ;
c, of knighthood, ridderorde; the
higher c. s , de hoogere standee ; there
are c,s against it, het is verboden;
obtain (take) (holy)c,s,zich (tot priester) later wijden; with arms at the
X met het geweer bij den voet ; by
cv, op bevel, op last ; by his cvs, op
zijn bevel; in (,), in orde; in cv to
marry, in cv that he might marry,
out te, 0 ten einde trouwen ; that is
not in cv, niet aan de orde; in c,s,
(tot priester) gewijd ; enter into (holy)
zich (tot priester) laten wijden ;
niet in orde; ordeloos; niet
out of
wel ; in 't ongereede stuk, F kapot; to
cv, op commando (bevel);
'
volgens bestetting, op mast; a day to cv, ttitgezocht weer; call to cv, tot de orde
roepen; put under c,s for, X oproepen naar ; vi ordenen,schiklcen, rege; verordenen, gelasten, belen,
velen ; bestehen ; tot priester wijden:
c, arms!, X 't geweer bij den voet!:
(%) the carriage, oolc lateu inspannen;
cv about, command eeren, ringelooren ;
cv away, gelasten been te gash; cv
home, gelasten naar huts te gaan ;
naar moederland terugroepen ; yi com-

order-book
inandeeren;
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Orion

Fate had c,,ed other- organicDnanilclorganical[Qganikal]

wise, had het anders beschikt.
)rder-book [2da•buk] orderboek.
orderer [2dara] schiklcer, bestuurder;
besteller.

orderliness [2dalinis] ordelijklieid enz.
orderly [Vali] aj ordelijk, ordelievend,
op orde gesteld.

' orderly [Qdali] sb

oppasser (v. e. officier); X ordonnans; oppasser (in een
hospitaaI); F straatreiuiger.
orderly bin [2dali-bin] vuilnisbak.
, 1rderly-book
[2dali-bulc] X orderboek van een regiment.
.3rderly-officer [2clati-ofisa] X ordonnansotficier.

arderly-room

[Qdali-rum]

pagniesbureatt.

coin-

.)rdinal [Qdinal] aj

rangschikkend; sb
rangschikkend telwoord; rituaal (wijdingsboelc).
1rdinance [2dinans] voorschrift, verordening, ordonnantie; rittis.
4rdinary [gd(i)nari] aj gewoon, alledaatzsch; ordinair; N debts, loopende
schulden; miseaman, lichtmatroos;
physician cv, vaste lijfarts, liofarts;
professor in
gewoon professor of
hoogleeraar; ships in cv, opgelegde
schepen: sb het gewone; ordinaris:
open tafel; ordinaris: RK administreerende bisschop, vicaris; geestelijke rechter; gevangenisaahnoezenier; lichtma•
troos; RK ordinarium : de gewone
(unis)gebeden; ouderwetsche hooge tweewieler.
ordinate [2dinat] ordittaat (in.de wisk.).
ordination [Qdinelfan] rangschikking,
(ver)ordening, bepaling, raadsbesluit
(Gods); priesterwijding.
ordnance [2dndils] geschut; artiilerie;
a piece of (oi, een stulc (geschtit).
ordnance map [2dnans-trap] X stafkaart.
ordnance-survey [2dnans-si)vei] topo•
, graphische opname, triangulatie.
ords [ode] SH woorden.
ordure [Qdja] drek, vuilnis; vuir2 .
ore [2a] erts, oer; ®tnetaal, good.
oread [2riad] bergnimf.
oreography [oriografi] zie orography.
organ [(non]
orget; werktuig; orgaan 2 ; the Ns of speech, de spraalcor•anen.

organ-blower [gon. blotto] orgeltra pper.
organ-bnilcler[gga ► •bilda] orgeitnaker.

organ-grinder [ggan-grainda] orgeldraaier, •ntan,

organisch, bewerktuigd, organielc.

organism [2ganlz'in] organisme.
organist [2ganist] organist, orgelist.
organization [Qga ► aizeiSan] organisatie.

organize [2ganaiz] organiseeren.
organizer [2ganaiza] organisator.

organ-loft [2gan-loft] orgelkoor ; RK
oksa ii.
[2gan-stop] (orgel)register.
[2ganzin] organsijnzijde,
kettingzijde.
orgasm [2gaz'in] razernij, hoogste opwinding, opgewondenheid.
orgiastic [Qc13iastik] bacchanalisch,
orgie...
orgy [2c13i] orgie, zwelg-, bras-,slemppartij.
oriel [Qrial] erker, uitspringend venster
van een bovenverdieping; (ook : cv

organ-stop
organzine

window).
Orient [Qriaut] 't Oosten, 't morgenland.
orient [2riant] aj opgaand (als de zoo);
oostelijk ; Q oostersch ; schitterend, stralend; sb kleur, glans (v. yarelen); vt
naar 't oosten iceeren (richten).
oriental [oriental] aj oostelijk; oostersch; cv congress, orientalistencongres; sb Oosterling.
orientate [2rianteit] vt orienteereo;
naar 't oosten keeren; vi zich naar
oosten keeren ; vr cv oneself, zich
orienteeren.

orientation [ptianteiSan] orienteering.
orifice [orifis] opening; mond.
origin [orid3in] oorsprong, begin, of-,
hello:mist; net ontstaan; the cv of the
fire, de oorzaalc van den brand.
original [orid3inal] aj oorspronkelijk,
origineel; cv sin, erfzonde; co., text,
ook : grondtekst;
from, afkonistig
uit ; sb origineel (nensch); oorspronkelijk stuk (werk); grondtekst ; C oorsprong.

originality

[orid3inaliti] oorspronkelijklieid; originaliteit.
[orid3inali] oorspronkelijk,
aanvankelijk ; origineel.

originally

originate [orid3ineit] vi voortbrengen ;
vi ontstaan, voortspruiten (nit in), afkomstig ziju (van from, tvitlz),

origination Eorid3ineiSeni oorsprong,
ontstaan, her-, afkomst.

originator [orid3itteita] (eerste) ont,,verper, schepper, verwekker, varier (v.
plan).
[2rionl]
goudtneerl,
waal.
Orion [oraian] Orion (sterrenbeeld).

oriole

orison

.
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C orts [cts] afval ; brolcken.
C orison [orizan, orizan] gebed.
orval [oval] A scharlei.
ork zie orc.
de
Orkadische
oryx
[oriks] 4 oryx : Egyptische antiOrkneys [21cniz], the (,,,
lope.
eilanden.
[osileit] slingeren, schommeoscillate
Orleans [9lianz]Orleanspruitn; orleansleu ,2.
[stof.
orlop [glop] 0 koebrug.
oseillation[osileiSan]slingering,,schomormolu [ Qinalfi] verguld broils.
ineling 2.
ornament [9namant] sb ornament, versiersel, versiering; sieraad'2 ; vt (ver)- oscillatory[osilatari]slingerend,schom,, stinger...
melend
sieren, tooien.
ornamental [gliamental] (ver)sierend, osculate [osk juleit] osculeeren (zie oscu.
lotion); ) lcussen.
ter versiering aienend, ornamenteel,
decoratief (v. personen); sier...; c*, art, osculation [oskjuleiSan] osculatie : aan•
raking v. kromme Wile's of vlakken;
(ver)sier(ings)kunst, ornamentiek ; c ■-,
i (ge)lcus.
painter, decoratieschilder.
ornate [Qmeit, gnat] (te) seer versierd, osculatory [oskjulatari] pateen met atbeelding van Gist istus of van de Heilige
overladen.
§ornithologist [QuiPolaci3ist] vogelbe- Maagd, dat door den priester en het
yolk gelcust werd (vvordt) : peisbord.
schrijver, -keener.
§ornithology [QiiiPolaci3i] vogelbe- osier [ou3a] kat-, waterwilg ; rijs, teen:
als aj teenen.
schrijving, vogelkunde.
§orographic(al) [orografik('l)] orogra- Osiris [osairis] Osiris.
Osmanli [osmanli] zie Ottoman
pliisch; r., map, bergkaart.
§orography [orografi] bergbeschrij- osmium [os-, ozmiam] osinium(inetaal).
osmose [os-, ozmous] osmose.
ving.
orphan [Qfan] sb weeskind, wees, weeze; osmund [ozmand] A (Iconing )vareti.
osnaburg [os-, oznabbg] Osnabrucker,
aj verweesd, ouderloos, wees...
orphanage [2fanid3] verweesdheid, leer.
osprey [ospres] vischarend; aigrette
ouderloosheid ; vveeshuis, -inrichting.
orphaned [gland] verweesd, ouderloos. (op dameshoed).
osselet [osalit, oslit] overbeen, schni•
Orpheus [2tjets, 911as] Orpheus.
Orphic [(elk] van Orpheus; Orphisch; felbeentje.
osseous [osias] been(acht)ig, beender...
orakelaclitig; melodies's.
orphrey[2frei]RKgouden Icazuifelzooni. Ossian [oSiati] OSsian.
orpiment [(pinions] °penitent (verfstof). Ossianesque EoSialieski, Ossianic
[oSianilc] (in den trant) vats Ossian.
orpine [2pin] gl vetkruid.
ossicle [osilel] beentje.
Orpington [2pitltan] Orpington(kip).
ossific [osifik] beenvonnend.
orrery [orari] planetarium.
ossification [osifikeiSan] beenvorming,
orris [oris] 0,,, Florentijiische Tisch.
verbeeniim
orris-root [oris.rut] violenwortel.
o ssifrage b[osifrad3] vischarend.
O e
Orson [2san] erso.
[osilai] vt doers verbeenen; ri
ossify
[(21>acloks]
orthodox,
rectaorthodox
zich verbeenen, in been veranderen;
zinnig; edit, van den ouden stempel;
ossified, ook : fossiel geGrielcsch•
verhardentl;
the Orthodox Church, de
worden 5.
Katholieke Kerk.
orthodoxy [Oadoksi] orthodoxie,recht- ossuary [oSu-ari] knekellmisje.
osteitis [ostiaitis] beenontsteking.
zinnigheid.
orthoepist [9],o-Ipist, QPou-ipist] ken- Ostend [ostend] Ostende.
.Ter van de ware uitspraak der vvoorden. ostensibility [ostensibiliti] in 't oogvallend karat< ter, cluidelijklieid.
orthoepy [2Po-ipi, oFost-ipi] uitspraalcorthogon [9Pagan] reclithoek. [leer. ostensible [ostensibl] duidelijtc; in 't
orthographic [0agrafik], m,a1 [-al] oog loopend of vallend, zichtbaar; voorvan de spelling, orthograpliisch ; spel- : gewend, voor de lens (op)gegeven, ens.,
voorgegeven; Ctoonbaar.
ling(s)..., spel...
orthography [9Pografi] (juiste) spel- ostensibly [ostessibli] ZOOMS voorgegeven
•orcit (werd), naar men voorgreeti.,
ling ; spellingleer.
orthopaedy [2},apidi] orthopaedie : zooals hij (zij, men) •voorgaf ; oogen.
schijiiiijk.
lcunst oils lichaamsgebreken to genezen.
ostension [ostencan] RK nitstelling
ortolan [2talon] 2E,, ortolaan.

ostensory
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v. het Allerlieiligste (in den monstrous).
ostensory [ostensari] RK monstr ans.
ostensive [ostensiv] demonstratief;
demonstration, direct bewijs (in de
wiskunde).
ostentation [ostanteiSan] praalvertooning, (uiterlijk) vertoon, ijdele praal,
pralerij, pronkerij ; ostentatie.
ostentatious [ostanteiSas] pralend,pralerig, prolikerig, pronkziek.
ostentatiously [ostanteiSasli] op in 't
ooa vallende wijze : zie ook ostenta-

ness, zijn dombeid bij andere gelegenheden cv minded, van andere opinie;
andersclenkend.
'
Otho [oPoti] Otto.
§otic [outik, otik] van liet oor, oor...
otiose [oujious] nietsdoend, lui; tot
niets dienend, nutteloos, overtollig.
otology [otolad3i] oorkuude.
otoscope [outaslcoup] oorspiegel.
ottar [otal rozenolie.
otter Eotaj (zee)otter.
Ottoman [otanian] aj Ottoniaansch.
tiorts
Turksch ; su Ottoman, Turk.
osteogeny [ostiod3ani] beenvorming. ottoman [otanian],ottomane (rustbank).
osteology [ostiolad3i] beenderenleer, Oude [and] Oude (in Voor-Indic).
beenbeschrijving; beenderstelsel.
'ought [at] 0 iets; P nul.
ostler [osla] stalknecht ; Sc herbergier. 2 ought Lot] inoeten, beltooren ; you c.../
ostracism [ostrasiz'in] verbanning (bij to..., g ii moe(s)t...; sb in : an cv, een
inoetje, plicht,
de oude Grieken); ban(vonnis), boycott.
ostracize [ostrasaiz] (door het schen, ottistiti zie wistiti.
vengereciit) verbannen; in den ban does, ounce Duns] ons (1116 Eng. pond) II
sneeuvvpanter, panterdier.
(naatschappelijk) boycotter.
winds [aundz] zie zounds.
ostrich [ostritS] .AK struis(vogel).
ostrich-feather [ostritS-feaa]struisvee.r. our [aula] otis, ooze.
‘3strichism [ostritSiz'm] struisvogelpoii• ours [attaz] de onze, het onze; van ons:
Jones of cv, X van ons regiment; it
Ostrogoth [ostragol,] Oostgoth.
is m, to..., liet is onze plicht oni...; it
Otaheite [outalliti] Tahiti.
is not m/ to..., het staat niet aaii otis
§otalgy [otald3i] oorpijn.
out..., het voegt ons niet out...
Othello [oPelou] Othello.
ourself [auaself], ourselves [atiaselvz]
other [Dili] aj ander, nog een; nog wij (zelt); ons, (ons) zelf; one of
(ineer);anders; some r, day, op 'n andeeen onzer.
red dag; a few m/ examples, nog een Ouse [Uz], the c,, de Ouse,
pair voorbeelden ; go to the m , place, ousel
ineerl.
naar de ilel; the
ook : de keer- oust [oust] nit het bezit stcoten; ver- zijde; X de vijand; do thee. thing, F
dringen; afschaffen (v. e. leerboek), af•
het niet doers ; the c,8., world, de andere
voeren van de lijst ; F van de boon knikwerelcl, het hiernaniaals;c• than,(far)
keren, den voet lichten.
m, from, (gelteel) versciiillend van, an- out [alit] ad uito, naar buiten ; uitge •

Ecien

ders clan; none c, than, nieinand anders date ; some time or c,, (bij gelegenheid) wel eens ; zie ook day, each,
one; sb andere; he is the titan of all
•is for the work, net de man voor
dat werlc ; why choose this book of
all •/? waaroin MI joist dit bock?
( I can do no (,), ik kat' niet anders.
(othergates [voageits] anders
( otherguess [pones] anders.
otherwliere [Doowea] elders
otherwhile [Doawail] op een ancieren

tijd.
otherwise [iadwaiz] anderso, anderszins, op (een) andere !nattier; not any
m, than by example, anders niet dan

door het voorbeeld (voorbeelden); oftener than
vaker data niet ; he could
do no
iron niet anders ; know
(wel) beter weten ; als ajin : his svdull.

looped (v. blaren) ; uitgedoofd, uitgebluscht, op; out ; nit de mode; niet nicer
„aan" (het bewind); c, and away,
verreweg ; door en door, ter dege ; c,
and mi the best, verreweg de beste;
my arm is cam, uit het lid ; the batsman is c.., niet !neer aan slag ; crinolines are cv, nit de 'node ; the eruption is c, all over him, hij zit vol
ultslag; the girl is (N.), gaat reeds nit
(naar partijen); the miners are
hebben gestaakt ; in school and
en daarbuiten; on her Sundays
op 'hare vrije Zonciagen ; it is the best
(neatest enz.) thing r..), dat er is ; the
last novel m/, de laatst verschenen
(nienwste) rowan ; on the voyage
op de uitreis; before the week
voor de week con is ; be
nit zijn
weer op de been zip! Oa sickle); sip

out-act
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„af" zijn ; X onder de wapenen zijn ; -`!C outcast [artticast] aj verworpen, nit
het mis hebben, zich verrekend hebben ;
geworpen ; diep gezonken.
gebrouilleerd zijn; be a little
Diet outclass [antklas] overtreffen, (ver) acli
recht snik zijn; feel cv , zich niet op
ter zich
ziju gemak of in zijn element voelen ; outclearing [autkliriti]
uitk faring.
cv at elbows, die elbows; stare (vat outcome [atitkvin] uitslag, resultaat.
the window, bet raam
; C, in one's outcrop [autkrop] aan de oppervlakte
calculations, zich verrekend hebbend ; komende metaalader; opbrengst (vat
for Germany's destruction, 't er inijn); resultaat.
op gezet Dui tschland to vernietigen;:, of, 'outcry [autkrai] sb(ge)schreetiw; prouit ; buiten ; zonder ; N of cash, court
test ; El nitroep, vendutie ; there will
d'argent, slecht bij has ; come r, of the
be an N against it, er zal (in de pers)
house, het huis uit komen ; I have heftig tegen geprotesteerd worden.
been,/ of news, zonder nieuws; a filly 2outcry Eautkraij vt overschreeuwen.
byPersimmon(v ofPaulina,een veu- outdare Eautdeol meer durven dan;
len, vader Persimmon, moeder Paulina;
tarter, trotseeren.
we are
of brown sugar, door onze outdistance [autdistatts] voor komen,
bruitte suiker !teen ; be Nof it, er niet
achter zich latent -%
tneer in zijn ; niet meer nee tellen ; niet outdo [autda] overtreffen, de loef afulcer hebbett; niet itt zijn element zijn ;
steken.
ij (N., upon him (such hypocrisy)!, out-door [aut-dco] buiten...; voor billweg net ; prep
from N the dun- tensnuis; N game, openluchtspc1;
geon, (van) tilt de gevangenis ; of in ;
relief, armenverzorging.
an
size, een buiteng,ewoon groot outdoors [atttdpaz] buitenshuis.
nummer (v. handschoenen enz.); vi to outer [aUta]
buitenste, niter
voorschijn !mien;
with one's knife, ste ; Nbarbarians, op en top barzijn 'nes trekken ; vt niet herbenoemen,
bares; his
man, zijn uiterlijk
F van de bun knikkeren; sb in : the outerly [autali] aan den buitenkant.
c•-is, de niet aan 't bewind zijnde partij ; outermost [autamoust] uiterste ; naar
a gentleman of four Ns, net vier
bniten gekeerd.
gebrek en : withoul manners,ivithout wit, outface [angels] de oogen doer neerwithout money, without credit.
slaan ; van zijn stuk brengen; trotseeren.
out-act [ant-al(t] beter acteeren of agee- °titian [autfol] afvloeiing (v. water),
ren (dan...), de loef afsteken, het winafvoerkattaal, waterloozing, uitweg,
nett van.
-gang.
out-and-out [nut-and-nut] degelijk, outfit [airlift] uitrusting, uitzet (voor
eerste rangs...; echt; aarts..., doortrapt,
de trope!' enz.); geestelijke bagage.
uitgeslapen.
outfitter [autfita] leverancier van nitout-and-outer [ant-and-aura] S 8c F
rustingen.
baas, Piet, kraal); kanjer ; een keret outflank [autflagk] X overvlettgelen,
(van een...) ; ultra-radicaal.
onitrek lien.
out-balance [aut-balans] zwaarder we- outflow [autflon] uitstrooming ; afvoergen (dart...).
kanaal.
outbid [autbid] 'neer bieden (dan...); out-fly [aut-flai] slither vliegen
• de loef afsteken.
voorbij vliegen ; fig overvietigelen,
out-brag [ant-brag] overtreffen in 't out-fool [aut-fill] in dwaaslieid overpochen.
treffen.
outbound [autbaund] rz; op de nitreis. out-general [ant-d3enaral] overtretfen
outbrazen [autbreiz'n]in onbeschaaindin krijgsmanschap; to slim of iijn.
held overtreffen.
outgivitig [autgiviti] ttitlating, tilting.
'outbreak [autbreik] sb het uitbreken 'outgo [autgots] vt vlugger gaan (clan-4;
(v. mazelen enz.); uitbarsting ; opstootje,
overtreffen ; bedriegen.
oproer.
'2 outgo [autgou] sb uitgave, gemaakte
''outbreak [autbreik] vi p & 1 uitbreken,
onkosten.
nit-, losbarsten.
outgoing Eatitgoti.ini aj uitgaande;
outbuilding [atitbildiri] bijgebouw,
aftredende ; sb uitgaan, uitgang; B grens ;
outburst [autbbst] uitbarstine.
m/s, uitgave(n), (on)kosten.
'outcast [autkast] sb verworpeling, outgrow [autgrou] sneller groeien
verstooteling, verschoppeling, balling.
Oath.) ; to groot worden voor...; over

outgrowth
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't hoofd groeien ; er uit groeien (nit
kleedingstnk); ry it, het overleven; c,
Mie'sstrength,uitzijn krachtengroeien.

outgrowth [autgrouP] ttitgroeisel; fig
uitkomst, resultaat, product.

out-guard [aut-gad] X voorpost.
out-gun [aut•gun] meer of betere kanonnett liebben dan.

out-Herod [aut-Iteraci] naar SH in : cv
Herod, (1-lerodes nog) overtreffen, plus

outset

treffen, talrijIcer zijn (datl..); be c,ed,
in de minderheid zijn (blijveii).
out-of-cloor(s) [autavdQa(z)] zie out-

door(s).

out-of-pocket [autavpokit] in: mi expences, voorschotten.
out-of-the-way [autavodwei] afgelegen; ongewoon.

out-of-time [aubvtaim]

pledges,

niet ingeloste pauden, pandgoederen.
royaliste que le roc zijn, anderen ver out-of-work [autavwbk]ajarbeidloos,
achter zich laten in...
zonder ‘verk; sb werklooze.
outhouse [autlians] bijgebouw.
outpace [autpeis] voorbijloopen.
outing [autitl] uitgang, uitgaansdag outpass [autpas] harder stappett dan,
voorbijstreven.
(v. dienstboden); uitstapje.
out-jest [aut-d3est] in 't schertsen of out-patient [ant-peiSant] buitenpatient.
out-pauper [atit-pOpa] becleelde.
boerten overtreffen.
outjockey Eatit.d3okii te slim af zijn. outpost [autpoust] buitenpost; X vooroutlander [atttlanda] buitenlander, post.
outpour [autpQa] nitstorten, ttitgieten;
vreeindeling, ZA uitlauder.
outlandish Eatitlandin buiteniandsch, cv ing,nitstorting ;ontboezeining; overvloed .
vreenid, zonderling ; (ver)afgelegen ; his
cv lingo, zijit koeterwaalscli.
output [output] opbrengst, productie.
outlash [autla5] uitbarstiug (v. woede). 'outrage [atitrid3] sb maul; aa ► ranoutlast [outlast] longer duren (dan...). ding, vergrijp, beleediging, gewelddaad.
outlaw [autici] sb vogelvrij verklaarde, "outrage [antreic13] vt bejeedigen,schenden, net voeteu treden, geweld aandoen,
balling ; vt vogelvrij verklaren, Mien
verkrachten.
de wet stellen ; verjaard verklaren
outlawry [auticri] vogelvrijverklaring. outrageous [autreidps] -beleedigend.
gewelcidaciig, overdreveu.
schandelijk,
[autlei]
uitgave,
(on)lcosten.
outlay
outlet [afflict] uitgang; uitweg; mond outrageously [autreidpsli] gewelddadig, schandelijk; nitbutidig, boveninate.
(van een rivier); afvoerkanaal; afzeigebled.
outrange [autreinc13] X verder schieten of dragen clan.
outlier [autlaia] forens.
outline [autlain] sb omtrelc, schetsa; outrank [autratllt] (in rang)staan boven;
the "is, oolc: de hoofdpunten; vi overtreffen.
in °nitre!: schetsen (teekenen), (af)tee- outreach Eautritfl verder reiken dan;
keneir; c, itself, zich afteelcenen (tegen
overtreffen.
against, on).
outride [autraid] voorbijrijden; voor•
rijden.
outlive [autliv] langer levers (dan..,)
overleven; cv one's (its) day, zich outrider [atitraidaj voorrijder.
overleven ; not mi the night, den dag outrigged [autrigd] met outriggers
uithouder, baleniet halm
outrigger [atitriga]
spier. doove jut; boot inet uithouders.
out-liver [out-livo] langstlevende.
outlook [antluic] niticijk; IcijIc;uit-,ge- outright [autrait] dadelijk, op staanden
voet, op de plaats;zooals'treilt en zeilt,
zicht; voornitzicht; wachttoren;(schild)iii zijn geheel, terdege, totaal; ronduit;
wacht; be on the cv , uitkijicen (nitzien) naar; cv envelope, vensterenve- i laugh c,/, in een schaterlach uitbarsten,
hardop lachen.
loppe.
outlying [atitlaiiri] ver, ver.wijderd, af- outroar rantrwi overschreenwen, boven nit loeien.
gelegen,
ongedekt, onbetaald;
cv fortress, grensvesting; c, picket, outrun [autrDn] harder loopen (inn ;
voorbijloopen; voorbijstreven ; r, the
X veldwacht.
constable (one's income), op te groooutmanoetivre[outmon(i)fiva]vc5Or zijii,
te slim af zijn, verschalken.
ten voet) Leven, schulden inaken.
outmarch [antinatS] vluggermarchee- outrunner [atitrvna] voorlooper.
ren dan, achter zich laten.
otitsail [autseil] 'carder zeilen dan;
voorbijzeilen.
outmost I:010111011st] buitenste, uiterste.
[atitiminbo]
in
getal
overoutset [outset] aanvaug, begin; at the
outnumber

outshine
.
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(v, from the (very) (v, al dadelijk (bij
het begin) a priori.

over

outwaik [atit-wok] sneller gaan don;
voorbijgaati.

outward [autwad] aj uitwendig, niterlijk ; naar buiten gekeerd ; buiten...; the
outside [autsaid] sb buitenzijde,-kant;
(vform,het voOrkonten; c, gorment(s),
uitwendige; bttitenste; uiterste, maxibovenkleeren; to co, seeming, oogenmum; bovenop rijdende passagier; six
at the cv, op zijn hoogst (meest); from schijnlijk ; ad naar buiten; co., bound,
op de uitreis; sb uiterlijk (voorkomen).
(the) cv, van buiten; on the cv, buiten op ; boven op (omnibus); v. buiten; outwards [autwadz] buitenwaarts.
ad buiten®; bovenop (omnibus); van-, outwear [autwea] verslijten; longer
duren dan; verdnren.
naar buiten ; co, of a horse, S boven
outweather [autwe8a]
in: c, the
op een paard; prep buiten (het bet
gale, het uitliouden in den storm.
van); aj [autsaid] van buiten (komend);
outweigh
[autwei]
zwaarder
wegen
uiterste, maximum ; buiten...; ,,-broker,
dan ; meer gelded clan.
niet-lid van de bears; the cvedge, beentje over (bij 't schaatsenrijden); r, opi- outwit [outwit] verschalken, te slim
nion, van niet-leden van het Parlement; at zijn.
outwork [atitwiilc] X buitenwerk.
the cv prices, de uiterste prijzen.
outsider [autsaida] outsider, niet in- outworker [atttwi)lia] die buitenwerk
outshine [autSain] in glans overtreffen.

gewijde, buitenstaander; niet favoriet
zijnd paard.
outsit [atitsit] langer blijven zitten dan.
out-size [aut-saiz] bijzonder groot nummer (v. sclioenen, enz.) extra groote moat.
outskirt [autskdt] uiterste zoom, grens ;
rand; (gew. meerv.) buitenwijken.
outsleep [ant-slip] langer slapen don.
loutspan [autspan] vt ZA uitspannen.
t!otttspan [autspan] sb ZA nitspanplek.
outspoken [autspouk'n] openliartig,
vrijmoedig, onbewimpeld.
outspread [attt-spred] uitspreiden.
outstand [autstand] uitstaan, uitsteken.

outstanding[autstandii)] uitspringend;
uitstaande, onbetaald; onafgedaan, onuitgetnaakt; saillant, markant.

outstare [antstea] door onbeschaanid
aanstaren in verlegenheid brengen, de
oogen dben neerslaan.

out-station [aut-steijan] buitenposte.
outstay [autstei] longer blijven dan;
co, the (his) time, over zijn tijd blijven,
zich verlaten; c, one's welcome, l an=
ger blijven dais den gastheer aangenaam is.

outstretch [antstret5] uitstrekken.
outstrip [outstrip] voorbijstreven, achter zich laten.
out-talk [aut-tole] overbluffen; SH tot
zwijgen brengen; co, one's judgment,
zich vergaloppeeren.

out-turn [aut-tin] zie output.
outvie [autval] overtreffen, voorbijstreven, het witinen van,

outvote [autvout] overstemmen; be
cvd, in de minderheid blijven.
out. voter [aut-vouta] niet van den landbeer athankelijke steingerechtigde; verOral wonende kiezer.

verricht ; thuis werkende arbeider.

ouzel [1.1z1] zie ousel.
oval [otivat] ovaal, eiroiid.
ovarian [otiverion] van den eierstolc;
van 't vruchtbeginsel.
ovariotomy [ouveriotami] wegneming
van den eierstolc.
vructitovary [ouvari] eierstolc;
beginsel.
ovate [ouvat, ouveit] eivorinig.
ovation [ouveijan] ovatie, hulde.
oven [vv'n] oven; Dutch cv, fornuis.
oven-peel [pv'n-pil] ovenpaal.
over Louva j prep over., boven, over...
heen; voorbij, afgeloopen ; aan den overbans; cv and above, (boven en) behalve; pause cv the details, stilstaan
bij; c, a glass of wine, onder (bij)
een glaasje wijn; c, (the) night, diets
nacht (door); c, the signature X,
onder den 'loam X; rod the telephone,
door de telefoon ; c, the way, aan den
overkant, (tier tegenover; sleep cv
one's work, bij zijn werlc; ad overo;
voorbij,atgeloopen; omver ; overboord
c, and cv (again), beer op Iceer,
kens weer ; all roi, van boven tot onder,
van top tot teen ; op en top ; all the
de heele wereld door; it is
world
all v with hint, gedaan (nit), afgeloopen inet hem ; subscribed sixteen
times v, 16 mast volteekend; twice
tweetnaal ; co, against, tegenover;
in tegensteliing, met; c, in America,
(daarginder) in Anierika; r, there,
(daar)ginder, aan den overkant, (Liar.
not (v well dressed, 'bet al te best
gek teed ; vt springen (wippen enz.) over
sb overscliot ; X te ver geworpen schot
sp over (bij cricket); cois, F overschn

overabound

, overhead
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overabound [ouvarabannd] al te over- overcurious [ouva-kjerias] al tenieuwsgierig.
vloedig zijn; we cv in (with), we lieboverdo [ouva-da] (de zaak) overdrijven,
ben overvloed van.
overact [ouvarakt] overdrijven, char- te ver drijven; afmatten; te gaar !coke!'
of braden ; te veel roosteren.
geeren.
overdone [ouva-dvn] afgemat; te gaar
overall [ouvarol] (jongens)kiel;
(gebraden); overdreven, overladen.
overbroek, werkbroek; morskiel, -jurk.
over-and over [otivar-and-ouva] bui- overdose [ouva-does] sb al te groote
dosis ; vt een te groote dosis ingeven.
teling over het hoofd.
overanxious [ouvaraglcias] (al) te ang- overdraw [ouva-dro] te zwart afschilderen, overdrijven, chargeeren ; cv one's
stig.
credit, zijn crediet overschrijden.
overarch [ouvarlitS] overwelven.
overawe [ouvaro] in ontzag !louden, overdress [ouva-dres] te zwierig lcleeontzag inboezemen, imponeeren, F over- den, te veel opschilcken of opsmuklcen.
overdrive [ouva-draiv] te hard aandrijdonderen.
yen; afjagen,afjakkeren,afbetilen; over'overbalance [ouva-balans] vi overdrijven, te ver drijven.
hellen, het evenwicht verliezen; vt zwaaroverdue [ouva-djii, ouva-djti] over zijn
der of sneer wegen dant'.
sb over- tijd, te laat (v. treinen, schepen); $ ver2-overbalance [ouva-balans]
vallen, achterstallig (v. schulden), niet
betaald.
doer zwichten, neervellen, oniverwer- overeat [ouvarit] zich overeten.
overelaboration
[otivarilabareiSan]
pen.
overbearing [ouva-berig] aanmatigend, overlading.
overexposure [ouvarelcspoup] overarrogant, laatdunkend.
overbearingness [ouva beririnis] aan- belichting (v. photo).
matigend optreden, arrogantie, laatdun- 'overflow [ouva-floe] vi overvloeieu,
o-verloopen ; vt overstroomen 2 ; cv its
lcendheid.
banks, bullet' de oevers treden.
overbid [ouva-bid] te veel bieden; meer
2 overflow[ouva-flou]sb overstroom i
bieden dan.
(water)overlaat,
overloop ; cv meeting,
[ouva-bloun]
uitgebloeid.
overblown
navergadering voor degenen die eerst
overboard [ouva b2d] overboord'2.
geed plaats hadden kunnen krijgen.
overburden [ouva-bOdati] overladen".
overcast [oliva-lcilst] vt verdonlceren, overflowing [ouva-floe-ig] fig overvolheid, overvloed (des harten); full to
versomberen; te hoog aanstellen of schatr, tot overstroomens toe vol, overten overnaaien ; of betrolcken (van de
wiclit; saldo ; meerderheid.

overbear [ouva-bea] het wintien van,

vol.

overfull [ouva-ful] te vol
zichtig.
overgrow [otiva•groit] vi over, butte!'
de mast groeien; vt begroeien, over.
'overcharge [ouva-tSfid3] vt overladen,
deklcen (v. planten).
te zwaar ladene ; $ te veel vragen, overvragen; cv with orders, overstelpen ; overgrown [ouva-grounl begroeid, beover
vragen.
.
dekt
(met gras enz.); uit zijn kracht gevi $
groeid, oneschoten.
"overcharge [ouva-15Ad3] sboverbelasting; $ overdreven prijs; X te zware overgrowth [ouva grout.] to welige
lading.
groei.
overcome [ouva.kom] vi overwitinen; overhand [ouva-hand] net bovenhand.
te boven komen ; of
uit de liken geschen greep.
slagen ; wider den indult( ; overmand, overhang [ouva-liar'] vi hangen over,
verslagen ; (ook cv by emotion); F beboven (lets); boven 't hoofd
neveld (ook c, with liquor).
dreigen ; vi overhangen, uitstelcen; sb
over-confidence [ouva•konfidans] te overliangend gedeelte.
groot vertrouwen, vermetelneid.
inhaler ; naoverhaul [ouva-11431] vt
overcrop [ouva-]crop] door roofbouw zien, onderhanden Heinen (v. machines
nitputten.
enz); streng onderzoeken, opnemen, in.
overcrow[onva-kron] overkraaien, vie- specteeren ; sb het nazien, onderhanden
torte kraaieu of trionifeeren over.
nemen (ter reparatie).
overcrowci[ouva-kraud]overlacien (met overhead [ouva-lied] ad boven ors,
names, bijzonderheden of details).
boven het (ors, zijn) hoofci ; of in: (iv
overcautious [ouva-koSas] al to om-

overhear
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overshoot

railway,hoogbaan; m., wires, bovenoverslaan, over 't hoofd zien ; overstegrondsche of luclitgeleiding.
ken (een rivier).
overhear [ouva-hia] bij Coeval hooren, overpay [ouva-pei] te veel (uit)betalen,
opvangen, afluisteren. een te hoog loon geven, te hoog bezoloverheat [ouva•hit] te beet maker, te digen.
veel verititten, oververhitten.
overplus [ouva-plvs] te veel ; overschot,
overhours [ouvarauz] overuren.
rest, saldo.
over-indulgence Uouvar- hidnId3ans] at overpower [ouva-paua] overmannen,
te groote toegeeflijklieid.
overstelpen, overweldigen.
overjoyed [ouva-d3oid] at te blij; dol- overpressure [ouva-preSa] (al) te groote
blij, buiten zichzelf van vreugdc, in de
druk.
wolken.
'overprint [ouva-print] vt drukken op,
overlabour [ouvaleiba] overwerlcen, bedrukken met.
te veel werk opleggen; te zorgvuldig "overprint [ouva-print] sb opdruk (op
bewerken, te peuterig afmaken.
postzegel).
overland [ouva land] aj over land overprize [ouva-praiz] overschatten.
(gaand); ad [ouva.land] over land.
overproof [ouva prof] boven de proef
overlap [Oliva-lap] gedeeltelijlc bedek- (v. sterken drank).
ken ; overdekken ; over (elkaar) keen- overrate Eouvareitj overschatten.
vallen, in ellcaar grijpen.
overreach [ouvaritS] vt verder reilcen
'overlay [ouva-lei] vt bedekken, betegdan; achterhalen; vangen, bedriegen;
gen (met with).
vi cw oneself, zich verrekken; vi aan-overlay [ouva-lei] sb bovenbed; (ook slaan (v. paarden), „zich vangen"; sb
c., mattress).
door „vangen" ontstane wond.
overleaf [ouva-lif] aan ommezijde (van override [ouveraid] afrijden, afjagen,
blad)•
afjakkeren; order den voet loopen; op
overleap [ouva-lip] springer over.
zijde zetten, ter zijde stelletionet voeten
overlive [ouva-liv] overleven, 'anger
treden, vernietigen; (weer) te niet doen;
levet' dal).
"
cv one's commission, buiten zijit beoverliver [ouva•liva] 'angst levende.
voegdheid (F boekje) gaan.
overload [ouva-loud] overladen; over- overrule [ouvarfil] de overhand hebben
belasten.
over ; schi kken, besturen ; jury verwer.
overlook [ouva-lulc]heenzienover,over- pen, tenie t does; overstemmen ; be r,,d,
zien ; nitzien op ; in 't oog 'louden, gade- ook: moeten zwichten •, in de minderslam' ; over 't 'mold zien; C overlezen, heid blijven, overstemd of afgestemd
bebeksen. worden; vi de overhand hebben.
overlord [ouva-lcd] opperheer
overrun [ouvilun] loopen over , overoverman [ouva-man] zie superman.
schrijden, overstroomeiV; overdekken
overmanned [ouva-mand] 0 net te (van plantengroei); afloopen, verwoesten;
groote equipage of bemanning.
B voorbijloopen; c, with applications,
overmantel [ouva-mant'l] spiegel of
net aanvragen overstelpt ; c' with
etagere boven den schoorsteenmantel. mice, vergeven van de muizen.
overmasted [ouva-masticl] te zwaar be- 'o versea [ouva-si] ad over zee,naar overmast.
zeesche gewesten.
'overmatch [ouva-matt] sb overmacht, ! l'oversea [ouva-si] aj overzeesch.
te sterke partij.
' oversee [ouva-sij overzien; het toezicht
, overmatch
[ouva-mat f] vt te boven hebben over,
gaan, overtreffen; overinannen, verslaan. overseer [ouva•sia] opzichter,opziener,
over-measure [ouva-me3a] overniaat. ; inspecteur ; (..., of the poor, armverovermuch [otiva•mvtf] P at te veel, te , zorger.
zeer.
, overset [ouva•set] om(ver)werpen, mu'overnight [ouva-nait] ad den avond gooien ; be (,, otnslaan.
(nacht) te voren ; des nachts,dien nacht. overshade [ouva-Seid], . overshadow
t'overnight [ouve-nait] sb de vorige , [ouva-Sadou] overschaciuwen, in de
nacht ; ( nacht ; aj van den vorigen avond schaduw stellen, verduisteren.
(nacht)•
' overshoe [ouva Sit] overschoen.
over-officious [ouvarafiSas] at te ge• ' overshoot [ouva Sat] vt voorbijschiedienstig.
ten, overheen schieten ; cv oneself, zijn
overpass[ouva.pas] vi voorbijgaan; vt
tnond voorbij praten; zich te ver wa.
Ettplsclip
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overshot

°wings
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gets; c, the mark, zijn (het) doel voorbijstreven.
overshot [ouva-Sot .1 45Z4 its beweging gebracht door , overheenstroomend water.
loverside [ouvJ-said] ad overboord;
free
$ boordvrij; get a boat rv,
een boot of sloep nitzetten.

toverside [ouva•said] aj in : md delivery. S boordvrije aflevering.

oversight [ouva-sait] toe-, opzicht ; overzicht ; onoplettendheid, vergissing.
overslaugh [ouva-slo] vt X overslaan,
passeeren (bij bevordering); sb passeering.

overtime [ottva-taint] overuren ; cv
work, overwerk.
boventoon.
'overtone [ouva-tools]sb
`overtone [ouva-touts] vt oversteminen;
een te donkere tint geven (aan photo).

overtop [ouva•top] te boven gaan, uitsteken of uitgroeien boven ; over 't hoofd
groeien ; overtreffen.

overture [ouvat5a, ouvatjua] opening,

inleiding ; inleidend voorstel (bij onderhandeling); is ouverture; ce.s, ook:
avances.
overturn [ouva-tbn] vt omvverpen otnverwerpen, doen mislulcken, te gronde

oversleep [ouva-slip] vi zich verslapen ; richten; vi onislaan.
vt !anger slapen dan ; vr c, oneself, overvalue [otiva-valju] te hoog schatten, waardeeren of aanslaan.
zich verslapen, te fang slapen.
overspen t [01Iva-spent] overspannen, af- overweening[ouvawinil]aainnatigend,
verwaand, laatdunkend; alles overheergemat.
overspill [ouva-spil] te veel; overbevol• schend, overdreven.
king.
'overweight [ouva-weft] sb over(ge)overspread [ouva-spred] overspreiden, witht.
`overweight [ouva-weit] vt overbelasoverdeicken, zich verspreiden over.
overstate [ouva-steit] overdrijven, te ten ; he is not r■ded by principle,hij
hoog opgeven.

heeft gees last van zijn principes.

drijving.

(met with); verpletteren.

overstatement [ouva-steitinant] over- overwhelm [ouva-welm] overstelpen
overstay [otiva-stei] !anger blijven clan. overwhelmingTouva•welmit3ioversteloverstep [ouva.step] overschrijdee; peed, verpletterend.
all (the) bounds, alle perken te !overwork Eouva.wipicj vt te veel late!'
werken ; uitputten; c, an idea, te ver
gaan, over de schreef gaan.
!overstock [ouva•stolc] vt at te veel uitspinnen; c ed, oolc afgezaagd ; vi
►

(goedereii)voorraad leveren of inslaaii,
overladen (met goederen); N the mar.
ket, de markt overvoeren.
"overstock [ouva-stole] sb te groote
(goederen)voorraad
overstrain [ouvg-strein] vt te zeer (in).
spatinen, overspannen; fig te breed uitmeter; vr c, oneself, zich verrekken;

zich overwerken.

2overwork Eouva-wi)1(] sb overwerk,
extra•werk ; te groote inspanning.

overwrite [ouvarait] in : cep oneself,
te veel schrijven.

overwrought [ouvarot] overspannen ;
overladen (met details).

Ovid [ovid] Ovidins
c%) oneself by lifting, zich vertillen. Ovidian [ovidian] van Ovidins
overstrung [ouva overspannen oviduct [ouvidvkt] eierleider.
(v. zenuwen); over elkander gespatinen ; §oviform [ouvifQiii] eivormig.
kruissnarig (v. piano).
§ovine [ouv(a)in] van de schapen,schapen...
overt [ouvat] open, openlijk,openbaar,

met nitgespreide vlett• §oviparous [otiviparas] eierleggend§ovoid [ouvoid] eivortnig.
overtake [ouva-teilc] inhalen, achter- owe [on] vt scliuldig zijn,verschuldigcl
halen; overvallen ; red arrears, achterzijn, te darken, te wijten hebben (flan);
stand bijwericen.
I c, you one for this!, dat zal ilc je
overtask [ouva-task] te veel werk op•
betaald zetten ; vi schuld(en) liebben;
c, largely, groote soinmen schuldigzijn;
leggen, te veel van de Icrachten vergen.
zie oolc owing
overtax [on va- talcs] si tezwaar belasten;
te veel vergen van (zijn Icrac ► ten).
owing [ouwit3] of te betalen (zipid);
ioverthrow [ouva-j, rou] vtom(ver)werit was r, to.., het was te danicen (te
wijten, toe te schrijven) aan...; prep in :
pelt''; ten vat brengen, doe!' vallen ;
cv to..., (ten) gevolge van...
verslaan, verwoesten.
sb
oniverwer°wings
[otiwit3z] F (geld) te goed, ach•
"overthrow [otiva-Inott]
terstallen,
ping ; vat (v. minister enz.); necierlaag.
duidelijk ;
gels.

owl
owl [aulj uir2,
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uilskuiken.

owlet [milli] ttil(tje)s.

owlish [auliS] uilachtig, uilig, uile ► ...

pace

ozone [ouzonn] ozon.
ozonic [duzonik] ozonachtig, ozon bevatte id.

'own [oun]aj eigen; co tisin, voile neef ozonize [ouzounaiz] in ozon verande(van to); you may have it for your ren ; inet ozon bezwangeren of verbinden.
(very) cv (heelemaal) voor a alleen; I
have a house of my cv ik heb een
eigen Buis; I have nothing of mycv,
van mijzelf ; start on one's
S op
,

,

zijn eigen (voor eigen rekening) beginnen ; it has a charm all its cv , een I P. (de letter) p; mind your r,'s and Q-s,
eigeiiaardige belcoring (belworlijklieid);
pas op uw • tellen ; P staat voor: page,
liefste schat !
my (ownest)
part, participle, past; P.C.= Patres
"own [owl] vt bezitten, (in bezit) liebben ;
conscripti, de beschreven Vaderen ; Potoegeven, erkennen ; cv oneself in the
lice Constable, poli tiea gent ; Privy Connwrong, ongelijk bekennen; vieigendoin
cil, Privy Councillor; P. L. = Parabezitten ; cv to, bekennen, dat...; (N. , up, dise Lost, Poet Laureate; P. M. =
bekennen, opbiecliten.
paymaster; Postmaster; post meridiem,
[otina] eigenaar ; Feeder.
► a den micidag ; P. 0. = Post Office
owner
ownership [ounaSip] eigendonisrecht, (ook = poste restante); P. O. 0. =bezit(recht).
Post-office order, postwissel ; P. P. =
ownery Eounarij reederij.
Parish Priest; p. p. = postage paid ;
ox [oks] (iiieerv. oxen), os.
P. P. C. = pour prendre conge, to take
oxalic [oksalik], in :
zuringzuur.
leave ; P. R. = Prize Ring ; P. R. 0. =
ox-bird [oks-bd]
ii zie sanderling.
Public Record Office ; P. S. =- Post
oxer [oksa] koeienkraal.
scriptum, naschrift; Privy Seal, geheimox-eye [oks-ai] ossenooe, klotsoog ; 9c.5
zegel ; P. T. 0. = Please turn over,
in
1. iiargriet,
2. gele ganzebloein ;
zie ommezijde ; prompter's side; Pub.
bijenmees, koolmees
Public, publication, publisher ; pwt. =Oxford [oksfad] Oxfords; cv man, pennyweight ; Pxt. = Pinxit, painted.
student of gegradueerde van Oxford ; pa [pa] F pa.
N., movement, in 1883 begomien (neer) pabular [pabjula] voedend, voedings...
Roomsche bewegiiig in de Eng. Kerk ; pabulum [pabjulam] voedser ; mencv (shirting), Oxford ; N., shoes (Y
lae tal cv, geestesvoedsel.
sclioenen, molieres.
pacable [peilcab'l] zie placable.
oxide [olcsaid] oxyde: zuurstofverbin- !pace [peisi] in : cv tua, net uw verding.
lof; c, Mr. X, met ,I1e respect voor
oxidize [oksidaiz] vt & vi oxydeereii. Mijnlieer X.
oxlip [okslip] (slanke) slentelbloem. t2 pace [peis] sbstap,pas,trede, sclirede;
oxo [olcsou] vleeschextract.
gang (v. paard); cv of the table, etasOxonian [olcsouniaii] (student of ge- ticiteit van clebiljartbanden ; go the f.v,
flink doorstappen; erop los !even; F aan
gradueerde) van Oxford.
ox-tail [oks-teil] ossenstaart ; c,soup, de sjouw zijn; keep (..), gelijken tred
mend
houden (met with); make
oxtailsoep.
oxygen [oksidpn] zuurstof; bleekpoe- one's cv, zijn tred verhaasten, wat aander.
stappen; set the cv, het tempo aanoxygenate [olcsid3ineit], oxygenize geven 2 ; show cvs, zijn kunsten toonen ;
[oksid3inaiz] net zuurstof verbinden.
at a great (brisk, smart) c..), fliiilc
aanstappend, met flinke stappen, vlug ;
oxymoron Eolcsimouroni oxymoron
(als in : clever stupidity).
at a slow c%), langzaam stappend,
oxytone [oksiton] oxytonon: woord langzaam (loopend); put a horse
through his Nws, een paard laten
net lclemtoon op de laatste lettergreep.
oyez [oujes] hoort ! (bij publieke afkon- voordraven, laten zien wat een paard at
[oista]
oestero.
[digingen).
doen ban ; put a person through his
oyster
oyster-catcher [oista-lcatSa] aft schol- r‘is, de gelegenlieid geven out to toonen
wat hij 'can, op 't slappe word laten
ekster.
lconieii ; vi stapvoets gaaii, stappen ; vt
oyster-shell [oista-Sel] oesterschelp.
aftreden, afpassen, afstappeii ; pacen: het
oyster-wench [oisto-wens] oyster.
tempo
aangeven ; dresseeren.
[--wuniaill
oestervrouw.
woman

pace-maker
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page

pace-maker Epels-ineikaisp gangmaker. I pack•horse [pale-hQs] lasfpaard;
pacer [peisa] (door)stapper ; telganger. packing-needle [palcitynid'1] palcuaalti.
paella [paSti] pascha.
packing-press [palcitypres] pakpers.
pachyderm [pakidi)in] dikliuidig dier packing-ring [palciti-rig] 5 pakkingring.
(persoon).
pacific [pasifik] vreedzaant ; the Paci- packman[pakman] pakkendrager; marsfie (Ocean), de Stille Zuidzee; sb ook: kramer.
Pacifies, $ aandeelen van den Pacific- pack-saddle [pale-sad'I] pakzadel.
spoorweg.
pack-thread [pak-Pred] pakgaren.
pacifically [pasifilcali] vreedzaam; op paco [Walcott] alpaca.
vreedzame wijze, iii goeden vrede.
pact [paid] verdrag, verbond.
pacification [pasifikeiSan] vredestich- Pactolus [paktoules] the cv, de Pactoting; bedaring ; stilling ; pacificatie.
Ins (goudrivier in KI. Azie).
pacificatory [pasifikatari] vredestich• Pad [pad] verk. v. Patrick; F Ter.
!pad
[pad] sb kussen(tje); eeltkussen;
tend ; bedareud, kalmeerend.
pacificist [pasifisist] sb vredesapostel, opvulsel, otiderlegger bij het schrijven;
S pool (v. vos of haas); J boot = voet;
vredeboiider ; aj vrede...
vt (op)vullen, capitonneeren, volstoppee.
pacifier [pasifaia] vredesticliter, paci2pad [pad] S sb pad, weg; landlooper;
ficator; F fopspeen.
telganger ; gentleman of the
pacifism [pasifiz'm] vredesbeweging.
pacify [pasifai] bevredigen, stillen ; struihroover; go on the
op roof
uitgaan ; vt betreden; cv it (the hoof),
(does) bedaren, kalmeeren; pacificeerep, tot vrede brengend.
(op zijn Apostelspaarden) erop uit gaan
(te voet), tippelen; vi tippelen ; struilcpack [pak] sb pak, last ; troep jacht•
rooverij plegen.
honden ; betide; palcijs; cv of cards,
spel kaarten; cv of hounds, troep padding [paditi] (op)vulsel (bijv. wateen
baal
ten; vulling, bladvulling; vulwerlc (in
jachtlionden; a m, of wool,
(van 240 Eng, ponden); vt inpakken, tijdschrift of boek).
pakken ; bepakken, beladen ; verpakken paddle [pad'I] sb pagaai; blad (van een
(v. verduurzaanid goed); volproppen, riem); plat (van een wapen); (schepvolstoppen.(met with);
met pakking rad)sclioep; glasblazersschop;zwemvoet;
omwikkelen ; partijdig samenstellen (een roeitochtje; vt roeien, pagaaien ;
one's
jury); handig tnengen (de kaarten) ; F own canoe, P zichzelf bedruipen, op
de laan uitsturen; cv off of away, zijn eigen wieken drijven; zicli met zijn
biezen doer pakken; cv on all sail, eigen bemoeisels bemoeien ; vi frietnealle zeilen bijzetten; cv up (in)palclen; dribbelen, waggelen, plassen (in't
ken ; vi & va palcken; zich later (in).
water); pootje baden.
pakken ; samenscholen; c, off, F zijn paddle-box [pad'I-boks] raderkast.
biezen pakken, uitsnijden; cv with, paddle-steamer [pad'I-stinta] raderSH samenspannen met; send a person (stoonl)boot.
c, ing, ieiiiand de laan uitsturen, den paddle-wheel [pad'l.wil] sclieprad.
bons geven; be sent c, ing, zijn conge paddock [padalc] park, kamp,schuthok ;
krijgen.
padde.
package [pakid3] verpakking ; pale- paddock-stool [padak•still] paddestoel.
goed; verpakkingskosten, palcloon,,,s, Paddy [padi] de (typische) Ier.
oolc colli.
padella [padela] illuntineerschaaltje.
pack-cloth [pak-kloP] paklinnen.
pad-horse [pad-lips] zie pad-nag.
pack-drill [pak-dril] X straf-exerceeren. padlock [padlolc] sb hangslot ; vt net
packer [pato] (ver)-pakker; oppakker, een hangslot Mullen.
pakmachine.
pad-nag [pad-nag] telganger.
packet [palcit] sb pakje, pakket; Opak- padre [padrei] El &
dominee.
ketboot ; vt inpakken, tot een palcjenta- Padua [padju)] Padua.
ken.
paduasoyDadjuasoil pou-de-soie (soort
packet-boat [pakit-bout], -ship [- PP] zijde) • ( mantille.
pakketboot.
Paean [pian] jubelzang, zegelied, !ofpacking [pakiti] het inpakken enz ; verlied.
pakking;
pakking, werk.
pagan [peigan] heiden(sch).
packing-box [pakiikbolcs] •R4 pakking- paganism [peiganiz'm] heidendont.
bos, -bus.
, page [peid3] sb page, livreiknechtje;
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(vrouwen)rok•ophouder bladzijde; vt
a cv of trousers, een broek; they
pagineeren.
are a
ze zijn met hetzelfde sop
pageant [pad3ant, peid3ant] praal(ver- overgoten ; that's another cv of shoes
tootling), vertooning; schouwspel; (his(stockings), dat's andere thee (daii
torische) optocht; praalbeeld, pracht.
koffie); vt pareno; fates paren,vereenipageantry[pad3antri,peid3antri]praalgen (in den echt); vi (zich) pares;
(vertooning); pracht, schijn.
samengaan;cv (off), afspreken om paarspaginate [pad3ineit] pagineeren.
gewijze (d. w. z. een van de regeerings( pagod [pagad] afgodsbeeld.
partij en eel' van de anti's) van de partepagoda [pagouda] pagode it pagoda : mentsvergaderingen weg te blijven of
gooden must in Z. Indie.
niet nee te stemmen.
pah [pa] bah !
pair-horsed [pea-119st] met een span
paid [peid] verl.t. en verl.deelw v. pay.
paarden (ervoor)
pail [peil] emitter.
pair-royal [pea-roial] drie v. een kleur
paillasse [paljas] stroomatras.
(bij 't kaarten).
Pailful [peilful] eminer(vol)
pajamas [pad3asinaz] zie pyjamas.
pain [pein] sb pijn, smart, lijden ; straf ; pal [pal] S sb kameraad ; vi kaineraad
cvs, ook (geboorte)weeen; moeite,
zijn (met with).
spanning; they had their ( ■.is for palace [palls] paleis; the Palace,het
their labour of their labour for Kristallen Paleis (in Louden).
their c,s, Omar SH) het was vergeef- paladin [paladin] Paladin
sche inoeite; take (great) mds, zicli palammers [palainaz] S speelkaarten.
(veel) moeite geven ; be at (the) c..s paiankeen, palanquin [palankin] pato..., zich moeite geven oin...; be in
lankijii, draagkoets.
pijn lijden of hebben; he is out of palatable [palitabl] smakelijle2.
his c, now, uit zijn lijden; under of pakttal[palatal]ajpalataal,verlienielte...;
(up)on cv of death, op doodstraf; vt sb palatale medeklinker.
1)1)1111 .11c zijn of aandoen, pijit veroor- palate [palit] verliemelte.
zalcen; feed does , bedroeveti.
palatial [paleiS'1] paleisachtig, paleis...
painful [peinful] pijulijko; Cmoeilijk, Palatinate [palatineit]paltsuaafschal):
lastig.
the c..), de Palts.
pain-killer [pein•kila] pijnstillend mid- Palatine [palat(a)in] of paltsgrafelijk;
del
sb paltsgraaf.
painless [peinlis] pijnloos, zonder pijn. palaver [palava] sb conferentie,besprepainstaker [peinz•teika]
werkzaain
king, (mondelittg) oncierhoud; F gemensch, (nauwgezette) werkezel.
xvanwel; lekkermakerij; vi confereeren:
painstaking [peinz teikig] werkzaam, watiwelen; vt bepraten; lekker makes
ijverig; nauwgezet.
'pale [peil] sb
spietspaal; grenspaint [peint] sb verf; blanketsel; vtschil• (paai), oinheining; gebied,terrein ; the
deren ; aanstrijken (met een penseel);
(English) Pale, de Iersche Mark : gecv in, bijschilderen ; cv out, overschildeelte v. Ierland, waar 't g .ezag v.Elig,tderen ; ce., the town red, S den boel op- land erkend werd; the m-iof the Church,
scheppen, de bloemetjes buiten zetten;
de schoot der Kerk ; out of the cv of
vi & va schilderen; zich blanlcetten of
the law, buiten de wet; vt af-,ompalen
verveu (v. dallies).
oinheinen.
paint-box [peint-boles] !deur-, verfdoos. `pale [peil] aj bleelc, dof, flauw, flets;
painted lady [peintid leidi]
pronkvt Week oaken ; vi bleelc worden, vet-boon; . distelvlinder.
bleeken, van Hear verschieten ; cv be.
painter [peinta] schilder
vanglijn II
fore..., het afleggen tegen, niet hale!'
Am itc, koegoear II cut the,,, zich losbij ; mi into insignificancte, in het niet
maken van ; er van doorgaan.
verzinken.
painting [peintit3] schilderkunst; schil- pale-ale [peil-ell] pale ale: Licht Eng.
derij; c,-room, (schilders)atelier.
bier.
painty [peinti] vol verf (zittend); verf...; pale-face [peil-feis] „bleekgezicht"
te sterk gekteurd.
blanke.
pair [pea] sb paar (twee, die bij elkaar pale-faced [peil-feist] bleelc (v. gezichtl.
behooren); a c, of horses, een span paleness [peilnis] bleekheid, enz.
paarden; a c, of lovers, een minnend paleography [paliograll] studie (ken.
paartje; a ti of spectacles, een bril;
nis) van de oude handschriften.
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paleology [paltolad3i] ondheidkunde. moffelen; onskoopets, „smeren";
a
Palestine Epalastainj Palestina.
thing off on one, iemand lets op de
palestra [palistra,p lestra]
wor- mouw spelden of wijsmaken ; Aentand
stelperk, oefenplaats; (worstel)oefeninlets aausmereu;
oneself off as
gen.
a(n)..., zich voor... nitgeven.
paletot[palatou] fosse overjas ; (dames). Palma Christi Dahlia kristi] ricinus,
palette [palat] palet.
[paletot.
wonderboom, NI djarak.
palette-knife [palat-Waif] tempermes.
Palmer [pania] iberoeps)pelgrim; koolpalfrey [polfri] dames•, paradepaard.
rups.
Pali [pan] Pali : (heilige)taal der Boed- Palmerston [patnastan] Palmerston.
dhisten•
palmetto [palmetou]
dwergpalm; 2.
palimpsest [palimpsest] palimpsest.
koo !pal tn.
Palgrave [polgreiv] Palgrave
pahniferous [pahnifdras] pahndragend.
palingenesis [palind3enisis] herschep- palmister [pahnista] hanclIcijker,-waarping, wedergeboorte.
zegger.
palinode [palinoud] tegenzang; her- palmistery [pahnistri] handkijkerij,
roepi ng.
-1,vaarzeggerij ; J goochelat ij, vingervlugpalisade [paliseid] sb paalwerlc, palisheid.
sade; stormpaal; vt net stormpalen be- palm-or [pain•oil] pahnolie; stneer-,
zetten, verschansen, palissadeeren.
omlcoopgeld, fool.
palisander [palisanda] rozeuliout, Pali- palmtree [pasin-tri] 1. pahnboomen; 2.
sanderhout.
waterwilg.
palish Epeilifi bleekachtig, bleekjes.
palmy [paint] palmachtig, palmen...;
1 pall [pot] sb pallium, staatsiemantel,
bloeieiid ; the-, clays of Rome, Routes
bisschopsmantel ; ,titans : witte. wollen
bloeitijd.
band met zes zwartzijden lcruisjes door- palmyra [palmaira] %vaaierpalm.
weveu; baarkleed.
palp [palls] voeler, taster.
tpall [pOI]
verzadigen ; doer walgen ; palpability [palpabiliti] tastbaarheid.
vi in : cv (up)on one, iemancl (gaan) palpable [palpabl] tastbaar.
tegensta an.
palpably [palpabli] voel-, tastbaar
Palladian [paleiclian] vats Pallas; van palpate [palpeit] betasten.
Palladio.
palpation [palpeiSan] belasting.
palladium [paleidiani]palladium ,:,beeld §palpebral[palpibral] van de oogleden,
van Pallas Athene ; fig- bolwerlc, plechtooglid...
Pallas [pain] Pallas Athene. Eatiker. palpitate [palpiteit] kloppen (van het
pall•bea•er[pol-bera]slippendrager(bij
hart), popelen, trilleit , tillers.
begrafenis)•
palpitation EpalpiteiSaiii(hart)klopping,
pallet [pant]
palet ; verguldmesje ;
popeling, trilling, rifling.
sclioep, spaantje ; pottenbalckersschijf II
palsied [pillzid] verlamd.
stroobed ; stroozak.
palsy [polzi] sb verlamming; vt ver•
palliate [pan-en] verzacliteu, lenigen ;
lamineu.
bemantelen, bewinipelen, verbloemen. palter [ptilta] draaien, uitvluchten zoepalliation [pali-eiSan] verzachting, lentken ; cv with, het op een akkoordje
ging; bentanteling, be\viinpeling, vergooier met (eeden enz.); knoeien net ;
bloeming.
marchandeere ► met.
palliative [paliativ] verzachtend, tijde- paltriness [poltriuis] aruizaligheid, ellijk (slechts voor eelt pons) batend of
lencligheid, nietigheid.
lielpend (middel), doelcje voor 't bloecien. paltry [poltri]armzalig,ellendig,nieti , .
pallid [palid] (doods)bleelc.
paludal [pol(j)ild'I] moeras...; cv fever,
pallidity [pvliditi] (doodsche) bleekheid.
malaria.
Pall-Mall [pel-inel] de Pall-lviallstraat paludisin [paljudiz'iu] malaria.
On Louden); F het Ministerie van Oorlog. paly [peili] bleek.
pall-mall[pel-men]maliespelonaliebaan. Pans [paid] F (Lord) Palmerston.
pallor Dalai bleelcheid.
path [pain] P klaverenboer
pally [Pali] F kanieraadschappelijk.
Pamela [painila, paniala] Pamela.
palm [pain] sb palm ; paltubooni ;, pamper [primp] overvoe(de)ren, volpalm : arm van eel] anker ; bear the
! stoppers ; vertroetelen.
den palm wegdragen ; vt hanteeren, be- ! pamphlet [pamflit] sb vIngscitrift, bro.
tastes ; in de baud verbergen of weg- I chure ; vi 8c vt brochures sclirijveu (over).
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pamphleteer [pangFalai sb schrijver kwelling, angst; N.7s of conscience,
van brochures of vlugschriften; vi bro- gewetetiswroeging.
'panic [panik] zie panic-grass.
chures schrijven.
Pan [pan] Pan; c ■-, 's pipes, Papsfluit. 2panic [panik] aj panisch; sb panielc,'
pan [pan] sb pan., smeltpan ; hersenpan, plotselinge, panische schrik.
c, off (out), goud- panic-grass [panilc-gras] e gierst-,
bol; bodem ; vt

vingergras.
wasschen ; opbrengen, opleveren, eruit
halen, F emit kloppen; vigoudwasschen; panicker [panika] zie panic-monger.
out, uitkomen, uitvallen; c, out panicky [panikil paniekachtig.
pluint.
well, een goed beschot opleveren,pro- panicle [panilel]
ductief zijn; c, out on a subject, panic-monger [panilc-invtwa] alarmist.
panic-stricken
[panik-strilen]
door een
uitpakken over.
panacea [panasia] panacee: universeel paniek aangegrepen.
panification [panifilseiSan] broodbegeneesmiddel.
panache [pank] vederbos, helnipluim; reiding, -Bakken.
fig(overnioedige)bravoure,luanigheids- panjandrum [pand3andrani] S hooge
oome, (voorname) piet.
roes.
pannage [pank13] mastrecht ; mast van
panada [panada] broodpap.
eiken- en benkennootjes.
Panama [panama] Panattia(hoed).
pannel [papal] pakzadel; krop (v. e.
pancake [pankeik] pannekoek.
pancratiutn [pankreiSiam]vuist- valk).
pannier [pania] !nand, korf; pallier (v.
en worstelstijd der G•ieken.
hoepelrok).
pancreas [pankrias] alvleescliklier.
pannikin [panikin] pannetje; lc roes.
[panciian-paips]
PansPandean pipes
panoplied [panoplid] in voile wapen•
pandects [pandakt] panclekten, voile- rusting.
dige wettenverzameling (van Justinia• panoply [panapli] voile xvapenrosting.
panopticon [panoptikon] panopticninnits).
gevangenis.
pandemic [pandetnik] epidemisch.
pandemonium [pandimotrniam] ver• panorama [panaraina] panorama.
blijf der duivelen, hel; lielsch lawaai; pan-pipe [pact-paip] Pansfluit.
driekleurig viooltje.
pansy [panzi]
Poolsche landdag.
pander [panda] sb koppelaar; (pluim- pant [pant] vi hijgen; c, for (after),
zuchten, verlangen, haken naar; vt hijstrijkende) handlanger; vi koppelen,
gend uitbrengen; sb hijging.
voor koppelaar spelen ; c, to a man's
pantoffels,
[pantab'lz]
vices &, zich ricliten naar, ter wille ( pantables
zoeken to behagen.
pantalet(te)s[pantalets]damespantalon,
Pandora [pandQra] Pandora.
fietsbroek.
Pandour [pandtia] X Pandoer.
pane [pein] glasruit,(venster)ruit ; mum- pantaloon [pantatiln] pantalon, lange
broek • hansworst 2 ; ctis, pantalon.
vak ; paned (v. deur) ; dR% pen (v. !lamer).
pantaloonery [pantaluitari]
banspanegyric [panad3irik] lofrede.
panegyrical [panad3irikalj uitbundig worsterir2.
prijzeud, lovend; vleiend.
pantechnicon [patiteknikon] menbelpanegyrist [panacl3irist] lofredenaar, magazijii; bazaar; c , van, verhuiswagers.
loftuiter, ophemelaar.
panegyrize[panaci3iraiz] de loftrompet pantheism [panj)i-iz'in] pantheisine,
steken over, een lofrede houden op, , pantheist [panj/i.ist] pantheist.
uitbundig prijzen, ophemelen.
pantheistic [patiPi-istilc] pantheistiscil.
•panel [pan9I]sbpaneel; tusschenschot; pantheon EpanPi-an,paiipigujPantheon.
naamrol (van de gezworenen of van panther [pani7a]
stadsgeneeslieeren); vt (met paneelen) pantile [paman] dakpan, nokpan; S
hooge, kachelpijp.
lambrizeeren; de paneelen aanbrengen;
op de lijst zetten (v. jurylecten, dok- panting [pantil] hartklopping, het
gen.
toren, enz.).
pantisocracy [pantisokrasi]
paneless [peinlis] zouder ruiten.
nistische ideaalstaat, waarin alien
panel practitioner [panol praktiSana]
lijk zijn.
bus-, armendokter.
pang [pat)] sb pijn, steek, tottering; panto [patitou] F rintomitre;

e

pantograph
472
parade
pantograph [pantagraf] teekenaap.
paper-profits [peipa-profits] voordeepantomime [pantomaim] sb pantomime,
gebarenspel ; pantomimist; vt & vi mimeeren.
iiantry [pantri]provisiekamer; pantry.
pants [pants] F zie pantaloons; ook
ouderbroek.
pap [pap] tepel, borst II pap ; vleeschvrtscht; S Icluifjes (voor politieke vrienden) II F pa(atje).
'papa [papa] papas: Orieksch priester ;
pans.
papa [papa] sb papa, vader; vt papa
noemen.
papacy [peipasi] pauselijke waardigheld ; pausschap, pausdom.

papal [peipal] pauselijk.
papalist [peipalist] pausgezind(e), papist.

len op papier.
paper-stainer [peipa-steins] behangselpapierfabrikant.
paper-warfare [peipa-weofea] krantenoorlog.

paper-weight [peipa-weit] presse-papier.

papery [peipasi] papierachtig, als papier, papier...

Paphian [peifian] aj van Paphos (op
Cyprus) ; aan den Venusdienst gewijd,
van lichte zeden ; sb inwoner v. Paphos ;
Venuspriesteres.

§papilionaceous[papilioneiSas]5% vlinderachtig, vlindervormig.
papilla [papila] papil.
papillary [papilari, papilari] papilvormig, met papillen.

papaverous [papavaras] pa paverachtig. papism [peipiz'in] pausdom, paperij.
papaw [pope] papaja (vrucht).
papist [peipist] pausgezinde, papist.
paper [peipa] sb papier ; nieuwsblad, papistical [papistikal] pausgezind.

kraut; opstel, artikel, verhandeling ;
schriftelijk werk, examenopgave; agenda
(in 't Parlement), lijst ; behangselpapier ;
vrijbiljet(ten); brief (spelden); zakje,
peperhuisje;cvs, papillotten; the (one's)
ook : (officieele) stukken ; a house
full of cv, S een (schouwburg) zaal vol
diaconie
vrijbiljetten); on cv, op
papier`; on md he is the better man,
theoretisch gezien; commit (soms put)
to cv, op schrift stellen ; send in one's
cv, X ontslag nemen ; aj papieren ; vt
behangen (een !miler), in papier pakken;
S volstoppen met vrijbiljetten.
paper-chase [peipa-tfeiz] zie paper.

hunt.

paper-cover [peipa-kvva] ontslag, kaft.
paper-carrier [peipa-karia] krantenjongen.

paper-credit [peipa-lcredit] wisselcrediet.

paper-currency [peipa-kvransi] papierengeld.

paper-cutter [peipa-kvta] vouwbeen ;
snijinachine.

paper-hanger [peipa-haga] (kamer)be-

h anger.
paper-hangings[peipa-hatliriz]behang(set papier).
paper-hunt [peipa-livnt] snipperjacht.
paper-knife [peipa-nail] papiersnijder ;
von wbeen.
paper-maker [peipa-meilca] papierfabrikant; S voddenraper.
paper-mill [peipa mill pa piermolen
paper-money [peipa.niviti] papieren
12e1d, bank pa pier,

papistry [peipistri] pausgezindheid.

papoose [papas] kind (v. Indianen).
§pappus [papas] zaadpluis.

ipappy [papi] aj pappig, zaclit, sappig.
pappy [papi] sb F pap(ie), paatje.
§Papula [papjula], papule [papjfil]
pukkeltje.
papyrus [papairas] papyrus (plant &
handschritt).
spar [pa] sb
pari,koers; above
boven part ; boven 't gemiddelde,
nicer dan goed ; at ev (value), a part ;
below cv, beneden part ; beneden 't
gemiddelde, niet veel zaaks; feel a bit
below cv, wat onlekker ; be on a cv,
zij staan gelijk, staan op een lijn (met
with). up to cv, voldoende aan de (gestelde) eischen.
2̀par [pa] F afk. v. paragraph == kratttenbericht; zie ook parr.
parable [parab'l] parabel, gelijIcenis ;
he took up his cv, ( hij begot' (te
sprek en).
parabola [parabala] parabool, kegelsuede.
parabolical [parabolikal] parabolisch,
in gelijkenissen, als een gelijkenis.
paraboloid [paraboloid] paraboloide.
parachute [paraS(It] valbreker; val.
scherm.
parachutist [paraffitist] valschermartist(e).
paraclete [paraklit] B trooster.
parade [pareid]sb parades; X exercitie,
p1aats.paradeplein; a pOi; openbare wandelpiaats ; be absent on cv, X mankeeren bij den dienst; make p c, of,
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pronken met ; vt pronlcen net ; parade
later inaken inspecteeren; later marcheeren ;
the streets, door de straten
trekken ; vi paradeeren, in optocht marcheeren, voorbijtrekken.
paradigm [paradiin] paradigma,voorbeeld.
paradisaic(al) [paradisei-ik(a1)] para.
dijsachtig.
paradise [paradais] paradije, lusthof.
paradisiacal [paradisaiakal] paradijsachtig, paradijs...
Parados [parados] X rugweer.
paradox Lparadoks3 paradox, wonderspreuk, schijiibare tegettstrijdigheid.

paradoxical[paradolcsikal]paradoxaal,

parch

paralytic [parasitik] aj lam, geraakt;
aanleg hebbende voor verlanuning; sb
lamme, verIainde, met lantheid geslagene.
paralytical [paralitilcal] zie paralytic.
paramount [paramaunt]opperste,hoogste ; ovsrwegend, overheerschend; be
cv to, overtreffen, zwaarder wegen clan;
of mi importance, van overwegend
belang.

paramountcy [paramanntsi] overwes
gelid belang, superioriteit.

paramour [paramila] ntinnaar, minnares ; boel.

paranymph [paranimf] i;;;It bruids-

jonker; helper, ondersteuner.
wooderspreukig.
parapet [parapit] sb borstwering, lenparaffin(e) [parafin] paraffine;
ninginuurtje; vt van borstweringen voorgezuiverde petroleum.
zien.
paragoge [paragoud3i] paragoge: paraph [paraf] sb paraaf; vtparafeeren.
woordverlenging door Ietter(greep).
paraphernalia [parafaneilia] lijfgoeparagon [paragan] sb model, voorbeeld, deren, persoonlijk eigendom (der vrouw);
toonbeeld (van volinaalctheid); vt 0 vet,
gerei, toe-, uitrusting ; sieraden, dos.
gelijkn;var. paraphrase [parafreiz]sbomschrijving,
paragraph [paragraf] sb onderafdee- vrij overzetting, paraphrase ; vt para.
ling, alinea, paragraaf (s); (kort)niettwspltraseeren, omschrijven, met andere
bericht ; vt paragrafeeren; vi (nieuwswoorden weergeven.
berichten) in de kraut schrijven; he is paraphrastic [parafrastik] cvtical [cvcued in the papers, ze schrijven over tikal] omschrijvend.
hem in de kraut.
paraselene {parasilini] bijmaan.
paragrapher [paragrafa], paragra• parasite [parasait] parasiet, tafelschuifist [-ist] krantenschrijver,persmuskiet. mer, woekerplant, woekerdier.
paragraphical [paragrafikal] uit afdee- parasitic [parasitik], mdtical [-tikal]
lingen of paragrafen bestaande; in kranparasietachtig; parasiteerend, op kosten
tenstijl (geschreven).
van anderen leveed, op andere gewasParaguay [paragwei] Paraguay(thee).
sett groeiend
Parakeet [parakit] aft parkiet.
parasitize [parasaitaiz] parasiteeren,
paralcite [parasait] parachutevlieger.
op kosten van anderen 'even.
Parallax [paralaks] parallax.
parasol [parasol] parasol, zonn escherm.
•parallel [paralal] aj evenwijdig (met parasynthetic [parasinj7etik] parasynto, with), parallel', overeenlcomstig; cv thetisch (bijv. zwartoogig).
bars, brug (in de gymnastiek); sb parboil [paboil] ten halve koken.
eveliwijdige lijn, parallel; cv of lati- parbuckle [pAbvIel] schrooitouw.
tude,breedtecirkel; draw acvbetween Parcae [pasi] de schikgodinnen.
them, een parallel trekken; without parcel [pAsal] sb deel, stuk, perceel;
(a) cv, zonder weerga; vt evenwijdig
pakje, pale; partij, hoop; 0 smarting;
loopen met; evenwijdig plaatsen; op
als ad gedeeltelijk, half ; by. cv blind;
e'en lijn stellen, vergelijken ; een ander a c, poet, zoo'n stuk dichter; vt in
voorbeeld aanhalen van.
stulcIcen afdeelen, verdeelen (ook cv out);
parallelism [paralaliz'In] parallelistneo;
c a rope, met smarting bekleeden,
evenwijdigheid, vergelijking, overeensmarten.
komstigheid.
parcel post [pasal-poust] pakketpost,
parallelogram [paralelagram] paralle- parcels delivery [pasalz dilivari] belogram.
besteller.
steldienst;
paralogism [paratad3iz'm] valsche ge- parcenary [pasanari] deelgerechtigdvolgtrekking, drogreden.
ileid.
paralyse [paralaiz] verlammen, met parcener [pasana] deelgenoot, medelamheid slaan.
erfgenaam.
paralysis [paralisis] verlamming.
parch [pAIS] (doen) verdrogen, verzen.
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gen, schroeien; c■ied with thirst, ver- parish [patil] kerspel, parochie, (ker.
smacht van dorst.
kelijke) geineente; come upon the m),
armlastig worden.
parching [patSit3] verschroeiend; versmachtend.
parish-clerk [pariS-kla.k](dorps)koster,
parchment [patSinant] s9 perkament;
klokkenluider.
hoornschil (v. lcoffieboon); als aj per- parish-guardian [pariS-gadian] armIcamenten.
voogd.
yard [pad] (luipaard S vennoot ; ka- parishioner [pariSana] parocliiaati.
meraad.
parish.lantern [parif-lantan] S officieele maneschijn..
pardon [paci'n] sb pardon, vergiffenis,
vergeving ; begettadiging ; aflaat ; gene- parish-pay [pariS-pei], zie parish-relief.
ral cv , anthestie; beg the gentleman's parish-priest [pariS. prist] pastoor van
NA, vraag mijitheer excutts4 vt vergiffe- de parocl ie.
nis schenken; vergeveti ; begenadigen; N., parish-register [parif-red3ista] kerkme, vergeef mij, neem me niet kwalijk,
register(s).
pardon...
parish-relief [park-rilif] bedeelingsonderstand, (diaconie)bedeeling.
pardonable [plid'nabl] vergeeflijk, te
Parisian [pari3an] aj Parijsch ; sb Parijvergeven.
zenaar ; Parisienne.
pardoner [pad'na] die vergeeft ; C aflaatkramer.
parisyllabic [parisilabik] gelijklettergrepig (in alle naamvallen).
pare [pea] schillen (een appel); (af)knippen (een nagel); wegsnijdett; af- parity [pariti] gelijkheid; $ pari; above
schaven (ook N., away, down); met
(v. $ boven part.
het veegmes afsteken; bestioeien , ; c, park [pale] sb park; X artilleriepark;
one's nails to the quick, tot op liet oesterpark ; the Park, het Hyde Park,
vleescli afsnijden.
(vroeger 't St James's Park); vt in een
paregoric [paragorik] verzachteiid,
park sluiten, in een park verzainelen;
pijastillend (middel).
X parlceeren.
parenchyma [paregkima] parencitym: parlance [palans] gesprek, (taal)gespottsachtig klierweefsel & celweefsel ;
bruik; in legal cv, in de taal van de
blachnoes.
in de
rechtsgeleerden; in vulgar
parent [perant] vader, moeder; fig
platte taal.
wortel, oorzaak; c,s, ouders; als aj parley [pall] sb(mond)gesprek; widermoeder...
handeling ; vi onderhandelen, parlemenparentage [perantid3] afkomst, geboorteeren ; F parlevinken.
te, geslaclit, fantilie.
parleyvoo [Olivet] F Fransoos.
parental [parental] vaderlijk ; moeder- parliament[palimant] parlement;dunne
lijk ; ouderlijk, ouder...
peperkoelc (ook c, cake); local md,
parenthesis [parenj7asis] tussclienzin,
debatingclub.
parenthesis, haakje van ( ); in a
parliamentarian [palimanterion] sb
within parentheses, tusschen liaakjes.
parlementsgezinde (in den Udell eeuwparenthetical [parant.etilcal] bij wijze schen burgeroorlog); aj zie p liame nvan parenthesis, zoo tusschen haakjes.
tary.
parer [Ora] sciiiller, besnoeier ; veeg- parliamentary [paliineiitari] van liet
mes (v. e. hoefsmid).
parleineut, parlementair'2, parlements..;
parget [Faci3It] sb pleisterkalk;
(train), trein, die reizigers vervoert
pleisteren, bepleisteren, aansmeren.
tegen een penny per inij1; boemeltrein.
pargetory [pad3itari] stukadoors...
parlour [pala] woos-, huiskamer ; geparhelion
parhelium [palagicainer, spreeklcamer (in lierberg of
liiliaui] bijzon.
bij kantoor); salon (v. 'capper); atelier
pariah [peria, paria] paria 2 ; c, dog,
(v. photograaf).
kampongitond, gladakker.
parlous [palas] gevaarlijk, slim.
parietal [parai-ital] v. e. muur,
parly [Vali] F zie parliamentary train &
wand...; binnen de inuren van een Bodgepar/lament cake.
school verblijf houdend
parlyvoo zie parleyvoo.
paring [perilj] schil,knipsel,afval; het Parmesan [pamizan] aj van Parma,
afschillen, a fkiiippen ; cv knife, veegmes.
Pannezaansch; ook =sb parinezaanI, ass.
Paris [pads] Paris, Parijs; als aj Pa- Parnassian [patiasian] aj van den Parrijsch ; c, Garden, Poolsche landdag. nassus; sb „Parnassien".
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Parnassus [panasas] Parnassus.
' parsley [pasli]
peterselie.
Parnell [panel, panal] Parnell.
parsnip [pasnip]
pastinak.
Parnellism [panaliz'in] Parnellisme.
parson [pas'n] predikant, doininee,
Parnellite [panalait] aj van Parnell, ---- steels, zwartrok.
Parnellgezind; sb aanhanger van Parnell. parsonage [pas'itid3] predikantswoparochial [paroulcial] parochiaal;
ning, pastorie.
burgerlijk; N relief, arinenzorg, be- parsonic [pasonik] clomineeachtig.
deeling, o ► derstand van de diaconie.
part [pat] sb part, (aan)deel, gedeelte,
parochialism [paroukializ
paro.
chiaalwezen ; bekrompen kleinburgerlijkheid, esprit de clocher.
parodist [paradist] die parodieert, parodieschrijver enz.
parody [paradi] sb parodie, bespottelijice nabootsing ; vt parodieeren, bespottelijk nabootsen.
parole [paroul] (eere)woord ; X parool,
wachtwoord ; be released on r.), op
zijn eerewoord vrijgelaten worden.
paronomasia [paronomeizia] woordspeling.
paronymous[paronimas] gelijkluidend
(zooals hole & whole); van den zelfden
wortel afgeleid.
paroquet [parakit] pariciet.
§Parotid [parotid] oorspeekselklier.
§Pa•otitis [parotaitis] bof.
paroxysm [paraksiein] (heftige) aati va I
(v. e. ziehte).
paroxytone [paroksitoun] woord met
kleintoon op voorlaatste lettergreep.
parpen(d) [papan(d)] kraag-, bindsteen.
parquet [paket] sb parkets, parketvloer;
vt parketteeren.
parquetry [palcitri] parketvloer ; inleg.
parr [Oa] *ow zie sandet
[week.
parrel [paral] p ralc.
parricidal [parisaidal] van een vadermoord, vadermoorciend; vadermoorcien aar s...
parricide [parisaid] vaderinoorder;
vadermoord.
parrot [parat] sb papegaai , ; vt nabatmen ; nadoen.
parroter [parata] nabauwer; naaper.
parry [parr] vt af weren, pareerenC;
ontwijken, ondervangen; vi pareeren;
c, and thrust, te gelijkertijd pareeren
en stooten; sb paradestoot.
parse [pas] taalkundig ontleden.
Parsee [Oa] (Oud-Perzische) vuuraanbidder ; 't Oud-Perzisch (uit -den tijd der
Sassaniden).
parsimonious [pasimounias] spaarzaam, zuinig, gierig.
parsimoniousness [pasimouniasnis],
• parsimony [pasimou ► i] spaarzaani•
held, groote zuinigheid, gierigheid.
parsing [pasig] taalkundige ontleding.

allevering (v. e. boekwerk); plicht;
zaak, taak; partij, zijde; p stein; rol 2 ;
bekwaainheden, talent; the c•is,cie
geslachtsdeelen; the c.is of speech, cie
rededeelen; foreign mis, het buitenland;
a man •f good cvs , bekwaam, talent.
vol ; in these,,, in deze street: (butirt);

c, went on horseback, cv by rail,

een gedeelte..., een ander gedeelte....,,,
of the way, een eind weeps ; the best
cv of it was that.. , bet inooiste was
dat...; the curious cv of it is..., het
geklce van de zaak is ..; bear one's,,,
het zijde (zijn !Ala° doer, zicli !louden (toonen); do one's rw, bet zijde
(zijn plicht) doen ; form and parcel
of, een integreerend bestanddeel rsitioaken van, scliering en inslag zijn van ;

it forms no cv of our scheme to...,

het ligt niet in onze bedoeling 0111...;
have neither c' nor lot in, niets te
inaken of nit te staan liebben met; play
a m.), een rol spelen; fig komedie
spelett ; take cv, deelnemen aan, 'needoen aan ; take a man's cv, take cv
with him, zich aan zijn zijde scharen,
zijn partij kiezen (opnemen); take
(words) in good
goed opnemen,
niet kwalijk neaten; for my EN.), voor
mijn part, wat mij betreft, ik voor mij;
for the most,,,hoofdzakelijk, grootendeels; in cv, deels ; gedeeltelijk ; in c,s,
in afleveringen ; meerstemmig; we
understand in cv, B ons weten is stuk•
werk ; on my cv, van mijne zijde,
mijnerzijds, nit naain van mij; vt vet*.
deelen, afdeelen; indeelen ; schiften;
afscheiden ; scheiden ; c, company,
uit of van elkaar gaan ; speed the cuing
guest, den vertrekkenden gast al le hell
toewenschen ; her..is his hair in front,
hij heeft van voren een scheiding in zijn
Naar; her c,ed lips, geopeude; vizich
verdeelen, uit6engaan,•wijken,Scheiden:
stuk gaan, doorbreken; c, the best of
friends, als goede vrienden scheiden;
c, from, weggaan van; c, with, van
de hand doen, aistand doen van.
partable [patglA] deelbaar, scheidbaar.
partake [pateik] deelnemen, deelhebof a bun
ben (nail, in of, in);
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F gebruiken, verorberen; mo of the
horse, jets liebben van 't paard; his
manner c•s of insolence, hij heeft
jets onbeschaainds in ziju optreden.
partaker [pateika] deelhebber, deelnemer, deelgenoot.
part-author [pat-oPa] medewerker (aan
literair produkt).
parter [pica] verdeeler, sclieider ; S betaler.

partridge

bijzonderheid, bijzondereoinstandigheid,
punt ; ( particulier; London c,, fijne
soort Madeira ; a Londonc,,een eclite
Londensche mist ; in that•i, op dat punt.
particularism [patilcjalariz'in] particularisme ; het ,dogma der bijzoudere genade Gods.

particularist[patikjalarist]particularist;
aanhanger van het dogma der bijzondere
genade Gods.

parterre [Oleo] bloemperk,-bed; par- particularity [patikjalariti] bijzonderterre.

parthenogenesis [paPanod3enisis]
voortplanting zonder bevrticiiing.
Parthenon [pal)anati] Parthenon.
Parthenope [paPenapi] Parthenope;
Napels.

Parthenopean [pikinopian] Parthenopeesch ; the c, Republic, Napels.
Parthian [pakiaii] aj Parthen...; a c,
arrow (shot), een Parthenpij1; sbParth.
partial [paSal] partied, gedeeltelijk;
partijdig, denzijdig; be cv to,een zwak
of voorliefde hebben voor, bijzonder
gaarne mogen, eten, lusten.

partiality [PASaliti] partijdigheid, eenzijdigheid, zwalc, voorliefde.

partibility [pad biliti] deelbaar-, scheidbaarheid.

partible [pillibl] deelbaar, scheidbaar,
participant [patisipant] aj deelnemend.
deelhebbend; sb deelnemer,deelhebber.
participate [patisipeit] deelen, deel
nemen, deel hebben
aan in, of)
participation[patisipeiSan]deelneining,
deelliebbing; cieelachtigheid.

participial [patisipial] deelwoordelijk.
participle Epatisip'11 deetwoord.
participled [patisipld] F vervtoekte...
particle [patilet] deeltje, greintje; partikel : otiveranderlijk rededeeltje; not
a (N., of..., geen ziertje, geen aasje..
parti-coloured, zie party-coloured.
particular [patikjala] aj bijzonder, ongenieen; speciaal ;
tiatiwkeurig;
veeleischend, lastig; a full and c, account, een omstandig verhaal; his c,
cup, ziju eigen belcer; a c,friend,een
goede (intieme) vriend; they're noboF niets bijzonders; van heel
dy
gewone lcomaf ; it's cw, ook: de zaak
is urgent, dringend; he is not c,
cv about it, what..., hij neeinthet niet
zoo nauw; lie is very c, in his diet,
(as to) what he eats, erg kieskeurig
op ziju eten; he is not c, to a few
guilders, hij ziet niet op een gulden
of wat ; one case in (..), (iiier) iu 't
bijzonder, inzonderheid, met name; sb

heid, eigenaardigheid.

particularize [patikjalaraiz] vi & va in
bijzonderheden treden ; met naani [memen ; vt in bijzonderheden opgeven, oinstandig verhalen.
particularly [patikjalali] bijzonder ;
speciaal, zeer, erg.
parting [patit3] ajafscheids...; cv breath,
Iaatste ademtocht ; a c, word, ook een
woordje tot afscheid;sbscheidingo(ook
in de chemie); afscheid, vertrek ; splitsing .
Partingtonian EpatitItounian3 in den
tract van Mrs. Partington.
partisan [pfitizan] aanhanger, voorstander ; partijgatiger, -genoot hellebaard,
bardezaan partijganger, =- partijnian; cv party, guerillakorps.
partisanship [patizatiSip] partijgangerschap; partijdigheid.
partition [patiSan] sb deeliug, verdeelin g ; scheid in g ; scheidlijn, scheidsmutir;
afdeeling, bescliot ; p partituur ; vt of=,
verdeelen; door beschotten scheiden,
a fsch utten ; cv off, a fschieten.
partition-wall [patiSan-wol] scheidsmuur'2.
partitive [piltitiv] deeleud ;
c, genitive, partitieve genitief.
Partlet [patlit] in : Dame N, de hen;
de vrouw (des huizes).
partly [pAM] gedeeltelijk;
deels..., deels...
partner [patna] sb makker ; deelgenoot,
deelhebber, compagnon, vennoot; partner : dame of 'leer net wie(n) men da rust,
speelt enz.; vissing; the c, of his
existence, ziju levensgezellin ; vt Loppelen (met with).
partnership [patnaSip] venttootschap,
compagnie(schap); the long c,, de
lange luu: het hut welijk.
partook [patulc] verl. tijd van partake.
part-owner [pat•ouna] inede-eigenaar ;
inede-reeder.
part-payment [pat petulant] paaiement ;
in
op afbetaling.
partridge Epatrid3J patrijs.
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voor luitenant doorgaan ; ' - for press,
hout ; patrijsziekte in (eiken)hout, waarfiatteeren ; c, into, overgaau naar (in);
door het verkleurt.
veranderen in ; wordett ; c, off, gaan,
part•song [pat-soil] J. meerstemmig verloopen •, uitgeven, lcwijtraken (van
parturient [patjuriant] barend. [lied. valsch geld); waken (opmerkingen); cv
parturition [patjuriSan] baring, verlos- oneself off as..., zich uitgeven voor ,
sing.
c, it off on them, in de hand stopper;
part worn [pat-wQn] halfsleetsch.
op de mouw spelden ; r, it off with
party [pati] partij, gezelschap ; dee!.
a smile, er zich met een (glim)lachje
nemer ; tegenpartij; aanhang, facile ;
afmaken ; c, on, doOrloopen, verder
be a to, deel liebben of neaten aan, van ;
it on, het doOrgeven ; cv
meedoen aan ; c, in contempt, de in
onto (on to)..., overgaau tot...; c, over,
gaan... over, komen... over ; voorbijgaan ;
gebreken blijvende partij ; an old
P een ouwe beer ; a queer m.), F een
passeeren ; cv over the heads of his
rare sijs.
seniors, passeeren, F over den hop
party-coloured [pati-kvlad] bout, veel- springers ; overslaan : be mied over,
kleurig.
X gepasseerd worden; c, it over in
party-jury [pail- d3firi] gemengde jury silence, stilzwijgend voorbijgaan ; c,
half nit En gelschen en half buitenlanders.
round, slaan of Leggett on (v. e. touw);
party: man [pati-man] partijaanhanger, mi through, gaan... door ; doormaken,
partijinan.
meemaken ; be ding through, (ergens)
party-spirit [pati-spirit] partijgeest.
doortreklcend zijn; c, him through the
party-wall [pati-wol] scheidsmunr;
school, latest afloopen ; a shilling
brandinuur.
will m, you to all the shows, toegang
parvis [pavis] voorplein (v. kerk); geven tot ; sb pas, bergpas, doorgang ;
herkportaal.
het doOrkomen (bij examen); (reis)verpas [pa] (datts)pas , give (yield) the
lofpas, vrij•, permissiebiljet, abonnevoor latest gaan, den voorrang gunmen.
ment (voor 't spoor); testimonium (van
paschal [puska)] Paasch...; c, lamb, afgelegd examen); passe :strijkbewePaaschlant.
ging (v. magnetism.); uitval (bij 't
pasha(w) [paSo] pasja.
schermen) ; volte (met de lcaarten); gewildepasque flower [pask-flaua]
steldheid, staat van zaken ; bring to m.),
manskruid,
tot stand brengen, teweegbrengen ;
pasquinade [pask wineid] sb paslcwil, come to c, gebeuren • how did it
stnaadschrift ; vt een schotschrift schrijcome to c.;?, hoe heel; het zichtoeg,even op, helcelen.
dragen ?; come to a bad (happier),,,
voorbijgaa
no,
passeerens,
een leelijke (gelukkiger) wending renter,
pass [pas] vi
voorbij• over•, door., afloopen ; erdoor
(minder) kritiek worden ; make a
!cornett of '<mitten ; aangenomen worden ;
een uitval does (bij 't schermen) ; make
Am passe (bij 't kaartspel); c, unno- them), de volte slaan (met de kaarten);
ticed, niet opgemerict worden ; vt voor- obtain a m), toegelaten worden (bij
bijgaan, -loopen, •trekken ; overslaan ;
examen); things are in a fine (pretty)
overgaan,overtrekken, -steken ; to boven
1%', bet is een mooie boel (geschiedenis).
gaan ; laten passeeren, • erdoor of toe- passable [pasab'l] gangbaar ; berijd-,
aannemen (v. voorstel); doorbrenbevaarbaar ; er use door kunnend,draaggen (v tijd); passeeren, geven (zijn
lijk, tamelijk, voldoend.
woord); uitspreken (zijn oordeel); doOr- passably [pasabli] tainelijk, redelijk,
geven ; strijken (zijn hand) (over across), nogal.
halen (door through); c, a coin uit- passade [paseid], passado [paseidou]
geven, kwijtraken ; c, remarks, oaken ;
passe, ttitval.
ms the time of day, zijn groet brengen ; passage [pasid3] sb doorgang, doorbe mied by the doctor, X goedge- tocht ; doorvaart, doorreis ; doormarsch;
away, voorbijgaan, het passeeren, overgang,overtocht; gang,
keurd worden;
uitgang ; uithoek ; steeg ; stoelgang, outverloopen (v. tijd); verdwijnen ; ®Iteenlasting (med.) ; passages (vrachtprijs,
gaan, over ; veedrijven (van tijd);
plaats itt boek enz.); f passage, loopje ;
by, passeeren, voorbijloopen ; over
het doorlaten of aannemen (v. wetvoor,.
't hoofd zien ; c, for, doorgaan voor,
gelden ass;
for lieutenant, slagen stet) ; a of (at) arms, woordenstrijd',',
conflict ; a N of love, passadeoninna-,
ass luitenant ; c, for a lieUtenant,

partridge-wood [patrid3.wud] patrijs-
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rijtje; a sharp (of words) cv, eeii Passion-S. 1'11day [pafan-sundi] Zondag
voor Paschen.
scherpe woordenstrijd; there had been
c,,,s between A and B, er was lets ge- Passion-Weelc [pafan-wilc]lijdensweek,
week voor Paschen
weest tusschen (met) A en B; foreigners
of cv, doortrekkeiide vreemdelingen ; passive [pasiv] aj lijdelijk; lijdend ;
talk over old cvs , de dingen van vroe• passief ; sb passivunidijdend werkwoord.
ger weer eeiis ophalen ; vi traverseeren. passiveness [pasivnis] lijdelijkheid.
[pasic13- passivity [pasiviti] lijdelijlcheid.
passage-accommodation
akoinadeifan] passagiers-, bootgelegen• pass-key [pas-ki] looper (sleutel).
passman [pasman] gewoon geslaagde.
held.
passage-boat [pasid3-bout] veerschnit, pass-note[pas nout] verhuisbiljet.
[pont. Passover [pasouva] (Joodsch) paaschgaatid.
passant [pasant]
pass-book [pas-buk] bestelboekje (van feest ; paaschlam.
passport [paspat] paspoorr, pas , .
witilceliers); $ kassiersboelcje
Mass-check [pas tfek] contra-marque. pass-word [pas-wlid] X wachtwoord,
passenger[pasand3a]passagier;voorbij- ,parool.
p ast [past] aj verleden, geledeu ; voorbijganger.
gegaan ; vroeger, ex...; the time is m.),
passenger-pigeon [pasand3a.pid3an]
is voorbij ; sb in : the c.), liet verledeu;
reiscluif.
passenger-train [padsand3a-trein] per. het (vroeger) gebeurde; gram de vet- .
Iedeu tijd ; that's a thing of the md,
sonentrein.
dat behoort tot het verleden ; a woman
passer-by [pasa-bai] voorbijgaiiger.
with a c,, met een (minder gunstig)
§passerine [pasarin] tot de musschen
verleden ; prep voorbij, over ; she is
behoorende, musschen...
c' a child, geen kind nicer ; she is cv
passibility [pasibiliti] gevoeliglieid,
children, te oud om nog kinderen te
ontvankelijkheid, vatbaarheid (voor inkrijgen; it is c, crying for, er helpt
drukkeu)
geen lieve vaderen of moederen meer
passible [pasib'l] gevoelig, ontvanke.
aan
; c, cure, onherstelbaar, ongelij1c, vatbaar (voor indrukken).
neeslijk ; cv dispute, onbetwistbaar ; cv
passim [pasim] Bier en daar, op vet. help,
niet weer te lielpen ; cv hope,
schillende plaatseii.
passing Eprisilli aj voorbijgaand 2 ; door- hopeloos; (..) marrying, te oud om te
trouwen ; c, recognition, Met nicer te
trelckend ; ter loops gemaakt ; ad in
herkennen ; c, recovery, onlierstelbaar;
hooge mate, ongeuieen, zeer ; sb voorbijc, saving, reddeloos verloren ; (a guargang ; passage ; liet slagen (in examen);
three (lcwart) over Brie ; cv
ter) chet aannemen (v. wet); 0 heengaan,
work, te oud om te werkeii ; ad voorbij;
overlijdeii ; in (,), eit passant, in 't
at noon or five minutes (,), erover.
voorbijgaan, ter loops.
paste [peist] sb deeg ; pap (om te plakpassing-bell [pasirkbel] doodklok.
ken); pasta ; smeersel; similidiamant ; vt
J overpassing-note [pasitl•nout]
beplakken, plalcken, opplakken ; S de
gangsnoot.
ribben smeren ; c, up, aanplakken.
passion [pitfall] lijden ; drift, hartstocht,
of our Saviour, tel pasteboard [peistbQd] sb bordpapier,
passie; the
F (visite)kaart.; S speelkaarten.
lijden van den Zaligmaker ; in a
weede
in toorn, in drift ; woedend ; put one pastel [pastal] pastel ;
[peist•pot]
acv,
woedend
(driftig)
'oaken
;
fall
paste-pot
in
of fly into a md, woedend (driftig) pastern [pastan] coot van een paard.
pasteurize [pastaraiz] pasteuriseeren,
worden.
passional [pafanal] aj hartstochtelijk, pastil [pastil], pastille [pastil] pastille ;
reukballetje ; zie ook pastel.
passie...; sb passieboek.
passionate [pafanat] hartstochtelij1c, pastime [pastaim] tijdverdrijt, uitspanning,, amusement.
driftig, oploopend.
passie• past-master [past•inasta i (onovertrofpassion-flower [pafan-flatta
fen) tneester.
bloem.
pastor [pasta] herder en leeraar, ziel•
Passionist [pafanist] Passionist.
verzorger, voorganger.
passionless [pafanlis] hartstochtloos,
zonder hartstocht, geen hartstocht ken- pastoral [pasteral] Iterderlijk , , landeli;k;
care, zielzorg ; c, visitaherders...;
need.
tion, huisbezoelc (v. douiiuees); sb herpassion.play [pafan-plei] passiespel.
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derlijk schriiven ; pastorale, herderszang, pate [peit] F kop, bol, kniklcer.
patella [patela] knieschijf; pateel,scho-diclit, -spel.
teltje.
pastorale Dastoritleil p pastorale.
pastorate [pastarat] -de priesterstand; paten [patan] RK pateen ; schotel,
schaal.
herderlijk ambt.
pastorship [pastaSip] herderliik ambt. patent [peitant] aj open(baar); gepateri.
teerd, patent...; duidelijk (aan 't Licht
pastry [peistri] gebak.
tredend); the mi facts, de voor een
pastry-coolc [peistri-lculc] pasteibakker.
pasturable [pastforabl] geschilit om to ieder zichtbare feiten; c.r fuel, brilcet•
kolen; c, leather, verlakt; sb open
beweiden.
pasturage [pastSarid3] het weiden; wei- brief ; patent, vergunning ; octrooi ; fig
of office, aalistelling(soor.
vrijbrief ;
de, weiland.
konde); take out a cv for, patent
pasture [pastSa] sb weide, gras; keep
oneself to one's own c.%), op eigen nemen op ; sb patenteeren.
terrein blijven ; vi & vt (latest) weiden, patentee [peitanti] gepatenteerde.
grazen.
pater [pelts] S pipa, ouwe beer.
gepasty [peisti] aj deegachtig; slap en paterfainilias[peitafamilias]
zinshoofd; F (linis)vader.
faced); sb 1 plakjongen,
bleek (ook
boekbinder.
i paternal[pattillai] vaderlijk; van vaderszijde; vader...
t'pasty [peisti] sb vleesclipastei.
paternity [pataniti] vaderschap'2.
Pat [pat] F aflc. v. Patrick; Am ler
[patanosta] Onze Vader;
verk.
v.
Mathilda.
paternoster
F
paternoster; zetlijii (oolc
'pat [pat] sb tibje, klapje; klompje;
weg,-baan; levensweg,
c, of butter, stukje boter; vt tikken, path [pap ]
kloppen (met de vingers); md on pathetic [paPetik] aj pathetisch, gevoelvol, aandoenlijlc ; gevoels...; alssb:
the head, op \ 't hoofd kloppen;
het pathetische of aandoenlijlce genre.
his shoulder,op den schotiderkloppen;
zie . pathetic.
c, oneself on the back, zich een pathetical EpaPeti
path-finder [pap-fainda] padvinder (bij
pluimpje geven.
de Indianen); baaubreker, pionier.
[pat] ad (net) van pas; ad rem,
, pat
(precies) raak ; op zijn duinipje; cv to pathless [paj)lis] ongebaand.
the moment, net op tijd of van pas ; pathological [palvlod3ilcal] patholohe had their names (his rhymes) r,„ gisch, van de ziekteleer.
hij kon ze zoo mar uit zijn inottw pathologist [patiolad3ist] ziektekenner.
schudden; aj ad rem zijnd, raak, toe- I pathology [pal)olad3i] zielctekunde.
pathos [peiPas] pathos, het roerende;
passelijk.a kind of cam, ook: lets aandoenhjks.
patas; postwagen.
patache [Mk]
pathway [pat, wei] (voet)pad, weg, baan.
Patagonia [patagottnia] Patagonie.
[patibjulori] galg(en)...
patibulary
[patagounian]
aj PatagoPatagonian
patience [peiSans] geduld, lanlcmoedignisch; sb Patagonier.
patavinity [pataviniti] provincialisme held, lijdzaamheid; patience (met de
kaarten); Rt, spinaziezuring (oolc
(in literairen stip).
patch [patS] sb lap, la pje ; stukje (grond), dock); get out of all (,), lose
zijn geduld verliezen; have no cv with,
pick ; moesje; gek ; he (it) is not a
cv on .., hij (het) liaalt niet bij...; v eel!
ook . niet kunnenuitstaan (hebben); be
lap zetten op, lappets, oplappen`2 ; net
with; niet sneer kunnen inchout of
moesjes bedelcken ;
up, oplappen, ten of zien.
flansen; a ,,ed patient [peiSant] aj geduldig, lankmoeoplinappen; its
tip peace, een haastig tot stand ge- dig, lijdzaam; w of, geduldig verdrabrachte vrede ; (../ up a quarrel, (in
gend; sb patient, lijder; lijdende partij.
patina: roestlaag;
der haast) bijleggen; vi lappets; c,off, patine [patio]
afbladderen, afschilferen.
roestkleur.
`2.patine [patio] SH schaal.
patcher [patSa] lapper; knoeier.
patness [patois] toepasselijkheid; het
E patchery [patiari] lapwerk.
patStili] patchoeli. I van pas zijn.
patchouly
patchwork [patfwiTh] lapwerk ; knoei- i patriarch [peitri-ik] aartsvader, paidwerk ; c, counterpane, lappendeken, arch; nestor.
bedelaarsdeken.
patriarchal [peitri-fikal] aartsvaderlijk.,
patriarchaal.
patchy [patSi] gelapt; F chagrijnig.
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vt monsteren; volvan ; als aj
[peitri-aki] aartsvaderscliap. gens patroon maker, vormen Omar after,
patrician [patrifau] aj patricisch ; sb upon); tot voorbeeld semen; picturespatricier; Kenner der Kerkvaders.
quely cued, van een schilderachtig
Patrick [patrik]Patriciu3; St md's day, patroon; cv out, namaken, copieeren.
17 Maart.
Patty [pail] F Martha; zie ook Pat.
patrimonial[patrimounial]tot de vader- patty Lpati] pasteitje
lijke erfenis behoorend; (over)geerfd.
'minions [patjulas] wijd uitstaand;
patrimony [patrimani] vaderlijk erf- gapend.
deel, erfgoed 2.
paucity [positi] geringheid, gebrek,
schaarschte, kleinheici; armoede (v. gepatriot [peitriat] patriot, vaderlander;
dachten).
t Whig.
pa trio tic[peitrio tik] vaderlandslieve lid. Paul [pot] Paulus; cv Pry, nieuwsgierige bemoeial.
patriotically [peitriotikali] patriottisch
patriotism [peitriatiz'm] vaderlands- 'Pauline [p81(a)in] aj Panlinisch; sb
leerling der St.Paul's school.
liefde.
patristic [patristik] patristisch, van de ePauline [palin] sb Patilitta.
Kerkvaders.
paunch [pontS, patitS] sb pens, buik ;
vt Ede ingewanden nithalen,ontweien.
patrol [patroul] sb patrouille, ronde;
vi patrouilleeren, de ronde doen ; vt (af). paunch-bellied [pontim pantf-belid],
patrouilleeren.
paunchy [pont% pft-],
patron Epeitrani beschermer, bescherm- pauper [pops] sb arme, bedeelde; als aj
beer; patroon, bescherntheilige; vaste armen...
kiant, begunstiger; begever van kerke- pauperism [popariz'in] armoede ; verarming, pauperisme.
lijk ainbt ; gezagvoerder, schipper.
patronage [patranid3] bescherming; pauperize [poparaiz] tot arinoede brenbegevingsrecht ; beschetinheerschap; be- gen, verarmen, arm maker.
gunstiging, klandisie; steun, inedewer- pause [poz] sb rust, verpoozing, pauking.
zeering, stilstand, gedachtestreep ;
patroness [peitranis, patranis] be- orgelpunt ; pauze ; give c' to, doen
schermster, beschermvrouw; patrones, aarzelen, nadenkend stemmen; vi pan.
beschermheilige ; the eves, de dames zeeren, even rusten, ophouden; nadenvan het comite, de regentessen.
ken, zich bedenken; cv (up)on, lang
patronize [patranaiz] bescherinen; be- aanhouden of stilstaan bij.
gunstigen (met de klandisie); voorstaan, Pay [pay], the cv, F het Pavilionthea.
stennen, de hand boven 't Iioofd houden;
ter in Louden.
nit de hoogte beliandelen.
pavage [peivid3] bestrating, plaveisel;
patronizingly [patranaizirjli] bescherstraatgeld.
mend, uit de hoogte.
pavan [pavan] pavane (dans).
patronymic [patrotainik] aj den naam pave [peiv] bestraten, plaveien; bevan den vader voerend ; vader...,
vloeren; ry the way for.., den weg
lie...; sb vadernaam, familienaatn.
batten voor.
patroon [patriln] Am grondeigenaar pavement [peivmant] bestrating, plamet heerlijIce rechten (tot 1850).
veisel; steenen vloer •, de kleine steentjes,
patter) [patan] sb voetstuk; trip(schoen). trottoir (in Engeland van groote vloerpatter [pats] vildetteren (v. den bagel);
steenen); c, artist, bedelaar die met
ratelen; trappelen, trippelen ; vt doen
gekleurd krijt op de steenen van 't trotkletteren; prevelen, (apratelen, (ook cv toir teekeningen maakt.
out) ; kakelen, parlevinken, prates ; cv paver [pelva] straatmaker, plaveier ;
flash, Bargoenseli kiappen; sb gekletter, .3Z• plaveihamer.
geratel; gesnap; getrippel; toespraalc, pavilion [paviljan] sb paviljoen, tent ;
„speeg"; woorden (v. lied of komedievt van tenten voorzien.
stukje).
paving
bestrating; plaveisel,
patter comedian [pats kainidian] recitrottoir.
tator, voordrager.
paving-beetle Epeivit3-bit'l?R4 juffer (v.
pattern [patan]sb model, voorbeeld, pastraatmaker).
Croon, staal ; toonbeeld ; Ir kermis; paving-stone [peiviq-stomp] vloersteen.
(according) to cv, volgens staal of paving-tile [peivirs-tail] vloertegel.
monster; of a N., with, van bet slag paviour Epeiviaj zie paver.
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pavonine [pavanain] pauwachtig; met afmonsteren; I'll cv you off for this,
dat zal ik je betaald zetten; cv one
pauwenoogen gevtekt.
off for old scores, net iemand Bens
Navvy [pavi] F zie Pat, .
afrekenen ; es, out, 0 vieren, laten
paw [po] sb poots, klauw ; J hand; F
„kappen"
(met
schieten; F opdokken; cv one out, het
pootje (v. schrijven] ; Pi
hem betaald zetten ; c" over to..., het
den voorpoot); vi betasteii, met zijn
uitbetaleu aan ; (.0 towards the cost,
lclavieren ergens aanzitten; ruw beet•
pakken ; cv the ground, „kappee (v. ook het zijne bijdragen ; cv up, betalen,
een paard). aanzniveren ; afbetalen, afinonsteren; I'll
pawkiness [pokinis] Sc lenke slimiteid; cv you up, zie cv off; cv with one's
loinpheid.
life, met zijn levee betalen, er bet levee
wisp
pawky [poki] Sc leuic,
bij laten ; r, through the nose, gevild,
sperhaak; pal.
pawl [pot]
afgezet worden.
pawn [poll] sb pand 11 boer of pion in payable [peiabl] betaalbaar, te betalen;
't schaakspel); dantschijf; be at cv, in
loonend ; reudeerend ; become rv, verden lonunerd staan ; give in cv, in
vallen (v. wissel).
pand geven ; take out of cv, inlossen ; pay-bill [pei-bil] betaalsrol, betaaIstaat.
vt verpanden`2 .
pay-box [pei boks] loket, plaatsbureau
pawnbroker [plinbroulca]lombardhoti• (schouwburg).
'pawnee [OM] sb pandhouder [der pay-boy [pei.boi] betalend leerting;
pawnee [poni] sb El water
the mds, F het betalend publiek.
pawner [Vona] verpander.
pay-day [pei-dei] betaaldag; trakte•
pawnshop [ponSop] pandleshuis, tom- mentsdag,
bard.
i pay-dirt [pei-cliat] exploitabel errs
pawn-ticket[peut-tikit]lommerdbriefje. payee [pei.i] te betalen persoon.
pax [paks] vrede(skus); crucifix; make payer [peia] betaler.
veroffents, NI ampoen!
It cv!,
pay-ladle [pet-letcl'I] peklepel
paxywaxy [paksiwalcsi] dilc nelcvleesch. pay-master [pei-masta]betaler; betaalpay [pei] sbbetaliug, uitbetaling,bezolmeester; X kapitein-kwartiertneester;
diging, traktement, loon, X soldij; they
officier van administratie; stand cv
are good (bad) cv, F ze betalen goed betalen, trakteereii.
(slecht), het zijn goede, (slechte) be- payment [peiment] betaling; loon;
taters; in the c■-■ of..., door... bezol,
day of cv, betaaldag; members' md,
presentiegelden.
digd, in dienst vtbetalen,loonen-,
vergelden; boeteu (voor for) ; 0 paaien, paynim [peittint] lieiden(sch).
harpnizen, pikken; cv attention, aan- I paynize [peinaiz] (hoot) laten doortrekken met bederfwerende vloeistof.
dacht schenken (aan to), acht geven,opletten; cv one a compliment, een pay-office [pei-ofis]betaalkantoor,-kas.
compliment tnaken; (...• one's court to, pay-roll [pei-roul] zie pay•bill.
het hof makers ; cv the constable (the pea [pi] erwt (meerv. peas of pease).
piper), F het gelag betalen; cv one's peaberry [piberi] parelkoffie.
respects, zijn opwacliting maker; (bij peace [pis] vrede; rust; the King's
to); cis, one's way, zich (zelf) bedrui- of the Queen's cv, de openbare orde;
break the (King's) cv, den vrede verpen; cv a visit to, een bezoek brengen
brekeii, de rust verstoren; hold one's
aan (bij); get paid, betaling krijgen;
zijn geld krijgeii ; it :vs you to .„ het (.. ,,(stil)zwijgen; keep the cv, den vrede
loont de moeite, 't is wel de moeite
bewaren ; de openbare orde niet vervrede sluiten; snake
waard...; vi betalen; de moeite loonen; storen ; make
w
away,
maar
aan't
beone': cv with, zich verzoenen met;
rendeeren;
talen blijven; vieren, laten schieten;
at c■-, in vrede; leave me at cv, laat
cv away at one, P erop tirnmeren, mij net rust ; during cv, in vredestijd;
rap Iosslaan ; cv away at the wine, ; may he rest in mil, hid ruste in vrede;
P er achter been zitten, duchtig aancv!, stil!
spreken; cv down, coolant betalen; cv ; peaceable [pisab'l] vreedzaabt; vrede.
for it, (het) betalen; er voor boeten ;
lievend.
cv in money, geld storten; cv it into , peace-breaker rpis-breika] vredebreker; rustverstoorder.
his hands, aan hens afdragen; cv off,
atdrijven (van scliepen); afbetalen ; (.0 peace.establishment[pis•istablijmant]
off the crew, het sclieepsvolk afdanken, , X vredessterkte.
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peaceful [pisful] vreedzaam, vredig.
pearly [pfili] parelachtig, rijk aan pa.
,peacefully [pisfuli] vreedzaam; die,,,
reef].
een rustigen dood sterven.
pearmain [peameiti] peerappel.
peace-maker [pis ineilca] vredestichter; Pears [peaz] Pears.
S revolver, oorlogsschip &.
pear-shaped [pea-Seipt] peervormig.
peace-offering {pis-ofarig] dank-, zoen- peas, pease [piz] nieerv. van pea, erwt
offer.
peasant [pezant] boer; Landman.
peace•officer [pis-ofisa] politiedienaar. peasantry [pezantri] boerenstand.
peace-society [pis.sousaiiti] vrede- pease-cod[piz-kod],pea-pod [pi-pod],
bond.
pea•shell [pi-Sel] er wtebast, erwteschi 1,
*peach [pitS] sb perzik ; perzilcboom.
petit.
'-'peach [pitS] S vi klikken; cv against pea-shoot [pi-jut] net den erwtenbla(on) klikken van, verklikken; vt C vet- zer (be)schieten.
klikken, verraden; sb S verklilcker, klilc• pea-shooter [pi-Setto] erwtenblazer,
spaan.
blaaspijp (voor erwten).
peach-brandy [piti-brandi] persico.
pea-soup [pi-sup] erwtensoep.
peach-coloured [pitS--kvlad] perzik- pea-sou er [pi-supa] F dikke mist
bloesentkleurig.
peat [pit] turf.
pea-chick [pi.tSilc] pauwkuiken.
peat-bog [pit-bog] (veen)grond.
peachy [pitSi] perzikaclitig, -Ideurig; peatery [pitari j veenderij
perzildcen...
peat-moss [pit-mos] veen(grond)
peacock [pilcok] sb pauw ; pauwoog: pea-tree [pi-tri] gouden regen.
(vlinder); vi pauwachtig stappen.
peat-reek [pit-rik] turfrook; boven
peacock-butterfly [pikok-bvtaflai]
turfvuur gedestilleerde whisky.
pauwoog(vlinder)
peaty [piti] rijk aan turf; turfachtij,
peacockish [pikokiS] pauwachtig.
pebble [peb'l] kiezelsteen.
[turf...
peacocky [pikolci] pauwachtig.
pebble-crystal [pebil-kristal] bergPeahen [pihen] pauwiii.
kristal.
pea-jacket [pi•d3akit] pijjeklcer.
pebbled [peb'Id], pebbly [pebli] vol
'peak [pik] sb spits, punt, top ; pick;
kiezelsteenen.
0 gatfel ; klep (van een pet); (vrou- peccability [pelcabiliti] zondigheid.
wen)kap; vt 0 topper' (ook c..., up).
peccable [pekab'I] zondig..
2 peak [pik] vi er smalletjes uitzien; c, peccadillo [pekadilou] zondetje.
and pine, Icwijiten.
peccancy [pelcansi] zondigheid; zieke•
peaked [pikt] puntig, gepunt ; stnallelijke, bedorven staat of toestaud.
tjes (v. gezicht); spits, sclierp.
peccant [pekant] zondig; zielcelijk,bepeaky [piki] puntig ; zie ook peaked.
dorven.
peal [pit] sb gelui ; geratet ; (donde* peccary [pekari] pekari : muslcuszwijii
slag; stel klokken (van klokkenspel); peccavi [peiceivai] ik lieb gezondigd ;
a c■-, of laughter, een schaterend ge- cry c.), ongelijk of schuld belcennen.
lach ; the cis of ;he organ, het Ida- 'peck [pek] sb Eng. inhoudsmaat
terend orgelschallen; vi schallen, klin9, 037 L; a c., of money (troubles),
ken, klateren, gahnen ; vt does schallen,
een hoop geld (soesah).
klinken, enz.
' p e c k [pek] vt pikken, oppilcken; bikpea-nut [pi-tivt] aard-, grondnoot.
keno; vi pikken, bikken ; c ■-, at, pikken
pear [pea] peere.
in ; Jig hakken op; cv at food, meepearl [pi:A] sb parer; diatnantletter;
pikken, een hapje eten ; sb pik (met den
(staar (op 't oog); vt beparelen ; paresnavel) ; ( bilckemeirt, eten.
len (v. gerst); vi (zich) parelen
pecker [peka] pikker, specht; Sappepearl-ash [ptil-aS] parelasch, Ala pottijt ; keep your c, up, S hop op, kerel
ascii.
Peckham [pekain] Peckham; go to ,,,,
pearl-barley [pbl-bali] parelgarst.
F yawl bikken.
pearl-button [pi 1-bvt'n] pareliuoer- peckish [peldS] F trek hebbenci.
knoop.
Pecksniffian [peksnifian] huichelachtig.
pearl-diver [pit-daiva] parelvisscher.
i pectin [pektin] pectine, plantengelei.
pearled [piiici] met parelen bezet, be- §pectinated [pektineitid] kanivorinig.
pareld; gepareld.
pectoral [pektaral] aj van de borst ;
pearl-powder [p6I-pauda] parelwit.
1 borst...; sb borststuk, -plaat; borstvin,
pearl-shell [pD1•Sel] paarlentoer. 1 -spier; borstiniddel.
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peculate [pekjuleit] geld verduisterett, pedobaptism [pidoubaptiz'tn] kinderzich aan verduistering, scliuldig maken. : doop.

peculation [pekjuleiSan] geldverduiste-

pedometer [pidomata] afstandsmeter,

pedometer, sclireden n ieter.
pedrail [pedreil] rupswiel (v. houwit! ser).
peculiar [pikjillia] aj bijzonder; eigen- ' peduncle [pidvillel] (bloem)steel.
gesteeld.
aardig; c, to, eigen aan ; the:, people, peduncitlar Epidngicjataj41
de kinderen Israels ; Gods uitverkoren . peek [pile] kijken, gluten.
Am
kiekeboe.
yolk; secte van gezondbidders; sb eigen- peek-a-boo [pik-a-bit]
aardigheid; kerkgenootschap tnet eigen 'peel [pil] sb schietschop, schieter (van
de bakkers).
jurisdictie.
peculiarity [pilcjuliariti] bijzond erheid, ', peel [pil] sb schil ; candied c,, suklade; vt schillen, fig viilen ; S uittrekeigenaardigheid.
peculiarly [pikjuliali] in 't bijzonder, ken, uitkleeden; B plunderer ; c, off,
(af)schillen, ontschorsen; vi (zicli later)
persoonlijk; bijzonder, eigenaardig.
pecuniary [pikjaniari] geldelijk, gelds...; fsch Wen ; S zich tti tk teed en .
peeler [pita] S klabak 11 plunderaar.
geld...; c, affairs, geldzaken
'p e ep [pip] vi gluren, kijken (naar at);
ped [ped] F afk, v. pedestrian.
gloren; c, out, zich latest zien, ztch
pedagogic[pedago(13i1c]opvoeclkundig,
vertoonen ; out den hock komen kijken;
paedagogisch.
pedagogics [pedagod3iks] paedagogie, sb blik, glttreude blik ; kijkje ; het uitbotten (v. blaren); the ,-, of tiay, het
opvoedkunde.
pedagogue [pedagog] paedagoog, aanbrelcen van den dag, het thorgenkrieken.
,
school meester.
pedagogy [pedagod3i, -oud3i] paeda- peep [pip] vi piepen • sb gepiep.
peep-bo [pip-bou] kielceboe.
gogie, opvoedkunde.
'pedal [pedal] sb pedaal ; h point d'or- 'peeper [pipa] sb begluurder, loervogel;
kijker (ook = oog).
gue ; vt het pedaal of den trapper get.'peeper [pipa] sb _pieper; pieplcuiken.
bruiken; trappers, fietsen.
peep-of-day-boys Lpip-av-dei-boiz] ler' pedal [pedal] of voet...
sch'e opstandelingen (1784-95).
pedaller [pedalo] F fietser.
peep-hole [pip-houl] kijlcgat.
pedant [pedant] pedant, schoolvos,
pedantic [pidantik] pedant, school- peepshow
... _ .,[pip-Sou] kijkkast,rarelciek.
meesterachtig, verwaand.
peepy LPIpu gVirend.
pedantry [pedantri] pedatiterie, ver- 'peer [pia] sb pair; gelijke, weerga;
waandheid, schoolmeesterachtigheid.
vi in: (.0 with, evenaren.
peddle [ped'1] vi met de mars loopen, "peer [pia] vi turen, kijken, gluuroogea
venter ; ztcli met btuzelingen opliouden,
(naar at).
peerage [pirid3] pairschap ; adelstand ;
prutsen; vt rotidventen.
peddling [pedlig] aj beuzelachtig ; sb adelboek ; he was raised to the (•0,
hij werd in den adelstand verheven.
kleiugeestig gedoe, gepingel ; krenterige
kramerspolitiek.
peeress [piris] vrouw van een pair.
pedestal [pedastal] sb voetstuk 2 ; vt peerless [pialis] weergaloos.
op een voetstuk plaatsee.
peery [piri] glurend, turend ; S nieuwspedestal writing-table [pedastal-raft- gierig; c, eyes, gluuroogjes.
it3-teibl] bureau-ministre.
peesy weesy [plzi wizi] Heine ding :
pedestrian [pidestrian] aj te voet; i pink.
voet...; fig laag-bii-den-grondsch; sb pee(t)weet [pi(t)wit] ge, kievif.
voetganger; hardlooper.
peeved [pivd] Am zie peevish.
pedestrianism [pidestrianiz'm] wandel- peevish [piviS] lcorzelig, gemelijk, ktior[rig.
steeltje.
[sport.
Peg [peg] F Griet(je).
pedicle [pedik't]
pedigree [pedigri] stain•, geslachts. peg [peg] sb pin, houten pen of nagel:
schroef
(aan
vioot);
S
beet
;
p
stamboekvee.
kapstole2
boom • c, cattle,
(out op te staan); brandy (whisky) soda 1
pediment [pedimant] kroonlijst.
the king's ,,, brandy met champagne!
pedlar [pedla] marskramer;c,'sFrench,
bring (take) down a t, or two,
koeterwaalsch, bargoensch.
pedlary [pedlari] marskramerij ; mars- (iemand) een toontje lager doer zingen;
come down a mqor two), een toontje
kramerswaren.
ring.

peculator [pekjuleita] geldverduisteraar.
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pendulosity

lager zingen, zoete broodjes bakken ;

Peloponnesian [pelaponifan, -3an]
he is a round cv in a square hole, Peloponesisch; sb Peloponesiesier.aj•
hij voelt zich Met op zijn plaats, is niet Peloponnesus [pelapanisas] the cv, de
de rechte man op de reclite plaats ; there
Peloponnesus.
are always more round cvs than spelt [pelt] sb vel, yacht, huid.
round holes, er zijn altijd veel ulcer p e 1 t [pelt] vt gooien met, beschieten,
'

sollicitanten dan baantjes; vt met een
bombardeeren iner2 ; vi neerkIetteren (v.
pin vastmaken, vastpinnen ; c, it, S
bagel, regen); F er de sokken in
(brandy soda) hijschen; vi ploeteren ;
zetten cv at,
as hard
S „Itijschen"; se (v away, F ploeteren ; als lie couldbombardeeren2;
c, F zoo hard hij mar
tv away at a translation, hard wer- loopen Icon ; sb eat) full cv, zoo hard
ken aan; (.., away at the sausages,
mogelijk loopend.
F er ach er 'teen zitten ; c, down, bin- §peltate [pelteit] schildvormig,.
den (aan to); c, in, P hem van katoen pelt-monger [pelt-invgga] huidenkoogeven; c% out, P er van door gaan ;
per.
opkrassen2; c, out a claim, afstelcell. peltry [peltri] hoiden, pelterij.
Pegasus [pegasas] Pegasus.
pelt-wool [pelt-wul]
pegger [pega] vastpinner ; F brandy. pelvic [pelvik] van hetsterfwol.
bekken.
sodadrinker•
pelvis [pelvis] belcIcen, builcholte.
Peggotty [pegati] Peggotty.
Pembroke [pembruk] Pembroke; cvPeggy [pegs] F Grietje.
table, kiaptafel, hangoor.
peg-top [peg-top] priktol; c..,s, F zona- pemmican [pentikati] in reepen gesnevenbroek.
den, gedroogd ruudvleesch; degelijke
pejorative [pid3areitiv, pid3orativ] aj kost.
een ongunstige beteelcenis gevend; sb Ipen [pen] sb pen, CiDveder; vi (neer).
woord, dat in ongunstigb beteekenis gepennen.
bruikt wordt.
" pen [pen] sb (schaaps)lcooi, perk, holc;
Peke [pik] F zie Pekinese.
WI plantage; vt perken ; opsluiten ; (ook
pekin [pikin] peking (zijde)
c, in, up).
Pekin(g)[pilcin(q)] Peking; Pelcingsche penal [pinal] strafbaar, straf.. ; the (...,
eend.
laws, de strafwetten; c, servitude,
Pekin(g)ese [pilcin(g)iz] inwoner van dwangarbeid.
Peking; Chineesch smousje.
penalize [pinalaiz] strafbaar stellen ;sp
pekoe [pelcott, pikou] peccoe (thee). handicappen. •D
Pelagian [pileid3ian],ajPelagiaansch; penance [penans] boete, boetedoening.
sb Pelagiaan.
Penang [pinag] (Poeloe) Pinang; c,
pelagian [pileici3iatt] (diep)zee...
lawyer, Pinangrotting.
pelargonium [pelagouniam] 0 gera- Penates [pineitiz] Penaten, huisgoden.
Mum.
pen-case [pen-kris] pennenkoker.
Pelasgi [pilazd3ai] Pelasgen.
pence [pens] meerv. van penny.
Pelasgian [pilazd3ian] aj Pelagisch; pencil [pensil] sb potlood;
griffel; C
sb Pelasger.
penseel; c, of rays,
vt
pelf [pelf] geld, „centen"; filthy c..), (met potlood) teekenen,straienbundel;
opteeketten; opaardsch slijk.
schrijven; penseelett.
pelican [pelikan] pelikaan•
pencil-case [pensil-keis] potloodkokerpelisse [palls ] damespaletot.
(tje): potloodhouder.
Pell [pet] dierenhuid.
penciller [pensila] S bookmaker.
Pellet [petit] sb balletje; prop(je); pille- pendant [pendant]ajliangend ; sb (oor).
tje; kogeltje; vt met propjes (be)schiehanger, charivari; (4 schinkel; rz: %vimtett of gooien.
pet; gaskroon; pendant, tegenhanger.
pellicle [pelikl] vlies(je).
pendency Dendansi] het hangende of
pellitory [pelitari] 0 glas-,mutirkruid. aanhangig zijn (v. e. proces).
pell-mell [pet-inel] aj &adonder elkati- pendent [pendant] aj hangend`'; overder, door en over ellcander; holderde- j hangend, overhellend; zwevend.
bolder; als sb warboel.
[pendit.3] aj (nog) hangend, on.
pellucid [peljasid]doorschijnenci; idaar, pending
afgedaan; boven het hoofd hangend;
helder
prep gedurencie; in afwachting van.
pellucidity [peljttsiditi] cloorschijnend- pendulosity Dendjulositij hangende
heid; klaarheid, helderheid.
j staat; onzekerheid, onbeslistheid.
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pendulous [pendjulas] hangend ,,; zwe-

pensioner

pennon [pecan] wimpel ; battier ; (tans)•

vend ; weifelend.
vaantje.
Pennsylvania [pensilveinia] Pennsy!.
uurwerk.
vania ; the c, system, het cel(straf)pendy [pendi] F afk. v. appendicitis.
systeem.
Penelope [panelapi] Penelope.
Pennsylvanian [pensilveinian] van
Penelophon [panelafon] Penelophona. Pennsylvania ; co, jail, cellulaire gevanpenetrability [penatrabiliti] doordringgents.
penny [peni] stuivero; a c, for your
baarheid; cloorgrondelijkheid.
penetrable [penatrabl] doordringbaar ;
thoughts, waar zit je over te pielceren ?;
binnen te dringen ; te doorgronden ; N
my c, of observation, (naar SH) tnijn
to, toegankelijk, vatbaar voor ; cv to beetje vet stand ; ready cv, in contanyour entreaties, SH toegankelijk voor ten ; he hasn't a r, in the world,
aw beden. geen rooden duit; in for acv, in for
)enetrate [penatreit] vt doordringen a pound, wie A zegt, moet ook B zeg(van, net ivith); cioorgronden, doorzien;
gen; to acv , tot den laatsten cent; no
vi binnendringen (in into, through).
one is a c, the wiser, niemand komt
penetration [penatreiSan] het doordrin- er achter, er kraait geen haan naar.
gen ; in-, bintiendringen ; doorgronding ; penny.a•liner[peni-a-laina]broodschrijdoorzicht, scherpzinnigheid.
ver (voor de krant), S „lcwartjesvinder".
penetrative [penatreitiv] doordrin- penny-dreadful [peni-dredful] goed.
gend2 ; scherp(ziend), scherpzinnig ; cv
koope sensatieroman.
power, ook: doordringendlieid.
penny-gaff [peni.gal] S dubbeltjespenguin [pengwin, pet3gwin]
theater of tingeltangel.
vetgans.
penny-in•the slot gas-meter [peni-inpenholder [pen-lioulda] pennehouder. aa-slot gas-mita] muntgasmeter.
peninsula [pininSula] seiner eiland ; the penny-in•the-slot machine [peni-iu.
Peninsula, he Iberisch schiereiland. ha-slot majin] taunt-automaat.
peninsular [pininSula] aj van een pennyroyal [peni•roial]
polei.
schiereiland; the P. c., war, de Fransch- pennyweight [peniweit] gewicht vanEngelsche oorlog (v. 1808 —14) op het
1,5 grain.
Iberisch schiereiland gevoerd; sb be- penny-wise [peni-waiz] zuinig op tilewooer van een schiereiland ; soldaat uit tigheden; cv and pound-foolish,verden Peninsular war.
keerde zuinigheici (in lcleine dingen en
penis [pinis] penis: mannelijke roede. verkwisting aan den anderen kant).
penitence [penitans] berouw, boete, pennywort [peni-wbt]
waternavel.
boetvaardigheid.
penny-worth [peni-wiA), penaj)j voor
penitent [penitant] aj berouwvol, boet- een stuiver ; sb a good cv, een koopje ;
vaardig ; sb boetvaardige, boeteling(e);
waar voor zijn geld.
biechteling(e).
pen-point [pen-point] trekpenverlengpenitential [penitenSal] aj boetvaardig, stuk.
berouwvol; ce., psalms, boetpsalmen ; pensile[pens(a)il] hangend, zwevend; cv
sb boeteboek.
bird, vogel die een hangend nest
inaakt.
penitentiary [penitenfari] de congregatie van de penitentiarie (te Rome); pension [penSan] sb jaargeld, pensioen;
penitencier; Magdalenastichting, vet - pension; vt een jaargeld toeleggen; cv
beterimis.
off, pensionneeren, op pensioen stellen.
penknife [pen-nail] pennemes,zakinesje. pensionary [penSanari] aj pensioens...;
penman [penman] schoonschrijver ;
gelmurd, betaald; sb trekker van een
schrijver (auteur).
jaargeld ; afhangeling huurling;
penmanship [penmanji p] (school)).
pensionaris. .
schrijfkunst.
pension-cheater [penSan-tS Oa] X S
luilalc.
pen-name [pen-neini] schuilnaam, nomde-plume.
pensioner [penSana] trekker van een
pennant [penaut] wimpel ; zie ook pen- jaargeld ; afhangeling, huurling; S Louis,
gemainteneerde souteneur ;
inwouend
dant.
penner [pens] schrijver, opsteller.
student der Universiteit van Cambridge,
penniform [penif9m] vedervormig.
die zijn eigen verplegings- en studiepenniless [penilis] geldeloos, arm.
kosten betaalt.

pendulum [pendjulani] slinger (van een

pensive
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pensive [pensiv] nadenkend, peinzend,
zwaarinoedig.
pensiveness [pensiviiis] nadenkendReid ; zwaarmoedigheid, peinzende aard
of uitdrukking.
penstock [penstock] valdeur (v. sluis).
pent [pent] verl. tijd en verl. deelw. van
pen.

pentachord [pentakQd] vijfsnarig instrument ; vijttonig stelsel.

peppery [pepari] peperachtig • vol peper; gepeperd 5, scherp, prillkelend
prikkelbaar, opvliegend, Meet gebakerd.

pepsin [pepsin] pepsine.
peptic [peptik] aj peptisch; licht verteerbaar , de spijsvertering bevorderend ;
sb
; de spijsverteringsorganen.
peptone [peptoun] pepton.
Pepys [peps] Pepys.
per [0] per; cv pro(c)., bij volmnacht;
as usual, .1 zooals gewoonlijk.
peradventure [peradventja] bij toeval, B misschien ; without (all)

pentad [pentad] vijftal; groep van vijf.
pentagon [pentagon] vijfhoek.
pentagonal [pantaganal] vijfhoekig.
zonder mankeeren.
pentagrapli [pentagraf] teekenaap.
pentameter [pentamata] vijfvoetig vers. perambulate [parambjuleit] door wan•pentangular [pantailgjula] vijfhoekig. delen, doorloopen; afloopen (de grenPentateuch [pentatjillc] Pentateuch : de zen).
vijf boeken Mozes.
perambulation [parambjuleiSan] doorPentecost [pentalcost] Pinksterfeest van wancitling, rondgang ; (grens)scliouw;
de Joden

district.

Pentecostal [pentakostal] Pinkster...
perambulator [parambjuleita] roadpen th o use[penthaus]afdalc,luifel,loods. wandelaar ; wegmneter; ziekenstoel; lcinpenthouse-roof [penthaus-ritf] afdak. derwagentje; handwagentje van den
pent-up [pent-tip] op-, ingesloten; fia mellcrondbrenger.
4r fang ingehouden of opgekropt.
perceivable [pasivab'l] merlcbaar, bepenult [pinult, pinvlt], pen ultima speurbaar, waarneembaar, to zien,
[pinDltima] voorlaatste lettergreep.
perceive [pasiv] (be)merken, bespeuren,
penumbra [pinvinbra] halve schaduw. ont waren, waarnemen.
penurious [pinjfiriasI karig, scliraal, perceiving [pasivirj] scherpziend, pien•
ter. -••
percentage [pasentId3] percentage,
heid ; volslagen gebrek (aan of).
percenten, commissieloon.
perceptibility [paseptibiliti] bemerkpenwiper [peuwaipa] inktlap.
baarheid ; waarneembaarheid,
peon [plan] looper, oppasser, infanterist
(in Eng.-I.); politiedieuaar, koelie,sjou- perceptible [paseptib'l] bemnerkbaar;
waarneembaar.
wer (in Sp. Amerilca); pandeling (in
Mexico); pion (in het schaakspel).
perception [pasepSan] perceptie, waarneming, gewaarwording ; invordering,
peony {plaid] pioen(roos), pinksterroos.
people -[pip'1] sb yolk ; !Henschel', lie- perceptive [paseptiv] perceptief, waar•
den, personen ; men ; my cv, ook mijn
nemend, gewaarwordend; cv faculty,
fanmilie; cv say so, men zegt het ; vt
waarnemingsvermogen.
bev often.
perceptivity [paseptiviti] perceptiviteit,
pepper [pep)] sb peper ; F slaag, rainwaarnemingsvermogen.
mel ; give one cv, er van geven; cv 1perch Ep/AS] sb rek ; stokje in cell vogeland salt, peper en zout ; vt peperen;
kooi, roest, stang ; roe (lengtemaat) =
S afrossen; X beschieten, boinbardee5.039 M.; be off to c..), F op stoic of
ren (met with).
naar kooi gaan, in zijit mandje kruipen ;
pepper-and-salt [pepar-an-solt] sb
hop (tip) the,,, S het hoelcje oingaan ;
herderstasch ; als aj peper en zoutkieurig.
knock one off his cv , S van zijn sink
pepper-box [pepa-boks] peper bus ; the brengen, van de solcken slaan ; vi gain
cves, F de National Gallery op het Trafalzitten, roesten (v. vogels), neerstrij ken
gar Square.
(op upon); they are not found tor,
pepper-caster, c,-,--castor [pepa-kasta]
on every bough, die vindt je zoo maar
peperbus ; S revolver.
mmiet op straat, die heeft men niet voor
pepper-corn [pepa-kcii] peperkorrel;
het opra pen; vt doen zitten, plaatsen ;
,•%, rent, nominate lmuur of pacht.
be r•ed, zitten.
peppermint [pepamint] pepermunt.
''perch [piitS] sb *airs, baars.
pepperwort [pepawbt] sc2, peperkruid. perchance [patfans] mnisschien,
armoedig; gierig, vrekTig.

penury [penjari] armoede, behoeftig-
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percipience [pasipians] perCeptie, ge
waarwording, waarneming.

percipient [pasipiant] aj gewaarwor-

dend ; sb gewaarwordend wezen.
Percival [pbsival] Percival.
percolate [pi kaleit] vi 8c vt (doen of
Eaten) doorzijgen, filtreeren, doorsiepe•
ren`2, uitlekkent1.
percolation [pfAcaleiSan] doorzijging.
percolator [piikaleita] filter ; filtreer(koffiehan).
percuss [pica's] percuteeren, bekloppen
(geneesk.).
percussion [pal:uSan] schok, slag, stoot,
botsing ; percuta tie, bekloppitig (v, borst
of bulk).
percussion-cap [palcipSan•kap] slagdop,
staghoedje.

percussion-hammer [pakviar-hano]
percuteerhamertje.

percussive [palcusiv] slag..., schok...,
stool...

Percy [pOsi] Percy ; F kleermakerspaspp.
o

perdition [padijan] verderf, oudergang,
vertloemenis
perdu [padja] X in hinderlaag ; lie
hinderlaag ligaen, itch
(remain) c,,
schuil 'louden.

perfunctorily

perfecter [pifikta, pafekta] (ver)vol•
maker, verbeteraar.

perfectibility [pafektibiliti] volmaakbaarlieid, vatbaarlieid voor verbetering.

perfectible [pafektib'l] volmaakbaar,
voor verbetering vatbaar.
[pafekSan] volmaaktheid,
volkonienheid, perfectie ; vervolmaking ;
know the thing in cv, perfect; perform to cv , in de perfectie.
perfectionist [pafekSanist] die volko•
menheid of godsdienstige volmaaktheid
bereikbaar acht ; lid van een Am. coininunistische secte in Oneida Creek.
perfective [pafektiv] volmakend ; perectief.
f.
perfectness [pfifiktnis] volmaaktheid,
volkomenheid, perfectie.
perfervid [pal/Avid] gloedvol, vurig.
perfidious [pafidias] trouweloos, niet te
vertrou wen, verraderlijk, valsch (voor to).
perfidiousness [pafidiasnis], perfidy
Egbfidi] trot' weloosheid, ontrouw,
valschheid.
doorgroeid. `16
petfoliate [pafouliat]
perforate [pbtareit] doorboren, pert°.
reeren.
perforation [pLfareijan] doorboring,
het perforeereii.

perfection

perdurable [padjarabl, 4"pOdjuratfl] perforator
langdurig, duurzaani ; eeuwigdurend.
peregrinate [peragrineit] (rond)zwerven, reizen en trekken.
peregrination [peragrineiian]het rondzwerven, verblijf buiten 's lands, zvverftocht.
peregrinator [peragrineita] zwerver.
peregrine [peragrin] aj vreemd,
zwervend ; sb gas, edel-, slechtvalk (ook c■-, falcon).

pa)fareita] perforeerma-

chine.

perforce [paf2s] met geweld, gewelddadig ; door den nood gedrongen, uit
nood.

perform [pafein] vtvolvoerenoiakomen,

volbrengen, vervullen ; verrichten, presteeren ; uit•, opvoeren, spelen ; c the
distance, afleggen ; N., quarantine,
'louden; vi (kotnedie) spelen, kunsten
doen, optreden ; cv elephants,gedres-•'
perem ptoriness[peramtarinis]bepaald- seerde olifanten.
performable [paf9tuabl] uit-, opvoerheld, beslistheid, zekerheid.
peremptory [peramtari] geen tegen- baar ; te vervullen, te doen.
[paternal's] volvoering,
performance
spraak duldend; bepaald, zeker, afdoend,
verrichting, nalcoming, vervulling ; uit•
beslissend, laatste, eind...
perennial [menial] (Ube( geheele jaar voeringo; prestatie, werk, spel,(tooneel).
voorstelling.
durend; voortdurend,(over)blijvend, onoverblijvende plant. performer [pafema] volbrenger, ver•
vergankelijk •' sb
richter ; exectitant, speler ; tooneelspe[preniali]
(geregeld)
leder
perennially
ler ; he is a bad mo, ook: hij komt
jaar, jaar in jaar uit ; voortdurend.
(perfect [pf,likt]aj volmaakt, volkomen, beloften niet na.
perfect (in orde); be in acv fright, }perfume [pOfjiim] sb reuk, geur ; reukwerk, odeur, parkin].
bepaald bang zijn ; cv nonsense,Idickklare onzin ; be a c, stranger, ergens t'perfume [pofjfim] vt welriekend ntaken, een geurtje ;;even, doorgeuren, par•
volslagen vreemd zijn ; sb voltooid teg.
fumeeren.
tijd.
'perfect [pafekt, pi)tikt] vt (ver)volina• perfumer [paljunia] parfunieur.
ken, verbeteren, perfectionneeren; ®vol- perfunctorily [patvrptOrili] zie ref,
fanctory.
voeren.

perfunctoriness

488

permissive

perfunctoriness [pafutIktarinis] sleur- periphrastic(al) [perifrastik(a1)] onidienst, sleursche plichtinatigheid,
schrijvend.
perfunctory [pafimktari] (gedaan) uit periscians EpariSanzi rondomschaduwiplichtsdwang, owdat het moet, zotider
gen.
toewijding, sleu
rsch; in a c, way periscii [pirisi-ai] bewoners van de
(manner), ook : proforina, voor de lens. Poolstrelcen.
perfuse [paijitz] overgieten, overstroo- periscope [perisl<oup] periscoop.
men, besprenIcelen.
perish [periS] oinkomen, te gronde gaan,
perfusion [pafj113an] overgieting, over- sterven; vergaan (van with).
strooming, het besprenlcelen met water perishable [periSabl] aj vergankelijIc;
(bij den doop).
aan bederf onderhevig; sb in : cvs,aan
pergolit [pOgala] pergola.
bederf onderlievige wareti.
perhaps [panaps, praps] misschien.
peristalsis [peristalsis] peristaltische
Peri [phi] booze (goede) geest ; (ge- beweging.
vallen) engel ; fee.
peristaltic [peristaltik] peristaltisch,
wormsgewijze kronkelend.
perianth [perianfl ggt bloemdek.
periapt [periapt] amulet; Sti toover- peristyle [peristail] peristylium,
galerij.
pericarditis [perikadaitis] ontsteking peritoneutn [peritoniani]
van 't hartzakje.
peritonitis [peritonaitis] builcvliesperiwig [periwig] pruik. [outsteking.
pericardiutn [perikadiam] hartzakje.
zaadvlies,
periwigged [periwigd] gepruikt, net
oFericarp [perikap]
een prink op.
Pericles [perilcliz] Pericles.
[perikreiniain]
schedel•
periwinkle [periwitikl] alikruik II
pericranium
maagdepalm.
hold.
peridot [peridot] chrysoliet,goudsteen. perjure [pbdp] in: cv oneself, valsch
anz] oinwoners.
zweren, een meineed doen.
periecialus [peri•iS
perigee [perid3i] perigeuui : punt (van perjurer [pbc13ara] meineedige
de man) dichtst bij de aarde.
perjury [pi d3ari] meineed ; woord
breuk.
perihelion [perihilian]
punt dichtst bij de zon.
perk [pbk] vi den netts in den wind
peril [peril] sb gevaar; at your (own) steken; een hooge borst zetten; brutaal
cv, op uw eigen verantwoordelijkheid, kijken; c' up, F weer oplcikkeren; vt
in : cv up, opsteken, in den nek gooien;
risico ; do it at your c, I, ook • doe
het als je durft !; he was in cv of his
nooi 'oaken, opdirken; cv up the cap,
hij
was
in
levensgevaar,
het
Icon
P naar een man liengelen.
life,
hem 't !even kosten ; vt iii gevaar breng.Y,en. perkin [palcin] tweede cider.
perilous [perilas] gevaarlijk, hachelijk. perks [pblcs] P zie perquisites.
perimeter [parimata] onitrek (v. e. fig.). perky [pi/1cl] zich voelend, permant(ig),
perineum [periniam] bilnaad; midden- - astrant(erig), brutaal.
vleesch, darn (bij paard).
permanence, permanency Epbniatiperiod [piriad] tijdvak, tijdkring, tijd- ans(i)] bestendigheid,voortduring,duur;
he's got a csi, hij heeft een vaste beperk; oinloopstijd van een planeet ;
trekking; for a (v, voor goed, vast.
periodeo (ook v. repeteerende breuk);
volzin; punt (na volzin); a girl of the permanent [pbmanant] voortdurend,
besteudig, blijveud, vast, permanent;
een meisje van wizen (uieuwen) tijd ;
put a c, to, een elude malcen sail.
(N., way, baaiibed (v. spoorweg).
periodical [piriodikal] aj geregeld permeability [pOiniabiliti] doordring,tertigkomend, op gezetten tijd verschijbaarheid.
fiend of wederkoniend, periofflek ; sb permeable [pfinilabl] doordringbaar.
perioclielc, tijdsclirift
permeate [piomi•eit] vt cloordringen,
doortrekken ; vi doorsieperen-.
perked [peri-isai] oinwoners.
periostetim [periostioni] beeuvlies.
permeation [pbmi-eiSan] cloordrinijog.
peripatetic [peripatetik] aj peripate- ; permissible [paiuisib'l] te veroorloven,
tisck ; 1 be F roudtrekkeiid, reizend ; sb i toelaatbaar; veroolloold.
peripateticus, aanitanger van de leer i permission [painiSon] permissie, ver•
van Aristoteles.
gunning, verlof.
periphery [Parifari] ointrek.
permissive [pamisiv] veroorlovend;
periphrasis [parifrasis] oinschrijving. ! toegelaten, veroorloofd.
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'permit [pamit] vt permitteeren, ver• perplexity

persona ly

[papleksiti] verwardheid,
oorloven, toestaan, toelaten,vergunnen;
verlegenheid, verslagenheid.
vi het toelaten ; mo of, toelaten, dulden. perquisite [pikwisit] F bijverdienste;
'permit [pfimit] sb schriftelijkevergun• fool ; cvs, emolument(en), verval.
ning, geleibiljet, (verblijf)pas ; verlof.
( perquisition [pi)kwiziSan] nauwiceupermittee [painiti] iemand, aan wie(n) rig onderzoek ; doorzoelcing
ets vergund of toegestaan is; houd(st)er perron [peran] stoep (voor een toegangsvan een permit.
deur), bordes, perron.
permutation DiThijuteiSani permutatie; perry [pert] perewijn.
verwisseling.
persecute [pOsikjut] vervolgen; lastig
permutator[pOinjuteita]stroomwenvallen (met with),
der.
persecution [pbsikjitSan] vervolging.
permute[pamjilgverwisselen,omzetten. persecutor [pOsilcifita] vervolger.
perm [pim]
wespendief.
persecutrix [pbsikjiltriks] vervolgster.
Pernambuco [ponambilicou] Fernam- Perseus [pi sifis] Perseus.
buco.
perseverance [pbsivirans]
pernicious [paniSas] verderfelijk, scha• doorzettingsvermogen.
delijk, fnuilcend.
perseverant [piisivirant] volhardend,
pernickety [panikiti] F overdreven netvolhoudend, doorzettend.
jes, kieskeurig, „difficiel", kitteloorig. persevere [pbsivia] volharden (in, in),
perorate [perareit] een peroratie hon. aanhouden, doorzetten.
den ; oreeren.
Persia [pbSa] Perzie.
peroration [perareiSan] peroratie, slot Persian [pikcan]ajPerzisch; cv blinds,
van een redevoering. persiennes;mipowder,insectenpoeder;
C perpend [papend] overwegen, wel cv wheel, noria, kettingpomp; sb Pers;
overdenken. (bet) Perzisch.
Virginische
perpender [papenda] kraagsteen, sterk- persimmon [pasimatt]
sche steen.
dadelpruitn.
perpendicular [pbpandilcjala] aj lood- persist [pasist] volharden, hardnelcicig
recut, recittop, 1 overeind ; acv drink, volhouden, blijven (bij in).
F een staande barrel, een wippertje; persistence [pasistans] volliarding, het
sb loadlijn; schietlood ; S staand niaal ;
hardnekkig volhouden ; hardnelckigthe cv, ook: het lood, de loodrechte heid.
stand.
persistent [pasistant] volhardend, aanperpendicularity
[phpandikjalariti]
houdend, blijvend; hardnekkig.
loodrechte stand, het in het lood zijn. person [pips(a)'n] persoon®, personage,
perpetrate [ptgopitreit] bedrijven, be- mensch ; figuur, postuur, voorkomen;
gaan, plegen 2.
the c, hanged, de gehangene; the
perpetration [pbpitreiSan] het bedrij- young cv, het jonge mensclt, inz. het
yen, begaan of plegen. jonge meisje, de jonge dame; in (his
perpetrator [pipitreita] bedrijver, own) cv, in eigen persoon ; in his own
dader.
proper cv, in hoogst eigen persoon.
perpetual [papetjual] eettwig•, altijd- personable [pbsanabl] welgemaalct,
durend, eeuwig; levenslang, vast (van Icnap (v. uiterlijk).
atnbt); $ onaflosbaar; cv motion, personage [pi sanid3] persoon, persoeeuwigdurende beweging; perpetuum
nage.
•
mobile ; mi screw, schroef zonder eind. personal [pbsanal] aj persoonlijk®, perperpetuate [papetju•eit] vereeuwigen, soneel; eigen; cv estate (property),
doe!) voortduren, bestendigen.
roerend goed; -sb persoonsbericht (in
perpetuation [papetju eiSan] vereettwi• kraut); persoonlijk voornaamwoord ;
ging, bestendiging.
evs, roerende goederen; personaliteiten;
perpetuity [prmitri•iti] altijddurendpersonalia.
heid, eeuwige duur, eeuwiglceid; door- personality [pi5sanaliti] personaliteit,
persoonlijkheid, persoonlijke beleediloopende lijfrente; in (to, for)cv, voor
eettwig (en altijd).
ging ; personalities, ook: persoonlijk
perplex [papleks] in de war brengen,1 bezit, roerend goed.
verwarren, verlegen make'', onthutsen. personalize [pDsanalaiz] verpersoonI ij k en.
perplexed [paplekst] verward, verlegen,
onthutst, verslagen.
personally [pipsatiali] persoonlijk; in
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persoon ; cv 1 see no objection, ik
voor mij...
personalty [pbs,/nalti] persoonlijk be.
zit, roereiid goed.
personate [pbsatteit] voorstellen, tritbeelden, spelen, de rol vervullen van;
zich nitgeven voor.
personation [posgneiSan] voorstelling,
uitbeelding (v. rot) ; rolvervulling; optreden voor of als eeti ander,
personification [pdsonifikeifan] per.
sonificatie, persoonsverbeelding; vet ,.
persoonlijking.
personify [pasonifai] verpersoonlijken.
personnel [posanet] het personeel.
perspective [pgspektiv] sb doorzichtkunde, perspectief; perspectiefteekening;
fig verschiet, uitziclit, vooruitzicht; aj
perspecti visch.
perspicacious EpnspikeiSasli seller!).
ziend, scherpzinnig, schrander.
perspicacity [pbspilcasiti] scherpziend.
heid, scherpzinnigheid, schranderheid.
perspicuity Ept)spitcja-iti] klaarheid,
duidelijkheid, helderheid.
perspicuous [paspikjuas] klaar, duidelijk, helder.
perspirable [paspairabl] uit.te wasemen.
(perspirate [pilispireit] transpireeren.
perspiration Epi3spireiSaititi i t waseining;
transpiratie, zweet; be in acv, transpireeren.
perspire [paspaia] vinitwasemen; transpireeren, P zweeten ; vtuitwasemen, nitzweeten.
persuadable [p3sweiclabl]vatbaar voor
overreding, te overreden.
persuade [pasweli] overreden, over.
halm brengen (tot to), overtuigen (van
of); cv one into, overhalett tot; vi: cv
upon one, iemand overhaten • vr ry
oneself, zich overtuigen; zich wijsmaker] (dat that).
persuasibility [pasweisibiliti]overreedbaarheid.
persuasible [posweisibl] overreedbaar,
overreden.
persuasion [pasweipn] overreding,
overtuiging; geloof, gezindte; of the
male cei, 1 van 't niannelijk geslacht;
of the same cv , / van dezelfde soort.
persuasive [pasweisiv] ai overredend,
overtnigend; cv powers, overredingskracht; sb overredingstniddel.
pert [pi)t] aj vrijpostig, neuswijs, brutaal, onbeschaamd; sb brutaaltje.
pertain [Mein] in: ca./to, behooren bij;
(aangaan, betrekking hebben op.

pesterer

pertinacious [pbtineiSasi hardnekkig,
halsstarrig, vothoudend, vasthoudend
(aan zijit meening).

pertinacity [pbthiasiti] hard nelck igheid
halsstarrigheid, votharding.

pertinence [pitinans],pertinency
toepasselijkheid, zakelijkheid.
pertinent [pit)tinant] toepasselijk,zakelijk; cv to, van toepassing op, te maken
hebbend met.
pertness [phtnisi vrijpostigheid, nettswijsheid, brutaalheid, onbeschaamdlieid.
perturb [pat/if)] storm iii beroering
brengen, verstoren, verontrusten.
perturbation [pOtobeiSan] storing, verontrusting, beroering.
pertussis Epatusisil kinkhoest.
Peru [pare] Peru.
peruke [parfilc] pruik.
perusal [piriizal] (natiwkettrige) lezing.
peruse [piritz](natiwkeurig) lezen, dooronderzoeken.
Peruvian [pirilivian] ajPertiviaan(sch);
cv bark, kinabast ; sb Peruviaan.
pervade [paveid] doordringen, door.
trekken, vervullen (van with, by).
pervasion [paveipti] doordringing.
pervasive [paveisiv] doordringend,
doortrekkend.
perverse [pavhs] onhandelbaar, onrecie.
lijk, in de contramine, dwars(koppig);
pervers, verkeerd, insteeht, verdorven.
perversion [pay oSaii] verdraaiing, out-,
belceering; bederf.
perversity [pays)siti] onhandelbaarheid, dwarsheid ; perversiteit,(zedelijke)
verkeerdheid, slechtheid, verdorvenheid.
ipervert[paviAt] vt verdraaien (v. woord),
bederveri, verleiden; misbruilcen.
2 pervert [pI)vat] sb afvallige, renegaat.
pervious [pit)vias] doordriugbaar, toe.
gankelijk, vatbaar (voor to).
perviousness [pbviasnis] doordringbaarheid enz.
pesade [paseict] steigeren (v. paard).
pesky [peski] Am verduiveld ; beroerd(e).
pess [pes] S
stomkop (v. de lclas).
pessary [pesari] (baar)moederkrans.
pessimism [pesimiz'nt] pessimistne.
pessimist [pesimist] sb pessimist; aj
pessimistisch.
pessimistic [pesitnistilc] pessimistiscli.
pest [pest] ptaag, pest ; kwelgeest, plaaggeest, lastpost ; a c, on...!, de duivel

pester

[pests] lastly, vallen, kwellett,

plagen.

pesterer

[pestarp] kwel-, plaaggeest,

pestiferous
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pestiferous [pestifaras] verpestencr,
verderfelijic.
pestilence [pestilans] pestilentie, pestziekte, pests ; besmetting.
pestilent [pestilant] pestachtig; pestilent, verderfelijk ; lastig.
pestilential [pestilenSol] pestachtig,
verpestend, pest...; pestilent, vercierfelijk.
pestle [pes'1, pest'l] sb stamper (voor
mortier of vijzel); vt stampen.
Ipet [pet] sb kwade luim, booze bui;
take (the) md, nijdig worden.
old
, pet [pet] sb leplam; lieveling;
F ouwe jongen ; aj geliefd, vertroeteld ;
name,
c./
een
lievelingshond
;
a c%., dog,
troetelnaam ; vt (ver)troetelen, aanhalen.
petal [petal] gl bloemblaadje.
petaline[petalain, -lin] A bloemblad...
petard [pita(d)] sprinf.,Ybus; klapper,
voetzoelcer; be (get) hoisted with
(Haar SH) wie een kuil
one's own
graaft voor een ander, valt er zelf
petasus [petasas] lage, breedgerande
hoed van Hermes (Mercurius).
Peter [pita] Petrus; S valies; blue
to pay Paul,
de blauwe vlag; rob
van Jan stelen opt Piet te kunnen betalen ; een gat malcen om het andere te
stopper.
Peterkin [pitakin] Peerlee.
visscher (op
Peterman [pitaman]
de Theems).
Peter-pence, Peter's-pence [pita(z)pens] St. Pieterspenning.
Petersburg [pitazbbg] St. Petersburg,
(thans) Petrograd.
petiole [petioul] A bladstengel.
petit [peti]
petition [pitiSan] sb stneeleschrift, vet.•
zoele(schrilt), petitie, bede; eisch ; rt
smeeken (oin for); verzoeken; vi een petitie indienen, requestreeren; c ■-, against
a return, een protest Odienen tegen
iemands verkiezing.
petitionary [pitiSanari] sineekend. yenepistle, verzoekschrift.
zoekend ;
petitioner [pitiSana] verzoeker, adressant, requestrant.
Petrarch [pitrak] Petrarca.
petre [pita] F salpeter.
petrel [petral] gm* storinvogeltje.
petrifaction [petrifalcSan] versteening.
petrifactive [petrifaktiv], petrific [pitrifik] versteenend.
petrification [petrifikeiSan]versteening.
petrify [petrifai] versteenen 5.
Petrine [pitr(a)in] van Petrus.
Petrograd [pitrograd] Petrograd.
petrol [petrol, pitroul] benzine.

phaianger

petroleum [pitrottliam] petroleum.
petronel [petranal] L.:Q borstpistool.
petrous [pitras] steenachtig, stem..
Petruchio [pitrakiou] SH Petruchio.
pettichaps [peti•tSaps] Zak tuinfluiter.
petticoat [petikout] sb vrouw enrol( ,on.
derrok ; vrouw; a Cromwell in
een vrouwelijke Cromwell; be in r•s,

nog in de kleeren zijn (v. een kind);
vt in den role steken ; mied,inet een role
aan ; be c,ed,altijd in clamesgezelsckap
zijn.
petticoat government [petikout•gvvanmant] vrou wenregeering ; be under
F odder de Wale (van zijn vrouw),
wider den pantoffel zitten.

petticoat-pensioner[petikout-penSana]
S souteneur, arrant de mut- .

petticoat-ridden [petilcout•rid'n] dienend odder kapitein rondhemd, order
den pantoffel zittend.

pettie [peti] F zie petticoat; m,s, Heine
onkosten of uitgaven.

r.ettifogger [petifoga] beunliaas; rechtsverdraaier, chicaneur.

pettifoggery [petifogari] beunhazerij;
rechtsverdraaiing, chicane.

pettiness [petinis] kleinheid,geringheid,
nietigheid,

pettish [petit] Icorzelig, gemelijk, prikkelbaar.

pettitoes [petitouz] pooten van een var.
ken ; varkenspootjes; F pootjes, voeten.
petto [pelon] in : in cv, in reserve.
petty [peti] lclein, gering,onbeduidend;

klein(zielig); cv cash, $ Heine leas; cv
larceny, kleine diefstal; cv officer, 0
onderofficier.
petulance [petjulans], mdcy, [-si] gemelijkheid, prikkelbaarheid, lastigheid,
knorrigheid.
petulan t [petjulant] gemelijk, prikkelbaar, lastig, lenorrig.
petunia [pitjania] 0 petunia.
pew [pjlt] kerkbanle.
pewit, peewit [piwit, pjuit] gift kievit ; cv gull, kolemeeuw.
pew-opener [pjii-oup'na] ± stoelen-, stovenzetster.
pewter [Oita] planter: mengsel van
tin en lood ; piauterlittisraad; S pot,
inzet.
pewterer [pjfitara] tinnegieter.
phaeton [feiltan] phaeton (rijtuig);
fregatvogel, Iceerkringsvogel.
phalange [falan(d)3] kootje (v. vinger
of teen).
phalanger [falancl3o] 44? Australiseie
vliegende eekhoorn.

phalanx
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phalanx [falatIlis] phalanx ; kootje (van
vinger of teen).
phalarope [falaroup] ges franjepoot.
phallic [falik] van den phallus (penis).
ohallos [falas] phallus, penis.
phanerogamous [fanarogamas]
zichtbaar bloeiend.
phantasm [fantaz'in] droombeeld, hersenschim.
phantasmagoria[fantazinagoria]schimmenspel 2, phantasmagorie.
phhntasmal [fantazinal] lantastisch,
spookaclitig ;• vluclitig.
®phantasy [fantasi] fantasie.
phantom [fantain] spook, verschijnsel,
spooksel, geest; drooinbeeld; cv ship,
spookschip; the c■d i ship, de Viegende
1-follander.
Pharaoh [ferou] Farao; c.,'s rat,
ichneumon.
pharisaical [farisei•ilcal] farizeescli,
schijnheilig.
pharisee [farisi] farizeeer,
pharmaceutic, coal [farmasitItik(all]
artsenillcundig;
chemist, gedip13meerd apothelcer.
pharmaceutics [famasiiitilcs] artsenijbereidlcunde.
pharmacist [fantasist] pharmaceut.
pharmacopoeia [fainalcopia] !Marinacopoea : apotheicersboelc, lijst der gebruikelijice geneesmiddelen.
pharmacopolist [fainakopalist] J artsenijbereider, apotheker.
pharmacy[fainasi] artsenijbereidkunde;
apotheek.
pharos [feras] vuurtoren.
pharyngeal [farind3ial] van de keelholte,
pharyngitis [farind3aitis] ontstekiiig v.
de keelholte.
pharyngotonly [farit3gotami] opening
van het slolcdarmshootd.
pharynx [farirlks] keelliolte.
phase [feiz] schijitgestalle (v. de man);
phase, stadium.
phasma [fazina] wancielende talc.
pheasant [fezant] fazant; cc's eye 0
kooltje vuur..
pheasantry [fezantri] fazantenholc; fa•
Phebe [fibi] PLiebe.
[zantenpark.
feniks 5 .
phenix
phenomenal [finominal] op de verschijnselen betrekking liebbend; zinnelijk
waarneembaar; plienomenaal, merk waardig, buitengewoon.
phenomenon [finomanan] ineerv.phenomena [iinomand] verschijnser ; pile-

nomeen, wondermensch, -kind enz.

phleme

phew
phial

[fjti] foei ! bah ! ft:
[falai] fleschfe.
Nitril [fil] F Flip.
Philadelphia [filadelfia] Philadelphia,
philander [filanda] den vtinder spelen,
ftirten, de vrouwen achternaloopen.
philanderer[filandara]vliiader, beroepsflirter, sentimenteele vrouwengek.

philanthropic[filaOropilc],m,calE-Icalj
menschlievend; liefdadigheids...

philanthropist[filanPrapist]menschenvriend.
philanthropy [filanPrapi] menschen•
min, •liefde; menschlievendheid, lief.
dadigheidszin
[filatelik] philatelisch, post•
zegelverzamelaars...
philatelist [filatalist] sb postzegelverzainelaar ; als a j postzegelv erzatnelaars...
philately [filatali] liefliebberij Om postzegels to verzainelen.
Philip [fillip] Philippus,
philippic [filipilc] philippica, sclierpe
liekelrede.
philippina [filipina] filippine.
Philistine [filistia] Philistijn ; philister;
ploert.
philologer [filotad3a], c,gist [-c13ist]
ph i loloog.
philological [filalod3ilcal] philologisch,
taalkundig, taal- en letterkundig.
philology [filolacl3i] philologie, taalkunde,
letterhunde.
philomath[filamaP] vriend van de wiskunde.
philomel[filainal] filomeel, nachtegaal.
philopoena Efilapinal filippine.
philosopher [filosafa] philosoof, wijsgeer; (Nis' stone, steer der wijzen.
philosophic [filasofild, (veal [-]cal]

philatelic

philosofisch, wijsgeerig.

philosophize [filosafaiz] philosofeeren.
philosophy [filosafi] philosofie, wijsbegeerte; natural,,,natutirwetenschap.
Philter [WO] minnedrank.
phiz [fiz] F facie, gezicht.

phlebitis [flibaitis] aderoiitsteking.
phlebotomist [flibotamist] aderlater.
phlebotomize [flihotamaiz] aderlaten.
phlebotomy Eflibotamij aderlating(s.
kunst).

phlegm

[flem] slijm ; flegina, koelheid,
onaandoenlijklieid.
phlegmatic Eflegmatild slijmachtig,

slijmerig; flegmatisch; flegmatielc, doodhalm, koel, onaandoenlijk.

phlegmon [flegman] ontsteking (van het
celweefsel); bloedzweer, steenpuist.

phleme

zie fleam.

phlox
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phlox [flolcs] 9g 1. phlox, vlambloem;
2. herfstsering.
phobanthropy [fobanj,rapi] menschenschuwheid.

Phoebe [fibi] Phoebe (de limn).
Phoebus [fibas] Phoebus (de zonnegod).
Pl:oenicia [finija] Phoenicie.
Phoenician [finiSan] aj Phoenicisch;
sb Phoenicier, Phoenicische.

Phoenix [finilcs] phoenix, feniks'2.
phone [fowl] F zie telephone; ook: en kelvoudige klank (in de phonetiek).
[founetik] aj plionetisch, de
klankwaarde aangevend; sb in:
phonetielc klankleer.
phonetist' [founitist] phoneticus.
phonogram [founagrani] phonogram.
phonograph [founagrat] sb 13Itonograaf,
lclankschrijver; vt phonographisch opnemen.
phonography [fanografi] phonografie,
phonetisch kortschrift.
phosphate [fosfit] phosphaat, phosphorzuurzout.
phosphorate [fosforeit] met phosforus
verbincien.
phosphoresce [fosfares] phosphoresceeren, lichten, glimmer.
phosphorescence [fosfaresans] phosphorescentie, het lichten, glimming.
phosphorescent [fosfaresant] phospho•
resceerend, lichtend, glimmend.
Phosphorus [fosfaras] Phosphorus (de
inorgenster).
phosphorus [fosfaras] phosphor(us).
phossy jaw [fosi d38] phosphornecrose.
photograph [foutagraf] sb photographic; (photographisch) portret; have
one's cv taken, zich later photografeeren; vt photografeeren; vi in: No
well, goed te treffen zijn.
photographer [foutografa] photograaf.
photographical [foutografikal] photo•
grafisch.
photographist [foutogralist] photograaf
photography [foutografi] photografie.
photogravure [foutogravjaa] photogravure.
photometer [foutomata] lichtmeter.
photophobia[foutafoabia] lichtschuwheid.
photophone [foutafoun] photophoon.
phototype [foutataip] lichtdrukplaat,
•beeld; lichtdrukkunst.
phrase [freiz] sb phrases; zinsdeel;
spreekwijze, nitdrukking;
in
simple N, in eenvoudige bewoording;
in your own (,./, 0111 uw eigen woorden

phonetic

pica

te gebruiken; vt phraseeren; onder
woorden brengen, inkleeden.
phraseological Cfr
eizialod3ilcal] pimaseolog,isch.
phraseology [freizi-olad3i] phraseologie, wijze van zich [lit te druklcen ; verzameling van spreekwijzen.
phrenetic Drinetiki waanzinnig, razend.
phrenic [frenik] van het middenrif.
phrenitis [frinaitis] hersenontsteking.
phrenologist [frinolad3ist] phrenoloog,
schedelkundige.
phrenology [frinolad3i] schedelleer (v.
Phrygia [trid3ia] Phrygie. [Gall).
Phrygian [frid3ian] aj Phrygisch; sb
Phrygier, Phrygische.
phthisical [tizikal] teringachtig.
Phthisis [P(a)isis, ft(a)isis] longtering.
phut [fvt] ft!
phylactery [filaktari] phylacterium;
talisman.
phyllium [filiam] waudelend blad.
phylloxera [filoksira] druifluis.
physiatric(s) [fizi-atrik(s)] natuurgeneeswijze.
physeter [f(a)isita] cachalot.
physic [tizik] sb geneeskunde ; geneesmiddel, medtcijn, purgeermiddel;
natutirkunde; vt geneeskundig behandelen; medicijn ingeven; later purgeeren.
physical [fizikal] natuurkundig, natuurwetenschappelijk; physiek 2, lichamelijk,
lichaams...
physician [fiziSan] dokter, geneesheer.
physicist [fizisist] natutirkundige.
physiognomist [fizio(g)namist] gelaatkundige.
physiognomy [fizio(g)nami] gelaatkande ; physionotnie, voorkomen, gelaat,
wezen.
physiological [fizialod3ilcal] physiologisch. physiologist [fiziolad3ist] physioloog.
physiology [liziolad3i] physiologie.
physique [fizik] physiek, I ichaa msbon w.
piacular [pai-akjula] boete..., zoen...
piaffe [piaf] het draven op de plaats.
pia mater [paia-meita] hersenvlies.
pianette [planet] lage piano.
pianist [pianist] pianist.

piano [pianou] piano.
pianola [pianotila] pianola.
piano-player [pianou-pleia] kunstspeelpiastre [piasta] piaster. [Piano.
piazza [plaza] plein (v. It. stad); Ant

buitenalerij, zuilengang.
[pibrak] Sc doedelzak; lcrijgsmarsch (met variaties) op den doedelzak.
pica [paika] pica: ziekelijlie belustheid

pibroch

picador
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pictorial

of eethist (van zwangere vrouwen); ,a'n'd choose, kiezen ; to and choose
augustijn, cicero, 12 punts drukletter ;
from, te kust en te keur ; c, and steal,
picador [pikadQa] picador. [§ ekster. gappen; c, up, bijkomen (v. herstellenicardy [pikadi] Picardie. den); c, up with one, met iemand
picaresque [pikaresk] schelmen..., die- „aanpappen".
vett ..; mo novel, schelmenroman.
pick-a-back [pik-a-bak] op den rug.
picaroon [pikariln] sb zeeroover, vrij- pickax(e) [pik-alts] sb houweel ; vt met

P

buiter; vi vrijbuiten.

den houweel bewerken.
picked [pikt] puntig; uitgekozetiotifgezuur. zocht, uitgelezen; cv troops, keurtroepiccaninny [pikanini] sb negerkind ; pen.
dreutnesje; kindje ; aj Hein.
picker [pika] houweel ; plukker ; c, of
piccolo [pikolou] Iiiecolofluit; kleitie quarrels, twistzoeker ; (•is and stealpianino.
groote dieven.
ers, 'defile
pice [pais] El 1 /4 anna,
duit. •
pickerel [pikaral] )419, snoekje.
'pick [pile] sb punthouweel; haaksleu- picket [pikit] sb piketpaal, staak ; X
tel (om een slot open te steken); tanpiket; veldwacht; post (bij stakingen);
denstoker; piksel; lceus; the (•0 of...,
pt met Palen afzetten of versterlcen ; aan
de (het) beste van .., de creme van...
een paal vastmalcen ; posten (bij stakin2 pick [pik] vt hakken, (op)pikIcen, prikgen).
ken, (open)steken ; uitpeuteren ; (al)plui- picking [pilciin het kiezen, enz.; profijtje;
zen, (apIcluiven ; uitpluizen; schoottmahave the (.0 from, te kiezen hebben
'cell (v. salade); plukken (v. vruchten,
uit,lcutmen kiezen uit;
fijn gestampte
biomen en gevogelte); (uit)zoelcen;
schelpect voor paden; profijtjes, bijverlciezen, nitkiezen; c, a bone, een been
diensten, emolumenten; (•is and steal(af)kluiven ; have a bone to (..0 with, ings, wat men graait en snaait.
een appeltje te schillen hebben met; c , pickle [pik'I] sb peke!, zuttr; ingemaakt
one's brains, tentand nithooren; ieniand goed ; zuurtje; F lastig kind, lastpost; be
plagieeren; c, holes in one's coat, in a (sad,sorry nice
moeilijkientand belcritiseeren ; r‘i a lock, een
heden, F (leelijk) in de Ictioei zitten;
slot openstelcen ; c.i one's nose, in
mixed (.05, gemengd zuur, Art tjampoer
zijn netts peuteren ; cv oakum , werk
adoelc 2 ; vt pekelen. inmaken, inleggen.
pluIcken; fig zalcjes plaklcen (in de ( pickle-herring [pik'l-herit3] bansnor); c, pocicets, zakken rotten ; c,
worst.
a quarrel with, ruzie zoelcen utet; picklock [pikloic] ltaaksleutel, slotopc, one's steps (one's way), voorzich- steker, keizer; ittbrelcer; uitgezocltte wol.
rig (slap voor stap) vooruitgaan; c , pick-me-up [pile-mi-Dp] S hartsterking,
one's words, (voorzichtig) zijn woor- opwekkertje.
den kiezen, zijn woorden wikken en pick-pocket [pik-pokit] zalckenroller;
wegen ; c, off, uitpikken, wegschieten ;
herderstasch.
c, out, uitpikken,(uit)kiezen ; uitmaken pick-purse [pik-pbs] t zalckenroller ;
(de beteelcenis); afzetten (met with);
herderstasch.
c•0ed out with, afgezet of bezet net ; picksome[pilcsam] kieskeurig, difficiel.
c, to pieces,uit elkander nettle!' ; lcriti- pickthank
flikflooier, sycoseeren zoodat er geed stuk van heel
pliant, oogendienaar.
blijft ; een zeer ongunstig oordeel vellen picktooth [piktill)] tandenstoker
over, afmalcen;
up, ophakken ; op- pickwick [pikwik] F stinkstok.
pikIcen oprapen ; weer opnemen (eel] Pickwickian Dikwildan] aj van Pick.
verhaalj; herkrijgen (zijn erachlen); c,
wick, Pick wiciciaansch ; in acv sense,
up acquaintance with one, net lent. in speciale beteekenis, in verborgen zin,
„aanpappen"; c, up one's crumbs
voor de ingewijden begrijpelijk.
(c, oneself up), weer op•, bijkrabbe- picnic [piknik] sb picknick ; vi picklen ;
up flesh, weer bijkomen ; coy nickel).
up one's heels, zijn beenen onder den plc-pal [pik-pal] F zie picture-palace.
arm neaten, er van door gaan ;
up a picrate [pikrat] picritieznur zout.
living, zijn kostje (zijn broodje) bijeen- picric [pi krilc] in : c, acid, picrineztthr.
scharrelen ; cv up passengers, optie- pictorial [piktorial] aj van schilders;
men ; c, up one's strength, weer op
geillustreerd,schilderachtig;
writing s
tcrachten komen; vi klniven, bikkeu ;
beeldschrift ; sb illustratie.

piccalilli [pikalili] piccalilli, mosterd-

picture
picture
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waarlieid zeggen; a c, of muslin, 10
LpiktSa] sb schilderij, prent
yards ; acv of pudding, F een mee(plaatje) • atbeelding, schildering, talevallertje, buitenkansje ; acv of wall
- reel ; beeltenis, portret; afbeeldsel,
paper, 12 yards; she is a nice md(of
(tooii)beeld ; schilderkunst ; the ms, de
bioscoop ; be very much in the cv, goods), S een aardige (lekhere) meld;
by the md, bij het stuic, op stuk ; in
F de man (held of heldin) van den dag
aan stukken, stuk ; they are of a cv,
zijn ; not in the (N.), niet in zijn omzij
zijn alle van een en dezelide soort,
geving passend; niet geplaatst (bij races);
with); of one
come into the cd, geplaatst worded van hetzelfde slag (als be
on the md,
(a)
c.J, uit een stuk;
(bij races); be (a little) out of the
op stuk werken; come (go) to c,s,
niet in zijn omgeving passer; vt
stuk
gaan,
in
stukken
breken
; het af(af)schilderen, afbeelden ; mi to oneself,
zeggen, fiasco maker ; zich niet Langer
zich voorstellen.
lappet],
ver.
vt
picture-book [piktSa-buk] prentenboek. goed kunnen 'louden;
picture-card LpiktSa-kad] pop (in 't stellen, samenvoegen ; aaneenhechten,
verbindent; cd in, invoegen; cd out,
kaartspel).
picture-gallery [piktSa-galari] schilde- aanvullen, bijwerken ; cd together,
samenlappen, aaneenflansei0; c ■-, up,
rijzaal, museum van schilderijen.
•
picture hat [piktSa hat] groote dames een lap zetten op, verstellen.
[pismil] ad bij stukken en
piecemeal
Gainsborough of Retnbrandthoed.
picture-house [piktSa-bans] bioscoop. brokken, bij gedeelten (ook by md); als
picture-like [pi k tSa- laik] a Is een schil- aj (uit stuk ken en brokken) same ngelapt,
niet uit een stuk.
derij.
picture-palace [piktia-palis] bioscoop. piece-work [pis-wok] stukwerk.
[pai-krvst] pasteikorst.
piecrust
[piktSa-plei]
filmdrama.
picture-play
pied [paid] bont, gevlekt, gespikkeld.
picture-postcard [piktSa-poustlad]
[pidmant] Piedmont.
Piedmont
prentbriefkaart.
picture-prose [piktSa-prouz] woord- Piedmontese [pidinantiz] Piedinontees(cli).
schildering.
picturesque [piktSaresk] schilderachtig. pie-powder [pai-pauda] &;;;;;a markt•
picture-theatre [piktSa-piata] bioscoop. rechtbank.
picture-writing [pik tfa.raittri] beeld- pier [pia] brugpijler ; steenen beer ;
havendam; pier ; penant.
schrift.
Liggett'.
piddle[pid'1] (in de kindertaal) waterer, pierage [pirid3]doorboren
2, doorstekett ;
pipi doer ; ketitelen, prutsen, beuzelen; pierce [pigs] vt
op(en)-,
doorsteken
; doordringen,doorkieskauwen.
snijden;
door...
heendringen,(zich
baan)
beuzelaar,
keutelaar,
sb
piddler [pidla]
breken door ; doorgronden; vi binnenprutser, kieskattwer.
doordringen
(tot
to);
into);
dringen
(in
pidgin [pid3in] Pidgin-Engelsch.
zich een weg batten (door through);
,pie [pat] sb taart, paste* go to
vender
doordringen.
fall into c%), iii pastel vallen ; to 't water cs, through,
Nallen. piercer [piasa] (groote) boor; priem.
-pie [pai] sb gfa, cluster.
:
piercingly) LInasityli)] doordringend.
3 p1e [pai] sb El 11 12 anna.
pier-glass [pia-glas] penantspiegel.
boot;
geschalceerd;
aj
piebald [paibold]
gematigd (in de politick); sb S gema- Pierian [pai-i•ian, pai-Brian] Muzen...
pier-table [pia-teibl] console, penanttilde, centruntspartijman.
tafel.
piece [pis] sb statue ; stuk (geschut);
eind, lap; mis, S duiten ; a (,), per stuk, pietist [paiatist] Duitsche Pietist (1670),
kwezelaar.
een
raid
;
acv
acv
of
advice,
ieder ;
boterhain; piety [paiati] vrownheid, pieteit, kinof broad and butter,
a (-%, of consolation, een troost ; a cv deriijke liefde.
of eight, een reaal van achten ; a cd piffle [pill] S vi keutelen; wauwelen ;
of folly, een dwaze daad; a v of good sb islets.
fortune, een geluk(je), een buitenkansje; Palter [Oita] X soldaat van de PunForce. •
a N of impudence, een brutaal stukje, jab Frontier
keutelaar; wauwelkous.
een staaltje van onbeschaaindheid ; a c, piffler [pifla] S
of intelligence (news), een nieuwtje; pig [pig] sb varkeu(svleesch); big;
give a man a c■-, of one's mind, eens stneerlap; stuipekop, mispunt; S slaapzeggen waar 't op staat, eens, flint( de kauteraad (v. student); zetter; drukker ;

pigeon
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pillarist

gieteling; klomp rttw' ijzer of lood ; piked [paikt] puntig
partje (v. sinaasappei); bring one's pike-dog [paik•dog] )46. hondshaai.
c■ds to a fine (pretty) market, van pikeman [paiktnan]piekenier=tolgaareen kouwe kermis thuiskomen; have
der.
brought one's c•-ds to the wrong pikestaff [paikstaf] piekstok, lansstok;
market, aan 't verkeerde kantoor zijn ;
call a
a md, het kind bij zijn naam
buy a (N., in a poke, een lcat in de zak;
noemen ; as plain as a mo, zoo klaar
vi (biggen) werpen, biggen; (samen)•
als een klontje.
hokken (oolc mdit); zie ook pig's.
pilaster [pilasta] pilaster.
pigeon [pid3an] sb duif; sill ; vt pluk- Pilate [pailat] Pilatus.
ken (bij 't spel).
Pilch [AIS] (weg)kapen, ontfutselen.
pigeon-breast[pid3an-brest]kippeborst; pilchfird [pi ItSad] *415. pelser,stroomlittg
cued, met eel] kippeborst.
(soort van sardientje).
pigeon-English
zie pid- pile [pail sb hoop, stapel ; X rotte (gegin.
weren);
element; brandstapel; gepigeon-fancier [pidgan•fansia] duiven- bouw ; hoop geld, fortuin; (hei)paal;
melker.
pluis, nop van lalcen enz.• aatnbei;
pigeon-hole [pid3an-houl] sb gat in
((cross or
Janis of munt;cvs,aami
een duiventil, duivengat; loket, hokje,
beien; he made his cv , hij maakte forvakje ; vt in een vakje leggen; opberthin; vt aan hoopen of rotten zetten;
gen; order 't loodje leggen, ter griffie
stapelen, ophoopen; heien; efe., on (up),
deponeeren; goed in zijn geheugen opstapelen, optassen; c ■-, on (up) the
prenten•
agony, zijn lezers (of hoorders) teen
pigeon-house [pid3an-haws] duiventil. enlcel detail spare!' ; cv it on, teL er
pigeon-livered [pid3an-livad] zacht.
dilc opleggen, overdrijven.
pigeon-loft [pid3an-loft] duivenslag.
',Heated [paili-eitid] 91t. behuifd.
pigeon-pair [picl3an•pea] een jongen en pile-driver [pail-draiva] heiblok, heimaeen meisje (bij tweelinggeboorte).
chine.
pigeonry [pid3anri] duivenhok.
pile-work [pail-w61c] paalwerlc.
pig-eyed [pig aid]met varkensoogjes. pilewort [pailwot]
speenkruid.
piggery [pigari] zwijnenstar; varkens- pilfer ['Alfa] kapen, ontfutselen.
1<01 ; zwijnerij.
pilferer [pilfara] gapper, dief.
piggish [pigiS] varkensachtig, veil, vies. E pil-garlick [pilgalilc] kaalhoofd ; kaalpiggy (wiggy)
(wigi)] F huts: var- kop; arme drommel.
kentje.
pilgrim [pilgrim] sb pelgrim ; vi ter
pig-headed [pig-hedid] (dwars)lcoppig, bedevaart trelcken.
eigenwijs•
pilgrimage [pilgrimid3] sb bedevaart,
®pight [gait] maakte.
pelgrinistocht; vi ter bedevaart trekken.
pig-iron [pig-aian] ruw ijzer.
piliferous [pailifaras]
behaard.
pigment [pigmant] pigment, Heim, verf- pil Horn] [pailifQm]
haarachtig.
stof.
[pil] sb pit ; bittere pil ;1 tennisbal; S
pigmy [pigmi] sb dwerg; als aj dwerg- Icanonskogel; militaire dokter • blue r,s,
achtig, ciwergen...
S blame boonen; play cvs , S biljarten ;
pignut [pignvt] aardaker.
vt pillen ingeven ; 5 deballotteeren.
pig-skin [pig-skin] varlcenslinid; S zadel;
[p1!] vt plunderen, berooven ; zie
sp voetbal.
ook peel.
pig-sticker [pig-stika] jager op Wilde pillage [pilid3] sb plundering, roof; vt
zwijnen; X S sabel.
(ttit)plunderen.
pig-sty [pig•stai] varlcenskot, varkens- pillager [pilid3a] plunderaar.
hoc; S drukkerij.
pillar [p11.9] pilaar, pijler;zttil; slut, Stijl ;
pig's whisper [pigz-wispa] zacht ge- the (-,s of the faith, of society,
fluister; in a rv, in een onnnezien.
steunpilaren; driven from mi to post,
pigtail [pig-teil] varkenstaart; (ineis•
van Pontius naar Pilatus, van 't kastje
jes)vlecitt; staartpruik ; staart (v. Chinaar den intim . gezonden.
'zees tot 1912); Chinees.
pillar-box [pila.boks] (minds, alleenpigwash Epigwon (varkens)spoeline, staaude) brievenbus.
slobber!,.
pillared [pilad] door plate gedragen,
pike [paik] piek, spies, pin,gaffel,vork;
door zuilen ondersteund.
f Whom; *Imp snoek.
pillarist [pilarist] pilaarheilige.
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pinetum

pillau, pilau [pile)] El rijst met kerrie i waagd; vt vastspelden, in-, opsluiten; cv
one against the wall, (tegen den
in schapevet gekookt.
pill-box [pit-bolts] pillendoos ; 1 dok- muur) vastzetten; ma, one's faith on...,
al le vertrouwen hebben (stet len) in, verters-coupe; preekstoel; F popperig huisje,
poppenhuisje ; cvcap, (vroegere) ronde trouwen op; cv one down, op den
grond !louden; s, one down to hi.;
soldatenmuts.
pillion [piljan] i:ZA zadelkussen ; promise, aan zijn belofte gebonden
vrouwenzadel.

pillory [pilari] sb kaak, schandpaal;
to profit( staan
stand in (on) the

!louden ; cv up, dicht-, vastsretden; opsluiten.

pinafore [pings:p] voot-,• . ,eldertje, kin-

(voor schande); vt aan de kaak zetten, derboezelaar.
pinaster [painasta] zee-den.
op de kaak stellen 9-.
pin-basket [pi ► l-bilslcit] nestkuiken (I oatste kind).
cv, zich op iets beslapen ; vt op een kiss- pin-case [pin-keis1 sreldenkoker.
sets leggen; met kussens ondersteunen. pincers [pinsaz] nijptang, (ook pair
of c,); scltaar
kreeft, &).
pillow-case [pitou-keis] kussensloop.
kneep; klem; 't nijpen,
pillow-lace [pilou-leis] Iclop-,knuppel- pinch [pint]
nijpende flood; prise, snuifje ; at a cv,
'cant.
in geval van stood, desnoods; vt lcnijpillow-muff [pitou-Invf] platte mof.
pena, knellen, drukken, pijn doers; op
kussensloop.
pillow-slip
pilvaren.
elkaar klemmen, dichtknijpen ; beknibpillwort [pilwnt]
belen, !Ionizer laten lijden ; S op den
§pilose [pailons] behaard; langharig.
§pilosity [pailositi] behaardheid, harig- kop tikken ; lcnippen (een dief); be c.ded,
het Met ruim hebben ; be cued for...,
heid.
pilot [pailat] sb loods, gids ; vt loodsen, krap aan zijn met...; cv one in (of,
sturen ; tot gids dienen; cv into port, for) food, krap toemeten; cv oneself,
zich bekrimpen, zich het noodigste outde haven binnenloodsen.
zeggen ; mh, oneself of..., zich spenen
pilotage [pailatid3] loodsgetd ; het
zich... ontzeggeu; she eves herloodswezen.
pilot-balloon [pailat-batillf] proefbal- self in, zij pent zich in ; vi& va knijpen,
knellen, zich bekrimpen, krom liggen ;
Ion.
knijperig zijn.
pilot-boat [pailat-bout] loodsboot.
pilot-bread [pailat-bred] F scheepsbe- pinchbeck [pinS-beklsb pinsbek; ajon.
edit, namaak...
schuit.
pilot-engine [pailat-end3in] hulploco- pincher [pinta] nijper; Icnijper, vrek,
gierigaard.
motief.
pilot-fish [pailat-fit]*.eso loodsmamietje. pinch -fist DinS-fistipinchpenny [pinS[pailat-d3alcit]
zie
peapeni] Icnijper, knar, vrek, duitendief.
pilot-jacket
pin-cushion [pin-kufan] speldenkussen.
jacket.
pilous [pallas] zie pilose.
Pindar [pinda] Pindarus.
Pindaric [pindarik] aj Pindarisch; sb
pilule [piljul] pilletje.
Pindarische ode.
pimento [pimentou] nagelbollen, piment.
pindrop [pindrop] in : acv silence,
pimp [pimp] sbkoppelaar; vi koppelen. zoo stil dat men een speld kan hooren
guichelheil.
vallett.
Pimpernel [pinipanel]
1. pijn(bootn), grove
pimping [pitnpill] klein, gering, nietig; !pine [pain] sb
sukkelig.
den ; pijnappel; 2. ananas.
2 pine [pain] vt lcwijnen, versmachten .
pimple [pimp't puisi, blaasje.
pimpled [pimpld] puistig, vol puisten. cv after (for) hunkeren of versmachten
pin [pin] sb speld; pill pen, tap, nagel, naar;rvaway,wegkwijnew,c , to death,
drevel; tuns; schroef ; rolhout ; vlek zich dood treuren, zich verkniezen.
F onderdatien : beetle!' ; pineal [plural] in: cv gland, pijnappel(op 't oog);
N.'s and needles, het „slope!'" van ledematen; I do not care a c, for it, ik pine-apple [pain-ap'1] ananas.
geef er gee!' steel: om; be in a merry pine-cone [pain-lcoun] pijnappel.
vroolijk zijil ; there is not a cv pinery [painari] ttaaldbosch ; ananasto choose between them, het is lood aanplant.
om oud Ozer, ze zijn aan elkander ge- pinetum [painitam] naaldbosch.
fngelselt,
3Z

pillow [pilots] sb oorkussen ; 45Z■ kussen ;
take counsel of, consult with one's

pine-tree
;)ire-tree [pain-tri] pijn(boom).
nin-fire [pin-faia] X naaldontsteker.
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pipe [paip] sb pijpi, buis ; fluit(je); gefluit ; (fluit)signaal ; luchtpijp; stem(ge-

luid); a m.-, of wine, 105 gallons ; the
pinfold [pinfould] schuthok,
cvs, de doedelzak ; put that in your
pinguin [pitlwin] wilde ananas.
ping-pong[ pill-poll] sb ping-pong, ta- c,-, (and smoke it), F die kun je in je
zak stelcen ; put one's c■-, out, F iemand
feltennis; vt pingpongen.
de loef afstelcen ; de pen op den news
pinion [pitijan]sb tipvleugel ; OvIeugel,

wick ; vlerk 11 e5Z rondsel ; vt kortwiekent!;
zetten; den mond snoeren, wel klein
krijgen ; vt pijpen, fluiten.
vastbinden (de amen), de armboeien
pipe-clay [paip-klei] pijpaarde.
aanleggen, boeien.
pink [pit3lc] sb ailjelier ; rose(kleur), pipe-fish [paip-fiS] *.gis. naaldvisch.
roserood; (roode) vossenjager(sjas); *asis. pipe-light [paip-lait] fidibus.
zie minnow & samlet ; the m■ (and piper [paipa] Huller, speelinan ; doedelpride) of, het non plus ultra van, de zakblazer; lokhond ; jonge dull; naald•
bloem der...; he was in the (very) visch ; the pied c, of Hamelin, de
N., (of condition), in uitstekende con- rattenvanger van H.; who is to pay
ditie ; aj rose(kleurig) ; the Pink One
the m.,, wie zal dat (het gelag) betalen ?
('Un) de (op rosepapier gedrukte)Sport- pipe-rack [paip-rak] pijpenstander.
pipe-tree [paip tri] A boerenjasmijn.
Times.
pink [piglc] sb (2: pink.
' pink
pipette [pipet] pipet(buis).
';pink [milk] vi doorboren ; doorsteken, pipe-vine [paip-vain] A Moffenpijp.
een por geven, porren, prikken; op- piping [paipiq] aj pijpend,fluitend enz.:„
sieren.
the c, time(s) of peace, de gulden
pink-eye [pirkkai] soort van aardappel. vrededagen ; cv-hot, kokend beet ; heel
van de pan.
Pin-money [pin-invni] speldengeld.
pinnace ['Anis] 0 pinas (sloep).
pipistrel(le)Epipistreljdwergvleerinuis.
pinnacle [pinak'l] sb torentje; tinne; top; pipit [pipit] , boompieper.
ioppunt, hoogtepunt ; vt van torentjes pipkin [piplcin j pannetje.
voorzien ; torenhoog verheffen, doen ver- pippin [pipin] pippeling.
rijzen.
pip-squeak [pip-slcwik] X S zie coal§Pinnate [pinat] vleugelvormig, eve- ± box.
derd.
piquancy [pikansi] het pikantea.
pinner [phia] speldeninaker ; strook.
piquant [pikant] pikanta.
pinnock [pinalc] prov meesje.
pique [pik] sb pik, wrok ; in a fit of
pinny [pini] F zie pinafore.
c.,, in een spijtige bui ; vt kreuken;
pin-prick [pin-prilc] speldeprilc 2.
priklcelen, gaande makes ; be mid,oolc
pin-setter [pin-seta] kegeljongen.
gepiqueerd of geraalct zijii ; vr ,,, onepint [paint] pint 11 1/.3 gallon, 0.563 L.
self on, zich nog at wat later voorpintado [pintadon]iftpoelpetaat,parel- piquet [pipet] piketspel.
[staan op.
toe ►
piracy [pairasi] zeerooverij; het nadruk,
pintail [pinteil] 29, pijlstaart, langlials. ken van bock werken.
pintle [pint'!] pintietje ; bout; vinger- pirate [pairit] sb zeeroover; roofschip;
ling.
nadrukker ; vi zeerooverij plegen; vt
pin-worm [pin-wiAn] aarsmade.
rooven ; nadrukken.
piny [paini] pijnboom...; met pijnboomen piratical [pairatilcal] zeeroovend ; (zee)beplant.
roovers...; (%) printing, nadruk.
pioneer [paiatia] sbscliansgraver; pio- pirogue [piroug] 0 kano, prauwtje.
aier ,2 , baanbreker, voortrelcker, wegbe- piscary [piskari] vischreclit.
reider; vt baanbrekersweric verrichten ; ; §piscatory [piskatari] visch...,visschers...
pionierswerk does voor, den weg be- ' §piscivorous [pisivaras] vischetend.
reicien voor, het eerst aanpakken, in- , pile [pizei] pise.
voereit of beginners met lets.
I Pisgah [pizga] B Pisga; get a c..,
pious [pains] godyruchtig, vroom; vol I glance (prospect, view) of.,., het
pieteit.
1Beloofde Land van verre zien.
'Pit) [pip] sb oog (in het spel) II pit (van ' pish [Pin aj ba,foei !: vi ba, foei zeggen,
appel enz.) II pip (vogelziekte).
I pismire [pizinaia] mier.
" p ip [pip] vipiepen 11 vt F deballotteeren ; ' piss [pis] sb I pis; vi pisses ; vt bepissen.
X rake (met een lcogel).
pistachio [pisteiSion, pistaSou] pistapipage [paipid3] (petroleum)leiding. I cheroot, pimpernoot,
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pistil [pistil] A stamper.
well till it collies home broken at
last, de kruik gaat zoo tang te water
pistillate [pistilat]
een stamper betot zij breekt.
zittend.
pistol [pistol] sb pistool ; revolver ; vt pitcher-plant [pitSa•plant] A beker,
plant.
neerschieten net een pistool.
pistol-case [pistal-keis] pistoolholster. , pitch-farthing [piti-faairi] lcuiltjesspel
net centen.
pistole [pistottl]
pistool
sche munt van 10.30 gld., later minder). pitchfork [pitSfOk] sb hooivork ; vt met
een hooivork toe werpen ; fig met gepiston [piston] (poinp)zuiger ; klep, ven•
weld in een baantje stopped of schoppen.
tiel.
piston-clearance [pistan•Iclirans] 4R, pitching [pitSitl] aj bellend; sb het
vrijslag.
stampen (v. e. schip); belling.
piston-rod [pistan•rod] 5 staugzniger. pitch-pine [pitS-pain] pitchpine(hout)
piston-stroke [pistan-stroulc] 4yZ, zitiger- pitch-pipe [piti-paip] j steintluitje.
si ag.
pitchy [pitSi] pilcachtig; bepekt; pik•
piston-valve[pistati-vale]zttigerklep,
zwart, stikdonker.
bosschuif.
pit-coal [pit-bout] steenkool.
pit [pit] sb (lcolen)put, mijtischacht; piteous [pitias] jamtnerlijic , erbarinelijk,
putje,holte,lcuil, latiltje ; diepte; B graf;
cleerlijk;
arinzalig, miserabel,
hanemat ; parterre (in een schouwburg); pitfall [pit f 61] valluik ; valstrik, verlok•
Am pit (v. vrucht) ; the bottomless co),
king, gevaar.
de (afgrond der) bet ; vt uitgraven ; in- pith [pip] pit, kern ; (rugge)inerg ; kracht,
kuilen ; cv cocks (dogs) against each
sterkte ; of c, and moment, SH van
other, tegen elkaar laten vechten; cv
groot belang, van groote beteekettis.
oneself against, den strijd aanbinden §pithecoicl [piNkoid] aapachtig.
inet; c■ited with the small-pox, van pithiness [pij)inis] pittigheid, kernach.
de pokken geschonden, pokdalig.
tigheid, kracht.
pit(a)pat [pit(a)pat] tiktalc; trip trap; pithless [piPlis] zonder pit 2, krachtehis heart went cv,zijn hart ging tiktak.
loos, zonder gear of fleur.
tpitch [pitS] sbpilc i pek ; vt (be)pekken ; pithy [pij7i] pittig, kernachtig, krachtig.
pitiable [pitiabl] deerniswaardig, jamc•ied garland, pekkrans.
2 pitch [pitS] sb hoogte 2 ; trap, graad;
merlijk.
toppunt; belling, schuinte; p toon- pitiful [pitiful] medelijdend; deernis(hoogte);
wekkend, treurig, arinzalig, erbarmelijk,
spoed (v. schroef), steek
't stampen
(v. schuine paten enz.);
miserabel.
(v. •schip); sp wore; S standplaats, pitiless [pitilis] meedoogenloos, onbarmhartig, geen medelijden ketmend.
„standje” (v. straatventers enz.); vischplaats; vt vastmaken (in den grond); pitman [pitman] putman ; onderinan bij
opstellen, opslaan,opzetten (sea tent enz.);
het houtzagen of mijnwerk ; Am verbinbeleggen (met steenen); uitstallen (wa•
dingsstang.
red); p aangeven (den toon); gooien, pit-saw [pit-so] kraanzaag.
keilen; a c■-,ed battle, een geregelde pittance [pitans] portie eten (in kloos-,
ters); liefdadigheidsgift; schrale portie, veldsag,;
cv one's expectations high
(low), spannen; cv a yarn, S een boom klein deel ; a mere cv, bedroelcl beetje
opzetten, een verhaal doen; cv it, P op- pitted [pitid] tact putten of kuiltjes:
snijden ; vi neerstrijken; neerkomen;
polcdalig.
tuimelen, vallen;
stampen (v.schip); Pittite [pitait] aanhanger van Pitt.
gooien; Clcampeeren; cv in, toeslaan; pittite [pitait] i parterre-bezoeker.
hem van katoen geven; mi into one, pituitary [pitjaitari], pituitous [pitjaitas] slijniafscheidend, slijmig, slijin...
er op los gaan (slaan)`; te lijf gaan;
c%) on, zijn keus laten vallen op; (%, pity [piti] sb medelijden () deernis:
het is
upon the word, op het woord lcomen. md!, jammer!; it is a (great)
pitch-dark [pits-dale] pikdonker.
(erg) jammer ; more's the cv, des te
pitcher [pitSa] kruik, waterkruik, kan;
erger, seat nog erger is; for c,'s sake,.
for
Am lainpetkan 11 soort van breekijzer, om Godswil, in Godsnaam; in
houweel; werper; straatventer (met vaste
(of, to), nit medelijden voor; a smile
plaats): 0 erg stampend schip ; little
of cv , een medelijdend lachje ; take s.
on, medelijden hebben met ; vt inedc.
c..,s have long ears, Heine potjes hebben ook ooren ; the c, goes to the
lijden hebben met, beklagen; you.
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looks don't cv you, F men zou '1 je plagiarism[pleid3ioriz'm]letterdieverij,
niet aanzeggen; he is to be pitied, liij
plagiaat.
is te beklagen; vi medelijden toonen.
plagiarist [pleid3iarist] letterdief, napivot [pivat] sb
; tap ; X man aan schrijver.
de spit ; vt (om een spil) doer draaien; plagiarize [pleid3iaraiz] vi plagieeren,
• vi draaien (om upon)`.
naschrijven; vi & va plagieeren, letterpix [piles] zie pyx.
dieverij plegen.
pixy [piksi] tooverfee.
plagiary [pleid3iari] letterdief, naschriipizzle [piz'i] bullepees, pezerik.
ver; letterdieverij, naschrijverij.
placability [Wei-, plakabiliti] verzoen. plague [pleig] sb pest, pestilentie; F
lijkheid, vergevensgezindheid,
plaag; a cv upon him ! de drommel
placable [plei-, plalcabl] verzoenlijk, hale hem !; vt met rampen of plagen be.
vergevensgezind.
zoelcen; F pesten, kwellen.
placard [plakad, plakad] sb plakkaat, plaguesome [pleigsam] lastig, k welaanplakbiljet; vi aanplakken, (door plalend.
katen) bekend maker'.
plague-sore [pleig•sp] pestbuil.
placate [plalceit, pleilceit, plakeit] ver- plague-spot [pleig-spot] pesthaard.
zoenen, bevredigen, gunstig stemmen. plaguy [pleigi] F vervloekt, pesterig;
place . [pleis] sb plaatse, pick ; positie,
verduiveld, dondersch.
post, ambt; competentie ; decimaal ; Sc plaice [pleis] *01. schol.
lcasteel, slot; change m/s, van plaats plaid [pleid, Wad] plaid, Schotsche onl
verwisseleu; find cv , een plaats(je)
slagdoelc; reisdeken.
vinden ; zich een plaats gegund zien ; tplain [piehl] aj vlalc, effen; eenvoudig ;
give c, to, nit den weg gaan,(wijlcen) onopgesmulct, ongelcunsteld; ongeli•
voor, plaats maken voor; know one's
nieerd, ongekleurd ; niet mooi ;
weten waar men staau moet; take
daagsch, leelijk ; openhartig, rondbor•
plaatshebben, plaatsgrijpen ; effect
stig ; klaar, duidelijk: a c, ring, een
hebben ; take the m.) of, de plaats vergladde ring; c, sailing, wat zonder
vullen van; take your co,s, neemt uw
moeite of als van een leien dakje gaat;
plaatseu in; a (one's)c, in the sun,zijn
it was not all r, sailing, het ging
plaats(je) in de zon; a cvof worship, een
allemaal zoo glad tiiet; c, sodawater,
bedehuis ; at (in) this m.), te dezer stede ;
soda water zonder lets erin; the c, truth,
i n cv , op zijn (hun) plaats; in another
de zuivere waarheid;
words, in
cv, elders (in een bock); in tel Lager- roads woorden ; as isinc, c,
from, zooals
huis; in the first
ook eerstens;
(duidelijk) blijkt nit ; asc, as day, as
in the second cv , ook tweedens ; in the nose in your face, ascv as way
m's, bier en clan; out of (.., ,buiten be.
to parish-church, (uaarSH) zoo voor
trekking; niet op zijn plaats ,; it would
de hand liggend als !Haar ntogelijk is,
be out of c, to.. het is bier niet de zoo duidelijk als wat ; zoo klaar als
plaats
vt plaatsene,zetten stellen.
een klontje; ad duidelijk; sb vlakte • vt
placeeren, te pas brengen, aan den man
(effenen, gelijk inalcen.
brengen; (op interest) uitzetten;„thuis. 2 plain [pleb]] vi C)jamineren, Hagen.
brengen ; cv on service, g in de vaart plainchant [plein.tSatit] zie
plain.
brengen; be mdd, Sp geplaatst zijn (tot
song.
de eerste 3 bellooren).
plain-clothes [plein•Iclouz] (in) burgerplace . hunter[pleis.hvnta]atnbtenjager,
Icleeren.
baantjesgast.
plain-dealing [plein•dilit3] aj oprecht,
placeman [pleistnan] regeeringunste•
eerlijk ; sb oprechtheid, eerlijklieid.
(uit partijzucht aangesteld).
plainly [pleittli] duidelijk, ronduit,roncl•
placenta [plasenta] moederkoek, nage- borstig; eenvoudig,
heel gewoon.
boorte;
zaadkoek•
plainness [pleiunis] vlalcheid, enz., zie
placer[pleisa]goudinijn;goudwasscherij;
plain
fig gondmijn•
plainsman [pleinzman] vlaktebewoner.
placid[plasid] onbewogen,rustig, vreed• plain-song [plein sog] koraalgezang.
[plein-spoukan] openhar.
placidity [plasiditi] onbewogenheid, plain-spoken
tig, rond(borstig).
vreedzaatitheid, rustigheid; rust.
plaint [pleint] klaagtoon, Iclaagzang,
placket [plakit] (inz. in een vrouwen•
klacht; jar aanklacht.
rok) split in een rok ; zak; S vrouw.
plaintiff Epleintifj jur Hager, eischer,

plaintive
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plaintive
g... e [pleintiv] klagend, klaaglijk, ! posteeren (een spion); S verbergen (gef stolen goedereti); begraven; c, oneself,
plain-work [plein-wbk] nuttige hand- zich opstellen ; c, out, uit-,verplanten.
werIcen ; viak metselwerlc,
Plantagenet [plantad3anat] Plantageplait [pleit] sb vouw, plooi, plissé; net.
vlecht ; vt vouwen, Woolen, plisseeren, plantain [plantin] A weegbree Ii pisang.
vlechten.
plantation [planteiSan] (be)planting;
plan [plan] sb plans, ontwerp, schets, plantage; vollcsplanting, kolonie; plantteelcening; the better (best):, is to..., 1 soen.
bet beste is...; the bests'. tom, de beste planter [planta, plants] planters.
methode (tnanier) om...; our only c, is ; plantigrade [plantigreid] 44 zoolganto..., het eenigste wat wij doen kunnen
ger.
is...; on a novelm,,volgens een nietiwe plant-louse [plant-lasts] bladluis.
methode; vt een plan 'oaken van; ont- plap [plap] kletterend neerkwakIcen.
werpen (ook c, out); inrichten,beden- plaque [plak] geemailleerd bord; ster
ken; planner maker voor.

planchet [planyit] muntplaatje.
1 plane [Wein] sb plataan of plataanbootn,
-plane [plein] sb schaaf ; vt schaven;
c, away (down), of-, wegschaven ; c,
the way, (den weg effenen.

(van een ridderorde).

plash [play] plassen ; sb (ge)plas ; zie
i ook pleach.
plashy [playi] vol plassen.
1 plaster [plasta] sb pleister, pleisterkalk;
c, of Paris, gebrande gips; alsaj gip-

'plane [plein] aj vlak; sb (plat) vlak;
sett ; vt een pleister leggen op; pleisteplan, niveau.
rest; bepleisteren; F honing oin dell
planet [planit] planeetC II kazuifel.
mond sineren, lekkermaken; X S bePlane-table [plein-teibl] sb meettafel ;
schieten.
vt met de neettafel meten.
plasterer [plastara] pleisteraar, stuka.
planetary [planitari] van de planeten, door, pleisterwerker.
planeet..., dwalend ; c, system, pia. plastic [plastics] plastisch, vormencl,
neten-, zonnestelsel.
beeldend; c, art, plastiek; c, clay,
plane-tree [plein-tri] plataanboont.
pottebakkersklei.
planet-struck [plaiiit-strvIc] verdord; plastron [plastron] borstplaat (aan harverbijsterd.
nas); borstlap, stootlap; plastron.
plangent[pland3ant]luidklinkend,Iclot. plat [plat] stuk groiid, lapje; zie ook
send.
p lot.
planimetry [planimatri] planimetrie, plate [Welt] sb naambord, plaats; bord;
vlaklce meetkunde.
schaal (voor collecte) ; (barbiers)belchen;
planlsh [planiy] glad maken, polijsten ; vaatwerk ; good- of zilverwerlc; tafelzil.
planeeren, pletten (nietaal)
ver; liarnas ; prijs (bij wedrennen); vt
planisphere [planisfia] planisfeer, he. met metaalplaten bekleeden, van nummei. of wereldkaart met twee half.
merplaatjes voorzien; pantseren; pleeten;
ron den.
verzilveren; c■id candlestick, pleeten
plank [plat31c] sb dikke plank ; punt van kandelaar ; c•id frigate, pantserfregat;
een politiek programma, verkiezingsleus;
msd ware, pleet.
make one walk the cv, iemand de plateau [Walcott] tafelland; presenteer•
voeten spoelen ; vt beplanken, bevloeren ;
blad ; Platte dameshoed
C., down, S neerleggen, opdokken.
plate-glass [pleit-glas] spiegelgias,
plank-bed [plat3k-bed] brits.
plate-layer [pleit-leia] raillegger (bij
piano [pleitiou], ;v.-concave [-Icon- spoorweg).
keiv] plat-hol.
platen [platan] degel, druktafel.
piano-convex [pleinou-konveks] plat- plater [pleita] pletter; pleetliandelaar;
bol.
S renpaard.
plant [plant, plant] sb plant, gewas; plate-shears [pleit.Siaz] blikscliaar.
spruit ; planting; ' R4 installatie ; inven- platform [platf9m] plan; platte grond;
tarts, bedrijfsmaterieel; S plan, door- perron; terras; balkon (van tram); pogestoken kaart; S standplaats (v. ven- 1 litielc program (eerier partij); that's
ter), „standje" ; S buit ; C voetzool ; vt I my r,,, F dat is mijn standpwit, opiiiie,
plauten, beplanten ; aanleggen ; opstel- °vatting,
lea (gescliut); vestige!' (eel! kolonie) ; platform-balance [platfpin-balans]
aan-, toebrengen (een slag); plaatsen,
weeg bun.
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platform-steps [platfQm-steps] trap ladder.

platitude [platitjud] banaliteit, genieenplaats.

platinum [platinam] platina.
Plato [pleitou] Plato.
Platonic [platonik] Platonisch 2 .
platoon [platiln] X peloton (in Engeland 1 /4 compagnie).

platter [plata] platte schotel.
plaudit [plodit] gejuich van bijval, toejuiching ; the c,s, ook : het applaus.
plausibility [plozibiliti] aannetnelijIcheici enz.
aannemelijk; saiigenaam (in den omgang), net; that's a
c, argument, dat last zich wel hooren ;
c, manners, innemende (nette) maniere ti.

play [plei]

vi spelene; speling of speelruitnte liebben; c , or pay, betalen
moet je of je meedoet of niet ; pompen
of verzuipeu ; will you c, for me?,
ook : wil a mij accompagneeren ?; it is
for you to c,, ook : gij moet uitkomen ;
vt spelen (op), bespelett ; uitspelen (een
kaart); laten spelen (ook van lcanonnen);
late!' uitspartelen (eett visch); c , booty,
order 6611 hoedje spelen; c, one's cards
well, zijn troeven goed plaatsent 2 ; gelulckig kolven ; c, the deaf man, den
doove spelen, zich Oostindisch doof
'louden ; c, the game, eerlijk spel
spelen ; c, it (low) on one, S een
schandelijk spel met iemand spelen; c,
a good knife and fork, flink kunnen
eten ; c the line, vieren en halen ;
one false, oneerlijk spel met iemand
spelen ; cv a good stick, goed kunnen
batonneeren; ce, truant, spijbelen ; G.9 c,
about, rouddartelen; a smile cued
about (on) his lips, speelde hem out
de lippen ; :N., along, (laten) spelen fangs
(v. licht); c, at blindman's buff (marbles), verstoppertje spelen ; knikkeren ;
c, at fighting, niet serieus vechten,
voor de lens vechten ; two can c, at
that, dat kan een ander (ilc) oolc, man lietie; c, down on one, S een schandelijk
spel met iemand spelen; mdforsafety,
op goed of spelen 2'; c, the congrega•
tion in, het binnetilcomen der k erkga
gers met orgelspel vergezellen ; spelen
terwijI de kerkgangers binnen stroomen;
c, oneself in, een stulc instudeere ►
(inspelen); r, into one's hands, in
ientands kaart spelen ; r‘../ off, zich inaar
zoo !louden ; c, off one's charms,
pronken of te koop loopen net; c, off

play-goer

on a girl, een meisje wat wijs makers
of bedrie,gen ; c, them off against
each other, den een tegen den ander
uitspelen; c, off a trick (up)on one,
ientand een poets bakken ; c, on, spelen
op, bespelen been instrument); (laten)
spelen op (v. kanonnen of licht) ; c , on
(oolt upon) a person's credulity,
iemands lichtgeloovigheid exploiteeren;
mo a joke (prank, trick)(up)on one,
iemand een poets 1:o:ticket); c.. out, (nit)spelen (een rol); cued out, „op", foutu ;
ook vieux jeu; c, the congregation
out, het ttitgaan der Icerk met orgelspel
vergezellen, spelen terwijI de gemeente
de kerk verlaat ; c' out one's passage,
met spelen ziju overtochtskosten goed
makers; c, over, spelen over (v. licht);
c, a melody over, een wijsje doorspelen; c, up, uitspelen; beginnen
te spelen ; c, up to one, waardig ter
zijde staan (op het tooneel) ; bij iemand
een wit voetje zien te krijgen, iemand
lekkermaken of flilcflooien; c, upon
the square, eerlijic spel spelen; c,
upon words, woordspelingen inalcen ;
c, with, spelen met2 ; sO spel, spespeelruimte ; (tooneel)stuk ; c, of
colours, kleurenspel; c, of features,
mitniek ; N of words, spelen net woorden, woordenspel; r, on words, woordspeling ; give full r, to, vrij spel laten,
de vrije hand of den vrijen loop laten,
den teugel vieren ; make (capital),,,
zich flick weren, hem van katoen geven ;
be at c,, aau 't spelen zijn, spelene;
springen (v. fontein); at the
in de
komedie; in cv , voor de aardigheid ;
be in c,, aan stool zijn (bij het biljar•
ten); be in full c%), in voile werking
zijti ; hold (keep) in r,, aatt den gang
of bezig !louden; call into ce.), aanwenden (v. invloed enz.); come into c,,
erbij in het spel 'cornett, zich doer gelden (v. in vloeden).
play-bill [plei-bil] a ffiche ; programma.
play-book [plei-buk] verzaineling van
tooneelstukken ; tekstboekje, libretto.
play-day [plei del] speeldag, vrije dag.
play-debt [plei-clet] speelschuld.
player [Weld] speler ; tooneelspeler.
player-piano [pleia-pianou] lcunstspelpia no.
playfellow [plei-felon] speelinalcker,
-kameraad.
playful [pleiful] speelziek ; speelscli,
dart el.
play-goer [plei-goua] schouwburgbe•
zoeker.

play-ground
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play-ground[plei-graund] speelplaats.
play•house [plei-haus] schouwburg.
playing-cards [plefiq-kadz] (speel)kaarten.
playmate [pleimeit] speellcatneraad,
-makker.
plaything [plei-1,43] (stuk) speelgoed;
fig speelbal.
playtime [pleitaim] speeltijd ; speelseizoen.
playwright [plei-rait] tooneelschrijver.
plea [pli] pleidooi, Welt, proces ; verontschuldiging ; voorwendsel.
pleach [plitS] dooreenvlechten ; rved
walk, berceau.
plead [plid] vipleiten,zich verdedigen;
(gronden) aanvoeren; cv for (one's
life), bidden oin; vt bepleiten, verdedigen; aanvoeren (ter verontschuldiging);
cv guilty, bekennen; cv ignorance,
zich met onwetendheid verontschuldigen;
c, illness, ziekte voorwenden.
pleadable [plidabl] aan te voeren (in
rechten).
pleader [plida] pleite•, verdediger.
pleading [plidig] het pleiten ; pleidooi.
pleasance [plezons] lusthof ; vermaak;
genoegen.
pleasant [plezant] aangenaam, prettig;
vroolijk, opgeruimd.
pleasantry [plezantri] sclierts, grap(je),
aardigheid.
please [pliz] vt behagen, bevallen,aanstaan; believen; als het u belieft;
cv (to) return it soon, wees zoo goed
(®gelieve) het spoedig terug te zenden;
cv

Sir, will you be so kind as to...,

(pardon) Mijnheer, wit u enz.; if you
als het u belieft ; (ironisch) rota bene,
waarachtig ; cv God, he may return,
zoo God wit; God geve dat hij weer
terug komt; e, your Majesty, moge
het Uwer Majesteit behagen ; net Uwer
Majesteits verlof ..; to cv him, oolc :on;
hem een gehoegen te doer ; out hem te
plezieren ; be (,..11 with, oolc: scitik
hebben in, vermaak scheppeu in; I shall
be ,,,c1 to.,., bet zal mij aangenaam
yourself, Mandel naar eigen
vr in:
goedvinden, ge moet zelf naar weten
wat ge doet.
pleasing [plizitflbehaaglijk, aangenaam,
innetnend.
pleasurable [ple3arabl] genoeglijlc,
aangenaam, prettig.
pleasure [pley] sb vermaak, genoegen,
genot, plezier, pret ; (wel)behagen ; bewelgevallen, goedvinden; it is

our c..; to..., we have ,,din...,00k: wij

pleurisy

hebben de eer...• at m), naar verkiezing,
naar eigen goedvinden,
i
during the
King's c%., zoolang het den koning behaagt ; take (a) cv in, er plezier in
vinden behagen scheppen in; vt
een genoegen does, behagen, iemand
een dienst bewijzen.
pleasure-ground [ple3a•graund] Engelsche tuin, lustliot, park.
pleat [plit] sb plooi; vt plooien.
pleb [pleb] F plebejer.
plebeian ['Albion] of plebeisch ; sb plebejer.

plebiscit[plebisit]plebisciet,volksstent•

ruing, volksbesluit.
plectrum [plektram] plectron, pingel
(voor mandoline 8c).
pledge [pled3] sb pand, onderpand,zekerheid, borgtoclit • gijzelaar; belofte;
toast; sign (take) the cv, de gelofte
van geheelonthouding afleggen, F afschaffer worded ; vt verpanden, voor lets
borg staan ; iemands gezondheid drinken ; bescheid doer (bij 't drinker); cv
one's honour (troth, word), zijn
woord geven ; vr in: c, oneself, zijn
woord geven, zich (op eerewoord) verbinden (om to).
pledgee [pted3i] pandliouder.
pledget [pled3it] plukselverband.
Pleiades [plaiadiz] Pleiaden, Avengesternte.
plenary [plinari] volkoinen, volledig,
algelieel; mo indulgence, voile aflaat;
cv powers, volmacht ; mi sitting, voltallige vergadering, plenum.
plenipo [plenipott] F sb ziepletzipotenp.
p l e ni p otentiary [plenipatenSari] of gevolmachtigd ; sb gevoltnachtigcle, gezant.
plenitude [plenitjud] uoihetd , overvioed.
®plenteous [plentias] overvloedig.
plentiful [plentiful]overvloedig,talrijk.
plenty [plenti] sb overvloed; there is
cv of choice, er is keus genoeg, een
ruime kens, ze zijn er te kust en te keur;
in co, , ook : overvloedig; we are inc.,
of time, we hebben tijd in overvloed,
we zijn nog steel te vroeg ; ad overvloedig, rijkelijk.
pleonasm [plionaz'In] pleonasine.
pleonastic [plianastik] pleonastisch.
plethora [pleIvra, pliPora] volbloedigheld ; overvolheid, overvloed.
§plethoric [pliporik, plef)arik] volbtoepleura [plftra] borstvlies.
[digpleural [plural] borstvlies...
pleurisy [plurisi] pleuris, borstvliesontsteking,

pleuritic
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plump

pleuritic [pluritik] aan pleuris lijdende, plover [plova] go & pluvier; P kievit;
golden cv, grey mai, goudlcievit.
pleuris...
plexus [plelcsas] netwerk van bloed- (plow zie plough.
pluck [plak] sb rukje, trelc ; hart, long
vaten, zenuwen enz.
pliable [plaiab'l] buigzaam, plooibaar, en lever (v. dieren); moed, durf, P lef ;
meegaand.
pliableness[plaiab'Inis],pliancy[plaiansi] buigzaamheid enz.
pliant [plaiant] soepel, buigzaam, ged wee, handelbaar.
plica [plaika] Poolsche vlecht.
pliers [plaiaz] buigtang, you wtang.
'plight [plait] sb staat;toestand, conditie;
geval ; in perilous cv, in benarden toestand (staat); in a sore c■d, in sorry
er slecht (naar) aan toe.
'plight [plait] vt verpanden, beloven;
cv one's faith (troth, word), zijn
woord geven ; m,ed lovers; elkaar
trouw beloofd hebbende; vr cv oneself, zijn woord geven.
Plimsoll [plimsol] Plimsoll; cv line,
mark, rz: lastlijn.
plinth [plinN
Pliny [plini]
plod [plod] vi ploeteren (aan at); blolcken (op at); m , along (on), door-, voortploeteren, voortsjouwen; sb sjouw.
plodder [plods] ploeteraar; bloklcer.
plop [plop] vi ploffen, plonsen; als ad
plot's.
plot [plot] sb stuicje, plekje gronds;
samenzwering, Icomplot; intrige; vt in
teelcening brengen, traceeren, ontwerpen (ook cv out); beramen, stneden;
vi 1k va planned maken, intrigeeren;
samenspannen, samenzweren (tegen

against).

plotter [plota] ontwerper, samenzweerder ; intrigant.

plough [plan] sb ploeg; ploegland;
ploegschaaf ; snijmachine drukkerij);
S het zakken (bij examen); the Plough,
de Groote Beer; vt (om)ploegen ; door.
ploegen (het gelaat); doorklieven (de
golven); S laten zakken (bij examen); cv
down (in), onderploegen ; cv through
a book, doorworstelen ; cv up (out),
uit den grond ploegen; be cued, S zakken (bij examen); S hem om hebben ;
vi ploegen,
plough-boy [plats-boi] ploegjongen ;
boerenkinkel.
plougher [plaua] ploeger.
plough-man Eplati•manj ploeg,knecht,
ploeger ; boer.
Plough-Monday [plan-mvndij eerste
Maandag na DrIe Koningen,
ploughshare [pia tiSb] ploegschaar,

vt afrulcken, (a0plulcken; treklcen (aan
at) ; F laten zakken (bij examen); c, a

pigeon, S een till (gaits) pluIcken (bij
het spel) ; c, asunder, vaneenrukken;

cv away, Wegrukken c, up, ultrukken,

uitroeien; cv tip courage (one's spirits), (weer) cooed scheppen; be mded,
F zalcken, druipen (bij examen).
plucky [pluki] F nioedig, dapper, brani.
plug [plvg] sb plug, prop, tap; stop,
tampon; pruimpie (tabalc); Am hooge
clop; ,' winkelknecht"; lcrak; vtpluggeti;
dichtstoppen, tamponneeren; plombeeren (ook cv up) ; S erop timmeren;
at the Germans, S paffen op; cv away
at one's work, ploeteren.
plum [plvm] pruim ; rozijn ;• F vet baantje (postfe); S 100.000 pond sterling ; the
(..,5 in the book, F de beste bracken.
plumage [plamid3] vederen, gevederte,
pluimage.
plumb [plvm] st' (schiet)lood ; dieplood ;
out of md, nit het lood; aj loodrecht;
cv nonsense, je reinste onzin; vt to
food zetten, waterpas maken; fig pellet,.
plumbago [plymbeigou] graphiet, potlood.
plumber [pi/ma] loodgieter, •werker,
plumbery [plumari] loodgieterij, loodgieterswerk.
plumb-line [plum-lain] schietlijn ; loodlijn.
plumb-rule [plum.ral] timmermans.
waterpas.
plum-cake [plmit-keik] krentengebak ;
rozijnenkoek.
plum-duff [plym-dvf] F Jan•in•den-zak,
broeder.
plume [plum] sb veclerbos; pluimbos;
veer, pluitn ,2 ; vt van veeren voorzien,
bepluimen; (de veeren) gladstrijken ;
plulcken, de veeren uitplukken ; cv oneself, een hooge borst zetten ; cv oneself on, zich laten voorstaan op.
plutne-alum [plum-alam]
§plutniped [plilmiped] ruigpootig.
plummet [pIDmit] schiet-, dieplood.
plumose [plumous, planious] veders
; gevederd.
!plump [plvmp] aj gevuld, vleezig, mot.
lig, poezelig ; cv in the pocket, net
een vollen buidel; vt gevuld, mollig,
poezel maken ; doers nitzetten ; vi: cv

pluinp
out (up),
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gevulder, gezetter worden ; , Plutarch [pliltak] Piutarchus.
zich ronden, uitzetten, zwellen.
I Pluto [pliltou] Pluto.
'plump [plump] vi (neer)ploffen (ook i plutocracy [pliltokrasi] plutocratie : recv
cv for a candidate, (alleen) ! geeriug van de rijlcen.
op hem stemmen ; vt neerploffen, neer- Plutonian [plettounian] van Pluto, Plukwakken ; ad plof; pardoes, vierkant,
tonisch.
botweg (ook cv out); aj in : acv lie, ' plutonic [pliltonilc] plutonisch.
een vierkante leugen ; answer with a j pluvial [pluvial] ajregenachtig,regen...;
ti No, botweg peen zeggen.
sb RK pluviale (priesterkleed) .
Plumper [plapinpa] stembriefje met pluviameter [pliiviatnata], pluviomeslechts e e n naam; tnondbal (out de wanter [plaviontata] regenmeter.
gen bol to does staan); S grove leugen. pluvious [plilvias] regenachtig,regen...
plum-pudding [plum-pudirj] rozijnen- 1 ply [plat] sb plooi, vouw; draad (van
pudding.
i garen); fig karakterplooi, -trek.
Plumpy [plympi] dik en vet, mollig r -ply [plat] vt gebrmicen, werken met,
poezelig.
hanteeren; in de weer zijn met; uitoefeplumy [plilmi] gevederd, veder...; veenett (een beroep); drijvett (een zaak);
ren...
cv the oars, ook : roeieu ; cv with,
plunder [plunda] vi plunderen ; be. bewerken met, bestoken 'net, bestormen
stelen; vi plunderen, rooven; sb buit;
met (vragen enz.); volstoppen ; volpropS whist; Am bagage, rommel(zootje).
pen met (eten of drinken), voeren; vi
plunderer [plLondara] plunderaar.
zijn beroep uitoefenen ; (druk) werken,
plunge [plund3] vt dompelen stor• in de weer zijn ; (been en weer) eaten, stoote ► (in into); onder-,indompelen, ren ; cv between A and B, in geregeldiep inpoten ; S (geld) wagen af steken de vaart .zijn tusschen A en B; rijden
(in een speculatie); cad in thought, in (tusschen wee plaatsen); cvfor customgeciachten verdiept (verzonken); vi zich
ers, snorren (v. huurkoetsiers); cv off
storten, duiken; achternitspringen en
and on, 0 laveeren
slain (v. e. paard);
stampen ; S zwaar Plymouth [plimafl Plymouth ; cv Bre
dobbelen of speculeeren, zich diep in
thren, in 1830 gestichte Calvinistische
schulden steken; sb
onderdompe. secte, zonder formeele geloofsbelijdenis
ling, (onder)duilcing; sprotte, val;
en zonder officieele voorgangers.
nood, • verlegenheid ; make a cv Plyms
F afk. v. Plymouth Bredown stairs, de trap afhollen; make thren.
a cv into the crowd, zich storten; pneumatic [ijumatilc] aj pneumatisch;
make (take) the cv , den (grooten) lucht..., wind...; mddispatch,verzending
sprong wagen ; ertoe besluiten out de
met den schietblaasbalg; cv tyre, luchtbreeveertien op te gaan (v. meisjes).
band ; sb luchtband ; fiets met luchtbanplunger [pIntid3a] dompelaar, duiker; den; cvs , leer van het evenwicht der
dig", zuiger (v. e. pomp), plunjer; slang
gassen
(v. e. karn); S cavalerist ; S roelcelooze pneumonia [njumounia] longontstewedder of speculant.
king.
plunging-fire [pliind3iti-faia] X pion- pneumonic [ijumonilc] aj van de Iongeervuur, borend vuur. gen; longontstekings...; longontsteking
pluperfect Ephapbfakt, plapbfakt] grain hebbend ; sb longontstekingsmiddel.
meer dan voltnaakt.
pneumony [njumani] longontsteking.
plural [plural] ajtneervoudig; sb :neer- 'poach [pouts] vt eieren koken door ze
you d zonder de schaal in kokend water te
pluralist[plilralist] pluralist; ambtenaar laten vallen.
(geestelijke) die nicer dan een bezoldigd 2 poach [pouts] vt steken ; harpoeneeren;
baantje heeft. stroopen; vi stroopen; N on a perplurality [pluraliti] meervoud(igheid); son's preserves (manor), op iemands
menigte ; meerderheid, 't meerendeel terrein komen (beunhazen), iemand onpluralize [plfiralaiz] vt meervoud(ig) der de cluiven schieten.
makes; vi nicer dan een bezoldigd poachard [poutSad, pouked]
poetbaantje hebben.
eend, tafeleend.
plus [plus] ad plus; aj extra ;
posi• poacher [poutSa] strooper; wilddief,
tief ; sb plusteeken +.
vischdief.
mush [pivS] pluche ; c,es, F pluclie broek. pob(by) [pob(i)] pap.
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pOck
pock

[pok] pok.
pocket [pokit]sbzak 2; baal (wol); beurs;
be 5 sh. in cv, 5 sh. rijk zijn ;• 5 sh.
gewonnen of verdiend hebben; be in
the niet of te slam' zijn van, altijd
oil en bij iemand zijn ; be in the mis
of the Liberal Party, geheet onder
den invloed staan der Liberate partij;
she has him in her c..), zij kan met
hem does wat zij wit, kan hem omit den
vinger winders ; they keep their husbands in their 0.5, zij hebben bun
mannen altijd om en bij zich; put your
dignity in your c.,,zet je waardigheid
maar op zij ; you will have to put
your hand in your
ge zult in den
zak moeten taste!'; suffer in cv,er geld
bij inschieten of erop toeleggen ; be
out of cv, er op toeleggen ; money
out of
verschotten ; Pm10 pounds
out of (by the job), it( lieb er 10 pond
1;ij ingeschoten ; they are hardly
ever out of each other's cvs , ze zijn
niet van elhaar of te slaan ; vt in den
zak steken, op-, bij zich stelcen; kapen;
stoppers (een bal); fig slikken (een beleediging;
one's own ball (oneself),
verloopen.
pocketable [pokitabl] gemakkelijk in
den zak te steken, zalc...
pocket-book [polcit-butc] zalcboekje;
portefeuille ; C Muzenalmanak.
pocket-borough [potal-boron] kies•
district gelled in de macht van een
persoon of een familie.
pocket-glass [pokit.glits] zakspiegeltje;
zakkijker.

pocket-handkerchief

[pokit-liagka-

tSif] zalcdoek.
pocket-knifeEpokit-naitjzakines,pennemes.
pocket-money Epokit.inviiii zakgeld.
pocket-piece [pokit-pis] potstuk, potpenning, Porte-bonlieur.
pocket-pistol [pokit-pistal] zakpistool;
kalkoentje, mattekeesje.
pock-marked [pok-inaId] polccia lig, van
de pokken geschonden.
pock-wood [pole-wud] polchout.
pocky [poki] pokkig ; P schabberig,
sjofel.
pod [pod] sb dop, schil, bast, peal ; vt

doppen, peulen ; vi peulen zel ten.
podagra [podagra] podagra, het pootje.
podded [podid] peal...; fig er warinpjes
in zittend ; c, ware, peulvruchten.
podge [pod] dikke pattepoef, potjerol.
podgy Epod3ii kwabbig

podium

[poudiam] podium.

point

Podsnappery[podsnapari]stijve ouderwetsche deftigheid.

poem [poului]

gedicht, dichtstu lc,

poeen0.

(poesy [pouisi] dichtkunst, poezie.
poet [pouit] dichter ; Poets' Corner,
dichterhoek (in Westminster Abbey);
rubriek voor gedichten (iii tijdschritt).
pruldichter, dichterling, verzeillijmer, rijmelaar.
poetess [pouitis] dichteres.
poetic [pouetik], coal [-al] dichterlijk,
poetisch.
poeticize [pottetisaiz] poetiseeren.

poetaster [pouttasta]

poetry [pouitri] dichtkummst, poezie,
poignancy [poinansi]

scherpheid, ste.

keligheid.

poignant

[poinant] scherp, bijtend,

stekelig.

poinciana [poilisieitta]
poinsettia [poinsetia]

flatnbloyant.

poinsettia; ook :
Mexicaansche , etiphorbia.
point [point] sb punt., puntje, stip(pel),
prik(kel) ; stekel ; decimaal(teeken);
(lees)teeken; spits, toppunt ; landpunt ;
slurp: tiiteinde v. e.totiw ; stilt, (graveer)naald ; 'cant; nestel ; steel( ; fig pointe (v.
aardigheid); S wenk, aanduiding ;
wissel (v. spoorweg); goede eigenschap •

pen (v. e. paard enz.); voorgift (bij
spelemm); the cvs of the compass, de
streken van het kontpas ; a horse with
black c■isonet zwarte pooten enz.; what

is the (,?,

wat is de quaestie ?, bet punt

the cv is to..., het is zaak
de zaak
that is the great
waar het op aan boint; singing is not
his strong cv, is zijn fort niet ; that
is just the cv, dat is (nu) juist de
quaestie, dat is het hew juist ; carry
(gain, win) one's cv, zijn zip (weten
te) krijgen ; deliver (give) cv, toestooten (bij het schermen); give cv to
one's remarks, zijit opmerkingen een
zekere puntigheid verleenen ; give cvs
to..., (wat) vOOrgeven (bij spelen &fig);
lack md, niet ad rem zijn ; maintain
one's cv, op zijn stub blijven staan,
volhouden, geen !camp geven ; make a
imm quaestie;

omit...;

blijven staan (v. e. jachthond); zijn
be wering be wijzen ; make it a r, to...,
het zich tot taak stellen
make a
zich er eel' gewetemmszaak van maken out..., het (als het ware) erop gezet
hebben omit...; make one's r,s, effect
waken ; press time r..), op iets aandringen ; pursue the md, verder op iets
doOrgaan ; not to put too fine a c•,

point-blank
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upon it, om het nu maar eens conduit
te zeggen; strain (stretch) acv, het
zoo nauw niet nemen, de hand over het
hart strijken; turn the cvs, den wissel
omleggen ; s at all c,s, in alle opzichten ; armed at all c,s, tot de tanden
gewapend; at the c,of death (to die),
op het punt van sterven, op sterven
(liggend); at the c, of the sword,
met den degen (in de vuist); a case in
cv, een ter zalce dienend geval (voorbeeld), een liierbij thuisbehoorend geval ;
in c, of, uit een (het) oogpunt van;
in zake...; op het sail< van; in c, of
fact, in werkelijklieid, feitelijlc; in c,
of grammar, ook grammatikaal beschouwd ; a dog on cv, een staande
hood ; on (upon) the c, of.., op het
punt om (van te)..; on one c..), op een
punt, in een opzicht; to the cv, ter
zake; come to acv, blijven staan (v
een jachthond); come to the (..), ter
zalce lcomen, .spijkers met koppen staan;
toen het erop
when it came to the
aan kwain; op stuk van zat<en; go
straight to the cv, dadelijlc de zaatc
flink aanpalcken; to the c, that..., in
die mate (clermate) dat..., zoozeth . dat.. ;
vt (aan)punten, een punt oaken aan,
scherpen, spitsen; interpungeeren ; van
vokaalptinten voorzien ; X richten (op
at), milcIcen ; 45 Mellen; wijzen met (een
vinger enz.); oiiderstrepeu (v. beweringen enz.), op treffende of puntige wijze
illustreeren; aanstrijken, voegen (van
metselwerk); cv arms, X aanleggen ;
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metselwerk); geel puntje op rijpe zweer
of puist.
pointless Epointlisi zonder punt(en);
niet ad rem, zonder pointe, geesteloos.
point-to-point [point-tu-point] in : cv
race, in rechte
poise [poiz] vt iii evenwicht houden of
brengen ; balanceeren; wegen (in de
hand); houden, dragen (op zelcere insider); be (,c1 ook : hangen, zweven (v.
vogels); vi in evenwicht zijn ; sb evenwicht ; het balanceeren ; zweving (in onzekerheid).; houding (v. hoofd enz.);

things are in a delicate c,,hetstaat

op zijn kant, het is een stuivertje op
zijn kant.
poison [poizan] sb vergif, gil 2; P thank;
vt vergeven, vergiftigen'2, bederven, vet..
pesten, vergallen; c,ed cup, giftbeker.
poisoner [poizona] vergiftiger; giftmenger ; the c,s, S de Duitschers.
poison•fang [poizan•farl] gifttand.
poisonous [poi , anas] (ver)giftig.
Poison• nut [poizan-nvt] braalcnoot.
spoke [ponk] sb dial zalc, buidel.
spoke [poulc] vt stooten, steken ; fasten,
voegen ;oppoken ; opporren (ook c, up);
zie, ook fun.
poker [pouka] (kachel)pook ; S staf van
den pedel ; pedel (Oxford &Cambridge); F sabbatsmeid, -vrouw ; Am poker.
poker-work [potika.wak] braudwerk;
pok(e)y.[pouki] bekrompen,nauw; krolPoland [pouland] Poled. [lig; slonzig.
polar [poufs] van de polen ; pool...;cv
bear, ijsbeer; cv circles, poolcirkels, star, poolstar.
c,
one's finger (the finger of scorn)
at, inet den vinger nawijzen ; cv a mor- Polarity Epoularitij potariteit.
polarization
[poularaizeiSan]
polarial, een zedeles zich sluiten; cv out,
[satie.
(aan)wijzen, aanduiden, aantoonen, te Pole [pout] Pool.
kennel' geven; vi wijzen 2 (op at, to); pole [poul] sb pool; paal, pots, staak;
disselboocu ; balanceerstok; meetroede
blijven staan (v. e. jachthond); aanstu•
(5 1/a yard); vt van paten voorzien ; sta.
ren (op towards); cv at, ook : net den
boomen.
ken ; boomen; vt
vinger nawijzen ; cv to, ook : aanwijzen.
point-blank [point-blank] X a bout pole-axe [poul-aks] hellebaard, strijdbijl.
portant; fig vlak in zijn gezicht, rectastreeks, op den man af; refuse it c ► , polecat [poulkat] poolkat, bunzing.
vierkant (bot-, gladweg) weigeren ; cv- polemic [polemik]ajpolemisch; sb polemiek ; twistgeschrijf ; polemist; c,s, poshot, vizierschot.
lemiek.
C point-device [point-divais] precies,
polemical [polemikal] polemisch.
peuterig nauwgezet.
point-duty [point•djuti] dienst van (als) pole-star [pouf-sta] poolster.
police [pails] sb politie; vt politietoeverkeersagent op een bepaald punt.
pointed [pointid] spits, scherp, puntie. zicht houden op; order (politie)tucht
pointer [points] wijzer; puncteerstift, bren gen .
graveernaald; staande hond; aanwij- policeman [palisman] politieagent, -dienaar.
slapers.
zing, vingerwijzing; c,s,
pointing [pointiti] het wijzen enz; police-officer [palls ofisa] politiebeambte.
pointeering, punctuatie ; het voegen (van
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polysyllable

police•station[palis-steifan]politiepost. poll-degree [pol-digri] zie
policy [polisi] staatkunde, staatsmans- pollen [polio]sb stuifineel ; vt bestuiven.
wijsheid; (staats)beleid, politick (optre- pollenize [polinaiz], pollinate [poliden) ; Sc park (van buiten)-11 polls; it
!left] bestuiven (door insecten).
is (bad) cv to..., het is (niet) politiek... pollination [polineifan] bestuiving.
polish [poliS] vt polijsten 2, poleeren, polling-station [poulig-steiSan] stem-

bureau.
politoeren, of-, gladwrijven, poetsen,
ed manners, beschaafde poll-money [pool-nivni], poll-tax
boenen ;
manieren; c•) off F klaarspelen, klaar [pout-tales] hooidgeld.
krijgen, opknappen (van een werkje); pollute [paljfit] bezoedelen, bevlekken,
ontwijclen; verontreinigen.
zijn vet geven, van de sokken slam'
(een tegenstander); c% up, opknappen; pollution [paljiljon] bezoedeling, bevleicking, ontwijding; verontreiniging.
oppoetsen ; sb politoersel; beschaafder de laat- Polly [poll] F Mietje; S Apollinarisheld; give it the final
water.
ste hand anti leggen.
Polish EpouliSi Poolsch; acv parlin- polo [pottlott] polo (soort hockey te
paard).
ment, eel) Toolsche landdag, F een
polonaise [po(u)laneiz] polonaise (dans
Jodenkerk.
& mantel).
polisher [poliSa] polijster ; glansborstel.
polite [palait] beleefd ; geciviliseerd, polony[polottni] saucisse de Boulogne.
beschaafd;c,accomplisliments, Bezel- poltroon [poltran] lafaard, bloodaard.
schapstalenten (zooals pianospelen, clan- poltroonery[poltrilnari] laf(hartig)heid.
poly [poll] S Apollinaris(water).
sea enz.).
polyandrous [poliandras] veelmannig;
politeness [polaitnis] beleefdheid.
veellielmig, een onbepaald aanta 1
politic [politilc] aj staatkundig, politiele2;
meeldraden hebbend.
politiek, staaticunde (in 't algesb
polyandry [poliandri] veelmannerii;
mean).
sgg. veelhelmigheid.
political[politikal] politiek,staatkundig.
politician [politiSon] politicos, staatkun- polyanthus[poli-ankos] slentelbloem;
dige, staatsinan.
polity [politi] staatsregeling,regeerings- poliarchy [poli-ski] veelhoofdige regeering.
vorin; staat.
polychrome [polikromn] of veelicleuPolk [pock] polkeeren.
rig; sb polychromographie.
polka [poullca] polka.
polyclinic [poliklinik]
Poll [pot] F zie '11011 en Polly
'poll [pout] sb kop, hoofd; hoornloos polygamist [paligamist] die meer dan
rind; nek; rot, kiezerslijst; stembus,
een vrouw heeft; voorstander van de
veelwijverij.
stemburean; (schriftelijke) stemming,
verkiezing;kiesrecht;(uitgebrachte)stem- polygamous [poligonias] polygaain:
meer dan e'en vrouw liebbend.
men ; decline the (•), de candidatuur
niet aannemen; be returned at the polygamy [paligami] veelwijverij ;
head of the cam , de meeste stenimen gemengdslachtigheid.
Icrijgen; vt topped, knotten; op de rot polyglot [poliglot] aj veeltalig ; sb
polyglot(te).
zetten, inschrijven; de stemmen opnemen; zijn stein uitbrengeii op; stein- polygon [potigon] veelhoek.
men veriverven ; c, a jury, in road- polygonal [poligonal] veelhoekig.
vraag, breiigen of de leden het met de polygraph [poligrat] hectograaf;
veelschrijver.
genomen beslissing eens zijii; vi steinmen (op for).
Polinesia [poliniSa] Polynesia.
Polinesian [polinijdn] of Polynesisch;
epoll [pot] lorretje (papagaai).
[pot] S student te Cambridge, die
sb Polinesier.
behoort tot the Poll = site studenten, polyp(e) [polip] poliep, veelvoet.
die gewoon proinoveeren of een
polypody [palipadi]
boonivaren,
degree listen: (go out in the Poll). §polypous [polipas] veelvoetig.
pollack [polalc] >41.pollak.
polypus [polipasl poliepa.
pollard [polad] sb getopte boom ; Inert, polysyllabic [polisilabik] ineerletterdat zijn gewei verloren heeft; horenlooze
. grepig.
os; grintmeel ; vt knotted (v. bcomen). polysyllable [polisilabl] meer•, veelpollard-willow[polad-wilou]knotwilg. I lettergrepig woord.
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polytheism [poliPi-iz'tn] polytheisme :
veelgoderij.

poor

pongee [pviid3i] ongebleekte Chinee•
sche zij.

polytheist [polij71-ist] polytheist : die ' pongo [1)013011:]o vliegende eekhoorn;

C orang oetan.
vele goden aaiibidt.
porn [poet] F afk. v. Pomeranian dog. poniard [ponjad] sb dolk ; vt doorpomace [puinis] prov droesem van stelcen (met een dolk).
pontage [pontidg] bruggeld.
a ppeldrank.
pomade [pameid, patnad] sb pomade ; Pontic Epontikj (van) de Zwarte Zee.
vt pomadeeren.
pontifex [pontifeks] pontif ex, hooge
pomander [pottmanda, pantanda] retik. priester,opperpriester(ook = bisschop &
bal. paus).
pomatum [paineitam] sb pomade ; vt pontiff [pontif] hoogepriester, opperpoinadeeren. priester ; the sovereign (,), de pans.
polite [poem] 0 appelvrticht li i gedicht. pontifical [pontifilcal]hoogepriesterlijk,
pontificaal ; sb pontificaal (boek met de
pomegranate [poingranit] granaat.
bisschoppelijke liturgie); c•s, pontifiappel(boom).
eaal(costtium), bisschoppelijke insignia;
Pomerania [pomareinia] Poinmeren.
Pomeranian [pomareinian] aj Porn- in full c.ds, in pontificaal, in vol ornaat.
mersch; cv dog,spitshond ; sbPonnuer; pontificate [pontifilcat] aj pontificaat,
F spitshonth
opperpriesterschap, hoogepriesterlijke of
pomeroy Epoinroij koningsappel.
pauselijIce waardiglieid; vt zie pontify.
pommel [pDmal] sbdeenknop ; knop ; pontify [pontifai] pontilieeren, acadevt beuken, (boat en blauw) slaati. misch gewichtig doers of oreeren (over
potnology [pouniolad3i] pomologie,
about), den onteilbare uithangen.
ooftkunde.
Pontoneer Epoiltaniaj pontonnier.
Pomona [pams:mita] Pomona
pontoon [pantan[ sb ponton; vt in een
pomp [pomp] pracht, praal, inister,
pdliton oversteken.
staatsie ; c.., and splendour, pracht en pony [pouui] hit (van 1.422 M-1.473 M);
praal.
S letterlijke vertaling van een Hassid:
schrijver ; X 25; Mein glas (bier).
Pompeii Epompi-ai] Pompei.
Pompey [pompi] Pompejus.
pony-engine [pottni-end3in] rangeer.
C pompion[pompian]pompoen,pepoen. locomotief.
pom-pom [pons-porn] pompom: 37 ni.M. pond [pild] poed, Ritssisch pond (16.341
Maximkanon.
K.G.).
pompon [pompon] X pompon (aan poodle [piid'I] sb poedel ; vi als een
poedel knippen.
sjako).
pomposity [pompositi] statige opge• pooh-halt Epa-ba] S hooge ooine.
blazenheid, deftigheidsgedoe, praal- pooh-pool) [pu-pil] net verachting van
zich werpen, zijn netts optrekken voor.
zucht, praalvertoon ; gezwollenheid (v.
stijI).
!pool [pill] sb ISoel, plas(je); (zwent).
pompous Epompasi pompetts, deftig bassi!).
doend, hoogdravend, pralend ; gezwol- Spool [pill] sb poule, potspel; inzet,
pot ; $ kongsie, trust, syndilcaat; vt
poncho [pontfott] fietscape.
pen.
pond [pond] sb poet, vijver ; vt in : c..., satnenleggen (v. kapltaal voor gemeenback (up), op-, tegenhouden, (afdam- schappelijken handel), onder ien directie
men).
brengen ; vi samendoen, zich tot een
ponder [ponda] vt overwegen, over- kongsie vereenigen (met with).
denken, bepeinzen ; vipeinzen, F pieke- poonah painting Dana peintit3] schilderen op rijstpapier.
ren (over on).
ponderability [pondarabiliti] weep- poop [pup] sb achtersteven ; kampanje ii
S sok 11 T wind, veest ; vt over het achterbaarheid 2.
dek slaan (v. golven); be cved, een
ponderable [pondarabl] weegbaar;
stortzee overIcrijgen (op het achterdek).
ponderation [pondareifan] weging.
ponderosity [pondarositi] zwaarwich- poop-stick [pup-stilt] S stoethaspel, sok.
tigheid, zwaarte.
poor [pila] arm, behoeftig ; armelijk,
ponderous Cponddrasi zwaar`, zwaar. armoedig, schraal, dor, mager; arm•
wichtig, zwaar op de hand (v. stijI), zalig, elleudig ; treurig, erbarmelijk ; a
Pondicherry [pondiferi] Pondicherry. r., consolation, een schrale troost ; the
pond-weed [pond-wid] 0 fonteinkruid. crop was md, schraal, dun; ac., crea-
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ture(thing),eenstakkerd;myc•father,
(nijn) vader zaliger ; be in "dhealth,
niet goed gezond zijn ; a t, horse, een
wager paard; c.r man !, arnie kerel!,
kassian !; have but a c, opinion of..,
geen hoogen dunk hebben van; in my
r...) opinion, volgens mijn bescheiden
meening; it was a c, performance,
het was een treurige vertooning, het
was dun ;-the cv, de armen.
poor-box [piia-bolts] armbus..
poor-house [pCia-haws]. armhuis.
poor-law [plia.16] armenwet.
poorly [pitali] arm, armelijk,armoedig,
annzalig, erbarmelijk; erg min (van
zieken).
poorness [pilanis] armoede,armoedigheld enz.; zie poor.
poor-rate [pila-reit] armenbelasting.
poor-spirited [pila-spiritid] zonder
durf, lafhartig.
1pop [pop] vi poffen, paffen, knallen,
ploffen, floepen, Happen; zie ook pop
the question; vt doers 'mallet' of klap.
pen, afschieten ; Ain poffen (nais); Pin
den lommerd zetten; cv a question,
een vraag opwerpen; cv the question,
een tneisje vragen; G.9c,across,overwippen;,,at, paffen (schieten)op ; c, away,
hard wegloopen, wegwippen; er op los
paffen; co, down, neerzinken, neerschieten, zich op eens neerlaten; neerkwakken ; neerpaffen, schieten; co, in, (ergens) binnen '<omen vallen (oolc c, in
upon one), aanwippen S bij iemand);
• binnenstuiven; c, in one s head into,
het hoofd steken in; co, into bed, ziju
bed inwippen; cv off, wegwippen, hem
poetsen; uitknijpen, krepeeren (ook co,
off the hooks); c, off, afpoeieren,
latest schieten (iemand); paffen met, atschieten (eel' geweer); S snaaien, in de
wacht sleepen; ca, on, kwakken tegen,
op, aan ; co, out, in eens te voorschijn
komen; co, tip, in eens opduikett ; co,
upon one, in eel's voor ieutand staan ;
c, one's head out of..., het hoofd
steken buiten; sb pof, plot, floep, klap,
kraal; P poepje; S gemberbier, NI bier
peletoek ; champie, panje; S poffer:
pistool •' have a c, at, F paffen op;
in S in den lommerd; of in: a c,
visit, een onverwacht bezoek (bij wijze
van verrassing); ij & ad pof !, floep!,
coi, bang!, pief.paf !, go op de flesch
gash!, over den kop gaan ; co, goes the
weasel, hard gaat ie!, weg is le!
'pop [pop] sb F volksconcert (van

?pop [pop] sb S zie 1)09/Jet.
pop-corn [pop-IcQn] gepofte mass.
pope [poup] pans; pope (in de Grieksche kerb); *gar. pos.
popedom [poupdatn] pausdom.
Popeian [poupiian] van Pope, Popeaansch.
pope-joan [poup-d3ouan] zeker kaartspel (met 5 kaarten).
popery [poupari] pausgezindheid ; -_-_—
papisterij, papisme, papendom.
pope's eye [poops-ai] paterstukje.
pope's-head [poupslted] raagbol.
pop-gun [pop-gvn] proppenschieter,
kittderpistooltje.
.
popinjay[popind3ei] Cpapegaai;C_
(pape)gaai, vogel (on' op te schieten.);
verwaande kwast, windbuil.
popish [poupiS] pauselijk; papistisch.
poplar [popla] populier.
poplin [poplin] popeline (slot)..
pop-over [pop-ouva] gebak van beignet.
beslag.
poppa, popper [pops] Am (pi)pa.
popper [pop] maispoffer; pistool,
potter.
poppet [popit ] irz: stet; dial popje,
schatje.
popping-crease[popig-krisivoorstreep
(bij wicket).
poppy [popi] 0 papaver, slaapbol,
klaproos.
poppy-cock [popi-kok] S larie, gezwets.
popsey [pops'] F paatje ; poeleke, troel.
pop-shop [pop-Sop] pandjeshuis.
popsy(-wopsy)[popsi.wopsi] F poeleke,
troel.
populace [popjalis] gepeupel, grauw,
getneen.
popular [popjala] volksgezind, het yolk
aangaande, van (voor) het yolk, poptt•
lairs, yolks...
popularity [popjalariti] populariteit,
volksg,unst.
popularization [popjalarizeijan] popu.
larisatie, verspreiding onder het yolk.
popularize [popj9laraiz] popularisee•
ren, under het yolk verspreiden.
popularly [popjalali] populair; gemeenzaam ; co, called..., in de wande.
ling... genoemd.
populate [popjoleit] bevolken.
population [popjdleiSati] bevolking.
populous [popjalas] vollcrijk, dicht be.
vo Ilct.
porbeagle [pQbig'1] ;.:441. haringhaai.
porcelain [pgsl ► n] porselein ; c, shell,
muntschelp: cowry.

porch [NtS] (voOr)portaal, voorhof;
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position

zuiletigang; the Porch, de philoso- porter [pQta] portier, drager, sjouwer,
phische school der Stoicijnen.
tattier II porter (bier).
porcine [pQsain] varkensachtig, zwij- porterage [p2tarid3] draagloon, kruinen..., varkens...
loon, bestelloon.
porcupine [Rckjapain] stelcelvarken; porter house [pela-haus] bierlinis.
(,.., disease, vischschubbenziekte.
portfolio [pettoulion] portefeuille (ook
v. minister).
'pore [pQa] sb porie.
vpore [pea] vi in : (..., at (on), Wren porthole [p2t-houl] 0 patrijspoot t;
'mar, staren op; cv over (on) one's
ondtijos: geschutpoort
books, met zijti neus in de boeken portico [pQtikou] portiek, overdekte
zitten, F zitten blokken.
zuilengang.
pork rp9k] varIcensvleesch ;A111 S sineer, Worthigal [p2tit3gal] Portugees.
onikoopgeld.
tPortingale [pctiggeil] Portugal.
porker [p2ka] mestvarken; zwijn.
portion [peSaii] sb deel (ook=lot), porporkling [peklig] big, varkentje.
tie, aanaeet; kindsgedeelte, huwelijksporky [p2lcil vet (als een varken); vargoed ; vt verdeelen, uitdeelen • met een
kens...
huwelijksgift bedeelen; md off, Naar (zijii)
pornographic [pQuagrafik] pornograIcindsgedeelte geven; m. , out, verdeelen.
phisch.
portliness [p2tlinis] deftigheid, enz.
pornography [pcnografi] pornogra- portly [p2t1i] deftig; dik, welgedaan,
phie.
zwaar.
porosity [parositi] poreusheid.
portmanteau [pettnalitou] valies; X
porous [pet-as] poreus.
zie coal-box; c, word, ineengeschoven
porphyry [pefiri] porfier.
samenstelling, zooals in chemiloon oft
porpoise [pQpas] bruinvisch, zeevarken.
chemise & pantaloon.
porps [peps] P zie porpoise.
portrait [pgtrat] portret; schildering.
porraceous [poreifas] lookachtig.
portraitist [ ► 2tratist] portretschilder.
porrect [parekt] uitstrekken; jar over- portraiture [p2trdtSa] portret, afbeelleggen (een stuk).
ding; schildering.
porridge [porid3] (ineel)pap.
portray [petrel] portretteeren,afbeelden,
porringer [porindia] soepkommetje ; afschilderen, ()maim
(diep) bord ; pannetie.
portreeve[p2triv](haven)burgemeester.
'port [pet] sb haven II geschutspoort; portress [pQtris] portierster ; portierspatrijspoort; ingang II 0 bakboord II
vrouw.
bonding II portwijn ; a small cv, F een Portsmouth [p9tsnial)] Portsmouth.
kleintje port.
Portugal [pQtjagal] Portugal.
t!port [pet] aj bakboords...
Portugee Epetjagn P Portugees.
:port [13Qt] vte het roer links oinleggen. Portuguese [petjagiz] ajPortugees(ch);
portable [pQtdbl] aj draagbaar, versb Portugees ; het Portugeesch; the ,.,,
plaatsbaar; sb cvs, roerend goed. de Portngeezen.
port-admiral [pQt-admiral] havencom- pory [peri] 41 poreus.
manciant.
pos, zie poz.
portage [p2tid3] sb het dragen, ver- 'pose [pouz] vt poneeren, stellen (een
voer ; draagloon.
vraag); een pose does aannemen ; plaat'portal [p2tal] sb poort; portaal.
sett • vi poseerenf; zetten (bij doininee[pQtal]
aj
in:
c,
'portal
vein, poortrenj; sb pose, bonding; aanstellerij.
port-bar [pet-ba] havenboom. Lacier. 9-pose [pouz] vt verlegenniaken,vastzetport-cliarges[p9t-tpd3iz]liavengelden.
ten, palzetten (door strikvragen).
pose [potizei] 0 staande; be c.d. F poport-crayon [pet-Icreian] teekenpen.
portcullis [pQtknlis] X valpoort.
[seeren.
poser [pouza] strilcvraag.
port-dues [p2t-djilz] havengelden.
posit [pozit] poneeren, postuleeren,ais
waar aanneinen.
Porte [pet] in: the (Sublime) m, de
Porte: het Turksche Gouvernement.
position [paziSan] sb ligging; positjea,
portend [petend] (voor)beduiden, voor- bonding, rang, stand ; toestand ; sidling;
spellen, beteekenen•
bewering; the c., of offairs, de staai•
portent [potent] (kwaad) voorteeken ;
van zaken; I any not in a mito...,00lc:
(wonder)teeken, wonder.
1 iic kan niet..., ben iiiet bij machte...; of
Epcstentasi
oniteilspellend
;
portentous
high ,,,, ook: hooggeplaatst ; out of mi,
monsteraciilig, vervaarlijki Ili e t op zijn plaats; make good one's
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zijn bewering bewijzen; vt itt posi- possum [posam]p udossum, buidelrat ;
act (play) cv, P zich dood 'louden;
tie bre ► gen, opstelleu; de plaats bepazich van den domme !louden.
len van.
positive [pozitiv] aj stellig, bepaald, 1 post [poust]si post; Icy (post)bode, post,
kantoor, postdienst; (brieven)besteller;
volstrekt, zelcer, wezenlijk; positief (ook
postpapierformaat (20 op 16 inches II
= dogmatiscli, zelcer van zijn zaalc); 1
am quite c,, dat weet ik zeker ; she paal, stiji, stut II post, betrekking ; stand.
was c, that..., zij was er zelcer van plaats; X (wacht)post; by",,through
the cv, . over de post ; cv for cv, by
dat...; the cw de gree, de stellende trap;
proof c,, een stellig bewijs; the c, return of cw, per omgaande; from",
sign, het plusteeken; sb werkelijklieid ; to pillar, van 't kastje naar den muur;
ride cw, als postiljon (lcoerier) rijden;
stellenden trap; positief (in de photovenire a terre, in vliegende vaart rijclen;
.grafie).

take cw, ook : zich posteeren ; vt postene,
op de post doen ; X op post zetten, posteeren, uitzetten; aanplakken; op de kaalc
stellen; boelcen; fig op delloogtebr ttladen.
gen in de geheimen (v. het vak)
positivism [pozitiviz'm] positivisme.
wijden ; (wed in..., goed thuis in..; c,
tposnet [posnit] pannetje.
posse [posi] gewapende politiemaclit; off, met de post verzenden; ter zijde
stellen, uitstellen; cv up, aanplalcken;
menigte ; his living in c../, de voor hem
$ bijhouden (v. de boeken); fig op de
weggelegde post of predikantsplaats.
possess [pazes] vt bezitten,hebben; be lioogte brengen of 'louden; vr cv oneSelfQn..., zich inwerken in...
Ned, bezeten zijn (door den duivel);
be cued by (with) an idea, ook : een r-post tpoust] in samenst ; na, achter.
gedachte niet van zich lupine!' zetten ; postage [poustid3] j port; additional
strafport; cv due label, strafportbe cued of..., bezitten ; like onemied,
oneself, zegel.
als een bezetene; vr
zich beheerschen, zich meester blijven; postage-stamp [poustid3•stamp]
postzegel.
c, oneself of, in bezit newel!, zich
postal [poustal] %), van de post(erijen);
meester malcen van.
possession [pazeSan] bezitting; eigen- post..".; cv delivery, (posObestelling; sb
poststuk brief(kaart).
dons, bezit ; bezetenheid ; take c, of, (in)
bezit nemen, aanvaarden; with mine- postal-order [poustal-pda] 7 postbediate , dadelijIc te aanvaarden; ev is I wijs.
nine points of the law, ± hebben post-beilum [poust-belatn] (van) na
positiveness[pozitivnis]stelligheid,enz.
positively [pozitivli] positiefe, stellig,
zeker; cv electrified, iz positief ge-

is liebben maar krijgen is de kunst,

den oorlog.

post-boy [poust-boi] postrijder, poszalig zijn de
i bezitters.
possessive [pazesiv] aj bezittend; bezit- tiljon.
Ica paanduidend, bezittelijlc; c,case, tweede post captain [poust•Icaptin]
tent van schip met 20 of meer StlliCIC an
naanival; sb tweede naamval.
possessor [pazesa] bezitter, eigenaar, aeschut.
I post-card [poust•kad] 'kcy sb briefkaart;
posset [posat] soort kandeel.
vt F een briefkaart sclirijven (aaii).
possibility [posibiliti] mogelijklieid;
there is a (no) c, of his coming, post-chaise [poust-Seiz]
postbet is (niet) mogelijk dat..., hij scan (on)mogelijk komen ; not by any cv , on- postdate [poustdeit] later dagteekenen,
een tateren datum aan•, opgeven.
mogelijk; there are three possibilipost-diluvian [poust-diljavian] van na
ties, oolc: drie dingen zijn mogelijIc.
possible [posib'l] mogelijk; if cv , zoo den zondvloed.
mogelijk ; the only (,/ man among post-entry [poust-entri] nagekomen inthem, de eenigste niet onmogelijIce of scliiijving.
woarniee nog land te bezeilen was, de poster [pousta] renbode; renpaard;
aanplakbiljet; aanplakker.
eenigste geschikte; sb acv, een paard
dat mogelijk een leans lieeft out te winner; posterior [postiria] aj later, later komy cv, ik zal mijn best does. mend of vallend ; c,(s), sb partes posteI'll
possibly [posibli] mogelijk, misschien; riores, achterste.
he cannot cv come, hij Ivan onnioge- posteriority [postirioriti] het later zijn
of vallen.
lijk !come t'.
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posture [postp] gestalte ; howling,
of affairs, de staat
pose ; staat ; the
nageslacht.
of affairs,
van zaken; hi the present
postern, poustan] achterdeur ; poortje ;
zooals de zaken nu staan ; in a r•-, of
ais aj in
door, achterdeur
defence, in staat van verdediging ; in
post-free [poust•fri] it/ franco.
post-haste [poust•heist] sb groote verdedigende howling ; cv of mind,

posterity [posteriti] nakomeiingschap,

haast ; ad in (groote) haast, in alter ijl.

post-house [poust•haus] *toy posthuis ;
poststation.

posthumous [postjumas] na den dood f
writings, as
gelaten wericen.

postil [postil] verklaring bij de Schrift,

C

gemoedssteinining ; vt plaatsen, aa ribren•
pen ; vi een zek ere hooding aannemen,
poseeren.
posture-maker [postSa•meika] acre ,
baat, slangenmensch.
geborn;altcv
posty [pousti] F zie postman.
posy [pouzi] ruiker, bloemtuil,
bundel(tje); zinspreuh, motto, levies
X S positie, opstelling(splaats).
pot [pot] sb pot, potvol ; kan ;
pot ; Sp pot, inzet, prigs (bij wedstrijden);
sp favoriet; potje, pot (in kindertaal) ;
aalkorf; a big (■,, F een hooge come,
een van de Pieter' ; a c, of money,
een bons duiten ; there will be a cv
boiling, het zal er geweldig rooken,daar
zal een groote Kerrie van icomen ; keep
the c, boiling, zorgen zijn broodje te
verdienen ; den boel aan den gang
houden ; it won't keep the cv boiling,
daar Ivan de schoorsteen niet van rooken ;
put the c, on, overvragen; over drijcalls the
yen ; zwaar weddeu ; the
kettle black, de pot ver wilt den ketel
is
dat hij zwart ziet (is); a little
soon hot, icleine potjes !token gauw
over ; there's death in the c.), daar
schuilt doodsgevaar ; go to c.), op de
flesch, over den kop, naar den kelder
gaan ; vt in potters doer' of overplanten,
potter' ; inle(rgen, zulten ; zakken, stop.
pen (bij het biljarten); schieten (voor
den pot), van nabij neerschieten; iupilcken, pakken.
F
potable [potitabl] aj cirinkbaar;
drank.
potash Epotaij potasch ; F sodawater.
potassium [potasiam]
potation [pouteiSair] drinlcgelag; droirk.
potato [pateitou] sb aarclappel ; quite
the S de ware pisang, je dat ; small
(,es, F niet veel soeps (zaaks); he is
thought small (-,es of, F zijn papieren
zijn erg gedaaldonen been Been hoogen
dunk van hem ; sweet (Spanish) (•,
pataat, NI oebi djawa ; c•es and point,
aardappelen 'net niets.
potato-blight [poteitou.blait] aarplappelziekte.
potato-box [pateitou•boks] zie potato-

icantteekening.
postilion [postiljan] voorrijder, S posI
tiijon.
postman EPonstillaill (brieven)besteller;
F stuivertje wisselen ; rural cv, post•
bode.
postmark [poustinak] Cpl sb postmerk ;
vt stempelen.
postmaster [poust ► asta] 'to; postmeester, directeur van een postkantoor ;
general, directeur-general van de posterijen.
post-meridian [poust-miridian] na den
middag
post-meridiem [poust-miridialn] na den
middag.
post-mortem [poust•in2tani] na den
examination, lijkschouwing.
dood ;
post-obit [poust•obit] aj na den dood
ing,aande ; sb obligatie vervallende bij
den dood van een bepaalde(n) persoon
van wie(n) men sets te wachten heeft.
post-office [poust-ofis] ci,cy postkantoor.
post-office order [poust•ofis 2da] `y
postwissel.
gefraiikeerd,
post-paid [poust-peid]
franc°.
postpone [poustpoun] vt uitstellen, verschuiven ; achterstellen (bij to); vi uitstellen ; later uitbreken (v. ziekte)
postponement [poustpouninant] uitstel
post-prandial [poust-prandial] l van
na den maaltijd, dessert...
postcript [poust•skript] postcriptuni,
nascirrift.
postulant [postjulant] sollicitant; can.
didaat in de theologie, proponent.
'postulate [postjulat] sb postulaat,
grondsteliing, hypothese, axiorna.
"postulate [postjuieit] vt postuleeren,
als waar stellen ; ais bewezen aannemen ;
aanspraak maken op, eischen, zich aan•
matigen.
postulation [postjuleifan] vOoronder- potato-haulm
appelloof.
verzoek.
stelling ;
Engelsch.

Lpateitou•liOrn] aard-
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potato-trap [pateitou-trap] S menage- i in); c,-, about, roudscharrelen; vt in:
klep : mond.

pot-bellied [pot-belid] dikbuikig.
pot-belly [pot-beli] dikke buik, burge•
meestersbuik.
pot-boiler [pot-boila] artikel (boek enz.)
out den broode geschreven; broodschrij•
ver, out den broode werkende kunste•
naar.
( pot-boy [pot-boi] tapknecht.

cv away, verprutsen, verbeuzelen.

potter's-clay

[potaz•lclei] potaarde,
pottenbakkersklei.

pottery [potari] pottenbakkerij; aardewerk, potters en patmen; the Potteries,
pottenbakkersdistrict in het Noordea
van Staffordshire.

pottie, potty [poti] S verkikkerd (op

about); klein, petieterig.
1 pottle .[pot'l] vier pint, kan; mandje
vriend, kroegniakker.
(voor aardbeieu).
potency [poutansi] 'nada, kracht, vet'• pot-valiant [pot-valiant] dapper bij de
mogen, potent,ie.
• 'can; vol jenevernioed
potent [poutant] inachtig, krachtig.
potwaller [potwola], potwalloper
potentate [potanteit] poteutaatC, vorst. [potwolapa] i.,..1 bezitter van het huispotential [pouteuSal] aj potentieel, manskiesrecht (tot 1832).
latent aanwezig, maar niet werkend; pouch [pautS] sb bears, zak, tasch;
gram mogelijklieid uitdruklcend ; SH
X patroontasch ; buidel ; krop (v. vogel),
krachtig; c, energy, arbeidsvermogen
Nvangzak (v. aap); 54 hauw(tje); vt in
van plaats; the c.# mood, de poten- een zak doen; opsteken, in den zak stetialis : mogelijklieid uitdrukkende aan•
ken (ook cv up); opslokken (zooals vovoegende wijs; sb poteutieel.
gets doen); doen opbollen ; S zakgeld
potentiality [poutanSaliti] potentiali• of een fool geven.
teit; mogelijkheid, gebeurlijkheid.
pouchong [puSot3] pouchong : soort
pot-hat [pot-hat] stijve vilten hoed, zwarte thee.
kaasbolletje.
poudrette [piidret] mestpoeder.
potheen [poj'in] Jr whiskey.
poulp(e) [pulp] achtarm.
Pother [poaa,pDaa] sb rumoer, geweld, poult [poult] lcuiken (van kip, fazant,
Berrie, drukte; make a c' about it, er kallcoen enz).
Berrie of drukte over maker; vi razen, poulterer [poultara] poelier; 0 pluinitieren, herrie maken ; vt plagen, in de
graaf (aan boord).
war brengen.
poultice [poultis] sb pap, warme ompot-herb [pot-hob] moeskruid; groente ; slag ; vi pappeu.
cvs, ook: ingemaalcte groenten.
poultice-wallah [poultis-weila] El X
pot-hole [pot-houl] gat.
paplap, NI boeboerlap : hospitaalPot-hook [pot-huk] pothengsel; c,s,
oppasser.
hanepooten (bij het schrijfonderwijs).
poultry Epoultri J gevogelte, pluimgepot-house [pot-haus] bierhuis; cv poll- dierte, kippen, hoenders.
tician, politieke tinnegieter.
'pounce [pauns] sb lclauw (v. een roofpotion [pouSaii] drank (medicijn).
vogel; make a c, at, neerschieten op;
pot-ladle [pot-leid'1] pollepel.
vt neerschieten op, in ziju klauwen grip.
pot-luck [pot-Ivic] in : come and take pen; vi in: c, upon, neerschieten op,
c., with us, kom faniiliaar (a la fortune
Brij pen ; cv upon a blunder, op een
du pot) bij ons eten ; take c,, zich verfont aanvallen ; ad & ij in : come c..,
genoegen met wat de pot schaft.
upon, pardoes tegen het lijf loopen.
pot-man [pot man]zie pot-boy.
2 pounce [pawls] sb sandrak; ponce; vt
potsherd [pot-Sbd] potscherf.
net sandrak bestrooien; ponceeren.
pot-shot [pot-Sot] schot gedaan met pounce-box [pauns-boks] sandrakhet ooginerk om den pot to vullen;
doosje.
schot van dichtbij uit een hiuderlaag. pouncet-box [patinsit•bolcs] SH reukpott [pot] -papier van 12 1,12 op 15 inches. doosje.
(pottage [potid3] soep; a c, of pound [paund] sb pond (433.59 .rant
lentils, B een schotel linzen.
avoir dupois, 373 grain troy weight); pond
potted [potid] ingentaalct; c, on, S ver- sterling ; c, Scots, 1 sit. 8 d.; pay a
kikkerd op.
shilling in the :,, 50/, uitkeeren (van
'potter [pots] sb pottenbalcicer.
gefailleerde); vt ( wedden.
=potter [pots] vi sirompelen; sulckelen ; "pound [pound] sb scliutliolc; vt schutprutsen, knutselen, liefliebberen (in at,
ten, in het schuthok sluiten (ook cv up).

pot-companion [pot-kampanjan] zuip.

pound

515

pow-wow

"pound [paund] vt(fijn)stampen (suiker, stof, poeder ; SH zout; cv and shot,
kruit en food ; not worth cv and shot,
zout, enz.); aanstampen (aarde, leetn);
geen schot kru:V waard ; vifijn stamper,
beuken, er op los slaan, schieten, timpulveriseeren, tot poeder stooten ; poeiemeren; c, into a jelly, tot 'noes stampen ; vi stampen ; beuken ; schieten; cv
ren, bestrooien, besprenkelen (met wit/z);
along, voortploeteren ; cv (away) at SH zouten ; vi tot poeder worden, zich
ti on, er op los tinuneren, beuken,schiepulveriseeren ; zich poeieren ; c, along,
aan-, voortstuiven ; c, away, wegstuiten; zitten ploeteren of zwoegen aan.
yen ; crop los jagen, beuken, schrijpoundage [paundid3] poudgeld; adultven, enz.
geld ; aantal ponden ; geheven recht (v.
postwisselbedragen), commissieloon per powder-barrel [pauda-baral]
vaatje.
pond sterlin g . aandeel in de opbrengst.
pound-cake'[paund-keik] gebalc, waar- powder-cart [pauda-lcat] kruitwagen,
caisson.
voor de bestanddeelen pondsgewijs gepowder-chest [pauda-tSest] bruit-, karnomen zijn.
doeskist.
pound-day [paund-dei] inzameling v.
kruidenierswaren van een pond van powder-flask [pauda-fliisk], powderhorn [pauda-hpn] Icruithoorn.
ellce soort voor het Victoria Cottage
powdering-gown[paudarig-gaud] poeHospital.
dermantel.
pounder [paunda] stamper, stooter; P
stomp pondspeer ll schutmeester.
powder-mill [pauda-mil] Icruitmolen.
pound-keeper [paund-kipa] schutmees- powder-puff[patida-pvf]poederkwastje.
powder-room [pauda-rum] kruitkamer.
ter.
pour [pga] vt gieten,uitgieten, (uit)stor- powder-works [pauda-wi)lcs] buskruitten ; schenken, in-, uitschenken; in stroofabriek.
men neer doen komen ; c, forth, nit- powdery [paudari] poeder(acht)ig, fijn
als poeder, gepoeierd ;
stoffig.
gieten, uitstorten (zijn hart enz.); the
river Nis itself into the sea, stort power [paw] sb kracht, macht, gezag,
vermogen; bevoegdheid ; volmacht,(ook
zich in de zee, stroomt uit in de zee ;
c, of attorney); mogendheid ; cvs, ook:
c, out, (uit)schenken ; uitstorten (zijn
geestesgave(n), talent ; the (..is that
hart enz.); c, out the tea, de thee (in)be, de gestelde maclit of overheid, het
schenken ; c, oneself out to a friend,
wettig gezag ; c, of speech, ook
zijn g,emoed cells uitstorten; c, oil upon
troubled waters, olie op de golven welsprekendheid, redenaarstalent ; by
the Nis! F wel allemachtig! merciful
gieten"; c, cold water on..., een douche
lieve deugd ! groote Goden ! a cv
toedienen, een emmer loud water gieof money (people), een macht van
ten over ; it is m,ing water upon a
duck's back, het is boter aan de galg geld (nenschen); those in cv , de machtgesmeerd ; vi gieten, stroomen, in stroohebbenden ; as far as lies in my c..),
voor zoover ik het in mijn maclit heb;
men neerlcomen; stortregenen; it never
rains but it c,s, een (on)geluk konit more cv to your elbow !, alit hell !,
alle goeds !, veil succes !
zelden alleen;,, down, in stroomen neerkomen ; c, in, binnenstroomen, in stroo- powerful [patialul] machtig, krachtig,
vermogend, sterlc, geweldig; a ev speakmen binnenkomen (ook van brieven enz.);
c, out, wegstroomen, wegvloeien : it
er, een kranig sprelcer.
c,s with rain, het stortregent ; sb stort- powerfulness [pauafulnis] macht,sterkte, kracht.bui.
krachtstapower-house [paua-haus]
pourer [pqra] (uit)gieter, gietemmer.
► pout [pant] vtvooruitsteken (de lippen);
Lion, electrische centrale.
vi prtrilen ; sb het vooruitsteken van de powerless [pawns] machteloos, krachtippet', gepruil ; be in the c ■is, pruilen.
teloos.
'pout [paut] sb )4s. lamprei.
I power-loom [paua-lilm] stoomweefgetouw, electrisch gedreven weefgetouw.
pouter [haute] pruiler, pruilmond ; 1s
kropduif.
power-plant [paua-plant] electrische
poverty [povati] armoe(de), behoeften, installatie.
armoedigheid ; c, of, ook : gebrelc aan. power-station [paua-steiSan]
zie
poverty-stricken[povati-strik'n]artnoepower-house.
dig, arm.
pow waw [pauwo] SH zie pooh pooh.
powder [pauda] sb poeder; (bus)kruit; pow-wow[pau-wau]sbIndiaansche doe-
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koett en toovenaar; bezwerings-ceremolity, misbruik waken van iemands goeclnieel ; S runio,-rige bijeenkomst, (roegeloovigheid, exploiteeren.
zemoezige) conferentie, pourparlers; F practised [praktist] geoefend, bedre•
ven, ervaren.
fuif ; vi hocus pocus verkoopen ; F confereeren (over about); vt wider allerlei practising-ground [pralctisirkgraund]
X exercitieveld ; schietbaan.
hocus pocus belezen.
pox [poles] sb polcken; syphilis; small practitioner [praktifana] praktizeerend
geneesheer ; praktizijn.
cv, kinderpokken; a c,on it! de dulcet
hale het! vt met sypli besnietten, F aan- prad [prad] S paard.
smeren.
pragmatic [pragmatilc] pragmatiek,
pragniatisch.
poz [poz] F afk. v. positive.
poz(zie) [poz(i)] S X jam.
pragmatical [praginatikal] doginatiscii,
praam.
acadentisch pedant, eigen-, neuswijs,
praam [pram]
practicability [pralctilcabiliti] doenlijk- kleingeestig, benioeizielc.
held, uitvoerbaarlieid, mogelijkheid.
Prague [preig] Praag.
[hoeti.
practicable [praxtikabl] doenlijk, nit- prairie [preri] prairie.
voerbaar, voor uitvoerin , vatbaar; bruilc- prairie-chicken [preri-tiikin] prairiebaar ; edit (Met blind of geschilderd); prairie-dog [prari.dog] prairie-bond.
begaanbaar, bevaarbaar ; S inalcicelijlc praise [preiz] sb lof, lofspraak ; be loud
beet te nemen.
in one's c,s of..., chant (sing,sound)
practical [praktikal] practisch, werkone's c,s, iemands lof verkondigen, de
een
handtastelijke,
cladig ; a c, joke,
loftrompet stelcen over ietnand; be beruwe grap of aardigheid, die men aan
yond cv , boven alien lof verheven zijn ;
vt prijzen ; !oven, roemen; cv up, opden lijve voelt doordat men iets op zijn
hoofd krijgt, ergens tegen aan loopt enz.; I hemelen.
c..) skill, bedrevenheid.
praiseworthiness [preizwainis] lofpractically [praktilcali]practisch; in (de) s felijkheid, lof-, prijzenswaardigheid.
praktijk ; teitelijk.
praiseworthy [preizwiAi] loffelijk, lof•,
prijzenswaardig.
practice [praktis] oefening ; practijk;
(practische)oefening;gebruik,toepassing; Prakrit [pralcrit] Prakrit
plaatselijk
gewoonte; procede; SH kunstgreep, list;
dialect van 't Sanskrit.
praktijken; his cv, zijn praktijk (als 'pram [pram]
zie praaiiz.
dokter) ; zijn (laden ; his c, of rising `2,pram [prain] sb kincierwagentje, promeearly, zijn gewoonte on' vroeg, op te nadewagen; hanciwagentje van den
staan; hisc,to lie freely, zijn hebbelijkmelkrondbrenger.
heid ore er maar op los te liegen ; make prance [praps] vi steigeren; trotsch
c, in ..,instudeeren; cv makes perfect, stappen, de borst vooruitsteken, pron.
al doende leer' Wren; oefening baart
ken; vt laten steigeren ; sb steigering.
kunst ; by cv , in de practijk (des !evens); prancer [pransa]trotsch stappeud paard,
(parade)paard ; S cavallerieofficier.
in (%), in de praktijk ; be in
practiseeren (als dokter); keep (oneself) in prandial [prandial] J van den mathet onderhouden, zich blijven oefetijd ; a c, function, een feestmaa I, groot
nen ; put in(to) cv, reduce to cv , in
diner.
practijk brengen •, run into evil r,s, !prank [prat})] sb street< ; poets, pots,
tot kwade practijicen vervallen ; be out
sclialkerij ; play one's cis , zijii streken
of c.', la lig niet meer geoefend heb ben, uithalen, zijii kunsten verlcoo pen.
een stub Met nicer in de vingers hebben, =prank [pratlIc] vt(uit)dosses, (op)ssink•
kwijt zijn.
de handl
,ken, (op)tooien (nob
out,
tip);
practice-butt [pralctis-bvt] X kogel- smulcken, tooien, sieren (met with); vi
vanger.
pro ► ken.
practice-ground [praktis-graundj X ' praps [praps] P zie perhaps.schietbaan.
prate [preit] vi snappen, babbelen,
practise [pralctis] vt nit-, beoefenen,
wauwelen, leuteren.
in practijk of in toepassing brengen ; prater [preita] babbelaar, wauwelaar,
oefenen, instudeeren (een muziekstuk),
leuterkous.
zich oefenen in; gebruilcen ;
begaan, pratique [pratik, pratik]
verlof out
bedrijven ; v medicine, practiseeren ass Nvat te kosies ns ee,t quarantaine.
(als dokter); vi (zich) oefenen; practi- prattle [prat']] vi ssappen, babbelen ;
seeren ; c ■-, upon a man's credo- i vt babbelen; sb gesnap.
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prattler [pratla] snapper.
pravity [praviti] verdorvenheid ; beclor•
veil

toestand.

prawn [pron] steurgarnaal, -krab.
praxis [praksis] practische toepassing,

preciosity

pre admonition [pri-achnoniSan] voorafgaande 1.vaarschuwing.

preamble [priambl] sb inleidin ,
without further c..), zonder verderen

=haat, met de deur in huis vallend ; vt
van een leiding voorzien.
preambulatory [pri-ambjulatari] voor•
Praxiteles [praksitaliz] Praxiteles.
of gaand, inleid end.
pray [prei] vt bidden, sineeken, (beleefd)
[pri-aprilienSan]
verzoelcen; vi bidden, smeeken ; (I) (,)! preapprehension
vooropgezette ineening; voor•oordeel.
ik bid u, wat ik u bidden nag, eilieve;
consider, ook : bedenk
prearrange Epri-areind31, vooraf regelen.
(tell me), what did he say, zeg mij,
als het u belieft ; (..) for blessings, prebend [preband] prebende, prove.
prebende...,
[prebandal]
ook : afsmeeken ; cv to God, God aan- prebendal
prove...
roepen ; God bidden (on for).
prebendary[preb9ndari](dienstdoende)
'prayer [preia] bidder, biddende.
dontheer.
'2 prayer [prea] gebed, bede,sineekbecle;
verzoek ; the Lord's r■-,, het gebed des precarious [prikerias] onzeker, onvast,
wankel, wisselvallig, hachelijk, precair.
Heeren, het Onze Vader;
ook :
(godsdienst)oefening ; offer (up) precative [prekativ] smeekend, snieelc...
gebeden opzenden, bidden ; say one's precatory [prekatari] smeekend, ver-,, s, bidden ; he knows it as well as f zoelcend ; :No words, verzoek (in testa•
his (.../s, dat sent hij net zoo hoed als ' went).
zijn Onze Vader, als het ABC.
precaution Eprikoyani sb voorzorg,
prayer-book [prea-bulc] gebedenboelc; voorzorgsmaatregel ; voorbehoedmiddel;
vt vooraf waarschuwen (voor
puinisteen.
prayer-meeting [prea•mitig] godsdien- precautionary [prilcoSanari] van voorzorg ; re, advice, waarschuwende raad ;
stige bijeenkomst, „oefening".
measures, voorzorgsmaatregelen.
preach [pritS] vi precliken, preekee;,,
at one, bet in zijn preelc gemunt heb- precede [prisici] vt voorafgaan, voorgaan (bij), gaan voor, den voorrang
ben op ietnand ; cep to one, iemand een
hebben haven; vooraf laten gaan ; vi
preelc fig houden ; vt predilcen, preevoor(af)gaan.
ken; m.) a sermon, een preelc of leerrede
Louden ; c, down, preeken tegen, ijveren precedence [presidans, prisidans] voorrang'; prioriteit ; volguummer (op rangtegen, afbrelcen ; c. up, preeken ten
lijst) ; take (-%, of (over), voorgaan bij,
gunste van, ijveren voor, vOorstaan ;
den voorrang hebben boven.
prijzen; roemen, opheinelen; sb
preek.
',reacher Epritiai predikant, predilcer. 'precedent [prisidant] of voorafgaand,
vroeger.
preacher-monkey [pritSa-invqki] brutaap.
Cprecedent [presidant] sb antecedent;
preachify [pritSifai]
preeken, zed4e- (vroeger) voOrbeeld.
preeken houden.
precentor [prisenta] voorzanger, koorpreaching [pritSitl] prediking ; preek,
!eider.
predikatie ;
gepreelc.
precept [prisept] voorschrift, steiregel,
schoolgeld ;
preachment [pritSmant]
preek ; ge- bevel(schrift), mandaat ;
preek, zedepreelcerij.
example is better than (,), leeringen
wekken, voorbeelden trekken.
preachy [pritSi] preekaclitig, preek...
preachy-preachy [pritSi-pritSi] (zecie)- preceptive [priseptiv] gebiedend voorschrijvend ; voorschrilten bevattend ;
preekerig.
leerend.
preacquaintance
[pri-alcweintans]
voorafgaande,vroegere kennis of bekend- preceptor [prisepta] (leer)meestert , .
heid.
precession EpriseSanj het voortschrij•
Pre-adamite [pri•adainait] sb aard be- den; voor(af)gaan, prioriteit; §praewoner vOOr Adam ; aj van voor Adam; cessie.
anted iluviaansch, voorhistorisch.
precinct [prisirikt] grens; gebied 2 ; the
pre-adamitic [pri-adainitilc] van voor c,s of, ook : de omgeving van...
Adam; antediluviaansch, voorhistorisch. preciosity [preSi-ositi] precieusheid (v.
pre-admonish [pri-adinoniS] vooraf ; den stijI), het precieuze, overdreven gewaarschuwen. j zoc'ntheid of gemaalctlieid,
praktijk ; stel (taal)oefeningen.
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precious [preSas] aj kostbaar, dierbaar ; ' precondeinn [pri-kandem] vooraf veroordeelen.
edel (v. tnetalen); kostelijk, moot (ironisch); E geduclit, kolossaal ; precieus : precondition [pri-kandiSan] (voor)onoverdreven gezocht of gemaakt (van derstelltng, voorwaarde, conditio sine
taal); a mo sight more, een heele boel qua non.
sneer; ev stones, edelsteenen, ju weelen ; precursive [prikIsiv] voorafgaand ; be
sb in : my ev!, inijn schat(je)!; ad F m, of, voorspellen, be eekenen.
drommels enz.; cw little, verbazend precursor [prik1sa] voortooper.
(verduveld) weinig ; c. ■ soon, drom- precursory [prikhsari] voorafgaand;
inleidend; N symptoms, voorteekenen.
mels gauw.
predacious [prideiSas] van roof levenprecipice [presipis] afgrone, steilte.
de, roof...
precipitance [prisipitans] overhaasting,
overijlang.
predatory [predatari] roovend, roofzuctitig, plunderend; roovers..., roof...;
precipitant [prisipitant] zie 'precipitate.
c, excursion, roof•, strooptoclit.
1 precipitate [prisipitat] aj steil; 'overhaast, naastig ; overdid, onbezonnen ; sb predecease [pri-disis] vi eerder ster yen,
neerslag, praecipitaat.
vroeger overlijden; sb eerder (vroeger)
'precipitate [prisipiteit] vt neerstorten ; overlijden.
neerwerpen; doen voortitollen, aandrij- predecessor [pri-disesa] (ambts)voorganger
ven, verliaasten; bespoedigen; (doen)
[pridestinerian] die
neerslaaii, praecipiteereii (in een oplos• predestinarian
aan
de voorbeschikking gelooft.
sing); vi steil alschieten; zich overijlen,
haast maker, voorthollen, overijld to predestinaa [pridestineit]voorbestemmen, voorbeschikken.
werk gaan; neerslaaii, bezinken, praepredestination [pridestineiSan] voorcipiteeren
bestemtning, voorheschilcicing.
precipitation Eprisipiteifanj neerstorring; overhaasiing, haast, overijling; predestinator [pridestiueita] voorbeneerslag, praecipitaat ; act with cv,
steminer, voorbeschilcicer ; die aan de
voorbescnikking gelooft.
overijld to werlc gaan.
precipitous [prisipitas] steil ; overijld, predestine [pridestin] vooraf bestemmen, voorbescliikken.
overitaastig ; a voorbarig.
précis [preisi] (kort) overzicht, resume. predeterminatioa Epri•ditinnineiSadj
voorbesciiikking.
precise [prisais] nau wkeurig, juist; stipt,
nauwgezet, precies,
predetermine [pri•diti.) nin] vooruit of
sekuur.
vooraf bepalen, vooraf vaststellen, voorpreciseness Eprisaisnisj nauwkeurig•
held elle.
beschikken
precision [prisi;an] nauwkeurigheid, predial [pridial] aj landelij1c, grond...,
juistheid.
bodem..; ry bondage, lijfeigenschap;
preclude [priklad] uitsluiten ; de pas
sb lijfeigene
atsiiijden, vooricomen, verhinderen, be- piedicament[pridikamant] klasse, orde,
let ten.
categorie; staat, toestand ; (kritiek) gepreclusion [prikliapii] uitsluiting; voorval ; be in a pretty cv , leelijk in de
!coming, verhindering.
knoei zitten.
[prikiasiv]
preclusive
uitsluitend; predicant [predikant] aj predikend; sb
voorKomend, verhinderend.
c predikheer ; ZA predikant.
precocious [prikoups] vroeg rijp,voor• 'predicate [predikat] sb (toegekend)
lijk ; vroeg wijs, wijsneuzig.
predicaat; (graminaticaal) gezegde.
precocity [prikositi] vroegrijplieid, ''predicate [predikeit] vt uiten, zeggen,
vOOrtijittieid; a little cv, een kleine
toekennen bevestigen.
wijsnens.
predication [predikeiSan] uiting, geecognition[pri kagniSan] voorkennis;
zegde ; predicatie, prediking.
vooratgaancle kennis ; Sc voorouderzoek. predicative Epredilcativj predicatief.
preconceive [pri-kansiv] vooraf opvat- predict [pridikt] voorzeggen, voorspelten ; a rvd opinion, een vooropgezette
meening.
prediction [pridilcSan] voorzegging,
preconception [pri-kansepjan] vooraf
voorspelling.
gevormd begrip; vooropgezette meening. predictor [pridikta] voorzegger, voorpreconcert [pH- kansbt]vooraf beramen,
speller.
afsprelceu.
predilection Epri-dilekSani voorliefde,
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vooringenomenheid, voorkeur; an old
of inleiding voorzien; laten voorafgaan
F een oude liefde.
(door with).
predispose [pri-dispouz] vatbaar of prefatory [prefatari] voorafgaand,
ontvanicelijk waken (voor to); vooraf
leidend.
beschikken (over of); be cad to, ook : prefect [prifekt] j;;;I;Q-i praefect (in 't
aanleg hebben voor.
oude Rome); prefekt (in Frankrijk ;
predisposition [pri-dispaziSan] vatmonitor.
baarheid, ontvankelijklield; aanleg tot prefecture [prifektSa] prefectuur.
een ziekte.
prefer [prift)] verkiezen, liever liebben,
predominance [pridominans], micy de voorkeur geven (boven to, before
[--si] overheersching, overiiiacht, overof above); voortrekken (iemand); verhand, heerschappij.
lieffen, bevorderen (tot to); aanbiedeii,
Predominant [pridominant] overheer- indietten (een request); cvred shares,
schend, de overhand hebbeud.
preferente aandeelen.
predominate [pridomineit] overheer- preferable [prefarab'l] de voorkeur verschen, overheerschend zijn, de overhand
dieiiend, verkieslijk, to verkiezen (boven
hebben (over over) ; op den voorgrond
to).
treden, bijzonder sterk vertegenwoor- preferably [prefarabli] bij vooriceur,
digd zijii.
liefst ; cv to, liever clan.
predomination [pridomineilan] het preference [prefarans] voorkeur, vooroverheerschen, het overheerschend kaliefde; $ preferentie, prioriteit (bij aanrakter.
deelen enz.) ; for (in, by)
bij voorpre-elect [pri-ilekt] vooraf(ver)kiezen.
keur; In m, to .., liever dan...
pre-election [pri-ilekSan] het vooraf of preferential [prefarenSal] preferentieel;
vooruit kiezen.
prioriteits...
pre-eminence [pri-eminans] voorrane; preferment [prifDmant] bevorderiug
by way of mw, in rangorde.
(tot hoogeren rang).
pre-eminent [pri eminant] uitinuntend, preferrer [prifbraj de voorkeur gevende;
uitstekeud, uitblinkend, voortreffelijk.
bevorderaar ; aanbieder, indiener (van
pre-eminently [pri eminantli] zie pre- request enz ).
eminent; ook: bij uitstek, bij uitnemend- prefiguration [pri-figjareiSan] voorheid.
beeld; afschaduwing, voorteeken; bij
pre-empt [pri-em(p)t] door voorkoop voorbaat gevormde voorstelling.
verwerven.
prefigure [pri-figja] ten voorbeeld stelpre-emption [pri-em(p)San] voorkoop ; len; voorbeduiden; zich bij voorbaat
recut van voorkoop.•
voorstellen.
preen [priii] (de veered) gladstrijken; 'prefix [prifiks] sb voorvoegsel.
cv oneself, zich mooi waken.
'prefix [prifiks] vt voorplaatsen, vooraf
pre-engage [pri-engeic13] vooraf verlaten gaan (aan to).
binden ; vooruit bespreken.
prefixion [prifikSan] voorplaatsing.
pre-engagement [pri-engeid3mant]
pregnancy [pregnansi] zwangerschap,
drachtigheid; vruchtbaarheid ; het prevroegere verbintenis of verplichtiug,
voorbespreking
gnant gebruik, veelzeggendheid, (voile)
pre-establish [pri-istabliS] vooraf bebeteek enis.
palen, vooraf vaststellen, vooruit rege- pregnant [pregnant] zwanger 2, drachien.
tig ; vruchtbaar; rijk aan gevolgen; van
pre-establishment [pri-istabliSinant] groote beteekeuis; veeizeggend, (veel)voorafgaande bepaling (vaststelling,
beteekenend, pregnant; cv with, ook
regeling).
vol (van), rijk aan.
pre-exist [pri•egzist] vooraf bestaan, pregnantly [pregnantli] pregnant, veeleen vroeger bestaan hebben.
zeggend, veelbeteekenend, beteekeoispre-existence [pri-egzistans] . voorbe- vol.
staan, vroeger bestaan.
preheat [prihit] voorwarmen.
pre-existent [pri-egzistant] vooraf be- prehensible [priliensibl] grijpbaar.
staand, vroeger bestaand (dan to) ; his prehensile [priliensil]
ont mede. to
cv state, ziiii vOorbestaan.
grijpstaart.
grijpen ;
preface [prefis] sb voorrede, voorbe- prehension [prihenSan] het (be)grijpen.
richt, inleidend woord; inleiding ; RK prehistoric [pri-histQrik] voor-histoprefatie (der Mis) ; vt van een voorrede
risch.

pre-history

520

pre-history [pri-histari] voorgeschiedenis.
prejudge [pri-d3vd3] vooruit (ver)oordeelen; voorbarig oorcieelen.
prejudgment [pri.d 3Dd3 want] vooroordeel ; voorbarig oordeel.
prejudication [pri-d3ildikeiSan] vooronderzoelc; voorveroordeeling; voorbarig oordeel.
prejudice [precl3adis] sb vooroordeel ;
scliade, nadeel; to the cv of, ten nadeele van,jur ter prejudice van; without
cv, alle recliten voorbehouden ; $ zonder
verbinding; vt voorinnemen, innemen
tegen ; benadeelen, kwaad doen.
prejudicial [pred3adiSal] nadeelig,
schadelijk ; cv to, ten nadeele van, fur
ter prejudice van.
prelacy [prelasi] prelaatschap; de prelaten of kerkvoogden.
prelate [prelit] prelaat,ke•kvorst,-voogd.
prelect [prilekt] een openbare les lionden, lezen (over on).
prelection[prilelcSan] openbare as (aan
universiteit), lezing.
prelector[prileIct3] (voor)lezer; Q lector.
prelibation [pri-laibeiSan] fig voorsuiaak.
preliminary [priliminari] voorafgaand,
inleideiid,
'prelude [preljild] sb voOrspele!; inleiprelude [preljud, priljad] vi preludeeren ; vt inzetten (met een voorspel) ; een
inleiding vormen tot ; (voor)spellen.
prelusive [priljasiv] als voorspel dienend, bij wijze van vOorspel,inleidend.
premature [pri•inatjua] aj te vroeg rijp ;
ontijdig, voorbarig; sb in : cvs, X te
vroeg ontplofte granaten eiiz.
prematurity [pri-matjuriti] vroegrijpheid ; oiitijdiglieid, voorbariglieid.
premeditate [primediteit] vooraf be.
denken, voorat overleggen of beramen ;
curl robbery, vooraf bedaclit, met voorbedachten rade gepleegd.
premeditation [priniecliteiSan] voorbedachtheid, voorafgaand overleg ; with
md, net voorbedacliteii rade.
premier [prilnia] aj eerste, voornaainste;
sb eerste minister, minister-president.
premiership [primiaSip] kabinetsvoorzitterschap, anibt van minister-president.
'premise [primaiz]vt vooraf laten gaan,
vooraf zeggen, vooropstellen ; premising that..., vooropgesteld dat...
"premise, premiss [preinis] sb premisse, voorafgaande stelling ; cvs, jur
voornoeinci pand (eigendom); lads; huts
,
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en erf ; apply on the c,s, te bevragen
oin
alhier ; to be drunk on the
ter plaatse verorberd te •worden.
premium [priiniam] prijs, belooning;
premie ; S agio, waarde boven pari ; leergeld ; at a cv, boveu part, hoog (van
Icoers)'; be (very much) at a c,,00k:
hoog staan, z2er gezocht zijn; sell at
a cv, net whist verkoopen.
premium pupil [primiam.pjilpil] intreegeld betalende feeding of volontair.
premonish [pri-moniS] (vooraf) waarschuwen
premonishment [pri-moniSmant] premonition [primoniSan] (voorafgaande)
waarschu wing.
premonitory [pri-monitari] (vooraf)
waarschu wend, waarschuwings...; red
symptom, ook : voorteeken (v. ziekte).
prentice [prentis] zie apprentice.
preoccupancy [pri-olcjupansi] (recut
van) vroegere inbezitneming.
preoccupation [pri-olcjupeiSan] vroegere inbezitneming; vooringenomenheld ; vooroordeel ; bezorgdheid.
preoccupied [pri-olcjupaid] van eigen
gedachten vervuld, bezorgd ; be cv , oolc:
F prakkezeeren.
preoccupy [pri olcjupai] vooraf in bezit
nemen, vroeger bezetten ; (gedachten)
gelieel in beslag nemen ; be voorOOrdeelen.
preordain [pri-Qclein] vooraf of vooruit bepalen, vooraf beschikIcen.
prep [prep] QZ zie preparation; cv master repetitor.
prepaid [pripeid]vooruitbetaald, franc°.
preparation [prepareiSon] voorbereiding, voorbereidsel, toebereidsel ; (mi.
croscopisch) preparaat ; bereiding, het
klaarmaken; het inleggen (vail a nsjovis);
bewerking ; diS het nazien of repeteeren
(v. lessen), a vondstudie ; j instudeering;
ook preparatieven ; uitrusting ; it
is in cv, ook : het wordt voorbereid, er
wordt aan gewerkt ; het is in studie
geno men.
preparative [priparativ] aj voorberei.
dead ; cv to, ter voorbereiding van; sb
voor bereidsel.
preparatory [priparatari] voorbereidemi ; voorbereidings...; voorafgaand ;
to ook : alvorens te..., bij wijze
van inleiding tot...
prepare [pripea] vi voorbereiden ; bewerken ; (toe)bereiden, gereed !oaken,
lclaarniaken, opleiden (voor examen) ;
prepareeren, nazien (v. lessen); a ppreteeren ; cv one for the worst, op het
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ergste voorbereiden ; be redd to..., erop prerogative [prirogativ] jsb voorrecht,
privilegie ; prerogatief ; the r%) of parvoorbereid zijtt otn...; bereid zijn om...;
don, het recut van gratie ; aj in :
vi
oneself for (to), zich voorcourt, __--;;;), bisschoppelijke rechtbank
bereiden (om...), zicli gereed of klaar
tot het onderzoek van testamenten.
maker' otn...; vi zicli gereed of klaar
'presage [presid3, priseid3] sb voortnalcen (voor den strijd for action).
teekeri ; voorgevoel.
preparedness [priperidnis] gereedheid;
"presage [priseid3] vt voorbeduiden,
het klaar zijn (voor den oorlog).
voorspellen ; voorzeggen; een voorgepreparer [pripera] voorbereider ; (toe).
voel he bben van.
bereider, opinaker, appreteur ; voorbepresbyopia [presbi•oupia, prez•] vet'.
r eiding.
prepay [pri-pei] vooraf betalen, vooruit- -zienclheid (van den ouden dag).
presbyte [presbait] verziend.
betalen ; frankeeren.
prepayable [pri-peiab'l] vooruit to be- presbyter [presbita, prezbita] presbyter (der eerste Christenett), ouderling;
talen.
prepayment [pri-peimant] vooruitbe- dominee van de Presbyteriaansche Kerk ;
witte slankaap.
taling.
prepense [pripens] iii : malice (%), boos Presbyterian[pres(z)bitirian] Presbyteriaan(sch).
opzet ; of malice (,), met voorbedaclipresbytery [pres(z)bitari] raad van
ten rade.
ouderlingen,kerkeraad; RK presbyterie,
preponderance [pripondarans] overpriesterkoor; RK pastorie.
wicht.
preponderant [pripondarant] overwe- prescience [priSans] voor wetenschap ;
het vooruit weten ; vooruitziendheid (in
geed, van overwegend belang.
de toelcomst).
preponderate [pripondareit] zwaarder
wegeti (dan over)`; overwegend zijn, prescient [priSant] voorafwetend; voor•
uitziend (in de toelcomst).
van overwegend belang zijn ; het overprescribe [priskraib] vt voorschrijven
wicht ''ebbed.
(v. recepten, wetter &); vivoorschriften
preposition [prepaziSan] voorzetsel
geven; cep against an action, lege')
prepositional [prepaziSanal] voorzeteen gerechtelijke uitspraak het adatrecht
sel...
prepositive[pripozitiv]vooropgeplaatst aanvoeren ; c, for (to), (geneeskundig)
behandelen.
( woord).
prepositorEpripozitaidmonitor,oudere prescript [priskript] voorschrift, bevel.
leerling met de tucht der Hasse belast. prescription [priskripSan] voorschrijadat(reclit).
ving ; voorschrift,recept;
prepossess [pri-pazes] vooraf in bezit
netnen (land); innemen (voor, tegen in prescriptive [priskriptiv] ± adat...; cd
right, ± adatrecht.
. favour of, for; against); beinvloeden ;
a m,ing appearance, een innemend presence [prezans] tegenwoordigheid,
aanwezigheid, bijzijn ; bonding ; voorvoorkomen.
komen, uiterlijk; persoonlijkheid; audienprepossession [pri-pazeSan] vroegere
inbezitneming ; vooringenotnenheid; tiezaal; the Presence, (E.-I. taalgebruik)
voorafgevormde meening ; vooroordeel. Uwe Hoogheid; c, of mind, tegen.
preposterous [pripostaras] averechtsch woordigheid van geest ; be admitted
to the md, come to them), ter audienverkeerd, ongerijmd, onzinnigo, mal.
tie toegelaten worden, voor Z.M. (Z.T.
prepotent [pri-poutant] overmachtig,
enz.)
verschijnen; he retired from tho
machtiger.
hij ram afscheid van Z.M. (Z.E. enz.).
preprandial [pri.prandial] J van voor
[prezans-tSeim1).);
presence-chamber
den eten.
audientiezaal.
prepuce [pri-pjus] voorhuid.
tegenwoordig,
aanaj
[prezant]
'present
pre-Raphaelite [pri-rafeialait] sb aanwezend, aanwezig, present ; hedenhanger der door Millais, Rossetti e. a.
in
het
ondercase,
gestichte Preraphaelitische schi !der- daagsch ; in the
school : the c, Brotherhood; aj Pre- havige geval; to thisc, day, tot op den
raphaelitisch. huidigen dag ; at the hour, op di!
prerequisite [pri-rekwiztt] aj (in de i miry, money, contanten;, , payment,
eerste plaats) noodig, vereischt ; sb nood- i contante betaling ; c, persons exceptzakelijk eerste vereischte, conditio sine ! ed, de aanwezigen nitgezonderd : the
qua non. i (tense), de tegenwoordige tijd ; the
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volume, het boek in quaestie, het hier preservative [prizi)vativ] aj voorbehoedend, behoed...; sb bederfwerend iniddel,
besprokeu boek ; cv wit, gevatheid ; the
me, writer, schrijver dezes; all cv, ae voorbehoedmiddel.
aanwezigen; things cv, van nu ; sb de preserve [prizbv] vt behoeden,bewaren;
inmaken, conserveeren, inleggen, kon
tegenwoordige tijdo, hot heden; at cv,
fijten; wild houden opeen gereserveerd
nu, op 't oogenblik ; for the cv, voor
terrein (ook vi); c ■-, from, behoeden
't oogenbitk, momenteel, voorloopig ;
(bewared) voor; sb conserf; gereserknow all men by these
aan
veerde jacht of visscherij, wildpark;
alien die dit hooren of zullen hooren
gelei; ingelegde groenten, vleesch nit
saluut! wordt hierbij bekend gemaakt,
blik enz.; conservatie-bril, stofbril.
2 present [prezant] sb present, cadeau,
preserver Eprizit)va] bewaarder, behoegescuenk; make one a c.r of someder, redder; inmaker (vats vruchten of
thing, iemand iets ten geschenke geven, groenten); conserveerend middel.
cadeau geyen.
preside [prizaid] vi voorzitten, lakens
`,present Eprizentj vt presenteereno, (ook uitdeelen ; presideeren;c., at the organ,
van het geweer); voorstellen (aan het
als organist optreden, de orgelpartij
hof of aan 't publiek); aanbieden, voorspelen of op zich netnen; a meeting
leggen, overleggen, indienen; bieden,
mdd over by..., onder voorzitterschap
van; Mr. X presiding, onder voorzit0131 evereli; voordragen (voor betrekking);
begiftigen (met with); cv arms,
terschap van den beer X.
aanleggen; het geweer presenteeren;
presidency[prezidansi]presidentschaps,
one with a thing, iemand iets cadeau voorzittersctutp.
of ten geschenke geven; yr : c, itself, president [prezidant] presidents, voorzich aanbieden, zich voordoen (v. gezitter.
.1egenheid enz.i; oplcomen (v. gedachte); presidential [prezidenfal] van den (een)
vi de voordraclit opmaken ; zich voorpresident, presidents ..; voorzitters...; predoen (v. gelegenheid); mil X aan ! sb
sidentschaps...
an : the md, X de positie van 1. aan of presidentship [prezidantjip] voorzitter2 piesenteer... geweer.
schap.
presentable [prizentab'l] presentabel, 'press [pres] sb pers; drukpers, druktconbaar; not rw, ook: niet goed gekerij; drulcproef ; gedra lig, drang, drake';
noeg om aan te bieden.
drukte; kleerkast; press! (op
presentation [prezatneifan] aanbieding; drukproef) „afdrukken !" under (carrying a)
indtening,overlegging (v. stukken); voorof canvas (sail), 0 met a le
stelling (aan 't 'sof); voordracltt, benoe•
zeilen op ; correct the (of a book),
mingsrecht ; eeregave; stipendium;
de proeveu corrigeeren ; at (,), in the
(tooneel)vertooning; c, of prizes, prijster perse ; pass for cv, fiatteeren
uitueehng
out of te drulcken; as we go to
presentation-copy [prezanteiSen-kopi] terwijl ons blad ter perse gash; vt (nitpresent-exemplaar.
ineen- op-, samen)persen ; drukken (op);
'
presentation-sword[prezanteifan-scd] ui'drukken;
dringen, aandringen, niet
eeres“bel, reredegen.
loslaten ; kracht (klein) bijzetten; achter
presentee [prezatiti] voorgestelde ; voor- heenzitten, bestoken, in het nauw brengedragene. beschonkene, begiftigde (met
gen, F achter de vodden zitten ; 08z X
een beneficie).
tot den dieust pressen ; c, one closely,
presenter [prizenta] gever ; voorsteller. iemand het vuur na aan de schenen
presentiment Eprisentitnentij voorge- Leggett ; c, one's advantage, partij
voel.
weten te trekken van not c,the matpresently [prezantli] direct daarop; ter (point), niet (vender)
' aandringen ;
aaustonds, dadelijlc, stralcjes, zoo (metce, the question, aandringen op een anteel).
woord ; zich niet met een kluitje in het
presentment [prizentmant] juryverkla- riet late!' sturen ; r, one for payment,
ring; aanklacht; aanbieding; voorstelop betaling aandringen ; be cv ed for
ling ; voorkonien.
funds (time 8z) court d'argent zijn,
preservation [prazaveiian] bewaring;
scrap aan zijn met zijn tijd enz.; c , it
behoeding, behoud, redding; verduur(up)on him (upon his acceptance),
zanting, itimaalc; in (a state) of fair
bet hem opdringen •, c, it on the jury,
goed geconserveerd,
het de jury op het hart drukken; cv on,
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[prestidid3iteiSan]
kracht (vaart) zetten achter ; ijverig wer- j prestidigitation
goochelarij.
keu voor ; cv together, samenpersen; vi
[prestidid3iteita]
gooprestidigitator
drukken, knellen; X afdrukken; dripchelaar.
gen, opdringen (v. een nienigte); urgent
zijn, pressePren; time ev es, er is haast prestige [prestid3, presti3] aanzien, invloed, gewiclit, prestige.
bij, het presseert; cv down, drukken
(op on); c, for it with solicitation, prest-money Eprest-nivnij X &
voorthandgeld.
er om soebatten; cv forward,
maken; cv on, opdringen ; voortmaken, presto [prestoq snel, vlug; plots; zie
hey.
voortrukken ; voortjagen, aanporren;
there is something cv ing on his presumable[priziamabl] vermoedelijk.
presumably [prizitlinabli]verinoedelipc.
mind, er is iets dat hem druid.
C press-bed [pres-bed] alkoofbed ; presume [prizifitn] vt vermoeden,(ver)onderstellen ; zich inbeelden ; cv to...,
slaapbank.
press-cutting [pres-kvtig] krantenuit- het wager], durven, de vrijheid semen ;
geloof
vi & va (ver)onderstellen ;
lc nipsel.
ik ; don't mdi, wees int niet zoo arropresser[presa]perser,drukker; drukrol.
too
far,
te ver
gait
(verwaand)!;
cv
press-gallery [pres-galari] galerij voor
gaan ; zich te veel verbeelden; cv on
de pers (in het Lagerituis).
at
te
zeer
vertrouwen
op,
zich
(upon),
prespress-gang [pres-gag] X &
later voorstaan op; to veel verge!' van,
gang.
pressing [presitl] aj pressant,dringend; misbruik waken van.
nijpend, dreigend ; since you are socv , presuming [prizifimit3] arrogant, verwaand.
110 ge zoo aatidringt; sb persing, druk,
aandringen; she does not need much presumption [prizum(p)San] vermoeden, (ver)onderstelling ; arrogantie, aancv, zij laat zich niet lang nooden.
pressing-iron [presig-aian] persijzer. matiging, verwaandheid ; he had the
cv to .., hij was zoo onbeschaaind
pressingly [presigli] dringend.
presumptive [prizipm(p)tiv] gepresuCpression [prepn] drukking, druk.
[presind11]
drukker
(inz.
van
meerd,
vermoedelijk ; verwaand,ingepressman
beeld ; cv evidence, indicium.
een liandpers) ; persman,dagbladschrij[prizum(p)tjuas] aanpresumptuous
geprest soldaat
ver, journalist; X &
of matroos; presser (voor den dienst). matigend, ingebeeld, verwaand, laatdunpress-mark [pres-malt] boeknummer kend; cv sin , voorbedachtelijk gepleegde
(v. bibliotheek). zonde.
press-money [pres-moni] X &g:hand. presuppose [pri-sapouz] (voor)onclerstellen, aannemen.
geld
press-notice [pres-noutis] bespreking, presupposition [pri-svpaziSan] (voor)ondersteliing.
boelcaankondiging.
press-room [presqiim]druklcerij(tegen- pretence [pritens] voorwendsel, voorover zetterszaal). geven, schijn ; pretentie, aanspraak ; on
pressure [prep] drukking; druk ®, drukje (under) c%, of, on (under) a (the) cv
(met hand of been); pressie; cv of the of, wider voorwendsel
hand, handdruk ; live at high md, on- pretend [pritend] vt voorwenden, voorgeven; (ten onrechte) beweren; cv to
der hoogen druk; write under mr,
see nothing, doers alsof men nietsziet;
zonder den noodigen tijd te hebben ;
vi
cam' to, de pretentie hebben van, preput (a) ow on one, druk of pressie op f
temand ultoefenen. l tendeeren (te zijn), zich aanmatigen;
aanspraak
maker] (op to);
to her
press-stud [pres-stud] drukknoopje.
hand, naar haar hand dingen.
'tprest [prest] aj gedrukt (= pressed).
[pritendid]
voorgewend;
pretented
prest aj gereed.
nprest E]
prestation [presteiSan] prestatie in geld, vermeend, gewaand,
pretender [pritendo] simulant, veinzer;
belasting.
prestation-money [presteifan-mviti] (huwelijks)candidaat;(kroort)pretendent.
jaarlijksche opbrengst aan de bis- pretending[pritendig]Imichelend,zich...
schoppen. houdend, zich aanstellend; pretentieus,
tprester [presta] priester ; Prester pretense zie pretence.
John, fabelachtige priester-koning van pretension [pritenSan] pretentie, aattspraak, voorwendsel ; aanmatigingi
Abyssinie in de middeleeuwen.
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• make :vs to wit, de pretentie liebben prevailing [priveilii3] heerschend (van
ziekten enz.).

geestig te willen zijn.

prevalence Eprevalansi

pretentious [pritellSas] pretentleus, veel

[ sF1
-

overwicht; meerder gezag, grootere invloed ; overheersching, het zegevieren;
het heerschend zijn (v. ziekten), het algemeen voorkomen, de algemeenheid.
prevalent [prevalant] overwegend enz,
zie prevailing.
pretermit[pri-tamit]weglaten,uitlaten; prevaricate Lprivarikeitj zich van lets
met stilzwijgen voorbijgaan.
almaken, uitvluchten zoeken; (om lets
preternatural [pritanatSaral] tegenna• been) draaien.
tuurlijk, onnatuurlij1c; buitengemeen prevarication Eprivarikeiptii plicht'
verzaking; misbruilc van vertrouwen (in
(groot, dilc enz.).
het aotbtelijke).
1 pretext[pritekst,pritekst] sb voorwendsel ; on some idle co), wider een of prevaricator [privarikeita] draaier;
plichtverzaker.
ander nietig vcrorwendsel; under a (N.,
of.., ook: onder den schijn van... voor- prevenient Epriviniantj voorafgaand;
zie ook preventive.
wenden.
prevent [privent] voorkomen ; athottpretext [pritekst] vt voorwenden.
nett van, beletten, verhoeden, verhinde.
pretor [prita] praetor.
ren; be ,,ed, verhinde•d zijn; he (N-ded
Pretoria [pritgria] Pretoria.
me (from) doing so, hij belette inij
pretorian Epritorian] praetorisch.
het te doen.
pretorship [pritaiip] praetoranibt.
pretties [pritiz] snuisterijen, bibelots ; prevention EprivenSanj voorkoming,
kerkraampjes (aan een glas). i verhoeding; verhindering;vooroordeel,
prettify [prititai] F opsierenonooi ma- l preventie.
preventive [priventiv] aj voorkoniencl,
ken.
prettily Epritilij aardig enz.; zie pretty; verhinderend; the md service, de recherche (te water); sbvoorbelmedmiddel.
ook: netjes.
prettiness [pritinis] aardigheid; m-ies, preventively [priventivli] ter voorkom ing van ongelukken, bij wijze van
snuisterijen.
pretty [priti] aj aardig, lief, mooi (ook voorbehoedmiddel, preventief.
een
lieve
a
c,
fellow,
previous
[privias] voorafgaand, vorig,
ironisch), fraai;
jongen, een „inooie" (ironisch); the
vroeger; voorbarig; v to..., voor..;
fellows about town, de fijne (chique) alvorens te...; move the
question,
de prealabele questie stelten (ten einde
jongelui ; it will cost him a c penny,
een aardigen striver (duit); my r, !,
tot de orde van den dag over te gaan).
• liefje !, poesje!, snoes !; ad redelijk, tame- previously [priviasli] (van) te voren,
vroeger (al), voor dies tijd.
lijk, vrij ; c, much the same thing,
vrij wel of zoo ongeveer lietzelfcle; zie previousness [priviasnis] het voorafgaan ; voorbarigheid.
ook pretties.
prettyism [priti•iz'n] bestudeerde net. i prevision [privipn] vooruitzien, voorheid in stijI of manieren, geaffecteerdzorg.
heid.
prey [prei] sb prooi, bolt; beast
aj
[priti-priti]
liefjes;
roofdier; virooven,azen (op nit of upon);
pretty-pretty
overlief,bestudeerd,geaffecteerd; pretfig knagen (aan upon).
ty-pretties, sb snuisterijtjes, bibelots. Priam [praioni] Priannis.
pretty-spoken [priti-spouka ► ] aange. price [prais] sb prijsD(ook: Op ieniands
naam (in den onigang).
hoofd); waarde; name your (own)
pretypify [pritipifai] zie prefigure.
zeg mar hoeveel jeer voor hebben
prevail [priveil] de overhand liebben
wilt; above (beyond, without)
(over over of against); zegevieren; !leeronbetaalbaar, onschatbaar; sell one's
schen, algemeen zijn (ook v throughduttr verkoopen;
life at a great
out); a rtittour ,,,ed that..., het ge- at any cv , tot elken prijs; vt prijzen,
nicht ging dat...; cv on (upon), over•
den prijs bepalen, vaststellen of aanhaled, over•eden; cv on himself to...,
geven van ; den prijs vragen van; c,c1
het van zich verkrijgen..;
with, in
catalogue, prijslijst.
gang vinden bij, vat liebben op.
price-book [prais-buk] prijscourant.

pretenties hebbend, vol pretenties.
preterhuman [pritalijilman] 'Doyenmenschelijk.
preterit(e) [pretarit] verleden (tijd).
preterition [pri-tariSan] het (met stilzwijgen) voorbijgaan; uit-, weglating.

I
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pauw ; cv of purse, geldtrots ; in the
rant, -lijst.
cv of the season, in het mooiste geoneprice-cutting [prais-lcvtit31 prijsvertniti- deelte van het jaargetij ; vr
dering.
self on, trotsch zijn op ; zich beroemen,
iJriceless [praistis] onschatbaar.
laten voorstaan op.
price-mark [prais-malc] prijsetiket.
prier [praia] snuffelaar ; nieuwsgierige
prick [prik] sb prik, steel:, stip, punt ;
benioeial.
prikkel, doren, stekel, angel ; X ver- priest [prist] sb priester ; geestelijke
nag,eling (v. lcanon);
rolletje (garen,
(tusschen deacon en bishop); vt tot priestabak); spoor (v. e. haas); Imaging,
ter wijden.
wroeging ; c,s of conscience, ge- priestcraft [pristkraft] priesterlist,-poliwetensknagingen; vt prikken (in), steken;
tiek.
door-, opeusteken, een gaatje maken in, " priestess [pristis] priesteres; domineespuncteeren ; prikkelen ;
vrouw.
de spore!'
geven, aansporen, aanzetten ; ( door priesthood [pristhud] priesterschaP;
prikken aanwijzen ; his conscience
= priesterdom.
cved him, hij had gewetenswroegingen; priestly [pristli] priesterlijk, priester...
the beer is ,,ed, zunrachtig ; c•-, the priest-ridden [prist-ridan] door (de)
bubble, den zweer cloorsteken ; r, the priesters geregeerd.
chart (the ship's position),
de prig [prig] sb fat, lc wast, pedant beer,
verwaande kwibus; S dief ; vt S kapen,
kaart prikken, het bestek door prikjes
aangeven ; c, the ears, de ooren spitontfutselen.
send; cv a hare, op bet sueenwspoor ' priggish [prigiS] ingebeeld, eigenwijs,
jagen ; cv (for) a sheriff, benoemen
pedant.
(door een gaatje achter zijn naam te prik- priggism [prigiz'm] ingebeeldheici, ver!cell); c, a tune, ( een lied op noten
waandheid, pedanterie.
zetten ; cv in, inplanten; c, off, slit- prim [prim] aj gemaakt, stijf, preutscli;
poten ; door prikjes aangeven ; c, on,
vt optooien ; vi preutsch doen.
(naar SH) aansporen; cv out, uitpoten ; primacy [praitnisi] primaatschap, pricy up, opsteken, spitsen (v. de ooren);
matie, aartsbisschoppelijlce waardigheid ;
vi & va prikken, steken (naar at); (de primauteit.
sporen geven, rijden.
prima facie [prainia-feiSi-i] op het
pricker [prilca] punt, prikkel, priem, eerste gezicht ; c evidence, voorloopig
ruinitiaald ; prilcstolc; Sc pikeur.
bewijs.
pricket [prikit] punt of spits om een primage [praimic13] kaplaken ipremie).
kaars op te steken; spit-, spieshert ; TA primal [praimal] eerste, voortiaamste,
innurpeper.
hoofd...; c, truth, grondwaarheid.
pricking [prikiri] het steken, prikkelen ; primary [praimari] aj primair, oorsteek, prikkeling ; hazespoor.
spronlcelijic ; eerste, grootste, voornaaniprickle [prik'l] sb prikkel, stekel, doren- ste; eletnentair ; grond..., oer...; c, astje; vt prikk(e)len, steken ; vi prikk(el)en.
sembly, candidaatstellingsvergadering;
Primair element; c../ eduprickle-back [prilel-balc] *wia. stekel- • (...) battery,
baarsje.
cation, r, instruction, lager onderprickliness [prilclinis] stekeligheid.
wijs; c, school, lagere school ; of
prickly [prikli] prikkend, stekelig,*; cv necessity,allernoodzalcelijkst;(, sense,
apple, t4A 1. ananas ; 2. zuurzak ; a r, groncibeteekenis; sb hoofdzaak ; pribeard, een stoppelige baard; cv heat, El maire planeet ; candidaatstellingsver,,roode bond" (uitslag); c, pear,
Ingadering.
dische vijg; c, poppy, A stelcelpapaver. primate [praimit] pritnaat, opperkerlcprickwood [prilcwud] A 1. roode kor- voogd; the Primate of tigland, de
nOelje ; 2. papenhout, Icardinaalsmuts.
Aartsbisschop van York ; the Primate
pride [praid] sb hoognioed; trotsch- of all England, de Aartsbisschop van
heid,fierheid, trots; praal,luister; bronstCanterbury.
tijd; kudde, troep, vlucht; c, will have primateship [praimitSip] zie primacy.
a fall, hoognioed Iconit voor den vat ; 'prime [praim] aj eerste, voornaamste;
have (take) acv in, trotsch zijn op; primair, oorspronkelijlc ; prima, uitstehave (hold) N of place, de eerste keud; c, cost, inkoopsprijs; cv entry,
plaats innemen, aan de spits staan ; a
consent voor verificatie van accijnzen ;
peacock in his c,, een pronkende cv forest, oerbosch ; it was c, fun, bet
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was kostelijk, eenig ; cv number, priem tion, loge der P. L.; Primrose Knight,
getal;cv quality, prima,puilce(kwaliteit); lidmaat der P.L.; the Primrose League,
sb begin, aanvang ; prime (= lste !can°.
bond van Conservatievon gesticht ter
niek uur & lste pagina & lste positie herinnering aan Lord Beaconsfield.
bij 't schermen); thec,of life, de bloei prince [prins] vorst 5, prins2 ; c, conder jareu; the c, of manhood, de sort, prinsgeniaal; c, regent, (prins)-

,

bloem der inannen; this fish is at its regent ; the Prince Regent,GeorgeIV;
(.0 in June.heeft zijn besten tijd in Juni. the cv of darkness (the world), de
prime [praiin] vt kruit op de pan does vorst der duisternis: satan ; the Prince
(allee,' i -"); in de grondverf zetten ;
of Peace, de Vredevorst: Christus ; a
•X. opkolcen, „pruimen"; appreteeren,
cv of poets, een dichtervorst.
grondeeren ; voorbereiden, instrueeren, princedom [prinsdain] prinsdoni;vorste•

bewerken; kennis inpompen ; F volstop.
lijke rang ; vorstendotn.
pen, voereii (met tvith); cv with wine, prince-like [prins•lailc] vorstelijk.
(vol)laden net wijn ; vrc., oneself,zich princeling [prinslit3]
prinsje.
volstoppeii, zich (vol)voeren ; zich pre- princely [priiisli] prinselijk, vorstelijk 2,
pareeren (met pasklaar gemaakte antvorsten...
woorden); cv oneself with drink, een prince-royal [prins-roial] kroonprins.
Josis jenevermoed inslaan.
prince's feather f prinsiz- lead] Amaprimer [praiina] ruinmaald (voor een ranthus hypochondriacus.
geweerpatroon).
prince's-metal [prinsiz•metal] prins.
`2 primer [prima, praima] (oorspronlcelijk)
metaal, spinsbek.
icerkboekje, catechismus; abe.boek ; boek prince('s)-wood [prins(iz)-wud]
voor beginners, inleiding ; eerste bebenhout.
giiiseleuboekje ; soort drukletter •, great princess [prinses, prinses] prinses, vor.
c..), 18 pun tsletter ; long cv, 10 punts.
stin ;
dress, robe princesse ; c, Mary
letter.
& [prinses] -4- den naain.
primeval [praiinival] eerste, oer...
princified [prinsifaid] tot prins vet..
priming [praimig] kruit op de pan heven ; vorstelijk, als een priiis(es).
(alleen L); ontstekingslading; grond. principal [prinsipal] aj voornaamste,
verf, gronueering ; 'R4 opkoking, het
gewiclitigste, hoofd...; c, boy, travesti.
„pruimen" ; ingepompte kennis; c, of rol in Kerstmispantomime ; sb hoofd,
the moon, nieuwe maan ; cv of the
chef, patroon; directeur (eerier school);
tines, voortij.
hootdpersoon, lastgever, principaale;
pr;ming.horn [praimig-lign] 1;:f=a
hoofdaanlegger,hoofdschuldige;duellis
kruithoorn.
(tegenoversecondant);hootdzaak;hoofdpriminrg-iron[praimitkatan], primingsom, kapitaal, hoofdbalk ; N principaalwire L prairnitkwaial ruimnaald .
(orgelpijp) ; arN principale, hoofdstem ;
Fprimitiviaj oorspronkelijk,
only c,s will be dealt with, op tuscudste, oer...; primitief ; cv 'colours,
schenpersonen wordt geen regard gegrondkleuren ; Primitive Methodist,
slagen.
(In )810) afgescheiden Methodist; sb een *! principality Lprinsipaliti] vorstelijke
der Primitieven (schilder of schilderstuk
waardigheid,souvereiniteit;vorstendom.
van voor de Renaissance); Primitieve principally [prinsipali] in de eerste
Methodist; grondwoord, stamwoord.
plaats ; hoofdzakelijk, voornamelijk,
primness fprimnis] gemaaktheid enz.;
ineerendeels.
zie prim.
principle [prinsip'1] sb beginsel, oorprimogenial [praimad3inial] eerstgesprong, bron ; grondstof ; bestanddeel ;
boren ; eerste, oudste, oorspronkelijk.
grondbeginsel, principe ;
model, fatprimogenitor [praimad3enita] stamsoen ; c, s, ook : eerste beginselen (van
vader ; vocirvader.
wetenschap); in c,, in beginsel; on
primogeniture [praimad3enitSa] recht
uit principe; principled!.
van eerstgeboorte, eerstgeboorterecht.
principled
met...beginselen.
primordial [praim2dia] eerste, oudste, prink [prix [prinsirld]
k] vtopsmukken ; Pr c, oneoorspronkelijk, oer...
self,
zich mooi maken ; vi zich opsmuk.
primrose, [primrouz] sleutelbloem • ken ; zijn veeren
gladstrijken (v. e. vogel).
Primrosedame,lidmaatderP League; print [print] sb merk, teeken, spoor ;
Primrose Day, :9 April (sterfdav van sternpel, druk afdruk
; gedrukt katoen,
,
Beaconsfield, 1..81); Primrose habits- ' sits; plaat, prent, I schilderii; Am druk•
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• werk, geschrift, krant; in c', in druk, pristine [pristin] eerst, oud, oorspronter perse; nog te Icrijgen, nog in den
kelijk, vroeger, oer...
handel; out of cw, uitverkocht; als aj C)prithee [pri8i] ik bid u, eilieve
gedrukt; a (v dress (frock), een ka- prittle-prattle [prit'l-prat'l] gebabbei,
toenen (sitsen) japonnetje; cv hand,
gesnap, gewa(u)wel.
(geschreven) drukletter ; vt drukken, be- privacy [praivasi] afzondering, eendrukken, of-, indrukken; later drukken,
zaamheid ; privaatvertrek; stil of ver•
publiceeren; inprenten; stempelen (op
borgen hoekje ; privacies, oolc; nict
on); privately Nded, niet in den handel, voor iedereen bestemde zaken of meth:voor eigen relcening uitgegeven; •ied‘ deelingen ; think it over in cm als gij
goods, (gedrukte) katoentjes; •ded alleen zijt; the jury went into md, trok
matter, drukwerlc ; cued ware, gedeco- zich terns ; the cv of correspondence,
reerd aardewerk ; mi off, afdrukken ; cv het briefgeheim.
it on (into) one's mind, het zich goel private [praivat] aj privaat, prive, eigen;
geheim, heimelijk, vertrouwelijk ; onderin het geheugen prenten; vi drukken ;
(jets) publiceeren.
handsel' (v. verkoop); particulier, perprinter [prints] drukker;
soonlijk, eigen ; X niet gegradueerd,
F gedrukte katoentjes; go to the,,'s,naar
gemeen ; I wish to be N.), alleen te zijn
de drukkerij gaan.
(blijven); keep it cv, houd het stil, houd
het voor je; cv act, alleen een persoon
printing [printil] drukken, druk ; drukkunst.
rakende wet • N., baptism, geheime
doop; cv building (house), particulier
printing-office [printitkofis] drukkerij.
gebouw (woonhuis); in a c, carriage,
printing-press [printitkpres] drulcpers.
print-seller [print.sela] kunstliandelaar.
eigen rijtuig; in c• ■■ clothes, in burgerprint-works [print-wOks](catoen)drukkleeren ; ask for some conversaIcerij.
tion, iemand in het particulier (wider
1prior [praia] aj vroeger,ouder,voorafvier oogen) te spreken vragen; a N.,
gaande; prep in: tv to..., voor(dat),
door, een prive deur ; that's for your
alvorens te...
m, ear, dat is alleen voor u bestetnd;
cv ends, persoonlijke oop,inerken ; a N. ,
" prior [praia] sb prior, kloostervoogd.
prioress [praiaris] priores, kloosterengamt,iz.he(sfl)
voogdes.
verloving; acv entrance, een aparte
priority [praioriti] prioriteit, voorrang ;
ingang; N., hotel, hotel garni; a c, incv of birth, eerstgeboorte; have a cv
dividual(person), een particulier;
of claim, oudere rechten hebben ; F de
lessons, privaatlessen ; at cv sale,
onderhands; a mi still, een stifle branpre hebben; creditors by (,), bevoorrechte schuldeischers.
derij ; cv theatricals, liefhebberijlcomedie; cv way, particuliere weg; the
priorship[praiaSip]priorschap,prioraat.
priory [praiari] priorie; priorschap.
funeral (wedding) was strictly
Priscian [priiian] Priscianus: spraakwerd in (alle) stilte voltrolcken; in
leerschrijver der 5de eeuw; break r, 's
onder vier oogen; in stilte, 't
geheim ; sb genteel' soldaat.
head. tegen de grammatica zondigen.
Priscilla [prisila] Priscilla.
privateer [praivatia] sb kaper(schip);
prise zie t'prize.
vi te kaap varen, Icruisen.
prism [priz'm] prisma.
privately [praivatli] heimelijk ; in stilte;
prismatic [prizmatik] prismatisch, prisop eigen kosten, voor eigen rekening.
privation [praiveiSan] berooving; ontprismoid [prizmo-id] prisinoide.
bering, gebrek,
prismy [prizmi] prismavormig.
privative [privativ] beroovend; negaprison [priz'n] sb gevangenis; vt F getief, negativeerend, ontkennend; !zrarn
• vangen zetten, opsluiten.
privans.
liguster.
prison-base [priz'n-beis], prison-bars privet [privit]
[priz'n-baz] diefjesspel.
privilege [priviiid3]sb privilegie; voorrecht; guest; vt bevoorrechten; vrijprisoner Epriz'lial gevangene, arrestant ;
waren ; vrijstellen (van from).
(de) beiclaagde; keep him (a) cv, gevangen houden ; make (take) him
privilege-cab Eprivilid3-kabi cab met
het recht otn binnen het station te staan.
gevangen semen.
prisoners'-base, prisoners'-bars zie privilege-ticket [privilid3-tikit] vrii, ,
kart(vo'sp,enz.)
prison-base.
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528

proceed

privity [priviti] medeweten; the pricatie van een testament; gerechtelijk ge ,
vities, de geslachtsdeelen; without verifieerd afschrift van een testament.
their cv, ook: buiten lien om.
probation [prostbeifint] proef, beproeprivy •Eprivil heimelijlc, geheini, verbor- ving, otiderzoek ; proettijd ; voorwaargen; the c ■-, coffer(purse) of the King,
delijke invrijiteidstelling.
privaatkas; civiele Iijst;ev council, ge- probationary EproubeiSanarn proef....
heime raad; ± Raad van State; the ce., probationer [proubeipna] op proef
parts,
geslachtsdeelen; cv seal, gedienende; aspirant...; novice of pleeglieimzegel; geheimzegelbewaarder; he
zuster in het proefjaar, leerling-verpleeg.
was cv to it, hij was er bekend mee, ster; voorwaardelijk in vrijheid gestelde
hij was in het geheim; sb privaat, glee.
gevangene; cancliclaat tot den heiligen
prize [praiz] sb prijs; belooning, buit II
dienst, proponent.
prijsschip; make acv of a ship, probationership
[proubeiSangSip]
een schip prijsmaken; the great (,), de
proeftijd; noviciaat.
hoofdprijs, het g•oote lot; als a/ be- probation officer [proubeiSaii-ofis)]
kroond (bijv. cv poem); (N., subject,
raadgevende anibtenatir die het toezicht

prijsvraag; prijsstof ; vt belcronen (met
heeft op voorwaardelijk vrijgela tea voor
een prijs); waardeeren,schatten; E4 prijs.
het eerst veroordeelde gevatigenen.
maker (een schip).
probative [pro ubativ] zie probationary.
prize Epraizisb 4Wsreelcijzer; hefbooni; probe [proub] sb tentijzer, sonde; vt
vi openbrelcea ; ook cv off (open, tip).
sondeeren ; peilen, onderzoeken; tenten ;
prize-court[praiz•lcpt] prijze'nhof, prijs- snuffelen in; cv to the bottom, grondig
gerecht.
oticlerzoeken.
prize-day [praiz-dei] prijsuitdeeling, probe-scissors [proub-sizaz] woodpromotiedag (op school).
schaar.
prize-fighter [praiz-faita] Icampvechter, probity [probiti] eerlijIcheid, rechtschabokser.
penheid.
prize-fighting [praiz-faitit3] het bolcseit. problem [problia] vraagstule, opgave,
prize-judge [praiz-dvc13] prijsrechter. voorstel, probleem; it is a cv to use,
prizeman [prolami] prijsbehaler, will. ook: het is mij eel] raadsel.
ner van een prijs, belcroonde (met een problematical [problimatikal] twijfelprijs of medaille)•
achtig, aan t wij fel on d erhe vig, bet wijprize-monrey [praiz-invni] prijsgeld.
felbaar, probleinatisch; onzelcer; raadprize-ox [o•aiz•olcs] bekroonde os.
selaclitig.
prize-question [praiz.lci.vestjan] prijs- problemist [problimist] die vraagstukvraag.
ken bestudeert of maalct ; maker van
prizer [praiza] mededinger (naar een dam- of schaakproblenien,dani- of schaalcprijs), deelnetner aan een prijslcamp;
speler die problematielce zetten doet.
bokser.
problem play [problim Wei] tooneelprize-ring
sp mat: kainp- sink watirin een of andere quaestie het
plaats der bolcsers; de bolcserswerelcl.
thema vormt.
Ipro [prow] F afk. v. professional
proboscis [proubosis] sank (van olifan•
"pro ['won] voor; cv and cots, het voor ten, tapirs); F snotkoker, sluff, netts.
en tegen; cs and cons, het voor en proboscis-monkey [proubosis-invillci]
tegen.
neusaap.
proa [proud]
prauw, prahoe.
procedure [prousidjd] wericwijze, hatsp•obabilisin [prob)biliz'in] probabi•
clelwijze, wijze van aanpakken ; legal
lisme (der zedelijklieidsleer).
rechtspraktijk.
probability [probabiliti] waarschijitlijk. proceed [prousid] voortgaan, verder
held; in all (human) cv, naar alle
gaan; vervolgen (=zeggen); zich
waarschijillijkheid, hoogst waarschijnbegeven; voorticomen, ontstaan, ontlijk ; what are the probabilities?
spruiten; to werk gaan; jar den weg
wat zal er waarschijnlijIc gebenren?
van rechten inslaan;
X passeer! ;

there is no (N-, of his coming, hoogst-

waarschijnlijlc zal hij ider komen, het
ziet er net :mar ttit dat hij komen zal.
probable [prolmb'l] waarschijillijk, verinoedelijk ; wA,ir
:•pbate [proubat] gerechtelijice verili-

to the degree of
Master
(M A ) promoveeren; we had c's.., c_‘ d
souse miles, afgelegd;
no further,
ry

ooic: geen verdere stappen does; cv

against one, nen actie insteilen tegen
from, )(omen van; voo•t•

ientand;

proceeding
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Icomen (voortspruiten) uit; cued from procrastinate [proukrastineit] uitstelthe Pitt Press, uitgegeven door ; , len, verschuiven (van dag tot dag).
on one's journey, zijn rei; vervolgen , procrastination [proukrastineiSan] uit(voortzetten);
to write, aan het schrij• stel, verschuiving (van dag tot dag); cv
ven gaan; cv with, verder gaan met, j is the thief of time, + van uitstel
voortzetten kotnt afstel.
proceeding Eprousidiq] handelwijze; procrastinator [proukrastineita] uitliandeling; verrichting; innatregel; jar stetter ; talmer.
actie; cvs, wat er zoo al gebeurde (ge.
procreant [protikriant] aj voortbren.
betirt); werkzaainheden (van een vergagend ; sb voortbrenger, verwekker.
dering) ; handelingen (eerier maatschap- procreate [proukri.eit] voortbrengen,
Pii; institute legal c ■is, takec,s,een
telen, verwekken.
actie (vervolging) instellen.
procreation [proulcri-eijan] voortbren•
proceecis[protisidz]opbrengst,provenu.
ging. , voortteling, voortplanting
process [prouses,proses] sb voortgang; procreative [protikri-eitiv] voortbren.
(ver)loop; handelwijze, procede; bereigend, voorttelend“.., power, teetkracht,
dingswijze; proceso ; dagvaarding ; uitvoortplantingsvermogen.
steeksel (aan been); serve a (N., on, procreator[proukri-eita] voortbrenger,
dagvaarden ; in cv of construction,
verwekker ; f49. schepper.
in aanbouw ; in cap of time, in verloop Procrustean [proulcrnstion] van Provan tijd ; vt machinaal reproduceeren ;
crustes, Procrustes ; a c, bed, e'en Proverdnurzamen (door een of ander procrustesbed.
cede); een actie instellen tegen
procrusteanize [proulcrDstionaiz] op
process-server [prouses-, proses-sLvaj i een Procustesbed leggen of spanner.
denrwaarder.
Procrustes [protikDstiz] Procrustes.
procession [prouseSan] sb stoet, om- proctor [prolctd] sb procureur (voor een
gang, optocht; RK processie ; Sp wande- geestelijke rechtbank); atnbtenaar
ling (v. gemakkelijken wedren); in cv,
van een hoogeschool, die net het handin
; funeral cv , lijkstoet ; vt in
haven van orde en tucht belast is (er is
optocht doortrekken.
een junior cv en een senior (,)„
processional [prouseSanal] ajprocessie- proctorial [proktgrial] van een (den)
acting, processie...; sb processiegezang;
proctor; streng of tyranniek als een
boek net de processiegezatigen.
proctor.
processionary [prouseSanari] zie pro- proctorize [proktaraiz] in : be
cessional.
door den proctor aangehouden of
processionist [prouseSanist] deet- voor den proctor geroepen worden.
neater aan een processie.
proctorship [Kok taSip] ambt of waar( procidence [prosidans] verzalcking.
dig,heid van proctor.
proclaim Eprotikleitni afkondigen, be. procumbent [protticumbant](voorover)
„kendmaken ; verkondigen ; uitroepen (tot
I igg,end.
koning enz.); verIclaren (den oorlog); procurable [proukjaralfl] verlifijgbaar,
in staat van beteg verklaren ; r, it from
to krijgen.
the housetops, het van de daketi predi- procuration EprokjureiSani verschafken ; c, the (marriage) banns, de
fing, bezorging ; voltnacht, procuratie;
bij
huwelijksafkondigingen doer' plaats hebprocura, provisie (gelden); by
ben.
volmacht.
proclaimer [proukleima] of-, verlcon• procurator [prokjureita] gevolmachprocurator,
dig,er.
tigde, zaakbezorger ;
proclamation [prolclameican] procla- stadhouder; cv general, (Fransch) pro.
matie, afIcondiging (ook v. staat van be.
cureur-generaal.
leg); bekendmalcing; verklaring (v. oor• procure [prouicjaa] vt verschaffen, bebewerlog enz.).
zorgen, (ver)krijgen,belcomen;
proclitic[prouklitik]proclitisch (woord).
ken; vi koppelen.
proclivity rprouldivitii overhelling ; procurement [proukjfianiant] verschaf•
Esul.
neiging (tot to).
fing, verkrijging ; by (through) his
procondoor zijn beiniddeling.
proconsul Eprotikonsalj
proconsulateof proconsulship[proti. I procurer Fpronicjiiral verschaffer, be.
konsglat proulconsalSip]
proconwerker ; koppelaar.
sulschap,
procuress Eproukjurisj koppelaarster
34
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prod [prod] sb prikkel ; priem; por, I profess [proufes] vt belijden ; betuigen,
duw;

vt prikken, steken, porren ; c, up, i verklaren ; uitoetenen, practiseeren, be-

aanporren, aanzetten. oefenen, doceeren;cv to be a scholar,
prodigal [prodigal] ajverkwistend ; cv zich uitgeven voor; cv to know Spanof, kwistig met ; the cv son, de vet'• ish, beweren; vr: cv oneself a Repti•
blican, R. verklaren te zijn , zich uitloren zoon ; sb verkwister, doorbrenger;
geven voor R.; viprofesseeren;doceeren ;
the cv, de verloren zoon.
prodigality [prodigaliti] verkwisting ; RK professen (de kloostergelofte afleg-

gen).
professed [proufest] verklaard ; van bemet kwistige hand, Icwistig. roep, beroeps...; RI< de (lclooster)gelofte
prodigious [proudidps] wonderbaar; afgelegd hebbend, geprofest ; voorgeverbazend, ontzaglijlc. wend, beweerd ; c, house, RK proprodigy [prodid3i] wonder; infant cv, fessenliuis.
professedly [proufesidli] openlijk, onwonderland.
prodrome [prodram] voorlooper ; voor- verholen ; oogenschijnlijk, voorgevend.
profession [proufeSan] (openlijke) bebode (v. ziekte).
'produce [pro-, proudjils] sb voort- lijdenis, betuiging, bekentenis, verklaring; RK kloostergelofte ; beroep, stand ;
brengsel(en), product ; (Iandbouw)prothe cv, de vaklui (inz. de tooneelspelers);
ducten, fabrilcaat, productie, opbrengst,
the (learned) evs, de geleerde beroebedrag.
2 produce [proudjus] vt voortbrengen, pen (de geestelijke stand, de juristen en
de medici); by cv, van beroep, beroeps...
opbrengen, opleveren ; teweegbrengen,
malcen (indruk); voor 't voetlicht bren- professional [proufeSanal] aj
beroeps..., ainbts...; van beroep; a cv
gets; te voorschijn halen ; aanvoeren,
bijbrengen, overleggen ; verlengen (een
agitator, volksmenner van beroep ;
lijn); producing cost, productiekosten. c, beauty, voorname dame wier schoonproducer [proudjasa] producent, voort- heid haar cultus is en die zich overal
laat zien; c, help, geneeslcundige hulp;
brenger enz., zie produce.
producible [proudjusib'l] to produ- mid jealousy, jalousie de métier, broodnijd ; a cv man, valcman ; ientand, die
ceeren, bij te brengen, aan te voeren,
een der geleerde beroepen uitoefent :
voortgebracht kunnende worden.
dotninee, advokaat, dokter, enz.; sb yakproduct [prodalct] voortbrengsel, product.; fig vrucht, resultaat.
man; beroepsspeler enz. (tegenover
production [proudvkSan] productie, amateur).
professor
voortbrenging; product, voortbrengsel ;
[proufesa) belijder; hoogleeraar; professor; vakman.
overlegging ; voorstelling, opvoering
professorship [protifesafip] professo(v. tooneelstuk); verlenging (v.
productive [proaduktiv] produceerend, raat, hoogleeraarsambt, -schap.
voortbrengend; productief, vruchtafwer- proffer [profa] vt toereiken, toesteiceni
pend,vruchtba;
cv capacity, pro- aanbieden; sb aanbod.
ductievermogen, productiviteit; be cv proficiency [pronfiSansi] vordering;
of..., voortbrengen,opleveren ; tot stand
vaardigheid, bedrevenheid, kundigheid;
(teweeg)brengen, ten gevolge hebben.
make considerable cv in, goede vorproem [prouim] voorrede, voorwoord;
deringen malcen in; r, allowance,
proloog, voorspel.
ervaringstoelage.
prof [prof] S prof(essor).
proficient [proufiSant] aj kunstvaardig,
profanation [profaneiSan] ontwijding, bedreven, '<nap in zijit yak; cv in, knap
ontheiliging,(heilig)schennis,schending.
hi; cv with, handig met, meesterlijk
profane [proufein] aj profaan, on(in)- kunnende hanteeren; sb vergevorderde;
gewijd ; oneerbiedig, goddeloos; we- in zijn yak bedrevene; the best cv at
reldsch; cv language, vloekwoorden,
an examination, de Icnapste; a cv in
vloelcen ; als sb: the cv, de oningewijthe French language, een in het
den ; vt profaneeren, ontwijden, outFransch bedrevene; a cv on the flute,
heiligen, schenden; misbruiken (den tijd).
with the bow, een neester op de fluff,
profaner [proufeina] ontwijder, out- op de viool.
heiliger, (heilig)schender ; inisbrniker. profile [prottfil, -il] sb profiel, (verticale)
profanity [pronfanitil heiligschennis, j cioorsnede; vt in proiiel teekenen, progoddeloositeid, vloelcwoorden, vloeken. fileeren,
kwistigheid.

prodigally [prodigali] verkwistend;
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profit [profit] sb voordeel, winst, nut,
profijt; baat; c, and loss, $ winst en
verlies; sell at a c'', met winst vet'.
koopen ; 1 have studied it to my
net voordeel; vt voordeel afwerpen voor,
goed doen aan, bateii; helpers.
profitable [profitabl] winstgevend,
profijt opleverend, voordeelig.
profitably [profitabli] voordeelig, met
voordeel, net winst.
*profiteer [profitia] vi profiteeren, woekerwinsten 'oaken door van de tijdsomstandigheden schandelijk te profiteered ; sb geldmaker (vooral door oorlogswinst).
*profiteering [profitirit3] winstbejag.
profitless [profitlis] onvoordeelig.
profit-maker [profit-meika] geldmaker.
profligacy [profligasi] losbandigheid,
zedeloosheid.
profligate [profli gat] aj losbandig,
zecleloos ; sb losbol.
profound [proufaund] aj diet); diepzinnig; grondig; in c, black, in diepen
(zwaren) rouw; sb ® ltet diep (der zee).
profoundness [proufaundnis] profundity [prafnnditi] diepte ; diepzinnigheid ; grondighe.id.

projector

'progress [prougris, progris] sb vordering(en), voortgang, vooruitgang ; X
opmarsch ; verloop (v. ziekte); loop(baan), levensloop; gang (v. zaken);
vaart ; rondreis, tournee (vooral van
vorstelijke personen); make a good
(no) m,, goed (niet) opschieten ; report
c,,verslag uitbrengen (ointrent den stand
aan den gang zijn;
van zaken); be in
in bewerlcing zijn ; geleidelijk verschijnen (v. boekwerk); in active cv, in
vollen gang.
2.progress [prougres] vi vooruitgaan,
vorderen, vonieringen 'oaken, opscliieten ; nog voortduren.
progression [prougreSan] voortgang ;
vordering ; opklimmencle reeks, optclimming, reeks ; progressie.
progressional [protq,YreSanal] voortschrijdend, vorderend.

progressionist[prougreSanisflprogressist, man van den vooruitgang.
progressive [prougresiv] ajvoortgaand,

(geleidelijk) opklimmend, toenemend ;
vooruitgaand; voornitstrevend (tegenover conservatief); c, number, volgnummer; c, whist, whist waarbij na
elk spel eenige spelers naar een volgend
tafeltje
gaan ; sb progressist, vooruitprofuse [proufjils] kwistig, overvloedig,
strevend liberaal.
in (of), overvloedig voorzien van ;
prohibit [proultibit]verbieden(inz. door
kwistig met; verkwistend.
profuseness [proufjustils] lcwistigheid, de overheid) ; c, from doing, verhinderen, beletten.
overvloed(igheid).
profusion [prottfjil3an] overvloed(ig- prohibition [proultibiSan] verbod.
prohibitionist [proultibiSanist] voorheid).
prog [prog] sb S (gebedelde) kost; eten; stander van de politick der beschermende rechten of van het drankverbod.
bedelaar; vi bedelen; gappen.
progenitive [proucl3enitiv] voortbren- prohibitive [prouhibitiv] verbiedend ;
ev duties, beschermende (invoer)rechgend, vervvelckend.
progenitor [proud3enita] voorvader, ten ; c, price, afschrikkend hooge prijs;
voorzaat; (geestelijke) vader, verweklcer.
1%., tax, belasting die het tegengaan van
het misbruik ten doe' heeft.
cht, nakoprogeny [prod3ani] nagesla
prohibitory [proultibitari] verbiedend.
melingen, SP/ geslacht.
'project [proucl3ekt] vt ontwerpen, bezie proctor.
prog(gins) [prog(inz)
ranted ; (weg)slingeren ; projecteeren,
prognathous [prognaPas] met vooruit(uit)werpen,uitschieten (v. stralen); prostekende icaken.
prognostic [prognostilc] aj voorspel- jecteeren, in projectie brengen, neerslaan (v. e. figuur) ; vi vooruit-, uitstelend ; be c, of, ook: aanduiden; voorken, uitspringen.
spellen ; c, sign (symptom), %root.teeken, voOrbeduidsel; sb vthirbeduidsel, `'project [proud3elct, prod3ekt] sb ontwerp, plan.
voorteeken, voorspelling.
prognosticate [prognostikeit] voor- projectile [proud3ektil] aj voortwerpend ; c, force, stuwkracht ; sb projecspellen (nit verschijnselen).
tiel.
[prognostikeiSan]
prognostication
projection [proudgekSan] projectie, uitvoorspelling ; vthirteeken.
prognosticator [prognostilceita] voor- stek ; projectie(teekening), ontwerp ; 't
voor t-, uitwerpeu, wegslingering; powspeller.
program(me) [prougram] program- der of coi, alchemistenpoeder.
projector [proud3ekt?]ontwerper, War.(ina)e.
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nennialcer; oprichter van zwendelmaatschappijen; schijnwerper, zoeklicht.
projecture [proud3ektSa] het vow tiltsteken,' uitstek.
prolapse [proulaps] sb val ; verzakkingbreuk ; vi (neer)vallen.
prolegomenon [proligominan] irileiding.
prolepsis [prolepsis] prolepsis, weerlegging van mogelijke tegenwerpingen ;
anachronisme.
proleptic [prouleptik] proleptisch, vooruhloopend.
proletarian [prouliterian] aj proleta•
riscit ; sb proletarier, proleet.
Proletariat [prouriteriat] proletariaat.
proletary [prolitari] aj proletarisch;
sb proletarier.
prolific [pronlifilc] teelkrachtig, vruchtbaar, vruchtdragend; be c, of evil,
barer, kweeken.
prolification [p•oulifikeiSan] bevruchting ; voortplanting.
prolix [prouliks, proliks] wijdloopig,
breedsprakig, langdradig.
prolixity [prouliksiti] wijdloopigheid,
sbreedsprakigheid, langdradigheid.
prolocutor [prololcjilta, prolokjuta]
spreker, woordvoerder ; president.
prolocutorship [prololcjiltaSip] voor.
zitterschap.
prologue [proulog, prolog] proloog,
voorrede, v.00rspel.
;
prolong [proulog] verlengen, reld
prolongeeren; c,ed, ook langdurig.
prolongation [prouloggeiSan] verlenging, $ p•olongatie.
prolonger [proulogga] verlenger.
prolusion [prouljii3an] voorspel, inleicling ; proeve.
prom [prom] F afk. van 1. promenade
(in variete-theater); 2. pronzenade concert.
promenade [prominad, -eid] sb wandeling ; vi wandelen, lcuieren ; vt op en
neer loopen.
Promethean [promiPian] aj van Prometheus; sb c%, s, soort lucifers.
Prometheus [promil,iils] Prometheus.
prominence Ft
,...prom.natts
c, nency
[-nansi] het uitsteken; uitstekenci held ;
give due c, to the fact that..,, goed
doer uitkomen.
prominent [prominant] vooruitstekend,
hoog(staand), verheven ; uitstekenci;
eminent; a c, place, een hooge, voorname plaats ; make oneself co), zich
onderscheiclen, op den voorgrond treden.
promiscuity [protuniskju-iti] gemengdheid, dooree nmenging,, verwarring.

promptitude

potniscuous [prountiskjuas] gemengd,
verward, door ellcander.
promiscuously [proumiskjuasli] door
elkaar, voor elkaar ; P casueel, toevallig.
promise [prowis] sb belofte, toezegging;
of (great) c,, veelbelovend ; be under
a c, to, zijn woord gegeven hebben
aan ; give (, of a great future, veel
voor de toelcomst beloven ; 1 claim
your c,, het door u beloofde ; vt beloven, toezeggen ; 1 c, you, ook : dat
beloof ik u ; dat kan ik u verzekeren ;
be c,d, zijn woord gegeven hebben ;
geengageerd zijn; the c,d land, he
land van belofte; 'cv away, verzeggen ;
cv oneself a pleasant time, ver wachten ; vi & va beloven, zijn woord geven ;
c, well, vest beloven, de beste verwachtingen wekken (voor de toelcomst).
promise-breaker
[protnis-breika]
woordbreker.
promising [promisig] veelbeiovend.
promisor [protnisa] jar belover.
promissory [promisari] belovend ; cv
note, $ promesse.
promontory[promantari]voorgebergte.
promote [prountout] bevordereno, seerken in 't belang van ; aankweeken, verwekken ; op touw zetten ; oprichter (een
maatschappij); B verheffen ; be c,d, bevorderd worden, protnotie maker.
promotor [protnnouta] bevorderaar,
bewerker, aanstoker ; oprichter (v. maatschappij), promotor.
protnotion[prountouSan]bevorcleringo.
pro motio n-trial [prountoufan-traial]
overgangsexamen.
promotive [protnnoutiv] bevorderend ;
be c' of, bevorderen.
'prompt [prompt] aj vaardig, viug,
prompts; kontant ; cv cash, $ contant
zonder korting; re , iron, $ voor directs
levering ; v to the hour, stipt op tijd ;
sb $ betalings-, ontvangsttermijn.
" prompt [prompt] vt voorzeg,gen, souftleeren ; ingeven, inblazen; aansporen,
aanzetten.
prompt-book [prompt-butt] souffleursbock.
prompt-box [prompt-bolts] souffleurshok.
prompt-copy [prompt-kopi] souffleursbock.
prompter [prompt,9] voorzegge•; sonftleur.
prompting [promptirl] het voorzeggen
enz.; the s of his,heart, de inevitig
van zijn hart.

promptitude [promptitjia-i], c,ness

prompt-side

533

properly

vaardigheid, viugheid, spoed; proof-bank [prCif-batik] X kogelvanstiptheid.
ger.
prompt-side [prompt-said] kant v. den proof-reader [praf-ricla] corrector.
souttleur; rectits v. den acteur.
proof-sheet [prilf-Sit] drukproef, proefpromptuary [promptjuart] inagazijii, blad; avant la lettre afdruk (v. pleat).
opsiag-, bergplaats.
proot-text [prilf-tekst] bewijsplaats.
proms [proniz] F promenade-concerten prop [prop .] sb stut, steun , ; steunpilaar,
promulgate [pronialgeit, prouniplgeit] schoor(hout); vi stutter, steunen, schoren,
onderscliragen.
afkondigen, uitvaardigen; verkoiidigen,
openbaar inaken, beicend maken.
propaedeutical [proupidjiltikal] propepromulgation [proinalgeiSati] afkondi- deutisch, voorbereidend.
ging,uitvaardiging; verkondiging,open- j propagable [propagabl] voortgeplant
of verspreid kunneiide worden.
baarinaking.
promulgator [proinalgeita] of-, ver- propaganda [propaganda] propaganda.
kondiger, openbaarmaker.
propagandist [propagandist] sb propa(promulge [prompld3]ziepromulgate. gandist ; aj propagandistisch.
prone [proun] gebogen, vooroverlig- propagandize [propagandaiz] propgend ; cv to, geneigd tot, belust op;
ganda maken (voor).
to anger, oploopend.
propagate [propageit] vt voortplanteiC,
proneness [proud-nis] het voorover- ingang doers vinden, verbreiden, verspreiden; vi zich voortplanten ,.
liggen; neiging (tot to).
prong [pros ] sb priein; hooivork; tend propagation [propageiSan] voortplanting, verbreiding, verspreicting.
van een vork; vt aan de vork steken;
vorken.
propagative [propageitiv] voortplanpronominal [proutiominal] voornaain- tings...
woordelijk.
propagator [propageita] voortplanter,
pronoun [prounaun] voornaamwoord. verspreider, verbreider.
pronounce [prounauns] vt nitspreken, propel [proupel] (voort)drijven, voortstuwen, voortbewegen.
uitbrengen; uitspraalc does, verklaren,
zeggeil (dat); vi uitspreken; cv for (in propellant [proupelant] aj (voort)drijfavour of), zich verklaren voor; cv on vend; sb voortdrijvende 'credit.
zijil meening zeggen over.
propellent [proupelant] aj (voort)drijpronounceable [prounaunsabl] uit to vend ; sb drijfkracht.
propeller[proupela]voortdrijver,(stoonispreken.
pronounced [prounaunst] gepronon- boot)schroet, schroef(stoom)boot; kinceerd, sterk sprekend, beslist.
derwageii.
[proupela-raft]
pronouncedly [prounaunsidli] gepro- propeller-shaft
nonceerd, beslist.
schroefas.
pronouncement [prounautismant] nitpropense [proupens] geneigd (tot to).
spraak, verklaring,
propensity [proupensiti] neiging, geneiadheicl (tot to, for).
pronouncing [prounaunsii3] het nitspreken; cv dictionary, woordenboek proper [propa] eigen; eigenlijk, edit,
rechtmatio eigetiaardig; gescliikt, bevoor de uitspraalc.
pronunciation [prounvitsi-eiSan] nit- hoorlijlc, recut, joist, betainelijk, voegzaam, gepast; fatsoenlijk; Arabia prospraalc; voordracht.
proof [prilf] sb bewijs, blijk; proef, per, het eigeitlijke Arabie; architecdrukproef,proefblad(ook first(,); proef: ture , de eigenlijk gezegde architecsterktegraad (v. alkohol); reageerbnisje ;
tuur ; the c, lessons, de gebeden voor
c, before letters, avant la lettre afdruk; dien dag; the cv officer, de daarvoor
in c, of, ten bewijze van; of cv , proef- aangewezen ambtenaar; the c person,
lioudend, probaat, degelijk; armour of
de (rechte)persoon; he was not in his
cv, beproefde wapenrusting; bring to
c, place, oolc: hij was dear niet op zijn
the ti, op de proef stellen; the c, of pleats; there will be a c, row about
the pudding is in the eating, het I it, F een standje dat niet tills is; it is
gebruik is de beste maatstaf ter beoornot the c, thing (to do), tel is niet
deeling, ondervinding is de beste leernetjes; it is not c, for you to, het
past (voegt) a niet om...; think (it) :—
meesteres; aj beproefd, bestand (tegen
goed vinden.
against); vt waterproef of vuurvast maproperly [propali] eigenlijk(gelegd);
iced.
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behoorlijk, geschikt, van pas; mo understood, ook : welbegrepen.
property [propati], eigenschap, hoedanigheid, eigenaardigheid; eigendotn ;
bezit(tingen), goed, vermogen;
domsrecht; properties, requisieten,
tooneelbenoodigdheden; a man of cv,
een eigenaar, grondbezitter.
property-master Lpropati-masta]requisiteur.
prophecy [profasi] voorzegging, voorspelling, profetie.
prophesy,[profasai] vt & vi voorzeggeii,
voorspellen.
prophet [profit] profeet ; voorstander
(van of); the Prophet, de Profeet
(Mahommed); Joseph Smith (stichter
der Mormonengemeenschap).
prophetess [profitis] profetes.
prophetic [proufetilc], (val. [-al] profetisch ; cv of, voorspellend ; it is cv of...,
het voorspelt...
prophylactic [profilaktilc] voorbeIioedend (middeI).
propinquity [propit3kwiti] nabijheid,
(bloed)verwantschap.
propitiable [propifiab'l] verzoenbaar,
te verzoenen.
propitiate [propiii-eit] verzoenen, gunstig stemmen.
propitiation [propiSi-eiSan]verzoening;
zoenoffer.
propitiatory [propiSiatari] aj verzoenend, zoen...; sb genadetroon.
propitious [proupiSas] genadig; gun. stig (voor for, to).
propolis [propalis] maagdenwas. [ra.
Propontis [proupoutis] zee van Marinoproportion [proupQSan]
evenredigheid, verhouding; aftneting; deel, gedeelte '• in cv, in of naar verhouding, naar
evenredigheid; in cv as..., naar gelapg...;
in cv to..., in verhouding tot...; of
magnificent cvs, van prachtige aftnetingen; (rule of) cvs, regel van drieen;
vt evenredig makes, afmeten, of wegen
(naar to).
proportionable [proup2fanabl] evenredig.
proportional [proupQSanal] aj evenredig, geevenredigd (aan to); cv mean,
middelevenredige ; sb vierde evenredige.
proportionally [proup2Sanali] even.
redig ; naar evenrediglieid, in of naar
verhouding.
'proportionate [prop2Sanat] aj evenredig, geevenredigd (aan to).
'proportionate [prop2S -meit] vt evenredig makes.

prore

proposal- [propouzal] voorstel, yourslag; aanbod ; F (hui,velijks)aanzoelc.
propose [propouz] voorstellen, aanbieden; voorleggen (een vraagstuk, wetsontwerp); uitloven (een prijs); cv the
Bride, een dronk instellen op; cv to
write, cv writing, voorneniens zijn of
erover denIcen te schrijven ; the place
cvd to be attacked, die men dacht
aan te vallen.
proposition [propouziSan]voorstel; steteigenschap; the entire cv, F het
heele zaakje; a stiff (tough) cv,F een
heele kluif, een beet hangijzer; be up
against a much stiffer cv,voor heeter
vuren te .staatt komen.
propositional [propouziSanal] als een
voorstel beschouwd, in den vorm van
een voorstel.
propound [proupaund] voorleggen,
voorstellen, opgeven ; openen (een testament).
propounder [proupaunda] voorlegger,
voorsteller.
proprietary [proupraiatari] aj eigendoms..., bezit...; mdarticles(medicines),
patentmiddelen, -medicijnen ; the cv
classes, de bezittende klassen;,, rights,
eigendomsrechten; a cv school, particuliere school (v. schoolvereeniging);
sb eigendom(srecht); the landed cv, de
grondbezitters, de landeigenaren.
proprietor [proupraiata] eigenaar,
(grond)bezitter; huisbaas.
proprietress [proupraiatris] eigenares ;
(Inits)bazin.
propriety [proupraiati] gepastheid ;
juistheid • behoorlijkheid, fatsoen, welvoegelijklieid ; observe the proprieties, het decorum in aclit metnen ; his
cv of diction, ook : zijn gelcuischte
voordracht ; play cv to, chaperonsecret,; you could hardly do that
with cv, het zou niet netjes zijn ; keep
within the cv, het decorum in acht
nemen, binnen de perken der welvoeglijIcheid blijven.
props [props] F verk. van (stage) properties.

propster [propsta] F property-master.
propulsion [proupplian] voortdrijving,
voortstuwing, stuwkracht.

propulsive [proupnlsiv] voortdrijvend,
stuw...

propylaeum [proupiliam] zuilenvoc5rhal (v. tempel enz.).

prorate [prou-reit] .4th

'mar rato of
verhouding verdeelen.
®prore [prcza] (voor)steven.
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prorogation [prourougeiSan] opschorting, verdaging, reces ; uitstel.
prorogue [prouroug] verdagen, opschorten, uitstellen.
prosaic . [prouzei-ik], prozaisch 2 .
prosaism [proitza-iz'in, prouzei-iz'ni]
' prozastiji, ondichterlijkheid, het proza(ische).
prosaist [prouza.ist, prouzei-ist] prozaschrijver; prozaisch mensch.
proscenium [prousiniam] proscenium;
tooneel; c, box, avant-scene loge.
proscribe Eprouskraibl buiten de wet
stellen, vrij vericlaren; verbannen ;
verwerpen •, in den ban doen.
C proscript [prouskript] vogelvrijverk laarde.
proscription [protiskripSan] vogelvrijverklaring, verbanning, veroordeeling,
verwerping.
prose [prouz] sb proza, ongebonden
stiji; als ajproza...; prozaisch; vi in proza
verhaleu (vertellen, schrijven); praten
en praten (houderd uit); vt ih proza
overbrengen ; in langdradigen stip vertellen.
prosector [prousekta] prosector.
prosecutable [prosikjiltabl] vervolgbaar.
prosecute [prosikjut] vt vervolgen (wegens for); doorzetten, voortzetten, (een
plan); volgen, uitoefenen (een beroep);
vi een gerechtelijke vervolging instellen.
prosecution [prosikjegan] (gerechtelijke) vervolging; voortzetting; uitoefenin„a (v. beroep); the cv, ook: jur de
eischer(es); mania, vervolgingswaanzin ; counsel for the md, (ambtenaar
van) het Opeubaar Ministerie; director
of public c•s, de Officier van Justitie.
prosecutor [prosikjilta] vervolger, eischer; voortzetter; the public c%), de
Officier van Justitie.
proselyte [prosilait] sb proseliet, bekeerling ; vt belceeren (tot to).
proselytism [prosil(a)itiz'iu] zucht out
proselieten te maken, bekeeringsijver.
proselytize [prosil(a)itaiz] proselieten
maken, belceeren (tot to); proselytizing
zeal, bekeeringsijver.
proser Eprottzai prozaschrijver• Zangdradig vervelende verhaler of sclirijver.
Proserpine [prosap(a)in] Proserpina,
Persephone.
prosodic [prosodik] prosodisch.
prosodist [prosadist] prosodist.
prosody [prosadi] prosodie.
prospect [prospekt] sb uitzicht'2, verSchiet, vergezicht ; vooruitzicht, verwach-
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ting; have in cv , te wachten hebben ;
vi prospecteeren;c, for gold, mijnbouwkundig onderzoeken of er goud zit in
den grond ; cv well, het uitzicht geven
op een rijken ertsvoorraad ; fig veel
beloven voor de toekomst, zich goed later
aanzien ; vt prospecteeren (v. mijnbouwterrein); mding license, vergunning tot
het doen van mijnbouwkundige opsporingen.
prospective[prouspektiv]vooruitziend;
te wachten staand, te verwachten, in 't
verschiet liggend, aanstaand,toekomstig;
the (•, bridegroom, de bruidegom in
spe; r•-, buyers, reflecteerenden; cv candidates, aanstaande candidates ; with
a cv fortune, een fortuin te wachten
hebbend.
prospector [prouspekta] prospector,
mijnbotiwicundig onderzoeker.
prospectus [prouspektas] prospectus.
prosper [prospa] vi gelukken ; voorspoed, geluk hebben; gedijen, bloeien ;
may you c,!, moge het u goed gaan,
het ga u wel! vt begunstigen, bevorderen.
prosperity [prosperiti] voorspoed, wetvaart, bloei.
prosperous [prosparas] voorspoedig,
welvarend, bloeiend ; gelulckig; gunstig.
prostate [prosteit] .voorstander-klier
(ook md gland).
prostitute [prostitjfit] sb prostituee,
publieke vrouw; veile deers; vt prostitueeree, aan ontucht over-, prijsgeven ;
veil bieden, veil hebben ; onwaardig
8 onteeren ; ro-, oneself, de
hoer spelen ; fig zich verkoopen, zijn
talent(en) veil hebben of misbruiken.
prostitution EprostitjuSanj prostitutie-,
ontucht, veilheid ; ontwijding.
1prostrate[prostrat]ajuitgestrekt,nedergeworpen, (terneer)liggend, terneergebogen, verootmoedigd, uitgeput ; fall
op zijn aangezicht (neder)vallen, een
knieval doen (voor before); lay (,), terneerslaan, in het stof doen buigen.
`'prostrate [prostreit] vt ter aarde werpen, nederwerpen, omverwerpen, in het
stof doen buigen of vernederen ; net den
grond gelijk maken, geheel verwoesten ;
uitputten ; c.sd, oolc : geheel „op" (van
koorts enz.); vr cv oneself, een knieval
doen, in het stof buigen (voor before).
prostration [prostreiSan] het op zijn
aangezicht nedervallen; knieval, voetval ; nederwerping, omverwer ping, diepe
vernedering (oolc van zich zelf); verslagenheid ; groote zwakte, uitputtin; ,.
(door ziekteaanval),
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profocollen opmakert; vt in een (het)
Prot [prof] afk. v. protectionist.
protagonist [proutaganist] hoofdper- protocol opnemen.
soon (in een drama); voorman, !eider. protomartyr Eproutounsatal eerste martelaar.
Protean [proutian] Proteusachtig, verprotonotary, prothonotary [prontoauderlijk, wisselend.
protect [proutekt] beschermen,beschut- natari, protOonatari] oprergeheinischrijver (van den Pans); griffier .
ten, behoeden, vrijwaren (voor from,
against); $ delcken, honoreeren (een protoplasm [proutouplaz'in] protowissel); cued cruiser, 0 pantserdek- plasma.
cruiser ;,ved rifles, X net veiligheids- protoplast [proutouplast] oermensch;
model, voorbeeld ; origineel.
plaat.
protection [proutekian] bescherming,; prototype [proutataip] prototype, !nobeschutting (tegen against, .from), pro- del, voorbeeld.
tectiee, protectionisme; vrijgeleide ; cv protozoa [proutozotsa] protozoen,oerslijmdiertjes.
of a draft, $ dekking, betaling van
een traite ; meet with due cv , $ ge- protract [proutraktJ verlengen,rekken,
dekt of gelionoreerd worden (v. e. wis- vertragen, op de lange baan schuiven.
protraction [proutrakian] verlenging;
sel).
vertragitig.
protectionist [proutelcpuist] aj pro.
protractive [proutraktiv] verlengend,
tectionistisch; .59 protectionist.
relcicend, vertragend.
protection-plate [proutelcSan-pleit] X
protractor [proutralcta] transporteur,
veiligheidsplaat (aan geweer).
graadboog.
protective [proutektiv] beschermend;
cv deck, pantserdelc; cv duties, be- protrude [proutrad] vt vooruitduwen,
schermende rechten; the cv system, (voor)uitstelcen; vi uitsteken.
het protectiestelsel, het stelsel van be- protrusion [piontrapn]voortstooting ;
het (voor)uitsteken,uitsteking; uitsteekschermende rechten.
sal.
protector [proutekta] beschertner,pro•
protrusive [proutrilsiv] voortstootend;
tector
protectoral [proutektaral] protectors... (voor)uitstekend.
Mtprotectorate [proutektarat] protect°• protuberance [proutjabarans]
sprong, uitsteelcsel, uitwas, knobbel;
raat.
protubera ns.
protectorship [proutektaSip] beschertnprotuberant [proutjabarant] uitstekend,
heerschap, protectoraat.
uitspringend.
protectress [proutektris] beschermster,
protuberate [proutjfibareit] uitsteken,
bescherinvrouw, schutsvrouw.
uitpuileu.
pro tens [prou-teat] tijdelijk, waarneproud [praud] fier, trotsch, hoovaarclig;
mend, vervangend.
prachtig; loopsch, tochtig; stinkend
'protest [proutest] sb protestu, verzet ;
(door rotting); too c ■-, to fight, te trotsch
enter (make, put in) a (,), verzet aanteekenen, protesteeren ; under cod, on- out te vechten ; a cd day for us, een
dag out trotsch op te zijn; cv flesh,
der protest.
wild of welig vleesch ; acv stomach,
t2protest [proutest] vt openlijk verkla.
later protesteeren; vi een hongerige maag; you do me
rep, betuigen;
F gij doet mij zeer veer eer aan ; you
protesteeren (tegen against), opkomen.
Protestant[protistant]ajProtestantsch; have been doing yourself cd , F je
ltebt het er eetts van genomen.
sb Protestant.
protestant [protistant, protestant] aj proudling Epraudlitil trotschaard.
protesteerend; sb [protestant] Protestant. provable [prfivabl] bewijsbaar, te be•
Protestantism [protistantiz'm] Proteswijzen.
tantistne, Protestantsche leer.
prove [pricy] vt bewijzen; de proef
protestation [proutisteiSan] protestanenten (op eett som) ; (een) proef trelcken
tie, verzekering, stellige verklaring;
(v. plaat) ; probeeren ; op de proef stetprotest, verzet.
lent , beproeven ; the future may cv
protester [prontesta] protesteerende.
hint right, bewijzen dat hij gelijk Iteeft ;
Protects [proutias, proutins] Protects. ; vr
a precious doctor he has,,d
himself, heeft hij liewezen te zijn ;
protests [proutids]4 olin (snort Id cowsalamander).
, the sum does not N itself, koint
protocol [proutokol] sb protocol ; vi niet nit; vi d "a blijken (te zijn), wor,
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den ; c, to be true (false), waar (ge- f ten mijn anibtsressort, buiten mijn steer.
loges) blijIcen te zijn ; the addition provincial [prouvinSal] aj provinciaal,
gewestelijk ; provincie...;sb provinciaal;
must be made to c,, moet bij de proef
buitenman.
op de sons uttkomen.
proviandprovincialism
[prouviiiSaliz'in] provinprovedore
cialisme, gewestelijke uitdrukking of
► eester,
proven [prilvan] jur bewezen (zieprove). spreektrant.
provenance [provatians] zie prove. provision [prouvi3an] sb voorzieuing,
voorzorg(smaatregel); (wets)bepaling;
nience.
provender [provanda] sb voer (inz. proviand, voorraad; provisie ; dekkiug
(van een wissel); c.s, proviand, mond•
liooi, haver enz.); voedsel, eten ; vt van
voorraad, leeftoclit; the c, of the law,
voeder voorzien.
de (wets)bepalingen; make c, for her
provenience [provinians] herkomst.
voor haar onderlioud zorgen; vt proviproverb [Koval)] spreekwoord ; proandeeren, van leeftoclit voorzien.
verbe ; (the Book of) Proverts, b het
Boek der Sprenicen ; he is ignorant provisional [prouvi3anal] voorloopig,
he is a c, for ignorance, provisioneel; as a c, measure, voorto a
zijn on w etendheid is spreekwoordelijk ;
loopig.
[prouvi3anspreek woordelijk wor- provision-cupboard
pass into a
kvbad]
provisiekast, NI dispenskast.
den.
proverbial [prouvtibial] spreelcwoor- provisionnient [prouviptimant] proviandeering.
clelijk ; spreekwoorden...; the:, dog, de
hood nit het spreek woord ; c, wisdom, proviso [prouvaizou] beding; voorwaarcle; there is acv , er is een wits
uitgedrukt of vastgein
bij ; with the (a) cv that..., wider voorlegd.
behoud dat...
proverbially[prouvtibiali] spreelcwoordelijk ; he is c, ignorant, zijn on- provisor [prouvaiza] oeconoo ► (v. een
ktooster); voorshands benoemd geestewetendheid is spreek woordelijk.
Iijke.
provide [prouvaid] vt zorgen voor, bezorgen, verschaffen ; voorzien (van with, provisorily [prouvaizarali] provisoir;
provisorisch.
of); jur vOorschrijven, bepalen; you
must c, yourselves, gij moet u zelf provocation [prouvokeiSan] uitdaging,
van het noodige voorzien ; vi in : cv tarting, terging; on the slightest
bij de geringste aanleiding; he did it
against, (zijn voorzorgs)inaatregelen
under severe cv, oniciat ilij op ergersemen tegen, zorgen voor ; co, against
a rainy day, een appeltje voor den lijlce wijze geprovoceerd werci.
dorst bewares ; c, for, zorgen voor ; provocative [prouvokativ] aj prilciceverzorgen ; cv for oneself, ook : in lend; uitlokkend, nitdagend, tartend ; be
zijn eigen onderhoud voorzien; she is c, of, uitlokken, wekken (v. gevoelens);
sb provocatiemiddel; a c, of conflict,
c,11 for, zij is „bezorgd".
provided [prouvaidid] c, (that), order wat oneenigheid weld of conflicted
uitlokt.
voorbehoud dat, mils, op voorwaarde
provoke [prouvouk](op)wekken, gaan(dat).
de
makes, uitlokken; provoceeren, aanprovidence [providans] vooruitziendzetten, aansporen, aanhitsen; uitdagen,
heid,v6Orzorg, zuinigheid; Providence,
tergen, tarter; he was ,• , c1 into a fit
de Voorzienigheid; under cv, naast
of passion, geprikkeld liet hij zich een
God, net Gods hulp.
provident [providant] vooquit)ziend, oogenblilc door zijn drift vervoeren.
provoker [prouvoulca] terger,- tarter;
voorzienig ; zuinig.
providential [providenSal] door de a r../ of..., wat... weld.
Voorzienigheid beschilct, wonderbaar- provoking [prouvoulcig] tergend, tar.
lijk ; van de Voorzienigheid.
tend ; F lam, akelig, vervelend, P beroerd;
provider [prouvaida] verzorger ; leve- this they thought too cti , F dat vonden ze loch at te gek, at te.
langganan.
rancier, NI
province [provins] laudscliap, gewest, provost [provast] provoost ; 6;;L rector
(eener
universiteit); Sc lord mayor ;
wingewest ; provincie; gebied, departemarshal, provoost-generaal.
►ent, ambtsgebied; the :,s, de „pro-

rectorast.
viticie"; theProvinces,British Canada ; provostship [provastSip]
(voor)stevev.
it is not (within) my cv, het ligt bui• ®prow [prau]
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()prowess [prauis] manhaftigheid,
mannenmoed, durf.
Prowl [Kant] vi rondsluipen, rondzwerven ; vt sluipen door, afzwerven; sb
zwerftoclit, rooftocht, go on the cv,
op roof uitgaan.
prowler [praula] zwerver; siiuffelagr.
Prox [proks] zie proximo.
proximate [proksimat] naast(bijzijnd);
the cause, de naaste of onmiddellijke
oorzaak.
proximity [proksimiti] nabijheid; mi of
blood, bloedverwantschap; in a dangerous N., to..., gevaarlijk diclit bij...
proximo [proksimou] van de aanstaande maand.
proxy [proksi] volmacht ; gevolmachtigcle,proctiratiehouder; married by
bij volmacht of met den handschoen
getrouwd.
proxyship [proksiSip] procuratieliouderschap.
()proxy-wedded [proksi-wedid] bij
volmacht gehuwd.
Pru [prii] F afk. v. Prudence.
prude [prod] preutsch nieisje, preutsche
schoone.
Prudence [prisidansj Prudentia.
Prudence [prildans] voorzichtigheid,
onizichtigheid, beleid.
prudent [prfidant] voorzichtig, onizichtig; beleidvol, verstandig.
prudential [prudenSal] aj wijs, voorzichtig; sb c,s, door de voorzichtigheid
gebodeti overwegingen.
Prudery [priIdari] pretitschheid.
prudish [pi- 11dg] preutsch.
'nrune [prism] sb gedroogde pruim, pruimedant.
prune [prism] vt snoeien; c, away
(off), wegsnoeien;cw down, besnoeient. );
zie ook preen.
prunella[primela] prunel: sterke zwarte
stof voor de „stotfen" schoenen; pupil,
oogappel ; spruw; brunel.
prunello [prunelou] prune!, pruitn;
pruimedant.
pruner [priloa] snoeier.
pruning-hook [prianitl-huk], miknife
[-naif] snoeinies.
prurience [pritrians], c%dcY [-s!] jeulc,
jeuking2 ; jeukte, (geilheids)kitteling,
geilheid; (zielcelijice) belustheid.
prurient [pruriant] jeukend; kittelend
pikant; (geil)belust, verlangend ; geil.
pruriginous [prurid3inas] jeukerig,
jeuk..
prurigo [pruraigou] jeuking, jeuk(ziekte).

pubescence

Prussia [prvSa] Pruisen.
Prussian [pripSan] aj Pruisisch;
blue, Berlijnsch blauw ; sb Pruis.
Prussianism [pruSaniz'in] het Pruisisch
regime.
Prussianize [prpSanaiz] verpruisen.
prussic [prpsilc] in: c acid, b!auw.
zuur.
Prussifaction [przijifakSan], Prussification [prvsifikeiSaii] verpruising.
pry [prai] giuren, turen, snuffelen;
about, rondsnuffelen; cw into, naar
binnengluren ; c.r into a man's affairs
(conduct), zijn neus sicken in; upon,
begluren, beloeren, bespionneeren.
psalm [sainipsalm.
psalmist [samist, salmist] psalmist,
psalindichter.
psalmodist [samadist,salmadist] psalmdichter, -zanger.
psalm-smiter [siim-smaita] psalinengalmer.
psalter [a:ilia] psalinboek; rozenkrans
met 150 kralen.
psalterium [soltiriam] B de psalmen
boekpens.
Davids ;
psaltery [soltari] nebel (harpachtig
snaarinstrument der oude liebreers).
pseudo [siiidou] valsch, onecht; gewaand.
pseudography [siiidografi] °Hecht ge.
schrift.
pseudonym [siildanim] pseudoniem,
schuilnaam.
[siftdonimas] een
pseudonymous
schuilnaam voerend ; onder een verdichten naam verschenen.
pshaw [So] ij ba, foci; vi „ba" zeggen
(tegen at).
§psittacid [sitasid] papegaaiachtig.
k-syche [mild] Psyche (de ziel).
psyche [sailci] psyche(spiegel).
psychiater [saikaiata] psychiater.
psychic [sailcik] aj psychisch,
spiritistisch; sb spiritistisch medium.
psychologist [sal kolad gist] psycholoog.
psychology [saikolad3i]
psychomancy [saikomansi] geestenbezwering.
ptarmigan [tamigan] gat sneeuwhoen.
ptinus [tainss] boekenworm.
ptiriasis Etirai9sisi Inizenziekte.
ptisan
tizan] gerstewater.
Ptolemy Etolantil Ptolemens.
ptomaIrt [townein, -ain] ptomaine:
lijkenuift.
Puberty [pjabati] puberteit, geslachts.
rijpheid, manbaarheid.
pubescence [pjubesRns] bet manbaar

pubescent
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puff-adder

up); cv
opplooien, frons(el)en (ook
donshaar,
worden ; geslachtsrijpheid;
up one's mouth, een pruimemondje
zacht dons.
sb
zetten
;
rimpel,
fronsel,
plooi;
zenuw[pjubesant]
manbaar
worpubescent
achtige gejaagdheid ; in a c..), F in rep
• den, in de puberteitsjaren (zijnd);
en roer ; be in a cv, ook : S de bokkendonsharig.
public [publik] aj algemeen, openbaar, pruik op hebbeti.
publiek; the cv bin, de staatsruif ; 1 pud[pvd]F (kindertaal) knuist(je), pout.
come to the cv ear, het publiek ter Cpud [pfid] zie pool.
oore komen; cv functionary, lands- pudding [pudic}] podding; beuling;
poddingzak; roering; black cv, bloed•
ciienaar; the md good, het algemeen
beuling, white md, leverbeuling ; too
welzijn; cv law, het volkenrecht ; in
the m, line, in het herbergiersvak ; much m, may choke a dog, overdaad
schaadt.
cv man, iemand die een openbaar ambt
bekleedt; the cv mind, de openbare pudding-cherry [pudirttferi] morel.
ineening; cv spirit, belangstelling in pudding-face [puditi-feis] bleek voilemaansgezicht.
en ijver voor het algemeen welzijn, the
polei,
cv wealth, het nationaal vermogen; sb pudding-grass [puditkgrAs]
publiek; P herberg; in c..), in het publielc, pudding-hat [pudit3-hat] valhoedje.
pudding•head [pudirklied] domkop,
in 't openbaar.
uilslcuhc en.
publican [pubiikan] B tolleuaar; herpudding-time [pudit3-taim] in cv, juist
bergier.
publication [pvblikeiSan] op2nbaar- van pas, net op tijd.
inakin g, afkondiging, bekendmaxing
puddle [pud'I] sb modderplas, poel ;
modderhoel; knoeiboel; vulklei ; vi ploe- publicatie, uitgave, nummer (v. kraut).
teren, plassen, knoeien (in den modder);
[public-haus]
herberg,
public-house
n..) about, oniploeteren, omplassen; vt
kroeg.
publicist [pDblisist] schrijver over het omroeren, 45.Z‘ puddelen, frissclien (v. gesmolten ijzer); met vullclei waterdicht
volkenrecht ; publicist, (dagblad)schrijmaken.
ver.
publicity [pvblisiti] publiciteit, alge- puddling-furnace [pDdlit3-fonis] pudmeene bekendheid; openbaarmaking, puddly [pDdli] modderig. [deloven.
pudency [pjadansi] eerbaarheid.
ruchtbaarheid.
public-school[pDblik-sllliparticuliere pudenda [pjudenda] de schaamdeelen.
hoogere opleidingsschool voor de aca- pudgy[pDcip],pudsy[pudzi]ziepodgy.
demie (in Engeland); vollcsschool (in pudicity [pjudisiti] eerbaarheid, kuischheid.
Schotland, de Eng. kolonien en Amerilca).
public-spirited [pDblik-spiritid] vol puericulture [pjaarilcvltSa] vollcsteelt
belangstelling en bezield net ijver voor puerile [pjuaril, -ail] kinderachtig.
puerility [pjuariliti] kinderaclitigheid;
het algemeen welzijn.
publish [pnbliS] openbaar maken, pu- jar minderjarigheid (van 7-14).
bliceeren, publiek waken, bekend maken, puerperal [pja-bparal] in: cv fever,
kraanwrouwenkoorts.
afkondigen; uitgeven (een boelc); in ompuff [pot] sb windstootje, rulcivind;
loop brengen (valsch bankpapier).
publishable [pDbliSabl] voor publicee• trekje, haal (aan pijp); snoevende rectame; opkammeribbluf;stuifzwam; poeierring geschikt; openbaar getnaakt kunkwast; pof, dof (aan japon); soes; vi
nende worden.
blazer, hijgen, snuiven, paffen (aan pijp),
[pnbliSa]
uitgever;
bekendpublisher
puffer (v. locomotief); wind of reclame
maker.
publishing-business [pnbliSit3-biznis] maken ; opzwellen; cv and pant, hijgen
en blazen ; cv away at one's pipe,
uitgeverszaalc, uitgeverij.
puce [pjas] puce, donker- of purperbruin. zitten to paff en (trekken aan zijn pijp);
puck [pvk] kaboutermannetje; ondeugd, the train reied out of the station,
pufte weg; vt op-, ttitolazen; reclarne
rakkertje; Puck of the Press, J het
maken voor, in de hoogte steken; c.
drukfoutenduiveltje.
puckah [pDka] El solied (gebouwd), out, opblazen; be cued out, ook: opgezet zijn (v.'t lichaam); cv up, reclame
vast, blijvend; echt, NI betoel.
pucker [pDlca] vi kreuken, rimpelen, maken voor, in de hoogte steken; cued
up with pride, opgeblazen van trots.
plooien, zich fronsen (ook cv up); S
smoezen; vt kreuken, doen rimpelen, puff-adder [pa-ada] pofadder.

puff-ball
puff-ball [pof-bol]

540
stuifzwatn, wolfs-

veest.

puffer [pDfa] blazer, stioever, windmaker; reclamemaker; S opjager (bij
veilingen).
[pDfin]
papegaaiduiker.
puffiness [pt.pfinis] winderigheid, enz.
puffing Dwiirliajblazeild, enz.; sb recla-

puffin

me(maberij).
puffing•pig [pDfiu-pig]
bruinvisch.
puff-paste [puf-peist] gebladerd deeg,

feuillette.

puffy

[pDfi] puffend, pafferig, luijgerig;
winderig, opgeblazen 2, gezwol len, bombastisch.
Ipug [prig] F afk. v. pugilist.
'pug [pvg]boosaardige kabouter; mop(s),

mopshond ; vos, asp; eerste huisknecht;
kleine raugeerlocomotief.
puggaree [pDgri, pngari] El

puggree,

mousselienen sluier on) helmhoed.

pugh [p11, ph] ba, foci!

pugilism [pjfici3iliz'in] het vuistvechten,
bolcsen.
pugilist Djild3ilist1 vuistvechter, h&cser.
pugilistic [pjaci3ilistik] vuistvechters...;
coy encounter, vuistgevecht, bokspartij,
bokswedstrijd.
pugnacions [pvgneips] strijdlust4,Y,
strijdzuchtig.
pugnacity [pvgnasiti] strijdlustigheid,
strijdzuchtigheid.
pug-nose [pug-notiz] mopnetts.
Puisne [pjenii] aj jonger, van lateren
datum ; (,) justice,

puller
de touwtjes trelcicen; vi & va trekken

don't cv
G\
any things about, haal (gooi) met
door ellcaar ; cv along, voortroeien;
fig voortboeren ; r ■-■ along famously,
(aan de bel); roeien ;

prachtig opschieten, het best maker;
c, at, plukken aan, trekken aan ; cv
away at, nit alle maclit trekken aan ;
c•-, by the hair, aan zijn liaar trelcicen;
,,,down,fieertreicken,omverlialen,neer•
!talent!, aftrekkee; .fig (doen) aftakelen ;
houses bought to c, down, voor
afbraalc; cv in, intrelcken; innetnen (de
Hemet)); cv off, aftrekken, afzetten, af•
leggen ; X misschieten; ca , it off, F
het winner; het hem leveret); mi on,
aantrelcIcen;c,out,uittreickett;c,round,
er zich doorheen slaan ; er weer hoverop
komen; cv one through, er bovenop
helpen (halen); cv the door to, dichttrekken (doen); cv to pieces. uit elkaar
(stub) trelcken ; aftnaben (v. e. boek enz.);
cv together, bije'dntrekken ; .figoplcnap-

pen (een zielce); cv oneself together,
zich vermannen; cv one's thoughts
together, zijn gedachten verzatnelen;
they don't c, together, ze roeien niet
gelijk ; fig ze kunnen Met met elkaar
overweg; cv up, stil houden, blijven
staan; . optrekken, oinhoog,treklcen, oplisten; cv one up, tot staan brengen,
tegenhouden, op zijn plaats zetten ; later
oppakken, voor 't gereclit trelcken ; opknoopen ; cv up a good heart, timed
vatten; sbrulc; 't treklcen, X aftreklcen;
trek (aan pijp); sp snot; roeitocht ; (ge(..)puissance[pjii-isans, pju-isans] niaclit,
trolcken) proef teug ; F voordeel : gebracht.
spannen verhouding (tusschen between);
®puissant [pja-isant, pju-isant] urachinvloed (op on, with); it is a hard,...),
ti g.
het is zwaar roeien; het is een heele
puke [pjfik] vi brake!) ; vt uitbraken; toer, een heels sjouw; the long (..), het
sb braaksel . braaktniddel.
overmaat geven door den herbergier
'
janken; piepen.
pule [pjfil] cireinen,
(titans verboden); a rough cam , een vuite
aj dreinerig, jankend,
puling
(eerste) proef (v. drukkerij); a three
jankerig 2 ; piepend.
hours' ;N.), een roeitochtje van 3 uur ;
pull [put] vt rulcken, trelcicen, scheuren, what acv q, F wat een bof I; have a
plukken (aan); roeien ;• S bebeuren,
c, at one's pipe, een trekje doen aan
inrekenen ; c, devil, cv baker, touwzijn pijp; have a c, at the deer, een
trekken; toe maar jongens !; it was c, schot asset op de herten ; have a cv
devil, v baker, ze waren aan ellcaar on one, invloed bij iemand hebben,
gewaagd ; cv his ears, beau aan zijn
veel bij ietnand vermogen; have the
ooren trelcken; cv faces, gezichten trekr, over (of), iemand de bass of zijn;
ken (tegen at); c, a long face, een
have a c, with one, wat bij iemand
lang gezicht zetten; cv a horse, een
vermog en.
paard inhouden (om het !bet to laten pullback [pulbak] zie drawback.
winnen); cv a man's leg, iemand voor pulled [paid] getrokken; c,..) bread, op't lapje houden, verneurin, to graze')
gebakken kruhn; cv chicken, zonder
semen, „semen"; cv six oars, net zes
been ; their cv faces, sclierpe, bleelce.
riemen roeien ; cv the strings, aan puller [pula] trekker, plukker.

pullet
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pullet [pulit] kuiken ; F kippetje, bait- pumpkin [pumpkin] kalebas, meloen,
[vischje. ' pompoen.
katrol.
pulley
Pullman-car [pulinan-ka] slaap- of pump-room [pump-ruin] koerza,I (v.
bad plaats).
salottrijtuig (op spoorwegen);1 rickshaw.
pulmonary .[pulmanari] aj long...; sb pump-sucker[pump-svIca]S waterclrinker, afschaffer.
longkruid.
pulmonic [pvlmonik] aj
sb pun [pun] sb woordspeling ; vi woorclspelingen malcen (op cm).
longmiddel ; longlijder.
pons, doorslag,
pulp [pulp] sb weeke, zachte massa ; 'punch [pvitS] sb
week merg; vleesch (v. vruchten), noes,
drevel; F stool, stomp, vuistslag, por, oppulp ; pa pierbrij, -pap; vt inoezen.
stopper; S durf,fut 11 punch H Suffolksch
trekpaard; F Icleine dikzak, pattepoef II
pulpit [pulpit] sb kansel, katheder,
hansworst ; Punch and Judy, Jan
spreekgestoelte ; als aj kansel...; cv oraKlaassen en Katrijn; a Punch and
tory, kanselwelsprekendheid.
Judy (show), een poppenkast.
pulpous [pulpas], pulpy [pulpi] zaclit,
inoesachtig, vleezig.
2 ptinch [pvitS] vt ponsen, (dOor)slaan ;
knippen (met een gaatje); F stompen;
pulsate [pulseit] lcloppen, slaan (van
het hart).
cep the bag, zich op den zandzak oefenen (v. bokser); ce, in, net de pons
pulsation [pvlseiSan] het slaan, (hart)inslaan ; cv off, afslaan ; c, out, ponsen.
slag, (schroef)slag ; klopping (v. het hart,
en z.).
punch-bowl [punS-bout] punclikom
pulsatory [pulsatari] kloppend, slaand. punch-die [1)mq-dal] dy4 inatrijs.
'pulse [pvls] sb peulvrucht(en).
puncheon [putijan] stift, bros; pons,
doorslag, drevel; puntboor; letterstem[pvls] sb pols, polsslag ; zuiger-,
pel; vat (v. 381.6 L.).
slingerslag; vi lcloppen,slaan, pulseeren.
pulsimeter [pvlsiniata] po1smeter.
puncher [pnit[o] stomper ; prieni ; Am
koeiendrijver.
pulsometer [pvisomata] pulsoineter.
pulverizable [pulvaraizabl] (tot pulver punchinello [pvntSinelou] hansworst,
•
Jan Klaassen.
of poeier) iijit to stainpen.
pulverization [pvIvaraizeiSan] verma- punchy [ponSi] propperig, kort en dilc.
be-, gestippeld.
ling tot poeier, fijnstamping. •
punctate [purVitat]
pulverizator [pulvaraizeita] pulveri- punctilio [pyriktilion] tormaliteitsfinesse ; overdreven nauwgezetlieid.
sator, verstuiver, verstuivingstoestel.
pulverize [pulvaraiz] vt tot pulver of punctilious [pvtlIctilias] overdreven
nauwgezet of stipt, tetterig ; c, about,
poeier stooten of wrijven ; fijnstampen
uiterst fijngevoelig, op bet punt van.
of wrijven ; verstuiven ; fig; vermorzelen;
vi tot poster of stof worden, in gruis punctual [puglctjual] stipt (op tijd.),
precies, nauwgezet, nauwkeurig ; a
vallen.
man, een man van de klok.
pulverulent [pvIverjalant] stofachtig,
punctuality [pntlIctjualiti] stiptheid,
poeierig, pulverachtig; bepoederd.
preciesheid, nauwgezetheid.
pulvillio [pvIviliou] reukpoeder.
puma [pjania]
poema, hoegoear.
punctuate [puriktju-eit] punctueemi,
pumice [pjitinisisb puitnsteen; vt puint- interpungeeren, de leesteekens plaatsen in.
(steen)en, met puintsteen glad wrijven
punctuation[pvilkiju-eiSon] punctuatie,
(oolc
down).
interputictie; marks, leesteeltens.
pummel [puma]] (be.)stompen.
pump [pump] sb pomp hi dansschoen; puncture [put3ktp] sb prik, gaatje,
doorboring, lek (in tietsband); vt prik.
vt pompen, uitpom pen ; F uithooren, uitken ; a r.id tire, eenlekke (lucht)band.
vragen ; cep lead into the enemy, X
met een regen van kogels besproeien ; pundit [pundit] El geleerde ; wijze(ironisch).
vi pompen.
pump-brake [pump-breik] pompzwen- pungency [pund3ansi] scherpheid,
bijtendlteid, bitterheid, vinnigheid.
gel.
pump-dale [pump-deil] pompdaat.
pungent . [pundpnt] scherp, bijtend,
pumper [pumpg j pomper ; pomp.
I bitter, vinnig.
pumpernickel ipumpanikl] pumper- . Punic [pjfinik] Punisch.
nikkel(brood).
punic [pjanik] in : c,.., apple, granaatpump-handle [pump-handl] pomp- , a ppel.
stinger.
I punish 1- puniji straiten, kastijden; al-
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puppy-dog [pDpi•dog] sit jonge bond.
puppyistn [ptopi-iz'in] kwasterigheid.
purblind [pbblainci] aj bijziend; kortzichtig; vt bijziend maken- benevelen.
'
[pOtSipurchasable, purchaseable
sabl] te koop, verkrijgbaar. ,
purchase [p,)tSis] sb hoops; aanschaffing; aantcoop, (in)Icoop; jur verwerving;
5Z■ aangrijpingspunt; h'efkracht; spit,
punitive [ojanitiv] straffend, straf..
gijn, talie; get acv, een punt vinden
punk [pv131c] (boom)zwam; hoer.
punkah [pinIca]El ponka, punkah,lucht- om aan te zetten vat krijgeu; make a
make c,s, ziju
'
mi of, zich aanschaff,n;
waaier.
itikoopen doen; at 20(50) years' cv,
punnet [punit] ben, vruchtenmand.
punster [ppusta] maker van woord- tegen 5 (2) percent; by cv, door ann.
koop; without a c■-,, zonder een steuntje;
spelingen; moppentapper.
!punt [punt] sb platboomde rivierschuit his life is not worth an hour's
hij
heeft geen uur ulcer te Leven; vt
(voor pleziertochtjes); vt voortboomen;
(aan)koopen 2, jur verwerven;:"Z ■ opliefvi & va op de rivier met de punt
fen, lichten, tillen c,witli one s blood,
tochtjes maken.
money mid
i
`punt [punt] vi pointeeren, tegen den met zijn bloed koopen;
more than it will now, had nicer
bankhouder spelen; wedden (bij races),
uitkodpen
; opkoopwaarde;
cv
out,
kleine sommetjes wagen; sb ponto (bij 't
winden, talcelen.
farospel);sbspelertegen den banlchouder.
punt-about [punt-abaut] trappers (met purchase-deed [N)1Sis-dici] koopcontract, -acte.
een voetbal).
punter [ punts] visscher of jager in een purchase-money [ptatSis-mvni] kooppenningen • inkoopsprijs.
schuit U pointeur, speler tegen den bankbonder; (hazard)speler;$ dagspeculant. purchaser i[pbtSisa] !cooper, $ afnemer.
EN‘itS13it3-pauaj
punting-pole[ppntitkpottl] large staak purchasing-power
kooplcracht.
voor het voortbootnen van een punt.
pure [OW] zuiver, rein, kuisch; onverpuny [pjani] klein, zwak, petieterig.
mischief, Touter tnoedwil ;
mengd;
1 pup [pup] F afk. v. pupil.
cv and simple, zuiver, touter, niets
jonge hood; fig kwast;
Cpup [pop]
F je reinste.
anders
dan,
conceited cv, verwaande kwast, in
pure-bred [pjfia-bred] rasecht, ras...
met joug ; vi jongen werpen.
pupa [pjfipa] meerv. pupae [pjapi, pureness [pjuanis] zuiverheid ,l, enz.
pure-strain [pjfia-strein] zie pure-bred
pjapei] pop (v. insect).
purfle [ps)i'l] sb garneersel; vt betegpupate [pjapeit] (zich) verpoppen.
pupation [piiipeiSan] het poppen, tot gen, garneeren, versieren (met with).
purgation [pbgeiSan] zuivering ; pureen pop zetten (v. insect).
pupil [pjapil] oogappel; leerling, dis- gatie; zuiveringseed.
purgative [phgativ] zuiverend (geneescipel, $ volontair; jur pupil.
middel).
pupilage [pjapilid3] minderjarigheid,
purgatory [pagatari] ajzuiverend, boeonmondigheid; leertijd.
tedoend ; sb vagevuur.
pupil(I)ary Epjapilaril pupillen...
pupil-teacher [pjupil-titSa] kweekeling. purge [pi.M3] vt zuiveren, reinigen,
schoonwasschen; later purgeeren; fur
pupivora [pjupivara] poppeuroovers.
purgeeren; spuien.
pupivorous [pjupivaras] poppetiroopurger [pad3d] reiniger; purgatie.
vend, larven etend.
puppet [pDpit] pop, marionet; fig purging [pbd3it3] zuivering, purgatie,
diarliee; c■-, nut, purgeernoot; cv salt,
speelpop.
Envelsch zout.
puppet-play EN)pit-plei] poppenspel.
puppetry [pDpitri] marionetachtigheid ; purification [pjurifikeiSan] zuivering,
poppenspel, poppenkastvertooning; popreiniging, lowering.
penkasterij, schijnvertooning, komedie. purificative Epjfirifikeitivi zuiverend,
puppet-show [N/pit-Sou] poppenspel, reinigend, louterend.
poppenlcastt2 .
purifier [pjarifaid] zuiveraar, reiniger,
puppy [N/pi] sb jonge liond ; fig lcwast, louteraar; zuiveringsmiddel.
kwiebus; vi jongen werpen.
purify [pjarifai] vt zuiveren, reinigen,

straffen,corrigeeren; verbeteren; S beter
lappen; toetakelen, op zijn kop geven,
'ent rakes; cv the bottle (the victuals),
F de flesch (het eten) eens flint aanspreken.
punishable [pa/nifabl] strafbaar.
punishment [puniSmant] straf, afstraf-
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pursue

louteren; klaren; afschuiven; vi zuiver
van je welste; to no Nd, zouder resulworden, fielder worden, (zich) klaren.
taat, te vergeefs; to some cv, niet te
Purim [pjarim] het Purinifeest.
vergeefs, ter dege ; a novel with a
purism Epjfiriz'tn] (taal)puristne.
een tendenzroman; vt zich voorneruen,
purist [piarist] purist, taalzuiveraar.
voornemens zijn, van plan zijn (ook ( be
Puritan [pjfiritan] aj Puriteinsclf2 ; sb mid); viplannen maken; man 0.-,s but
Puritein 42.
God disposes, de mensch wild en God
Puritanical [pjfiritanikal] Puriteinsch.
beschikt.
Puritanism Epjaritaniz'mjPuritanisme, purposeful [phpasful] met een bedoePuriteinsche leer.
ling in 't levee geroepen; doelbewust,
Purity [pjfiriti] zuiverheide, reinheid. recht op het doel afgaand.
'purl [pol] sb gestikte rand ; boordsel; purposely [pflpasli] opzettelijlc, net
Icantielje(weric); vt boorden; met kanopzet, expres.
tielje afzetten.
purpura [pbpjura] purperkoorts; pur2 purl [pi,1] vi kabbelen, murmelen ; sb
perslak.
lcabbeling, gekabbel, gemurniel•
purr [pii] visnorren, spinners (v kitten);
3 purl [01] F vt & vi (doen) lcukelen of
vt kirren ; sb het spinneu (v. katten).
tuimelen, (doen) buitelen); get c, ed, purring [pbrig] het spinnen van een kat.
tuitneling,
buite•
zandruiter worden; sb
purse [pus] sb beurse; buidel; premie,
ling.
prijs, uitgetoofde sons (bij wedstrijden);
alsembier; warm
4 purl [01] sb
a heavy (long, well-lined) cv , een
bier met jenever.
goed gevulde, ruime (gestrekte) bears;
purler [phla] F vat (waarbij men over give (put up) acv, eels premie nitloven
den cop ga-at), tuimeling, buiteling.
(bij wedstrijd); the national (public)
purlieu [136'41] (gew. c,$) grens,
c,, de schatkist; vt in de bears steken;
trek, buurt.
toehalen (de beurs); samentrekken, fronhanebalk.
purlin
sen (ook c' up).
purloin [p/Ploin] vt 1:apen, ontfutselen; purse-bearer [ptis•bera] thesaurier,
krabbedieveu (ook = naschrijven); vi schatbewaarder.
kapen, krabbedieven.
purse-crab [pus-krab] buidelkrab.
purloiner Dabloina](weg)kaper; letter- purse-proud [pbs-praucl] trotsch op
dief.
zijn geld.
purple [pi p'1] aj purper(rood); purper- purser [pOsa] administrateur (aau
icleurig, purperen ; sb purper(lcleur),
boord).
purperrood, purper (ook = kardinaals- purse-seine [phs-sein] zakuet.
of Iconingswaardigheid); purperslak ; purse-strings [pigs-strilzj koorden van
cvs, purpertinten; Werlhofsclie ziekte;
de beurs; hold the cv , de koorden vats
purperlcoorts; vt purperen, purperkleu•
de bears in handers hebben; open
rig verven,roodmaken; vizichpurperenone's cv, in de beurs tasten; tighten
purple-fish [pbp'l-fiS] purperslak.
(loosen) the (vs, de koorden van de
purplish [pfiplij] purperachtig.
beurs aanhalen (los maken).
ipurport [pbpat] sb inhoud ; zin, mee- pursiness [pbsinis] opgeblazenheid;
ning, strelcking; bedoeling.
kortademigheid, dampigheid.
"purport [pt5p2t] vt voorgeven, bewe- purslane, purslain(e) [pOslin] 01,posren; te kennel' geven, inhouden, behel•
teleiti.
zen ; de bedoeling hebben, van plan zijn pursuance [pbS(i)fians] vervolging, het
purpose [pOpas] sb doeleinde, doel, nastreven (v. een plait); voortzetting;
ooginerk ; bedoeling; for that (,), net
in cv of..., ingevolge, naar aanleiding
dat doel; te dien elude, daarom; for
van.
no other cv than to..., oolc: alleen pursuant [pOS(i)Clant] overeenlcomstig,
maar oni...; made for them', opzette•
cv to, overeenkomstig, volgens, ingelijk daarvoor ingericht ; answer from
volge.
de plank inisslaan, eecc verkeerd pursue [pbS(i)il] vt vervolgen, voortzetthe
antwoord geven; on c, net opzet, O.
ten; najagen, nastreven; volgen (een
zettelijk, expres; to the v, ter zalce
weg, een zelcere politick); uitoefenen
(dienend); ad rem; to good
net (een bedrijf); c, one's advantage,
succes; to little cv, met weinig succes;
(the victory) weteu te benutten; c,
met even weinig succes;
to as little
one's point, blijven aaudringeu, aanto lusty cm duchtig, nit alle
F
'louden, het niet opgeven; c, the sub-
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sect, verder op de zaak doorgaan ; vi een trein); cv

put
off goods, van de hand zet•

ten; cv on, voortduwen; Voorthelpen,
verder gaan,doorgaan;c,after,najagen.
vooruitschoppen; aanzetten (tot to);
pursuer [piii(i)ila] vervolger; najager;
voortrijden, voortrukken, doormarcheeSc eischer.
pursuit [pi/S(i)at] 't vervolgen; vervol- ren, verder roeien; c. out into the sea,
in zee uitsteken ; c, out roots, schieten;
ging, najaging ; 't streven (naar of);
bezigheden, werk ; the N., of, ook: c, through, doorzetten, doordrijven,
klaarspelen ; sbstoor2 , du w ; druk, draug;
de jacht naar ; the soldiers in c. , de
den vijaud nazettende ,soldaten; in c,
stuwkracht; (Strebers)energie; door.
of, vervolgend, najagend, jacht makend stoot (bij 't biljarten); f drnkknop, toets
(aan telegraaf); S (dieven)bende,troep;
op.
at a c. , in den slag, in eens; get the
pursuivant[pbswivant]awapenherant.
pursy [pbsi] opgeblazen; kortademig,
N., (direct), S den bons krijgen; make
dampig.
acv for home, zoo gauw mogelijk
purtenance [phtanans] B ingewanden. thuis zien te komen, spoorstags of full
purulence [pjetruians] purulency [pjlt• speed naar huis rijden ; make a cv
rulansi] etter(acht)igheid, ettering, etter.
for the town, (vechtende) zien te bepurulent [pjfirulant] etter(acht)ig, ette- reiken, aanrukken op; when it came
to the cv , toes het er op aan kwani.
rend ; c, discharge, etteriug, etter.
purvey EpLveil vt verschaffen, voorzien push-bike [ptikbaik] trapfiets, (tegen(van, met with); vi voorraad opdoen ;
over motorliets). Ook : (N. , bicycle.
cv for, van leveusmiddelen voorzien, push-button [puj.bvt'n] drukknopje.
proviandeeren.
push-cart [puf-kat] handwagentje, kinpurveyance [pi3veians] voorziening, derwagentje.
verschaffing•, proviatideering, leverantie pusher [pup] stooter, aandrijver; X
(v. levensmiddelen); voorraad. pal (van bajonet); F Streber; S liefje,
purveyor [pbveia] bezorger, verschaf- meisje.
koppetaar; cv to pushful [puSful] zie pushing.
fer, leverancier;
pushing EpuSiri 1 aj stooteud enz.; voorTheir Majesties, hofleverancier.
purview [pbvjit] bepalingen (van een uitstrevend, ondernemend, voortvareltd;
sb stoot, dew, geduw ; opslag (v. planwet); gebied, grens, onivang, gezichts[kring.
ten), uitloopende blaadjes.
§pus [pus] etter.
Puseyism [pjuzi.iz'in] de sterk naar 't push-pin [puj. .pin] priklcen (icinderspel
met spelden); punaise.
Katholicistne overhellende leerstellingen
van Dr. Pusey, het tractarianisme.
push-stroke [puS-strouk], het doorstooten of biljardeeren.
Puseyite [pjfizi•ait] volgeling van
Pusey ; zie Puseyism.
Pushto(o) [pyStii] de taal der Afghanen.
push [puS] vi stooten, duwen, F douwen; pusillanimity [pjusilanimiti] kleinnioe.
dringen, aandringen op, drijven (tot to);
digheid, blooliartigheid.
schuiven; pousseeren (een artilcel); bit. pusillanimous [pjetsilanimas] kleinjardeeren ;c■-, an advantage, benutten;
nioedig, bloohartig.
c, one's claim, vasthouden aan zijii puss [pus] kat, poes(je)`; haas; c, in
eisch“, a conquest, weten te benutten;
boots, de gelaarsde hat ; cv in the
one's fortune, zich pousseeren; c, corner, stuivertje (boompje) wisselen.
one's way, zich een weg barren; zich puss-clover [pus-1(louva] hazepootje.
pousseeren ; cv one for an answer, (pussy [pusi] sb poesje; katje (v. den ha.
aandringen op een antwoord •' they c.ed
zelaar enz.). Ook
cat.
him hard, ze legden hem Ilet veer na "pussy [pvsi] aj etterig.
aan de schenen; be (hard) c,ed for i pustulate [pvstjuleit] vt tot blaren of
money, verlegen zijn our geld; vi & va
puistjes vormen; vi (zich tot) blaren of
stooten, duwen, dringen; 5 v at one
puisjes vormen.
stooten (met de horens); c, away, weg. I pustular [pvstjula] puistig.
duwen; r, back, terugduwen, tei ugthin. pustule [pvstjfil] puistje, blaartje.
gen; c, down, neerdu wen; c. for the I pustulous [pvstju las] zie pustular.
next village, dOOrloopen naar, opruk. 'put [pvt] sb pummel, knul; hoer.
Icen naar, rijden (roeien) naar; c, forth '2 1)0 [put] vt zetten,stellen,plaatsen, leg.
roots, schieten; (../ from shore, van gen ; steken ; bergen, doen ; fig uitdrukNeal steken , c, off, afzetten, afduwen,
1<en, onder woorden brengen, zeggen ;
afstooten; zich in beweging zetten (v.
(een zaak) vOOrstellen ; ss I don't know
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where he ,s it F waar hij het (eten) mat;
a check on, tegenitonden, beteugelen, in tootn Hoiden c, an order,
een bestelling uitvoeren ; co. , about,
xvenden ; rod the bottle about, iaten,
rondgaan; who has this lie about?,

put

ceeren t v. meening); oevorcieren ; wr
oneself forward, zicli op den voorgrand plaatsen ; ca the thought from
you, van a at ; co.., in, zetten... in ; in-

voegen, inlasschen ; inzetten (bij vexkoop); aanspannen (de paarden); planten (v. zaden); aanstellen, in dienst
wie heeft deze leggen uitgestrooid ?; 1
hope I don't c, you about, dat ik u ' nemen ; (2; binnenloopen ; op den koop
toe seven ; co, in an appearance, zicli
derangeer ; be c, about, ook uit zijii
(even) vertoonen, acte de presence inahumeur zijn ; in de rats zitten ; be ti
about to..., P alle moeite hebben om...; ken ; cos in a claim, een eisch indienen;
c, in a distress, beslag (laten) leggen ;
:N., along, aanzetten (de paarden) ; ti
across the river, overzetten; co, a tick c, in the horses, in-, aanspannen; he
against his name, bij zijn naam; cod had c, in eight hours, had 8 uur Inceaside, op zij zetteir2 ; van de hand geholpen, was er acid nur over doende
geweest enz.; c, in objections, tegenwijzeu ; co, the cost at..., Mellen (bewerpingen !flatten; c , in time, tijd bepaler) op ; cos away, wegleggen, weg-,
opbergen; van zicli of zetten: (v. gesteden (aan iets); c'' in time at a place,
ergens auger blijven ; co, in a word,
dachten); F naar binnen spelen (wericen),
een woordje meespreken, ook een duit
verstouweii, verorberen ; F veilig opbergen (in de gevangenis) ; S iii den
in 't zalcje doer ; I could not c, in a
lommerd zetten ; Q zich Iateu scheicien
word, er geen woord tusschen lcrijgen ;
c, in a word for one, een goed
van ; co., away a bit of stuff, S er
woordje voor iemand doer; e, in one's
eentje pakken, een ► pje (borrel) nemen ;
ti back, weer op zijn plaats zetten of
head at the door, door de deur steleggen; terugzetten (de klolc). (diner &)
Ice!' ; co, in for leave, X verlof vragen;
later stellen; acliteruit strijken (het liaar);
C% in for the Queen's plate, weeachteruitzetten (de gezondheid enz.) ;
dingen naar ; c, in for Sheffield, zich
before..., stellen boven of hooger candidaat stellen voor S.; co , it into
clan ; co, behind one, ter zijde leggen
Dutch, zeg (vertaal) het in het Hot(een request enz.); that c,s it beyond
landsch ; c, one's back . into it, de
all doubt, heft alien twijfel op ; co, by, halide!' uit de mouw steken, pootaan
speten ; co, a knife into him, item doorop zij leggen, overteggen (geld); ter
zijde leggen ; afschepen (iemand); van
steken net een tires; c, into words,
de hand wijzeti ; pareeren (slagen) ; cv
under woorden brengen ; co, off, atzetten, afleggen, uittrekken ; instellen ; van
down, neerleggen, op den grond zetwal doe!! steken ; lc wijt raker, itt outten ; neerdraaien ; neerschrijven; onderdrukken, bedwiugen (een opstand); een
loop brengen (valsch geld); verkoopen ;
toontje lager dOen zinger, tot zwijgen I wegmaken (met chloroform); c, one
brengen ; we had to r, down our
off, ieniand afschrijven ; co , one off
car, moesten onze auto afschaff en ; we from a thing, lets tilt het !mold praten ;
shall c, down his pride, zijn trots I c% one off with talk (fair words),
wel filike!! ; cod him down as (for)
net mooie praatjes afschepen, met een
a fool, houden voor ; we ti down the kluitje in 't riet sturen ; co, off as (for),
deaths at..., stellen het aantal dooden uitgeven voor fig ; he has it off
op...; what shall I c, you down
upon me, net mij aangesineerd ; ts, on,
for?, voor hoeveet !nag ik a opschrij- aaudoen, aantrekken (lcieeren); aanhaken
, yen (op de inteekenlijst)?; I c, her down
(een spoorwegrijtulg); extra latent loopen
for eighteen, scliatte tsar op ; c , it (cent trein); in de vaart brengen (een
down to his nervousness, toeschrij- schip) ; aannemen (zeker air) ; aan net
ven aan ; ti forth, uitsteken (de hand);
werk zetten (iemand); nionteeren (een
uitzenden ; nitvaardigen (een edict) ; uittooneetstuk); co , on the clock, voorgeven (eery boek); to berde brengen (een
zetten;
on a solemn countenance
meening) ; r, forth buds, knoppen,
on flesh.
(a serious face), zetten ;
uitloopeu (v. boomen);
forth leaves, dikker worden; co, it on, F over•
in 't blad schieten; co, forth one's
vragen ; maar doen alsof, maar
strength, at zijn krachten inspannen
me
doer; pootaan spelen ; will you
(aanwenden); c, forward, to berde
on to...?, wit u mij verbinndent !net.. •
brengen, verkondigen, opperen,
(aan de telephoon); r, on sixpence,
Engelech,
35
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puttock

er 6 stuiver op leggen; co, on more
opstellen, aanbrengen ; order dak brew.
steam, meer stoom maker; er meer gen, logeeren; inmalcen boter); opvaart achter zetten; co, out, uitleggen,
jageu (wild) ; F vooruit afspreken; co , a
(er) uitzetten, uitsteken, nitplanten ; nitperson's back up, iemand het land
doen, (uft)blusschen ; ultstrooien (eel]
opjagen, nijdig, maken;co up the banns,
gerucht); uitgeven, publiceeren ; van de geboden afkondigen ; cv up his
zijn stuk brengen; uitbowlen ; de loef
blood, hem woedend maken, doen koken ; cv up a good game, goed spel te
afsteken, een beentje lichten ; co , out
buds, knoppen krijgen; N., out more zien geven ; c up a play, ten tooneele
,line, de kabel vieren; cv out one's brengen ; co, him up for your club,
pipe, F iemands planner verijdelen ; hem vOorhangen ; c, up (for sale),
cv out one's plans, verijdelen; co, out aanslaan; cv him up to it, hem op de
one's shoulder, ontwrichten ; co, out hoogte brengen ; co, him up to the
one's washing, bij den bleeker laten , thing, er toe aanzetten of er toe,krijgen;
wasschen ; c, out to board, uitbe- co, him up to a thing or two, hem
steden ; co, out to contract, aanbe- wat wegwijs !oaken, hein de knepen
steden • co, out to sea, in zee steken ; co, leeren ;
up at De Keyser's, zijn
oneself out to .., zicii uitslooven o
intrek semen, afstappen in 't hotel De
cv one out (of countenance). van K.; cv up (for Sheffield &), zich canzijn stuk brengen; co, one out of his
didaat stelleu ; co, up with, zich laten
pain, uit zijn lijden verlossen ; be cv welgevallen, verdragen ; he is easily
out, van zijn stulc gebracht,verbouwe- co., upon, laat zich gemaklcelijk beetreerd of boos zijn ; blijven steken, S het nemen ; he is much cv upon, hij heeft
of laten weten (v. e. acteur); co , it over
het hard te verduren of te verantwoorden.
the fire, het boven 't vuur hanger ; cv put-and-call [put•an-1(81] S put and
it over till Monday, het laten liggen call, dubbele optie nl. out te koopen of
(rusten) tot Maanciag ; they:, a bullet
te verkoopen.
through his head, zij schoten hem putative [pjiltativ] vermeend, gewaand.
een kogel door tel hoofd ; I co , him putlog [putlog] steekbalk, korteling
through a book of Livy, liet hem (aan steiger); steiger.
doOrwerIcen; will youc, me through put-off [put-gfj F uitvlucht ; uitstet
to No. 1000?, wilt ge mij (telepho- put-on [put-on] voorgewend, geaffec•
nisch) aansluiten net No 1000 ?; co, to,
teerd, geveinsd.
slaan (leggen, !louden) aan •, c, to bed, Putney [pi/till] Putney.
in bed leggen; co, to the blush, doen putrefaction[pjatrifalqan](ver)rotting;
dozen ; co, the horses to (the cart),
rotheid.
aanspannen ; c, the bull to the cow, putrefactive [pjiltrifalctiv] de rotting
de lcoe laten delcicen; (o., to death, ter
bevorderend, (ver)rottend; co, process,
dood brengen ; co, milk to your tea,
rottingsproces; c, smell, rotlucht.
doe tnelk bij; co, to sale, te coop putrefy [pjatrifai] vt (doen) verrotten;
stellen ; co, to school, op school
verpesten (de lucht); vi tot rotting over•
doe!' ; c, one to it, er toe aanzetten ;
gaan, rotten.
if (when) c, to it, als het (maar putrescence [pjutresans] (ver)rotting.
moet) ; als het erop aan ko ► nt ; he was putrescent [pjutresant] rottend; rotsorely (sadly) c, to it, hij had het tings...; rot...
hard te verantwoorden; I c, it to you, putrid [pjatrid] rottend; (ver)rot, bedat vraag, ik u, zegt u tel no zelf ;
dorven; co, fever, rotkoorts; co, sore
cv together, samenvoegen, samenstel- throat, gangreneuse angina.
len ; co, this and that (that and that, putridity [pjutriditi] verrotting,rothei0.
two and two) together, het een in putt [pot] sb slag met een putter (golf•
verband Brengen met tel ander ; the
spel) ; c t & vi slaan net een putter
largest score they have ever c, puttees [pntiz] beenwilcicelaars.
together, het grootst aantal „runs" putter sputa] golfstok met stijven en
(punten) dat zij ooit gemaakt hebben ;
betrekkelijk korten steel.
cv a lot of food under one's waist- putting-green
[pDtitl-grin] dat deal
coat, F heel wat verstouwen;
up,
van een golf-terrein, dat om een gat of
in zijn zak steken ; opsteken (bet Naar,
moire ligt.
sabel, paraplu); ophalen (een raampje); puttock [putak] _aft buizerd, inuizen•
opslaan (den prijs); opzenden (gebeden);
vatic.
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putty [Nutt] sb stopvert; vi met stop- pyrotechnic [pairoteicnik] aj veer..
werk.. ; sb S pyroteciinisch, vuurwerk•
vett vastzetten of dichttnaken.
kunst.
putty-knife [puti-naif] glazetunakerspyrotechnist [pairoteknist] vuurwerk•
tiles, stopnies.
maker.
put-up [put-vp] geconserveerd ; fig in:
pyrotechny [pairoteknil vuurwerka v job, een doorgestolcen kaart.
kunst.
puzzle [pin'1] sb niet op te lossen 'noellijIcheid, vraag of questie; verlegenheid; pyrrhic [pirik] van Pyrrhus; ti victory, Pyrrhus•overwinning, te duur geraadsel; legkaart, geduldspel, puzzle;
kochte overwinning.
be in a (,), geen weg net lets weten,
er niets van snappen; voor een raadsel pyrrhonism [piraniz'nf] scepticistne,
staan, er geen raad voor weten, raad ' twijfelzucht.
noch daad weten; vt verlegen 'oaken, Pythagoras [pijagaras] Pythagoras
verwarren, verbijsteren, vastzetten ; be Pythagorean [piPagarian] aj van Pythagoras; sb aanhanger van de leer van
tid about (over), niet weten hoe men
het heeft, er niets op weten; cv it out,
Pythagoras.
het ontraadselen; vi in :
oneself with, python [paiPan, piPan] python, NI
sawaslang.
zich het hoofd breken over; vi piekeren,
pythoness [paiPanis, pijnnis] pythia,
zich het hoofd breken (over at, over)
puzzled, [ppz'Ici] niet weten hoe men Apollopriesteres, waarzegster.
't heeft, beteuterd; be how to act, pythonic [pi) onik] profetisch, waarzeggend.
geen raad weten, niet weten wat te does ;
with a look, met een blik van pyx [piles] inonstrans; doosje voor
niet-begrijpen.
pi oefmunten.
puzzle-head [pufl•lied] warhoofd.
pyxis [piksis] doosje, Icistje; Nolte voor
het heupbeen; lcompas (huisje).
puzzle-headed [tnn'l-hedid] verward;
man, een warhoofd.
a
puzzle-lock Epoz'1•101:3 lettersiot.
puzzle-picture [pnz'l-piictSd] Iegkaart.
pygmean
Epignfiani
dvvergachtig,
dwerg...
pygmy [pigmi] pygmee, dwerg,
pygmytize [pigmitaiz] tot in het dwerg• Q [kjiI] (de letter) q; Q bij het schaatsen•
rijden ; Q staat voor: Quebec, Queen,
achtige verkreupelen.
pyjamas,pajamas [paid3fimaz] 1 slaap- Quintus; q = quasi, query, question ; Q. B. = Queen's Belied, Rechtbroek ; pyjama, slaapcostuutn (ook : pybank der Koningin, afdeeling van het
jama-suit).
pylon [pailon] (teiupel)poort (in Egyp• Hoogste Gerechtshof ; Q. C. = Queen's
College; Queen's Counsel; q. e = quod
tisclien stiji).
est, wat is; Q. E. D. Quad Erat Demonpyramid [piramid] pyramide;
strandum, wat bewezen moest worden;
poule pyramide (bij het biljarten).
Q. F. = Quick Firer, snelvuurIcanon;
pyramidal [piramidal] pyramidaal,
kolossaal.
q. I. = quantum tibet, zooveel als men
Epiramasi
wil, naar believer; Q. M. G. = QuarPyramus
Pyramus
pyre [paia] brandstapel.
ter Master General; Q. M. S. = Quarter Master Sergeant; q. s. = quantum
Pyrenean [piranianj Pyreneesch.
Pyrenees Diranizi the cv, de Pyreneeen. sufficit, zooveel als noodig is; q. v.
pyretic [pal-, piretik] aj verhooging quantum vis, zooveel als ge wilt; quod
vide, hetwelk zie; Que. = Quebec; qu.,
(van temperatuur) of 'worts liebbend;
qua [kweij qua, als.
[qy = query.
koorts...; sb koortsmiddel.
quab [kwob] sb lc wabaal; vt P stomper.
pyrites [piraitiz] pyriet, zwavelkies.
§pyrogenetic [pairou•d3inetik] warinte quack [kwak] sb kwakzalver, marktschreeuwer; charlatan; als aj k wakzalverwekkend.
doctor, k walczal vet. ; vi kwalcpyrography [pairografi] brandschil- vers ..;
deren.
zalveren;vtkwalczalverachtigophemelen
[pairolatri]
vuuraanbidding.
pyrolatry
quackery [I: walcari] kwalczalverij
pyrometer [pairotnata] hittemeter voor charlatanisine.
zeer hooge temperaturen.
quackish ElcwalciSi kwalczaiverachtig,

Q

pyroscope [pairaskoup] warmtemeter.

inarktschreeuwerig.

quad
mad zie quod.
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bele; vt verviervoudigen; vi vervier.fuadragenarian [lcwodrad3inerian] aj voudigd worden.
veertigjarig; sb veertigjarige.
quadruplet [kwodrupletj viertal; vier.
quadragesima [kwodracl3esima] veerling; fiefs voor 4 personen; cvs, vier.
tigdaagsche Vasten; Quadragesirna
tinges.
(Sunday), Quadragesima (le Zoudag quadruplicate [cwodraplikat] aj vier.
in de Vasten).
voudig; sb viervoudig afschrift; in (..),
quadragesimal [kwadrad3esimal] van
in viervoudig afschrift (opgeniaakt).
de Vasten, Vasten... quadruplication DcwodruplikeiSanil
quadrangle [kwodratIg'1] vierkant, verviervoudiging.
vierhoek ; ointienplaats (v. school, kloos- quadruply pcwodruplij viervoudig ;
ter of gevangenis).
vierdubbel.
quadrangular [kwodfalgjula] vier. quaere [kwiri] vrage, vraag ik; als sb
katit.
vraag.
quadrant [lcwodrant] kwadrant, octant. quester [kwestaj
quaestor.
quadrate [kwodrat] aj & sb vierkaut. quaff rkwaf] vi & vt driuhen, zwelgen,
'quadrate Lk wodreitj vt kwadrateeren ;
sb teug.
vi (quadreeren, overeenkomen ( s tet, quaffer Elcwafaj drinker.
with).
quagga Dwagaj quagga: Zuid-Airikaa
quadratic [kwodratik] aj vierkant,
sche zebra.
kwadratisch, vierkants..; r, equation, quaggy [kwagi] noerassig, modderig.
vierkantsvergelijking;
leer thr quagmire [kwaginaia] inoeras", inodvie'rkantsvergelijkingen
derpoel-.
quadrature [kwodratia] lc wadratuur; 'quail [kweil] sb kwartel, Am ineisje.
kwartier van de inaan; c ■-, of the circle,
student.
kwadratuur van den cirkel.
'q uail [kweilj vi deli cooed verliezen,
quadrennial [kwodrenial] vierjarig;
bang worden, versagen; vt vrees invierjaarlijkscli.
hoezemen, den moed benemen, does
;avierspatiquadriga [kwadraiga]
wijken.
nige Romeinsehe zege• of strijdwagen.
kwarquadrilateral [Icwodrilataral] aj viertelslag.
zijdig; vierkant; sb vierhoelc.
quaint [kweiutj vreemd, eigenaardig,
quadrilingual [kwodriliilgwal] vierzonderling, bijzonder, ouderwetsch.
talig.
quaintness[icweintnis]vreemdheid,enz,
quadrille [kwadril] sb quadrillea (dans quake [lc weik] vi beven, sidderen, trilen lcaartspel); set of c,s, quadrille
len, schudden ; vt( doen bevel' enz.; sb
(dans); vi quadrilleeren, de quadrille
beving, siddering, trilling.
dansen.
quaker [k weilca] bever; Kwalcer; S drol;
quadrillion [lcwodrilian] quadrillioen
houten iinitatie !canon; Oh, a Quak(I net 24 milieu); 1000> (In Amerika).
ers' Meeting, F „daar gaat een dominee
quadripartite [lcwociripatait] in vier
voorbij".
deelen vercleeld, vierdeelig.
quaker-buttons[lcweika.bvtanz]braak•
quadrisyllabic [kwodrisilabik] vier.
moot.
tettergrepig.
quakerism[kweilcariz'm]Kwakerwezen.
quadrisyllable Dcwodrisilablj vier• quaker-meeting Elcweika•mitirli K wa•
lettergrepig woord.
kersbidstond; J a
een zwijgeude verquadrivium rkwodriviam)
qua. gactering; „daar gaat een dominee
drivium.
voorbij".
quadroon [Icwodrisin] quadroon:
it quake-tail [kweik•teil] let* gete kwikeen blanke ell een mulattin geborene.
staart, koevinkje.
quadriimane[kwodrumein]vierhandig quaking Ekweilcir‘j beving, siddering,
zoogdier.
trilling , schudding.
quadruniattous [Icwodrilinands] vier- quaking-grass [kweikilIgrils] trilgras.
handig.
quaky k•eiki] beveud, trillerig,bevequadruped [Icwoclrupedi viervoudig
rig ; scriuddend.
dier.
qualifiable [kwolifaiab'l] to lc walifi•
quadruple [lc wodrup'1] aj viervoudig;
ceeren.
alliance, vierbond; cv time, vier- qualification Dcwolifikeij'aii; bevoegci•
kwartstnaat; sbviervoud: het vierdub.
heid; belo.vaainheicl, gescliiktheid (ver-
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eischte), eigenschap; qualificatie, nadere i het noodige op, hij heeft de lading binnen.
aanduiding; beperking, wijziging, res- quarantine [kworantiu] sb quarantaine;
trictie, vermindering; his delight had 1 vt de quarantaine opleggen, quarantaine
one cv , had eel' schaduwzijde, was niet doen 'louden.
piji ;
onvermengd; the statement requires iquarrel
woral] sb
zenmakers-diamant ; (glas)ruit.
cum grano salisopgevatworden.
kraheel,
ruzie,
[kworal]
sb
qualified rkwolifaicij gerechtigd, ge- ":quarrel
diploiueerd,bevoegd,bekwaain,geschilit;
twist ; we have no cv against (with
niet zonder eenig voorbelioud, niet on.
him, gees enkele reden tot klagen ; our
only r, with him is that..., het eenigverdeeld gunstig ; a r■joy, een gemengde vreugd; r, praise, met onverdeelde
ste dat wij op lieu' aall te merken het).
lof; in 4 N tone, met een zeker voor- ben, of waartegen wij moeten oplcomen
behoud ; :N., to vote, steingerechtigd.
is ..; we have no c, with it, wij liebqualifier [Icwolifaia] beperk elide toeben er niets op aan te merken, niets
voeging; restrictie, verzachting (v. een
tegen in te breng.en; a man, with
uitspraak); bepalend woord.
waarniee ik niets
whom I had no
qualify [icwolifai] vt bevoegd, bekwaam (uitstaan) had ; he died in his Master's
cv hij 'let zijn levels voor zijn ineester;
'oaken (voor, tot for); quatificeeren, aatiduiden, betitelen; (nader)bepalen- wijvi krakeelen, twisten; Icijven, ruzie Inazigen ; inatigen verzachten, verzwacken,
ken (over about, over); they have
'
verminderen, beperken;
aanlengen (met
mdled, ze hebben ruzie, ze zijn gebrottilwater), water (soots sterken drank) doen I leerd ; c, with, ook: aanmerkingen mabij ; a c•ing examination, een akte- ken op, oplcomen tegen; cv with one's
of capaciteits-examen; vr in
oneself bread and butter, zijn eigen belang
for an office, zich bekwamen, de be- iniskennen, zijn egged glazer ingooien.
voegdheid voor een ambt verwerven •, quarrelsome [lc woralsam] ruzieachtig,
vi zich bekwanien of de bevoegdheid
ruziemakerig, twistziek; acv fellow,
verwerven voor een ambt, de noodige
een ruziemaker.
belmaainheid opdoen, examen doen, den 'quarry [lc wori] sb wild, prooi.
eed afleggen, enz.
i 2 quarry (kwori) sb steengroeve; vi (uit)
qualitative [Icwolitativ] quaiitatief, de graven, opdelveir; vi graven'2 , delven.
kwaliteit betreffende.
quarry-man [lc wori-man] bergwerher.
quality [kwoliti] kwaliteit, (goede) !quart[1: wQt] vierde(part), k wart (1.136 L)
hoedanigheid; eigenschap; them), the
he still takes his c. , hij drinkt nog
people of m.i,P de notabelen, de groote altijc" zijn pintje, zijn potje bier.
lui; have md, van degelijk gelialte zijn; '-'quart [hat] vierkaart (iii het pilcet-sper:;
of high cv, van de beste kwaliteit.
zie oolc guar e.
qualm [Imam] misselijkheid; gewetens- quartan [icw2tan] aj derdedaagsch ; sb
bezwaar, scrupule, twijfeling.
derdedaagsche 'worts.
qualmish [cwainii] misselijk, wee.
quarte [kat] quarte: positie in het scherquandary pc wanderi, kwondari] vet -- men.
legenheid, dilemma ; be in acv,
een quarter [Icw2ta] sb vierdedeel, vierenmoeilijIc parket zijn, iii de keel zitten.
deel, vierdepart(je), kwart; kwartiero
quart [Ic want, k wont] polsstok ; boom (ook & X); buurt , (stads)wijk; k war(voor het punter).
taal(rekening), verreljaar ; hiel-, achterquantification [I: wontifikeiSdn] bepa- stuk (v. schoenwerk);
achterwerk ;
1/4 fathom ; 1/4 Engelsche mill (wedren);
lin g;, van de hoeveelheid.
quantify [lcwontifai] de hoeveelheid 4 28 Eng. ponden; 2.908 H.L.; 14 dollar;
bepalen van.
i acv of an hour, een kwartier; a bad
quantitative [kwontitativl kwantitatief,
of an hour, tin mativaisquart d'heure,
de lioeveelheid betreffende.
een angstig oogenblik ; a cv of mutton,
quantity [kwontiti] wantiteit, hoeveel- een schapebout ; no cv!, X Been ic warheid, inenigte; acv of...; F een boel...;
tier !, geeti genade !; my m.,s, X mijn
an unknown cv, een onbekende groot- kwartier ; F inijn kamer, 'cast ; fix one's
heicr; if you eat them in anyr,,als ces, F zijit tenter opslaan ; be at
ge er veel van eet ; in quantities, in
0 op zijii post zijn; come to close
groote menigte, bij groote hoeveellieden.
handgemeen worden ; ask for
quantum [kwontam] kwantum, hoeveel- oin kwartier (lijfsbehoucl) slued; en ; we
held; he has had his cv, F hij Iteeft
uit goede
had it from a good
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broil; from all c,s, van alle lcanten; quat [kwot] leger (v. e. haas) ; young
is the wind in that md?, waait de I cd, SH (eigenwijs) knulletje ; zie ook
wind uit dien hoek 2 ?; there is no help i quit & squat.
to be looked for in (from) that cv, quater-cousin [keita-kvzinz] zie catercousin.
daar, va;i dien kant ; in high (exalted)
mis, in de regeeringsicringen; aan het quaternary [kvvotonari], quaternion
[IcwotOnian] viertal.
hof ; vt in vieren (ver)deelen; vierendeelen ; X legeren, inIcwartieren; vi quatrain [kwotrein] vierregelig versje
of couplet.
van den wind zeilen;
kwartieren;
quaver
[kweiva] vi trillen; is vibreeverblijf houden.
.
ren ; vt irr : c, out, trillend of met
quarterage [kw2taric13] kwartaal, drietriller ;
bevende stem uitbrengen ; sb
maandelijksche betaling, termijn.p achtste noot.
qUarter-day [lcw2ta-dei] kwartaaldag;
quaw [lcwo] ast kwag, nachtreiger •
betaaklag, termijn.
quay [Id]. foal, kade.
schans.
quarter-deck [kw2ta-dek]
quarter-guard Elcw2ta-gad] X kan- quayage [lei-id3] kaaigeld, kadelamr .
quay-rent [lci-rent] kaaigeld,kadelmur,
tonnernentswacht.
kon- queachy [kwitSi] drassig, soppig.
quarter-gunner [lcw2ta-gvna]
quean [Irwin] Sc vrouw, meisje ; r slat .
stabelmaat.
quarter-ill [kw2tar-il] ziek aan een der queasiness [kwizinis] misselijkheid.
queasy [Icwizi]
kwartieren (v. e. beest).
quartering [kw2tariq] verdeeling in queen [I:win] sb koningin" ; vrouw (in
't kaartspel) ; the c, of the Adriatic,
vieren; vierendeeting; X inkwartiering;
Venetie; the c•-, of the East. Batavia;
het
kwartiering, de kwartieren;
cv of hearts, hartenvronw ; jig hartenvan den wind zeilen.
quarterly [icw2tali] aj driemaande- veroveraarster, hartedief ; the c, of the
seas, Groot BritanniC; the c, of the
lijksch, kwartaal...; ad per drie maanden,
West, Cincinnati; the Queen's carkwartaalsgewijze; sb driemaandelijksch
riage, F de celwagen, de chocoladetijdschrift.
quartermaster [kw2taMasta] k war- wagen; a Queen's head, F een postzegeltje, dial kopje ; c•-i's weather,
tiermeester, schientan ; X kwartierZondagsweer ; vtdame maken (bij schameester ; (N., sergeant, X foerier.
ken); vi de koningin spelen (ook c, it).
quartern [kw2tan] vierde pint ; vierpondsbrood (ook c% loaf).
C queen-apple [Irwin-apl] reset.
quarter-piece [Icw2ta-pis] hiel-achter- queen-bee [kwin-bi] bijeniconingin,
moederbij.
quarter-sessions [kw2ta.seSaliz] drie- queen-consort [kwin-konsat] gemalin
van den (een) regeerenden vorst.
maandelijksche zittingeic van de vredequeen-dowager [kwin-clauldp] korechters
ningin-weduwe.
quarter-staff [icwcta-staf] stok (bij het
batonneeren); play atcv, batonneeren. queenhood [kwinhud] koninginne.
schap.
quartet, quartette [lcwptet] kwartet ;
viertal; vierregelig vers; the cv , sp de queening Dcwinitfi zie queen-apple.
queenly [kwinh] als een koningin,
vier beste renpaarden (bij een race).
koninginnenquarto Eicwctoul kwartijn; kwarto;
queen-post [Irwin-poust] hangstijl.
zie ook quarte.
quartz [kw9ts] 'marts.
queer [kwia] aj wonderlijk, zonderling,
vreemd, gek, raare; F onlekker; S onquartzy [1cw2tsi] kwartsachtig,kwartssoliede, verdacht ; valsch; I feel a bit
houdend.
F ik hen niet erg wet, ik voel me een
squash [kwoS] sb pompom
beetje raar ; he is ce, in the attic, het
"quash [kwoS] vt verpletteren, verbrijscheelt hem in zijn bovenkamer; vt S
zelen; onderdrukken, dempen (een opberoerd ['taken; c•-, the pitch, S het
stand); jur vernietigen (een vonnis).
voor een ander bederven (door hem
Quashee [kyvo31] Am roetmop, Heger.
stielcum in de wielen to rijden), er de
quasi [kweisai] quasi.
Had in brengen; v one's own pitch,
quasimodo [kwasi-motidou] de eerste
Zondag na Paschen.
S zijn eigen glaze!' ingooien.
quassia [cwoSia] kwassie (bitterhout queerness [l< wionis] wonderlijkheid,
Lenz.
queest [lcwist]
ringduif,
van Suriname),
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®quell [kwel] onderdrukken, bedwin- questionist [iewestjanist] laatstejaars-

I student.
gen, dempen, temmen; SH dooden.
quench [kweitS] blusschen, uitdooven, ( questionless [Imesljdulis] zoRcler
twijfel, ongetwijfeld.
dempen, lesschen; verkoelen, bekoelen.
quencher [kwenia] blusscher,demper; queue [Icjil] sb (imar) staart, vledt,t;
S dorstlesscher, glaasje. queue, tile ; ris ; form themselves
into a (v., vi queue inaken (ook cv up).
quenchless [kw
eitSlis] on(uit)bluschquibble [kwib'I] sb woordspeling; spitsonleschbaar.
vondigheid, chicane; voorwendsel; vi
quercitron [kwasitran] verfeik.
woordspelingen toaken; spitsvondig'querimonious[lewerimounias]klagend.
lieden gebruilcen, zich van chicanes bequerist [kwirist] vrager.
dienen.
quern [IcwiA] handmolen.
quibbler [kwibla] chicaneur.
querulous [kweralas] klagend.
query [kwiri] sb vraag ; vraagteeken ; quick [levvik] aj !eyelid, levendig, vlug,
snel, rad, gauw, gezwind; the
and
vrage; vi vragen; vt uit-, ondervragen,
vragen naar; een vraagteeken zetten
the dead, de levenden en de dooden ;
bij , , in twijfel treleicen.
be md!, vlug wat !, haast je !; a c, ear,
quest [fewest] onderzoek(ing), het zoe- een fijn gehoor; acv eye, een sciterp
ken ; nasporing; in cv of, zoekende naar. oog ; cv step, X versitelde pas; have
question [kwestjan] sb vraag, westie ; acv temper, haastig gebakerd of opinterpellatie; ( verhoor; pijnbank; Ques- I vliegend zijn ; md wits, vlugheid van
tion! ter zake! (in de Kamer enz.); that's i begrip ; gevatheid ; be cv about it, er
acv, F dat is nog de vraag, dat zit nog; vlug nice zijn; er voort 'nee oaken ;
a leading md, een vraag waarbij men N. , at figures, vlug iii 't rekenen; cv
den hoorder het autwoord in den mond
of apprehension, vlug van begrip
geeft; een brandend vraagstuk; ask a to learn, vlug in 't leeren ; cv with
een vraag doeti (stellen); interpel• associations, tat van herinneringen
wekkettd; r, with child, zwanger (van
leeren (in de Kamer); no cv about it,
een levend kind); ad dug, gauw, snel ;
er is geen twijfel aan ; call for the cv,
stemming verlangen I make no cv sb het levende (vIeesch); levende haag ;
that..., ik twijfel er Met aan of...; put bite one's nails to the cv, tot op:het
the cv, tot Muffing der debatten over- Leven; hit (hurt, sting, touch, wound)
gaan; lets in rondvraag brengen; put to the tot in de ziel treffen of
op de pijnbank brengen ; in
grieven.
to the
scherp verhoor nemen ; it is beside the quick-change [Icwik-tSeind3] in : cv
cv, dat is (iteelemaal) de quaestie niet,
artist, jongejannende acteur.
bullet* de orde; beyond ca., zonder quicken [Icwilen] verlevendigen, aantwijfel, ongetwijfeld, buiten kijf ; the
moedigen, aanzetten, verhaasten, levend,
matter (person) in cv, de zaak waar 't levendig worden, zich snel bewegen. ,
on' gaat; de bewuste zaak (persoon); quickening [kwikanit3] het weder opa larger stake was in bet gold levet' enz.; het !even (v. e. foetus); k wileeen hoogeren inzet, er stond weer op water.
het spel; out of ti , zonder twijfel, quickentree [Icwilentri] lijsterbes.
ongetwijfeld; that's out of the c%), quick-firer [lc wik-faira] snelv uurkanon.
daar is gees sprake van, geen quaestie quick-hedge Ekwik-lied3jlevende haag.
van, F daar kotut niets van in ; past acv , quick-in-hand [kwilc-in-hand] kruidzonder twijfel, buiten kijf ; without rv ,
je-roer-mij-niet.
zonder de minste bedenking, grit; on
quick-lime [kwile-gains' ongebluschte
getwijfeld, buiten kijf, onbetwistbaar;
balk.
vt vragen, ondervragen; betwijfelen, in quickly [kwikli] zie quick; good and
twijfel trekkers; it cannot be m,ed but mi seldom meet, haastige spoed is zei•
(that).., er valt niet aan to twijfelen of... den cl . oed.
questionable [kwestjanab'l] twijfelach- quick match Lk wile- inatflgezwinde
tig; betwijfelbaar, onzeker, verdacht; quickness[kwiknis]levendigheid,vlugheld, snelheid,
c, of
SH ook: zich latende vragen•
questionary [kwestjanari] aj vragend, parts, vlugheid van begrip; oh, of
vraag...; sb reliquienkoopman.
temper, opvliegendheid.
questioner [lewestjana] vrager; inter- quicksand [kwiksand] drijf-, kwik-,
pellant; ondervrager, examinator.
loopzand.
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quick-set [kwilc-set: Ievende plant,

quit

van de pen, scribenf; vt Woolen, gall!.
heester; hagedoorn ; levende haag.
freeren, op de spoel winden.
quick-sighted Elcwilc-saitidi scherp van quill-driver [Icwil-draiva] F pellucid:gezicht.
ker; scribent, schrijver.
qxiick-silver
sb
( quillet [kwilit] spitsvondigheid.
ver); vt (ver)kwilcken.
quilt [kwilt] sb gewatteerde of gestikte
quick-tempered [1(wilc-tempad] op- deken of sprei; gevoerde rok; vt stikloopend, opvliegend, driftig. i ken, watteeren; S afranselen; a cued
quick-witted [Icwilc-witid] vlug (van bedcover, een gestikte deken, sprei.
begrip).
quina [kwaina] kina.
quick-wood[kwilc-wud]A tweestijlige quinary [Icwaindri] aj vijfdeelig, vijfmeidoorn.
tallig; vijf aan vijf(geplaatst);sb vijftal,
quid [Icwtd] S Iceesje, pruim (tabal.) II S groep van vijf.
een pond (= f 12)11 a c, pro quo, een quince [kwins], c■itree [-tiff] lcwee
tegemoetkoming, vergoeding ; misvat- (peer), kweepeerboom.
titter ; ook : leer om leer.
quincunx [kwinlivilks]
schikking.
quiddity [kwiditi] wezenlijklieid; spits- quindecagon [kwitidekagan] vijftienvondigheid.
hoek.
quidnunc [Icwidtun31c] nieuwsgierig quinine [cwinin, kwinain]
mensch; politieke tinnegteter.
quinquagesima
[lc wi nk wad ;esi ma]
quiesce [kwaies] gram stout zijn (wor- vijftigste (dag voor Paschen), Quinquaden).
gestma.
quiescence [kwai-esans], c,cy [-si] quinquangular [kwinIcwarlg,julo] vijfrust, kalinte; gram het stout zijn.
hoelcig.
quiescent [kwai-esant] aj rustig, vre- quinquennate [kwinkweneit]
vijfdig, stil; kalmeerend;sluitnerend ;gram quinquennial [kwinkwenidl] J jarig;
stom; sb stomme letter.
vijfjaarlijksch.
quiet [kwai-it] sb rust, stilte, vrede; quinquennium[kwinkwenigm]lustrum,
bedaardheid, kalmte; be at c,, rust
vijfjarige periode.
hebben; leave in c.r , net rust of met quinsy [Icwitizi]keelontsteking, angina.
vrede laten ; aj rustig, stil, vreedzaam quint [Swint] alt-viool; E-snaar (van
(v. e. lam), mak (v. e. paard); niet opeen viool); vijfde parade, quinte (bij 't
zichtig, stemmig (v. e. japon); niet opschermen); vijfkaart; vijf op.
dringerig (v. e. persoon); c,!, Icoest !; quintain [kwintein]
steekpaal
be c, !, stil !, stilte !, zwijg !; have a cv quintal [kwintal] 100 pond; 100 K.G.,
dig at one, iemand een steel: onder centeliaar.
water geven ; a ,,dinner,een familiair quintessens [Icwintesans] quintessens
dinette; on the,,,, stilletjes, F stielcum ; quintet, quintette [kwintet] j' k winvt does bedaren, Icalineeren, stilled; vi let; vijItal.
bedaren, Icalineeren (tneestal c, down). Quintilian [kwintiljan] Quintilianus.
quieten [kwai-it'n] P vt & vi kal- quintillion [kwintilian] quintillioett
meeren.
(1 net 30 nutlet)).
quietism [cwai-itiz'm] quietistne.
quintuple [kwintjup'1] aj vijfvoudig:
quietist [kwai-itist] aanhanger van het sb vijfvoud; vt vijfmaal nemenonet vijt
quietistne.
vermenigvuldigen.
quietude [kwai•itjud] rust, rustigheid, qutp[kwip]sbschimpschoot; kwitticslag;
stilte. chicane, spitsvondigheid; vi schimpen.
quietus[kwai-itas] kwijtschelciing, ver- squire [kwaia] sb lcatern, boek (24 vel).
rekening; volkomen rust; SH versos- "quire [Icwaiaj sbkoor; vi zinger, St/
sing, dood; get one's (its) c•, den
kwinkeleeren, musiceeren.
genadeslag Icrijgen.
tquirister [kwirista] zie chorister.
quiff Elcwit] ponylok, voorhoofdslok.
quirk [kwa)k] draai; krul (aau letter);
qui-hi Ekwai-hail El si-apa ; itt Bengah loopje; uitvIncht; kwinkslag; steel(
lea geplaatste Engelschinan.
(oncler water); S afgestudeerde vlieg,equill Dcwilj sb schacht; veeren pen, nier die zijn eerste opstijging doer.
(schriji)pen ; tandenstoker ; steket ;
quirt [cwLt] karwats.
pijp; 'R■ spoel; carry a good (,), de quit [I:wit] aj vrij; vrij nit; vrij van;
pen goed kunnen hanteeren, goed schrijc, of the trouble, van de soesali outveil; a brother of the cv, een ridder
slag- en (af); vt vertaten; overlaten, af-

quitch

553

R

slaan ; loslaten ; afleggen ; voldoen, kwij- ; quorum Elcw?..pramj voldoend aantal
leder' van een corporatie, commissie of
ten, vergelden (met with); kwijtschelden.
i vergadering om een wettig besluit te
quitch [kwitS] 0 zie couch-grass.
quite [icwait] geheel en al, heel, heele- ; nemen.
maal, volkomen, totaal, absoluut; zeer; ; quota [kwouta] (evenredig) deel, aatideei.
bepaald; it is (-.., a disappointment,
een heele teleurstelling; he is c., a hero, quotation [kwouteiSan] aanhaling; cibepaald een held, een heele held; r, taat; $ prijs(noteering); c , marks,
another reason,een heel andere reden; , aanhalingsteekens.
mi dead, morsdood; c, other, heel ' quotative [kwoutativ] citeerlustig.
citeeren;
anders; c, so, precies, juist; it is ,,,, quote [kwout] vt aanhalen,
.
too delightful, het is bepaald eenig, opgeven, noteeren (prijzen); sb sariove•overheerlijk.
haling, citaat; c,s, aaithalingsteel;ens.
quit-rent [kwit-rent] canon.
quoth [cwoul)] zei (1k, hij of zij).
..,quittance [cwitans] kwijtschelding, quotha [kwot4.9] och roar !, loop !teen!,
voldoening, vergelding; kwitantie; zie , P hij zeit wat!
ook omittance.
j quotidian [kwontidian] aidagelijksch;
quiver Elcwivaj sb pijlkoker; have an sb alledaagsche koot ts.
arrow (shaft) left in one's (-,,, at zijn quotient [1: wouSont] quotient, uitkomst
pijlen nog niet verschoten liebben.
(v. e. deeling)
"quiver [kwiva] vi trillen, beven, sid- quotum Ekwoutami quotum.
deren; sb trilling.
quivered [kwivad] van een pijlkoker
voorzien.
quiver-ful [cwiva.ful] in : a (., of
children, een heele schep kinderen.
qui vive Di viv] in : on the,...), op zijn
qui vive, op zijn hoede.
■ R [a] (de letter) r; the three R's (Rs),
Quixote [kwiksot] in; Don mi, Don I de drie R-en; reading, (w)riting, (a)
Quichotte.
rithmelic, lezen, schrijven en rekenen
quixotic •[icwilisotik] Donquichotterig, (als minimum van onderwijs); ook J =
donquichotteachtig.
rum, rifles, religion; R. stoat voor!
quixotism [lcwilcsatiz'm] Donquichot- Radical, Railway, Reaumur, Rec-

terie. j tor, Regina, koningin; Republican,
quiz [kwiz] sb snaak, kwibus, type, F Rex, !coning; River, Robert, Roma,
tiep; (droogkomieke) spotvogel, spot- Rome ; r. voor: residence, right,
ster; bespotting, parodie; ook : quiz- rises, rood, rupee; R. A. =- Rearzing-glass; vt voor den gek houden, te Admiral, schout-bij-nacht; Royal Aca-

demician, Lid van de Koninklijke Academie; Royal Academy Royal Arch;
R. A. M. = Royal
schalksch, snaaksch. E Academy of Music; R. A. M. C. - ,
Royal Army Medical Corps; R. C. =-quiz(zing) - glass Dcwiz(in)-glasl oogglas (op handvat), face a main (met emit
Roman Catholic ; R. D. •= Royal Draof met twee ronde glazer).
goons; Rural Dean; R. E. = Royal
quocker-wodger Dcwolca-wodp -i F j Engineers; Royal Exchange; R. F. C. ---=
(politieke) jabroer. Royal Flying Corps • R. G. G. = Royal
H. G. = Royal
quod [kwod] S sb pot, doos,. gevang ; Grenadier Guards;
Horse Guards, Konitiklijke lijfwacht tc...
vt in den pot (doos) zetten.
quodlibet [kwodlibet] ensemble stukje ; i paard ; R. 1. P. Resquiescat in pace,
mengelmoes, allegaartje.
may he or sire rest in peace ,- _R- M.
Royal Mail ; Royal Marines; R . M. S. ,-,--quoif ['coif] zie coif.
quoin [lcwoin, kohl] sb hock; drijfpen,
Royal Mail Stealner; R. N. = Royal
wig; vt kooien (bet opgemaakte zetsel). Navy; R. N. A. S. -- Royal Navy
.,---- Royal
quoit[kwoit] sb werpscInjf; ,....s, werpAircraft Service;
N.if R.R.=
Royal
spel, ringwerpen; vi met de werpschijf Navy Reserve; R.N
R.N.
gooien; vt keilen. Navy Volunteer Reserve; R. R. = railquondam [lcwondam] gewezen, voor- road; R. S. P. C. A. = Royal Society
malig, vroeger, ex.,. i for the Prevention of Cruelty to Arls
grazen nemen, foppen; begluren (met
een quizzing-glass). i

quizzical [cwizilcal] spotzielc; guitig, Royal Artillery;
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mais, Koninklijke Maatscliappij tot
Dierenbescherming; R. T. 0. = Railway Transport Officer ; R. W. G. M. =
Right Worshipful Grand Master, Groot
Achtbare Meester; Ref.Ch. Reformed
Church. Reg. Prof.
Regius Professor,
'
Koninfclijk
Hoogleeraar; Rev. = Revelation, Openbaring; Revenue; Reverend;
review ; revolution ; Rw., Ry. = railway.
rabbet [rabit] sb groeve, sponning ; vt
groeven, met sponningen ineenvoegen.
rabbi [rabai, rabi], rabbin [rabin]
rabbijn.
rabbinical [rabinikal] rabbijnsch.
rabbit [rabit] sb konijn; sp slecht loo- pend, onbet•ouwbaar paard; vi op koC., me, but..., c ilc
nijnen jagen n vt
ben een boon ais... niet.
rabbl; [rab'l] sb grauw, janhagel, gepeupel, schorremorrie, rapaije; vt op
reneges trakteeren, najouwen.
rabid [rabid] dol; razend, woedend,
woest.
rabies Ereibi-izynonds)dolheid; razernij.
men [ralca, reika] B Ra ica.
gewone Noordrac(c)oon [ralcun]
Amerikaansche waschbeer.
Trace [reis] sb wedloop, wedren 2 ; loop,
stroom ; loopbaan; vi racen 2 ; doorstaan (v. e. machine); reunen, wedloopen,
harddraven ; vt laten loopen (in Nvedren);
rijden, verrijden
away); racen met ;
cv the bill through the House, de
wet er door jagen.
`race [reis] sb ras, geslacht, afkomst ; A
varieteit ; eigenaardige smaalc, geur ;
kracht ; SH world'.
racecourse [reislcps] renbaan.
race-horse [reis-hQs] renpaard, hardtros.
raceme [rasim]
prayer.
racemose [rasimous] 911 in trossen
groeiend.
racer [reika] wedlooper; harddraver;
racefiets; racejaclit.
race-way [reis-,,vei] inolenbeek.
Rachel [•eitfal] Rachel.
racliitis [rakaitis] Engelsche ziekte.
racial [reidial] rassen..., ras...
racily [reisili] geestrijk, levendig, op
viotte, pikante wijze
raciness [reisinis] geurigheid enz., zie
race.
'rack [rak] sb ralc; pijnbank*2 ; pal II
rek, rakje, rooster, liettgel ; rokkeu ;
ruif II slingerlat fl arak U jacht (van
wolken), zwerlc Canacieesche sneeuwsclioen draf nit inekaar (waarbij bet
paarci niet „verzaineld" is); at cv and
manger, aan de roil; live at cw and

radical

manger, van den hoogen boom (af).
teren ; go to cw, and ruin, geheel to
op de been
gronde gaan ; be on the
of in beweging zijn; zich uitsloven; in
spanning zijn, op heete kolen staan ;
put one's brains to the c ■i, zicli bet
hoofd breken.
crack [ralc] vi spannen ; op de pijnbank
leggen ; fig pijnigen, folteren, afpersen,
uitzuigen, uitmergelen ; klaren (v. vloeione's brains about, zicli
stoffen);
het hoofd breken met 11 vidrijven,jagen
(v. de wolken) II in den draf uit inekaar
loopen (zonder dat bet paard „verzameld" is).
tracket [ralcit] sb rake`; c,s,raket(spel).
'racket [rakit] sb leven, kabaal, spektake!, berries; S oognierk; plannetje,
manceuver; what's the c., ?, S wat is
er aan 't handje?; stand the cv, S bet
kumien uithouden; het er goed afbrengen, de proef doorstaan; I'm on to his
rt.), ik heb hem in de smiezen; vi leven
enz. malcen; S aan den zwier zijn.
rack-punch [rak-pvtif] arak-pons.
rack-railway [rak•reilwei] tandradspoorweg, -baan.
rack-rent [rak-rent] exorbitante pacht.
rack-renter [rak-renta] uitzuiger, die
cell exorbitante pacht eischt.
racy [reisi] (ras)echt; krachtig, geurig
(v. wijn); sappig, pittig, pikant, frisch,
origineel.
rad [rad] F verk. van radical.
It-addle [rad'i] vi in elkander vlechten of
draaien, samenvlechten.
t'raddle [rad'l] sb roodaarde, roodsel,
schminlc; vtroodaarden,-scluninketi.
radial [reidial] straalsgewijze geplaatst,
gestraaid; stralen.., straal; spaalcbeen...
radiance [reidians] radiancy Erei•
uitstraling, glans.

radiant[reidi9nt]uitstralend,stralend ,2 ,
Schitterend; cv with, stralend van''; sb

uitstralingspunt; brandpunt van een
sterrenregen
§radiata [reidi-eita] straaldieren.
'radiate [reidiat] aj gestraald; sb
straaldieren.
-'radiate [reidi•eit] vi stralen, stralen
schieten, uitstralen; vt uitstralen; E be•
stralen.
radiation [reidi•eifan] strafing; uitst•afing; bestraling.
radiator [reidi-eita] straalwerper; radiateur.
radical [radikal] aj radikaal, grondig,
inE.,Trijpend; ingeworteld; A wortelstandig; grand...; wortel; a ,, change, eel;
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algeheele verandering ; a c, error, een rage [reid3] sb woede, razernij, F „rage",
manse; vi woeden, razen;c, and rave,
principieele font; c, quantity, wortel,
raze!' en tieren; c, at (against,) uit;
varen tegen; vr: ,,itself out, uitrazeit.
grootheid; c, sign, wortelteeken:
sb wortel-, grond woord, stamletter; rag-fair [rag-fea] voddentnarkt.
wortel (uit een getal); radikaal (in de rag-gatherer[rag-ga3ara]voddenraper.
ragged [ragid] voddig, gescheurd, in
politiek).
radically [rAdikali] radikaal; in den gescheurde kleederen, schabberig; aan
Harden; raw, ongelijk, getand; a c,./
grond; totaal.
radicate [radikeit] (doen wortel schie- fellow, een havelooze kerel; c, school,
school voor havelooze kinderen.
ten, doen inwortelen.
radication [ractikeiSan] (in)worteling; raggle-taggle [ragl-tag'1] schooierig,
berooid.
wortelstand.
wortellcietn.
raging [reid3in] woedend.
radicle [radik'l]
radiometer [reidiomata] uitstralings- raglan [raglan] raglan(jas).
ragman [ragman] voddenraper, loinmeter, liclitmeter.
radiotelegram [reidioutelagram] radio- penkooper, voddentnan.
ragout [raga] ragout.
(tele)gram.
radish [radiS] radijs; black md, raise- i rag-picker [rag-pika] voddenraper.
[nas. rag-tag [rag-tag] in : c, and bop-tail,
radium [reicham] radium.
radius [reidias], meerv. radii [reidi-ai] het janhagel, Jan Rap en zijn maat.
gesyncopeercle
straal, radius; spaakbeen; c, vector, rag-time [rag-tahn]
maat ; mopje of dans in deze maat.
voerstraal; the four-mile m.), 4 inijlen
Kring out Charing Cross, waarbuiten ragwort [ragwi,t] 4 kruiskruid, St.Jakobskruid.
het vrachttarief hooger is.
raid [reid] sb (vijaudelijke) inval, roofradix [reidiks] wortel; grondgetal.
tocht, razzia, klopjacht (op dieven enz.);
rae [rei] Sc zie roe.
vt een inval doen iii , een razzia !louden
Raff [raf] verk. van Ralph = Roel.
the
in ; wegrooven, plunderen`2 ;
raff [raf] gepeupel, schorem, Janhagel;
market, $ een paniek op de markt vercanaille; schooier
on, plunderer.
oorzaken; vi in :
raffish [rafiS] schorem, schooierig, sjoraider [reida] deelnemer aan een raid,
fel, canailleus.
raffle [ran] sbloterij, verloti n g ; roitiiuel invaller ; pin. deraar.
loten
;
c, for a bail [reil] sb leaning, rasterwerk ; slag(zootje); vt verloten; vi
watch, een lot nemen op een horloge. boom, boom, lijst, dwarsbalk ; rail,
S spoorwegaandeelen;
raft [raft sb vlot, houtvlot; vt vlotten. spoorstaal;
by cv, net het spoor, per spoor ; off
rafter [rafts] (dak)spar, spaiirib.
the c,s, van het spoor, gederailleerd;
raftered [raftad] net sparren of spango (get) off the c,s,ontsporen; vt met
ribben (verbotiden).
tralie- of hekwerk omgeven ; oinrasteraftsman [raftsman] vlotter.
ren, (ook c, in); per spoor verzenden
irag [rag] sb vod, lomp; lapje (ook =
zeil; zie
of vervoeren; c' it, met den trein gaan,
bankbiljet); lor2 ; P zakdoek;
een kleintje (in 't
(den afstand) sporen; vi met het spoor
oolc rasz.-time; a
het
blaadje
of
reizen, spores.
kaartspel); the local
krantje van de plaats, F het lorretje; `2 rail [reit] vi schelden,schimpen,sinalen
S de tong; not a cv of (op at, against, (upon).
the red
evidence, gees aasje bewijs; c ,s of rail-gauge [reil-geid3] baanwijdte.
cloud, wolkenrafels: in •'s, in loinpen rail-guard [reil-gad] baanruimer.
gehuld; aan Harden (hangend); boil to rail-head [reil•lted] eind van de baan.
c,s, tot draden of tot !noes koken.
'railing [reilig] sb reeling, leuning;
rastering, stalcetsel.
=rag [rag] sb kiezelzandsteen.
:*rag [rag] cgS vt batten, dodderer, groe- 'railing [reilig] sb schimp, spot.
nen, negeren, S pesten; er tusschen raillery [reilari] boert, scherts.
nemen to graze!' nemen; vi donder- railroad [reilroud], railway [reiiwei]
spoorweg, F spoor.
jagen, 'den boel op stelten zetten, keet
railway-slide [reilwei-staid] draaimaker; sb „bullenfeest", builefuif.
ragamuffin[ragainvfin]doerak,schoelje,
schijf.
railway-warrant [reil w el- worant]
schobbejalc, sineerlap.
(doorloopende) vrijkaart (voor 't spoor).
• rag-bolt [rag-boult] tak, L,3ut.
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®raiment Creimmiti ideed(ing), gewaad, rajpoot [radoilt] radsjpoet.
dos.
'rake [reik] sb
losbol, roue.
rain [rein] Si) regee; a m, of ashes, `'rake [reik] sb hark, krabber; vt liareen aschregen; cv or shine, nthai weer
ken, schrapen, bijeenschrapen, verzatneof niet; the c% s, , de regentijd (in de
len; omwroeten, at-, doorzoeken; X
tropen), westinoeson ; de regenstreelc
enhleeren ;
een schip d wars voor den
(4-10 0 N.B.) in den Atlantischen Oceaan;
boeg of voor den spievl beschieten ;
viiegenen ; it c,s, het regent 2 ; it never
bestrijken ; ev out, inrekenen ('t vuur);
cv out a drawer, een la uithalen ; ev
(..,s but it pours, een (on)geluk konit
zelden alleen ; it cued cats and dogs,
up, inrekenen
vuur); bijeenharken,
het regende dat het goot, het regende -schrapen; cv up a forgotten affair,
handspaken en oude wijven; benefits
weer oprakelen ; r ■., up old stories,
cued from his hands, het regende oude koeien uit de sloot halm
weldadeu uit zijn halide!' ; vt doen (laten) :;rake [reik] vi
overhangen, (over).
regenen 2, doen neerkonien; he coded
Kellen ; vtdoen (over)hellen; ombuigen;
benefits upon us, hij overlaadde ons
Si) helling (v. den steven); val (v. mast
met weldaden ; vr in: it (the rain) has
of schoorsteenpijp).
cued itself out, het is uitgeregend.
( rakehell [reildiel] zie 1 rake.
rain-bird[rein.bbd] a.i. g roenespecht; raker [reika] barker ; harkmachine;
2. regenvogel.
rakelijzer.
rainbow [reiubou] sb regenboog; als rakish [reikiS] lichtmisachtig,
aj alle klenren van de regenboog
losbandig, -ongebonden, zwierig.
toottend.
Raleigh [roll] Raleigh.
rainbow-chaser[reinbou.tSeisa]„:1roo- 'rally [rali] vt verzatnelen, hereenigen ;
titer", phantast.
veder verzatnelen ; vereenigen, zich doen
rainfall Ereinfedi regenval, neersiag.
scharen; weten to winner (voor zijn
rain-gauge [rein•geid3] regenineter.
zaalc); vi zich (weer) verzainelen, zich
rain-water Lrein-wotaj regenwater.
vereenigen ; zich herstellen, weer op
rainy [reini] regenachtig, regen...
krachten lionien, er weer bovenop komen;
raise [reiz] vtdoen rijzen, doen opstaan,
his party will cod round him, zal zich
uit z'n bed haler' ; ophalen; optillen , opout hem scharen; sb hereeniging, vet- •
beuren; opbou wen, bouweh, verbouwen, zanieling; X signaal tot „verzamelen";
telen,folcken,(aan)kweeken; in de hoogte
't weer bijkomen, herstel (v. krachten);
doen gaan, verhoogen, oprichten, opbeterschap; verbetering (der prijzen);
welcken ; verheffen (de stem); bevordereeks van suet gewisselde slagen (bij
ren; opwerpen, 'oaken (v. tegenwertennissen); relletje.
pingen); X lichten,heffen, werven; op- ' 2 rally [rail] vi schertsen; vt plagen,
breken (een beteg); c' an army, een rally-paper [rali-peip.9] snipperjacht,
Leger op de been brengen ;
a beard, Ralph [rail, rail Rudolf, Roelof, F Raaf.
zijn baard later staan ; cod a blister, ram [rain] sbr,011;stornirainiramschip;
een blaar trekk en ; cod the land,
land
heiblok; straatstamper;
plunjer, dom.
in zicht krijgen ;
a loan, een leening
pelaar; vt heien, aan-, in-, vaststa ► ipen;
uitschrijven;
money, zieli geld verX aanzetten (de lading);
rainschaffen, F geld loslcrijgen ; cod a quesmeten; cod against (at, on), doen aantion, een questie to bercie brengen ; be
bonzen tegen ; :N./ down (in), inheien;
(odd in one's esteem, in iemands achit into the bag, prop het in het
ting rijzen ; ti one's hat to..., zijn
valies;
Latin and Greek into the
hoed afzetten voor , ; vr
oneself
boys, Griekscli en Latijn instatnpen of
to be..., zich verheffen tot...; sb (salad*
eriti 'tele!), inpoinpen.
verhooging.
Ranwdan [ratnadan] de Ramadan, IV/
raised [reizd] verhoogd; N letters,
de poeasa (Mali. vastenmaand).
reliefletters; cod pie, tintbale,pasteilcorst; ramble [rambil] vi road-, onizwerven,
in a co, voice, met verheffing van stein. i road-, outdolen, vagebondeeren 2 ; al.
raiser [reiza] optiller, opheffer ; oprich.
dwalen (v. zijn onderwerp); sb zwerf•
ter, stickier ; opwekker; (aan)kweelcer;
tocht, uitstapje.
raisin [reiz'n] rozijn.
[tickler. rambler [rambla] zwerver.
raising-powder [reizitl.pancia] bak. rambling [raniblit3] aj zwervend;
poeder.
slingerend; verward, onsamenhangeltd;
rPja(h)Fradpjradja: Forst
, onregehnatig gebou wd, zonder plan
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ncergezet; acv expedition, een zwerf- ranch [rantS, ranS] boerderij voor veetocht; sb het rondzwerven; my
s, rancid [ratisid] ranzig, garstig. [teelt.
mijn zwerftochten; the c•-,s of fancy, rancidity [ransiditi], rancidness [rande verbeelditig in Naar grillige vlucht.
sidnis] ranzigheict, garstigheid.
ramee, ramie [rami] raineh(gras).
rancorous [rarsicaras] haatclragend,
wrokkend.
ramekin [ramikin] ramequin.
ratnification[ramifikeiSon]vertakking" 2. rancour [ratllca] ranctme, wrolc; ingeramify [ramifai] vi in talcken uitscltie- Icankerde haat; bear cv , haatclragend
zijn, wrok koesteren.
ten, zich vertakketi ; vt in takken verdeelee.
rand [rand] rand, zoom; tusscltenzooltje;
rammer [rano] heiblok; siraatstamper;
the Rand, de Witwatersrand (in Z.A.)
laadstok; aanzetter.
randan [randan] driemansboot; on
rammish [rainiS] ram., bolcaclitig;
the cv, S aan den zwier.
bobbig, stinkend, veil.
Randite [randait] Z.A. bewoner van
ramose [ramous], ramous [reimas] den Witwatersrand.
vol takken.
Randolph [randalt] Randolf.
ramp [ramp] vildimmen, springen, stei- random [randani] in : at cv, in 't Wilde
geren; dartelett, stoeieti; sb 'dimming.,
weg, op goed gelulc af, in den blinde,
'telling; oprit; rijzing der spoorbaati;
op den bof; speak (talk) at (,), er
sprong; cvs, S ook:spektakel,herrie;
maar op los hannessen, maar „raak"
do a cv, kromme sprongen !oaken.
Icletsen; als of ook lukraak afgescho.
rampage [rampeid3] vi als trek road.
ten, gegooid enz.
springers (in zijn uitgelatenheid), als een random-shot [randam•Sot] scoot in 't
dolle te beer gaan; sb doliteid, Mtge- Randy [randi] F Randolf.
latenheid; be on the cv , dot (wild) zijn randy [randi] Sc dtagonderachtig (v.
van uitgelatenheid, als een get te beer
een vrouw); wild, dol (van vee);
gaan.
j bronstig.
rampageous [rampeid3as] P wild, dol, , ranee [rani] El koningin.
uitgelaten, niet te 'louden.
rang [rats] onv. verl. tijd van ring.
rampancy [rampansi] het overhand range [reinc13] vt rangschikken, in rijen
plaatsen, ordetien, opstellen, rangeeren,
toenemen, het voortwoelceren (v. ondeugd enz.)
j scharen; gaan tangs, varen hags; doorrampant [rampant] gereed om een
oinzwerven; X bestrijken; cv
sprong te doer, op de achterstepooten
a battery, inschieten; vr c■., oneself,
staande;
kliminend; (dansetid en)
F soliede worden (en trouwen); cv
springend, uitgelaten, dartel,
oneself on the side of...,zichscharen
weelde.
rig; (hand over hand) toettemend;heer. aatt de zijde van; vi zich uitstrekken,
schend, algemeen; a c, jingo, (thenreilcen, X dragen; loopen (in zekere
rist), door 't dolle 'teen zijade; be ,,, richting);zwerven; (valong the coast,
ook, welig tieren (v. ondeugclen enz.) tangs de bust varen ; cv from four to
the spirit of... was N., within him, fourteen, varieeren tussclien;, , with
beheerschte hem gelled; a lion c..,r0 (among), op' een lijn staan met ; sh
een klimmende leeuw. rij, reeks, aane6nschakeling, (berg,)iceten;
rampart [rampat] sb wal, bolwerkt2; richting e; X draagwijdte, schootsvercv of waggons, X wagenburg; vt held ; schietbaan; schietstand; bereik,
otnvallenc. omvang (der stein); terreie:
ratnpion [rampion] A,raponsje, alcker- his (..) of reading, zijn belezenheid;
klokje.
the daily cv of temperatUre, de da.
rr.mpire [rampaia] zie rampart.
gelijksche (Wing en stijging der tent.
ramrod [ramrod] laadstolc.
peratuur; find the cy, get one's ,.
ramshackle [ramfak'1], ratnshackly
X zich inschieten; have free
vrij
[ramSalcli] bouwvallig, vervallen, wagspel hebben ; at short cv, op Icorten
gelend, rammelend.
in een lijn,
afstand ;• keep them in
ramsies [ratnsiz], ramsons [ranisaitz] , out of beyond
buiten het bereik
daslook.
van het geschut; buiten schot; Hebrew
ran [ran] onv. ver1. tijd van run; sb is out of my ,,, valt buiten mijn ter
in: a crowd (lot) of also ,,s,F !neeorder schot.
rein • within
loopers, Met favoriet zijnde ineciectin- , range-finder [reind3-taindo] X r4igers ,, minder bekende grootlteden.
I standsmeter.
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ranger [reincip] zwerver; X jager te bowmen; vt slaan, kloppen, tikken; coo
paard (inz. de Connaught Rangers);
the door, aankloppen ; co, one's
speurliond ; ( houtvester, bosciiwachter.
knuckles, iemand op de vingers tikratline [reinain] kikkerachtig; c , vein,
ken` !; ,,,ping spirits, klopgeesten ; cod
tongader.
out a message, door kloppen te kenfrank [ratik] sb rang, graad ; rij, gelid ; nen ;;even (v. geesten); cv out an oath,
(uiaatschappelijke) stand ; standplaats
emit gooien.
(voor linurrijtuigen); thews, de gelede- `-'rap [rap] vt meesleuren , weghalen, wegreit ; de groote hoop ; thew and tile,
slepen, wegrukken; ineeslepen 2 ; zie rapt.
X de lagere ranger, de ininderen ; aj rapacious [rapeiSas] roofzuchtig, roofde groote Troop; the cv and fashion,
gierig; a w animal, roofdier, verde beau monde; persons of cv. van scheurend dier.
hoogen rang; break
X de gelederen rapacity [rapasiti] roofzucht,roolgierigverbreken; met in het gelid blijveti ; fall
heid.
in coo, X aatitreden ;join the r,s, wider 'rape [reip] vt verkrachten, onteeren ;
dienst gaari, dienst nemen, soldaat nor•
®(gewelddadig) ontvoeren ; sb verden ; reduce to the Ns, degradeeren ;
krachting, onteering; C gewelddadige
rise from the mis, tilt de gelederen ontvoering, roof.
voortkoinen (v. off icieren); take w -'rape
sb
raapzaad, koolzaad.
after, in rang volgen op; vt in het ge• rape [reip]
een der zes afdeelinlid zetten ; zijii plaats geven,schikken ;
gen van Sussex.
stencil (boven above), schatten ; indee• rapeseed [reipsid] raapzaad.
len ; cv with, op een liju stellen met; Raphael [rafeial] Raphael.
vi een rang liebben,zijii plaats hebben ; rapid [rapid] aj sue!, vlug c, decline,
N
among, hooren order, gerelcend vliegende tering ; coo fire, 'X snelvuur:.
worden te behooren tot ; c, with, densb schietstrooln, stroom, versnelling ;
zelfden rang liebben als.
X F snelvuur.
', rank [rarlk] aj weelderig (v, groei), rapidity [rapiditi] snelheid, vlugheid.
welig (opschietenci); geil (v. den grand rapier [reipia] rapier.
era.); gaisterig, te sterk smakend of rapine [rapin] rooverij, roof.
riekend ; wulpsch , coo nonsense, Iclink- rappee [rapi] rape(snuif).
'dare onzin ; the west pedantry &, rapper [rap] 'dapper ; F spiritist.
je reinste pedanterie &.
rapping [rapid] P
lcolossaal, donranker [raillca] X die nit de gelederen dersch ; acv big lie, een leugen met
officier geWorden is, troupier.
een broekje aan.
rankle [rat31( 9 1] zicii tot zweren zetten, rapscallion [rapsicaljan]schurk,schelin,
ontstelcen, etteren; Icankeren, knagen.
schoelje, gladakker, rapzak.
rankness [ranIcnis] %veligheid enz., zie rapt [rapt] weggerukt, opgetogen, verrank.
rukt (ook c, away, up); cv into adransack [ransalc] of-, doorzoeken, doormiration, in de ‘volken van bewondesnuffelen ; plunderer (een stad).
ring ; coo up in her husband, geheel
ransom [ransam] sb losgeld, losprijs ; opgaand in; w with joy, vervoerd van
loslating, afkoopsom ; bevrijding ; vt
vreugde ; zie ook
vrijkoopen, of-, loskoopen ;
brand- rapture [raptSa] opgetogenheid, verschatten. voering (des geestes); verrukking ; in
rant [rant] vihoogdravende taal voeren, cvs , verrulct, in exstase; go into cis,
boinbastiscli oreeren, fulinineeren, but- in exstase rat:en (over over).
deren, uitvaren (tegen against); sb bola. ®raptured [raptSad] verrulct, in extase.
bast.
rapturous [raptSaras] verruklcend, extaranter [ranta] bulderbast, schreeuwer,
tisch, opgetogen, verrukt.
fulminator ; F (priuiitieve) Methodist ; rare [re 9] aj dun, ijI; zeldzaam, zelden
straatprediker, volksredetiaar in 't Hyde
voorkomend, ongewoon; buitengewoon
Park.
mooi, on w occasions, eel' enkele
rantipole [ratitipoul] aj F wild, uit- inaal; it is no v thing, geed zeldgelaten ; sb robbedoes, wildebras.
zaamheid;als ad P zeldzaain, bijzonder;
ranunculus [rahui3kjulds]
ralionkel.
amid good horse, een zeldzaain inooi
'rap [rap] sb stag ; tik ; Iciiip ; S stuiver, paard; it was coy and
dark a, het was
duit ; I don't care a cv, ik geef er
nooi (erg) donker ; co, and fine, bijzongeen zier oat, het kan ine gees steek
der mooi.
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rarebit [reabit] kicker hapje; lekker- I en rijksbelastingen; at any md, in allepeval; hoe dan ook ; at an easy
beetje.
raree, raree-show [reri-Sort] kijkkast, gemakkelijk; at a fearful (furious)
cw, met een vreeselijke vaart ; at that
rarekielc.
rarefaction [rerifakSan] verdunning, cv, op die mauler; at the
of, met
het ijler maken.
een vaart van; tegen den prijs van ; be
rarefactive [rerifaktiv] verdunnend, on the c. ,s, armlastig zijn ; comc upon
ijler makend.
the c,s, arinlastig worden ; vt aanslaan,
rarefy [rerifai] vt verdunneti, verfijnent!;
(be)reketien, taxeeren, bepa len; schattentc
vi zich verdunnen, ijler worden; zich
waardeeren 2 ; 0 be cvd as, den rang
verfijnen.
I hebben van; vr in: cv oneself with,
rarely
aj zeldzaam; ad zelden; zich op den lijn stellen inet ; vi geschat
P zeldzaam, bijzonder.
, worden, gerekend worden, den rani!
rareness [reanis] zeldzaarnheid ; dun- I hebben van.
heid, ijllteid.
I "rate [reit] vt doorliaien, uitveteren, de
rarity [rariti, rariti] zeldzaainheid (ook
les lezen ; cv at, uitvaren tegen.
=- rariteit); dunheid, ijIheid.
ZA ratel, honigdas.
ratel [reital]
rascal [raskal] sb
®rathe, rath [rein, 1'4] vroeg.
ker; aj geineen ; the c% rout, het scitore- rather [ra8a] eer(der), liever, veeleer,
me rapalje, het gepeupel.
veelmeer; heel wat; nogal, vrij, eenigsrascality [raskaliti] schelmerh, schtirkzins, tamelijk ; Rather!, En of!, Of ik
achtigheid; sclmrkenstreek;( rapalje.
perhaps c.r more, inisschien nog wel
rascallion [raskaljan] zie rapscallion.
meer ; it is cv cv, F het is maar zoo-zoo
rascal ly [raskali] schurkachtig, gemeen; ratification [ratifikeiSan] bekrachtia cv trick, een schurkenstreek.
ging.
rase [reiz] zie raze.
ratify [ratifai] ratificeeren, bekrachtlgen (een tractaat).
'rash [raS] sb (huid)uitslag.
trash [raS] aj overijld, overhaastig; rating [reititl] aanslag (in gemeentelichtvaardig, roekeloos, onbezonnen,onbelasting); 0 rang, Hasse uitbrander, •
bedachtzaam.
staudje.
rasher [raSa] reepje, sneedje spelt.
ratio [reiSiou] verhouding; regel van
rashness [raSnis] overijling; lichtvaardrieen.
ratiocinate [raSiosineit] redeneeren.
digheid; roekeloositeid.
§rasorial [ras9rial] hoenderachtig.
ratiocination [raSiosineiSan] redeneerasp [rasp] sb rasp; gekras; framboos; ring.
vt raspen, (af)schrapen; krassend scituren ratiocinative [rgiosinativ] redeneeover ;onaangenaani aandoen;vilcrassen. rend.
ration [reiSan]sb portie,rantsoen, ration;
raspberry [razbari] framboos.
'rat [rat] sb rat; S overlooper, weric- ' cv allowance, X vivresgelden;
willige, onderkruiper;c,s!,onzin! klets!
bread, X kommiesbrood; vt op rantsoen
stellen ; zijn (hun) rantsoen geven.
snert!; have r'.s, P ze zien vliegen, een
lieremannetje liebben ; smell a (,), lont rational [raSanal] aj redelijk, met rede
en verstand begaafd,verstandig,rationruiken; vi ratten vangen; S overloopen
(naar den vijand); den onderkruiper
neel ; cv dress,reforinkleeding; them,
spelen, order het loon werken.
horizon, de ware horizon; sb met rede
tsrat [rat] P zie drat.
en verstand begaafd wezen ; wortelgeratable [reitabl schatbaar; belastbaar;
tal ; mds, reformjapoti, haremrolc.
belasting-, chnsplichtig.
rationale [raSaneili] beredeneerd verratafia [ratafia] ratafia (likeur); soort
slag.
van broos gebak bij den wijn; ratafia rationalism [raSonaliz'in] rationalisine,
redelijke godsdienst.
[(kers).
ratan [ratan] zie rattan.
ratch [ratS], ratchet [ratSit]pal.
rationalist [raSanalist] rationalist.
'rate [reit] sb tarief; cufer, verhouding; , rationality [raSanaliti]rede; verstand;
snelheid, vaart, spoed; klasse, prijs, I billijklieid.
icoers, standaard,maatstaf; graad, rang; Ratisbon [ratisban] Regensburg; he's
(gemeente)belasting; cv of exchange, ! gone to cw, F hij is naar
(wissel)koers; cv of interest, rente- I (= dood).
standaard, -voet ; c, of pay (wages), ratlines, ratlings [ratlinz, ratlit^ z] r3
loonstandaard;N,s and taxes,gemeente - I weeflijnen,

ratoon

560

reaccess

ratoon[ratfin.] 511, sb wilde scheut (van ravening [rav'nia] aj roofzuchtig ; zie
suikerriet); vi uitloopen (v. suilcerriet).
oolc ravenous; sb roofzucht,
ratsbane [ratsbein] rattenkruit.
ravenous Frav'nas] verslindend, vraat•
rat's-tail [rats-teil] rattestaart (paardenroofgierig.
zuchtig, tiiigeliongerd;
ziekte).
®ravin [raven' roofgierigheid; roof;
rat-tail [rat-teil] • rattestaarts (ook
buit.
ruimvijl mai file).
ravine [raven] ravijn, holle weg, glen!,
rattan [ratan] rottan; rotting fromifoof.
melslag.
raving [reivitl] ijlend; sb het ijleu;
rat-tat-tat [rat-tat-tat] tok-tok, geklop
dweperij, gedweep; his (vs, ztju ge(met den deurklopper).
raaskal.
ravish [raviS] ontweldigen, ontrooven,
ratteen [ratin] ratijn(stof).
wegvoeren, meesleepen, fig verrukken;
ratten [rat'n] sabotage plegen.
verkrachten.
ratter [rata] rattenvanger ; S overlooper,
partijverzalcer.
ravisher [raviSa] ontweldiger, roover;
rattle [rat'l] vi ratelett, rammelen, klepschaker, ontvoerder; verkrachter.
peren, rabbelen, raffelen; reutelen; rod ravishment [raviSmant] outweldiging;
along (away, on), maar door rate- wegvoering; fig verrulcking; verkrachlen (kletsen); vt doers rammelen enz.;
ting.
rammelen met enz.; cv off (out, over), raw [rb] ajrauwo, guar; ruw, onbewerki,
grof, groen; ongeoefend; onvermengd
afrabbelen, aframmelen (een les enz.);
a bill through the House, erdoor (v. dranken), puur, sec; ongevold; the
jagen; cv up the anchor,0 het anker N jugdment of the multitude, de
ophalen; sb rater, ratntnelaar ; geratel, onbekookte °piffle" ma teria ls, grondtzerammel, geraffel ; het reutelen ; reute- stoffen ; a
soldier, a Jack Raw,
laar, rabbeikous; the cads, de croup.
recruut; sb rauwe plek; guurheid ; hit
rattle-brain [rat'l-brein] leeghoofd.
him on the cv, hem in zijn zeer fasten.
rattle-headed [rat'l-hedid] onbesuisd, raw-boned [rii-bound] mager als een
onbezonneu.
rawhead [ratted] bullebak.
[bout
rattler [rata] ratelaar,ratel,kletsmeier
,
; rawness [rotas] rauwheid, enz.
F ratelslang ; S keihard schot, pataat gray [rei] sb *taw rog.
van wat ben je me, lcnoop (vloek) van '2 1-ay [reij sb straal; vi stralen schieten,
heb ik jou daar, dondersche ieugen.
schitteren; vt uitstraleu (ook car forth).
rattle-snake [rat'l-sneik] ratelslang.
rayfish [reifil] *mow rog ; electric r...,,
rattle-trap [rat'l-trap] rannuelkast ; cvs,
sidderrog.
F charivari (aan horlogeketting).
raygrass [reigras] Engelsch raaigras.
rattling [rani q] aj ratelend enz.;
don- Raymond [reimand] Reimond.
dersch goed (moot enz.); cv good. ver- raze [reiz] doorhalen, uiticrabben, ra•
duveld goed.
deeren
net den grond gelijk malcen,
rat-trap rrat-trap] rattenval; S queue
slechten, raseeren (ook ru out).
de Paris.
razor [reiza] scheerines.
raucity [rositi] schorheicl, rauwheid.
razor-back [reiza•balc] Oroenlandsche
raucous [I- 81(as] schor, heesch, rauw.
vinvisch.
ravage [ravidg] sb verwoesting, plun- i razor-bill [reiza-bil] lot alk.
dering ; vt verwoesten, plunderer.
razor-edge [reiza-recta] seller') (van
ravager [ravid 3a] verwoest e r, plunscheermes), scherpe 1(. 110; it is on a r■-.,
deraa r.
bet is een dubbeitle op zijn !cant.
rave [rely] vi ijlen, raaskailen; razen razor-grinde•reiza-grainda]
ge,
(en tieren); cv about (on, upon, of),' scheermessensiijp-er.
dol zijii op, dwepeu met; sit uitsiaan, razor-shell [reiza-Sel] zie solen.
nitkrameu•
razor strap Creizg-strap] aanzetriem.
ravel [rav'l] vt uitrafelen, ont ,,varren; razzia [razia] razzia, vijandelijke invai,
verwilckelen, verwarren ; cv out, tos•
strooptocht,
rafelen; vi in de war gerakea; rafelen ., razzle-dazzle [raz'l-daz'1] soort luchtravelin [ravlin] X ravelijii.
rutschbaan; Berrie, drukte.
craven [reiv'n] sb raaf; ais aj raven- re [rill p re pir in zake...
zwart.
reabsorb [riabsgb] weer absorbeeren
, raven [rav'n] vt verslinden, opslokken ; ' of opzingen.
vi
schroicken B rooven,
reaccess [rialcsasj hernieuwde toegang.
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reach [ritS] vt bereiken ; aan•, toereiken,

preek !louden; vi lezen; studeeren; een
overhandigen; toesteken, uitstrekken; I lezing houden ; zich laten lezen;
he c,ed his stick from the corner, !!ride!' ; te interpreteeren zijn; the therflans, pakte; he could not ry it, ook:
mometer ceds 30., wijst 300 ; how do
hij Icon er niet bij ; c, one's audience, you think the letter c,s?, ook : vat
weten te ,,pakIcen"; libels that the
dunkt a van den brief ?; cv (up) for
ordinary law cei es, die wider de wet an examination, werken, studeeren
vallen; vi reiken, zicli nitstrekken ; the
voor een examen ; c, up for the subnews has not tied here, is nog niet jest, zich prepareeren, er zich eerst inbinnengekomen; c, after (for), de hand werken ; c , with one, iemand klaar
uitstelcen naar, trachten te bereiken,
make!' (voor een examen).
streven naar ; c, at, reilcen tot, be- `-'read Fred] verl. tijd en verl. deelw. van
reiken, ralcen ; c, down, afhangen, afread;
deeply re.), (zeer)belezen.
nemen; c, forward to an ideal, readability [ridabiliti] leesbaarheid.
streven naar; cv out, nitsteken; c, up readable [ridab'l] lezenswaardig, leesto it, zoover reiken, het bereiken, er bij
baar;
lcomen ; sG bereik, omvang, uitgestrekt- reader [ricta] lezer, voorlezer ; lezeres;
heid; rak (van een rivier); above my
lector; adviseur (v. een uitgever);
boven mijn bereik (horizon); beyond rector ; leesboek ; he's a great re), ook :
the r, of, buiten bereik van; out of hij studeert veel; zie oolc lay-reader.
niet 'te bereiken; out of my red, readership [ridaSip] voorlezerschap;
buiten mijn bereik; within re), (maklectoraat.
kelijk) te bereiken; within my,,, bin- readily [redili] gereedelijk, dadelijk,
nen inijn bereik ; voor inij toegankelijk;
gaarne, gemakkelijk; sell re.), $ gereedet.
within easy ce, of..., vanwaar... task- aftrelc vinden.
kelijk te bereiken is; prices within readiness [redinis] gereedheid, 't bethe c, of all, binnen een ieders bereik;
reid zijn ; bereidwilligheid, bereidvaarthey are men of deep(high) re), het
digheid; (slag)vaardigheid ; vlugheick
zijti knappe koppen, diepe denkers.
cv of resource, vindingrijkheid ; c, of
reach me-down [ritS-mi-clattn] aj (ge- wit, gevatheid; in cv , gereed, klaar;
reed) gemaalct; a cv suit, een confecin full c, for hostilities, geheel strijdtiepakje; sb cvs, gemaalcte lcleeren, convaardig, klaar.
fectiegoed; gedragen kleeren.
Reading [redid] Reading.
'react [clad] vireageeren, terugwerken; I reading [ridit3] aj lezend, van lezen
cv against, zich verzetten tegen, tegen i houdend • acv man,
een vlijtige of
(iets) ingaan, teg,enwerken.
hard werkende student; sb lezen, voor're-a ct [ri-akt] vt weder opvoeren.
lezen; lezinge, aflezing ; belezenheid ;
reaction [riakSan] reactie, terugwer- interpretatie, verklaring, vertolking, opking ; inwerking,
vatting (ook van rol of j, ).
reactionary [riakSanari] aj reactionair, reading-book [riditl-buk] leesboelc.
tegenwerkend; sb reactionair (in de reading-desk Eridig-desk] lezenaar.
politick).
reading-lamp[ridig-lamp]studeerlamp.
iread [rid] vt lezen. (in), af-, oplezen; reading-coons [ridig-rfim] leeszaal.
vertolken (een rol 8c J); verklaren, oplos- readjourn [riac13611] weer uitstellen,
sen (een raadsel); uitleggen ; doorzien;
verdagen of opschorten.
a book to red, een lezenswaardig boelc; readjust [riad3Dst] weer regelen, in
r, the clock, op de klolc kijken ; cv orde brengen of schikken.
law, in de rechten studeeren; r, a lec- readmission EriadmiSanj wedertoelature, een lezing 'louden; de les lezen ; cv ting, 't opnieuw optiemen.
one a lesson, (iemand) de les lezen ; readmit [riadmit] weer toelaten of opry
much into the text, er te veel nemen, opnieuw binnenlaten.
in leggen ; if I c, him rightly, als iic readmittance [riadmitans] wedertoehem goed begrijp, als ik mij niet vergis
lating, heropname.
in ziju karakter ; r, off, (af)lezen, op- readopt [riadopt] weer aannemen.
lezen; a vue lezen ; r, out, nitlezen, ready [redi] aj bereid, gereed, klaar ; behardop lezen: cv to one, iemand voorreidwillig, -vaat•dig vaardig ; vlug, bij
lezen; c, him through, hem doorzien; de hand; c, apprehension, vlugheid
cv up, hardop lezen ; docirlezen, prepa•
van begrip ; r, cash, coolant geld;
reeren ; vr c, oneself in, zijn intrec•
money, contant geld; c, money dovvr,
Engelseh„
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(a) contant; F boter bij de visch; find realm [relm] Iconinkrijk, rifk.
a r*, reply to.., een antwoord klaar realty Lrialti] vast of onroerend goed;
vastigheid.
hebben op...; the readiest weapon
he found, het eerste beste; cv wit, 'ream [rim] sb riem (papier).
2ream [rim] vt opruitnen (een gat).
gevatheid, slagvaardigheid; make
zich klaar oaken; cv for sea, zeilvaar- reamer [ruing] (op)ruimer,. ruimnaald.
dig ; cv in finding expedients, bij de reanimate [riartimeit] weer bezielen
hand om er zich nit te redden of te of doers opteven, doers herleven, weer
draaien; cv to faint, op het punt van
bijbrengen.
te bezwijmen; cv to sail, zeilvaardig, reanimation [rianimeiSan] wederbeziezeilree ; sb the cv, F contanten, duiten ;
ling ; herleving.
with bayonets at the cti, X met de reannex [rianeks] weer aanhechten,
bajonetten klaar.
toe-, of bijvoegen enz.
ready-made [redi-meid] ai gemaakt (v. reap [rip] maaien,inoogsten, oogstett 2 ;
kleerett), confectie...,• sb confectiepalcje. cv as one has sown, oogsten zooals
ready-reckoner [redi-relcana] boek met men gezaaid heeft.
herleidingstabellen.
reaper [ripa] maaier, oogster; maaiready-to-wear [redi-to-wea] zieready- machine; the Reaper, de man met de
made.
zeis, de Dood.
reaffirm [riaffm]opineuw bekrachtigen. reaping-hook [ripit3-huk] zicht, sikkel.
reafforest [riaforist] reboiseeren, weer reaping-machine [ripit3-maSin] maaibebosschen. machine.
reafforestation EriaforisteiSanj reboi- reappear [riapia] weer verschijneti, opsatie, Wederbebossching.
treden enz.
'real [rial, regal] sb reaal (Spaansche reappearance [riapirans] (weder)vermunt); *ow zilverharing, NI bandeng.
schijning.
2 real[rial]ajwezenlijk, werkelijk; echt ;
reappoint [riapoint] . weer benoeinen,
zakelijk (v. e. recht), reeel, vast (v. eigenherbenoemen, weer aanstellen.
dommen); the c.r article (thing), F je reappointment [riapointmant] herbeware; cv estate (property),vaste eigen- noeming, wederaanstelling.
dommen; (../ money, klinkende munt; 'rear [ria] sb achterhoede; achterkant;
the re, presence, de werkelijke tegen- P achterste: F schout-bij-nacht ; bring
woordigheid van Jezus avistus; cv size, up (close) the md, de achterhoede voroolc : (op) de natuurlijice grootte; sb in : men, achteraan komen ; hang on one's
the md, de realiteit, de werkelijkheid;iemand (den vijaud) dicht achter(vs wat werkelijk bestaat, feiten.
volge
n, op de hielen zitten ; sent to the
realgar [rialga] realgar, rood ratten- cv, naar achteren zenden ; at the cv of,
kruit, zwavelarsenicum.
achter ; attack in (the) cv , in den rug
aativallen ; to the (N.) of them, achter
realism [rializ'm] realisme.
hen, in hurt (den) rug.
realist [rialist] realist.
realistic [rialistilc] realistisch.
`-!rear [Ha] vt oprichten, opsteken; opreality [rialiti] realiteit, realistne, wezenbrengen, (op)kweelcen, !!rootbren gen ;
werkelijkheid ; it became a
verbouwen; vr cv oneself (itself), zich
ook: het werd verwezenlijkt; in cv,
verheffen; vi steigeren.
in werkelijkheid, inderdaad ; in the cv, rear-admiral [ria-radmiral]
scitoutin de werkelijkheid.
bij-nacht.
realization [rializeifan] verwezenlij. rear-guard [ria-gad] > achterhocde.
Hug; $ realisatie, te•gelde-tnaking.
rearmouse [rid-mans] vieerinuis.
realize Erialaizj vt verwezettlijken, tot rear-rank [ria-ratlk] X achterste gelid.
werkelijkheid maken, uitwerken, tot rearward [ridwad] sb achterhoede; P
stand brengen ; realiseeren, te gelde
achterste; in the cv, achteraan (gewaken ; zich een voorstelling malcen van,
plaatst); achter ors; to the re, of, achzich voorstellen, beseffen ; opbrengen,
ter ; aj acliterwaartsch ; achterste ; ad
haler (v. prijzen), maken (v. winst);
achterwaarts, naar acliteren.
ook : zich verwezen- rearwards [riawadz] achterwaarts, naar
(come to) be
lijken, uitkotnen ; vi realiseeren ; winst
achteren.
verdienen (op on).
reascend [riasend] vi weder oprijzen,
really [rioli] werkelijk, waarlijk, hider- I weder opl(Iiinmen; vt opnieuw bestijgen
daad, wezenlijk.
of belclimmen,
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reason [rizni] sb rede, redelijkheid, ver- aannemen, weer aanvaarden of opvatten
stand ; recht,billijkheid; reden,00rzaak, reassumption [riasvinian] wederaangrond ; rekenschap; evenredigheid ; as nerving ; hervatting.
cv was, wat dan ook billijk was; reassurance [riaSitratts] nieuwe verthere's some cv in that, dat last zich zekering ; herverzekering.
hooren; that's the
why (that)..., reassure [riaSila] opttienw verzekere ► ;
daarom...; the (a) woman'smd, waarom?
herverzekeren ; geruststellen.
daarom...; do one
iemand bescheid reattempt [riate ► pt] weer beproeven,
does; give cv to, aanleiding geven tot ;
nogmaals probeeren.
have one's mds, zijn redenen vooriets reb [reb] F afic. v. rebel.
hebben; hear m.), naar rede luisteren; rebaptism [ribaptiz'm]
1 weder.
he shall.. or I will know the m.) rebaptization [ribaptizeifan] I doop,
why, of hij krijgt met mij te doen;

herdooping.

lose one's cv , het verstand verliezen; rebaptize [ribaptaiz] opnieuw doopen,
see m.) to..., reden of a:mleiding hebben
over-, herdoopen.
ont...; speak cv to one, (eens) zeggen rebate [ribeit] sb vermindering;
Icorwaar het op staat ; talk cv , verstandig
ting, rabat, refactie; vt (af)korten, verspreken; by coo of, op grond van, ten
minderen ; zie oolc rabbet.
gevoige van, van wege, wegens; for Rebecca [ribeka] Rebecca.
some cv (or other), om de een of rebec(k) [ribek]
iniddeleeuwsche
andere reden ; he will do anything
driesnarige viool.
in
alles wat men billijkerwijs ver- !rebel [rebel] sb oproermalcer, oproerlangen 'can ; in cv or out of,), of een
ling, opstandeling, minter ; rebel; ajopverzoek billijk was of niet ; listen to cv
roerig, muitend, rebelsch, rebellig.
naar redeluisteren; it stands to
het ''rebel [ribel] vi oproer maker, muiten,
,

ligt in de rede, het (dat) spreekt vanopstaan,inopstandlcomen(tegenagainst).
zelf ; with w, met recht, terecht ; pri- rebellion [ribelja ► ] oproer, opstand.
ces are within cv , billijk; without m.), rebellious [ribeljas] oproerig, rebellig;
zonder reden ; vi redeneeren, spreken
weerspannig, hardnekkig (v. zweren);
(over about, of, upon); there is no
SH lcoppig (v. drank).
ding with him, ook : er valt met hem rebound [ribatinct] vi terugspringen,
niet te praten ; vt beredeneeren, redeterugstuiten, afstoote ► , tertigkaatsen ;
neeren over; bespreken, bepraten; cv
miing shot, ricochetschot.
away, wegredeneeren; cv down, door rebuff [ribnf] sbterugstoot; weigering,
redeneering overwinnen; cv one into
afwijzing, afstooting; vt terugstooten,
ming, overreden of overhalen om...; cv weigeren, afwijzen, afstooten.
it out, berecleneeren; co-0 out the con- rebuild [ribild] herbouwen, weer opsequences, de gevolgen bedenke ► ;
bouwen ; ombouwen.
one out of his fears, hem zijn angst ; rebuilt [ribilt] verl. tijd en verl. deelw.
nit het hoofd praten.
! van rebuild.
reasonable [riz'nab'l] redelijk, verstati- rebukable [ribjalcabl] berispelijk, laakdig, billijk, geldig; matig; a cv man,
baar.
ook : iemand net xvien te prate!' valt; i rebuke [ribjalc] vt berispen; Bstraffen;
no terms, billijke, matige prijzen.
berisping, B tuchtiging.
reasonably [riz'nabli] redelijk, verstan• rebus [ribas] rebus; spreketid wapen.
dig; billijk ; tanielijk; met reden, terecht. rebut [ribDt] vt terugslaan, terugstooten,
reasoned [riz'ncl] beredeneerd, met afweren; repliceeren; vi in: on, antredetten ontkleed.
I woorden op, repliceeren
reasoner [riz'na] redeneerder, denker. recalcitrant [rikalsitrant] aj recalcireasoning [riz'llit3] redeneering, argu- , trant, de verzenen tegen de prikkels
mentatie. i slaand, tegenstribbelig, tegenstrevenci,
reassemble [riasembl] vt herzaineien, ' weerspannig; F rebelsch; sb r•ds, weeropnieuw verzamelen; vi weder
spanntgen.
korner) of vergaderen.
recalcitrate [rikalsitreit] de verzenen
tegen de prikkels slaan, tegenstribbelen,
* reassert [riasI)t] weder verkiaren.
weerspannig zijn, zich verzetten (tegee
reassertion [riass)San] herhaalde veragainst).
Haring.
recall [rilcol] vt terugroepen ; herroepen,
reassign [riasain] weder aanwijzen.
reassume [riasium] terugnemen; weer intrekken; weer in 't geheugen roepen:
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$ opzeggen (een Icapifaal); I cannot ; curator (v. faillieten bocdel); opzichter;
cv where, ik herinner (rappeleer) mij recipient, Iclok; hoorbuis (van telefoon),
curator
niet waar; it (vs..., het doet je denken
'worn ; toiletemmer ; official
sb terugroeping, herroeping;
bij een faillissement ; the cv is as bad
rappel ; bis (in scliouwburg); beyond
as the thief, de heler is zoo goed als
de steler ; go into the hands of the
(past) cv, onherroepelij1c.
recant [rikant] vtherroepen,(zijn wool , c•s, de boeken overgeven (van een gefailleerde).
den) intrekken ; vi & va zijn woorden
receiving-office [risivityofis] (bestel)
terugnemen.
recantation [rikanteiSan] herroeping. Icantoor tot het aannemen van pakketten.
recapitulate [rikapitjuleit] vt in 't kort receiving-order [risivitl-Qda] faillietverklaring
herhalen, kort samenvatten ; vi recapituleeren, resumeeren, de zaak Icort samen• receiving-ship [risivirkSip] wachtschip
vattend herhalen. (voor nieuw aangeworven matrozen).
recapitulation [rilcapitjuleiSan] recapi• recency [risansi] het recente; het van
tulatie, korte herhaling of samenvatting. recenten datum zijn; de uieuwheid,
recapitulatory [rikapitjulatari] recapi- frischheid.
tuleerend, resumeerend, lcortelijk her- recension [risenSan] herziening ; her• ziene uitgaaf; ()Welling, lijst.
halend, Icort samenvattend.
recaption [rikapSan] het nerving, terug- recent [risdnt] recent, van recenten
name (van eigendom); tweede beslag. datum, onlangs plaats gehad hebbend;
van den nieuweren tijd; verse'', nieuw,
recaptor [rikapta] heroveraar; 'ernefrisch; the most cv returns, de jougste
mer (van gemaakten buit op zee).
(laatste) opgaven of cijfers.
recapture [rikaptSa] viheroveren, hernemen ; sb herovering; heroverd prijs- recently [risantli] onlangs, kort geleden,
niet fang geleden, leas.
schip.
recast [rikast] vt opnieuw werpen ; op- receptacle Eriseptalelischttilplaats; vergaderbak ; depot; 0 vruchtbodem.
'den w gieten, oingieten ; opnieuw berekenen ; opnieuw bewerken, out• reception [risepSan] ontvangst, onthaal,
werken (een boek enz ) ; sb het omgieten; opname ; receptie ; applaudissement (bij
de omwerking. tel optreden).
'recede [risid] vi teruggaan, -wijken, receptive [riseptiv] lcutinende ontvangen of opnemen,ontvankelijk ; c,facttlterugzakIcen (van
(zich)terugtrelcken,
lcoersen); zich verwijderen ; afgaan (v.
ties, optiemingsvermogen
't getij); c, from a demand, een else' receptivity [riseptiviti] ontvankelijk; c, from view, uit het
heid.
laten
gezicht verdwijnen.
recess [rises] terugwijlcing, terugstand
(v. gevel); inham, (schuil)hoelc, its, alt?recede [risid] vt (weder)afstaan.
receipt [risit] sb ontvangst ; bewijs v. I hoof ; opschorting (v. zaken); reces, vrij
ontvangst, kwitantie; recu ; recept, voor- I kwartier, vacantie.
schrift ; be in r, of, ontvangen hebben ; recession [riseSan] het wijken ; terugtreding ; achteruitgang, afstanddoening;
ontvangen, krijgen, trekken ; on cv of.
na ontvangst van; vt (een rekeningj 1 afstand.
quiteeren.
recessional [riseSanal] reces...; ti
receipt-stamp Erisit-stamp] plalczegel. (hymn), gezang aangeheven terwijI de
receivable [risivabl] ontvangl,aar, aan- geestelijke en zijn helpers zich na afloop
nemelijk ; nog te ontvangen.
van den dienst terugtrekken.
receive [risiv] utontvangen, aannemen, Rechabite [relcabait] geheelonthouder.
in ontvangst netnen; opvangen; vinden, recharge [ritSfid3] vt opnieuw aanvallcrijgen ; F oploopen; opnemen, toelaten ;opnieuw beschuldigen ; X &
jar helen ; the ill usage she had co.,c1,
hetYladen ; vi opnieuw aativallen.
de slechte behandei ingdie zij had order- recherché EraSbjei] uitgezocht, vergaan ; the standard Nd in Paris, te
zorgd, fijn.
Parijs geldend of die te Parijs „recu" recidivist [risidivist] recidivist.
is; be c.,, d into an order, in een orde i recipe [resipt] recept.
opgenomen (toegel ti ten) word en ; vi red- recipient Erisipiantl aj ontvan gen d, oppieeren, ontvangen, „jour" 'louden ; jur
netnend ; sb recipient, ontvanger ; r,s
helen.
of relief, onderstettning genietenden,
receiver [risiva] ontvangero, 'icier;
bedeelden.
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reciprocal [risipralcal] aj ‘vecie•zijdsch,

recoil

sen ; short (..ds make long friends,
wederkeerig ; reciproque (bijv.
en 5); i korte atrekening inaakt langc vriendsb reciproque getal (bijv. 1./5 en 5).
schap.
reciprocally [risiprakali] wedericeerig, reclaim [rikleini] vt terugeischen, teriig•
over en weer ; c, proportional, oni- I roepen; terugbreipren op het reclite pad.
gekeerd evenredig ; ...and rv, .. ett out(zedelijk) verbeteren, terugwinnen ; in
gelceerd.
cultuur brengen, ontginnen, drooglegreciprocate [risiprakeit] vi dy■ hee ► en gen ; tam makers; dresseeren; vi
weer gaan ; reciproceeren, jets terug
against, tegeu jets opkomen of protest
does; bewezen gunsten beantwoorden ; aanteekenen ; sb in : beyond (past) rw,
vt vergelden, beantwoorden (met with);
onlierroepelijk.
(af)wisselen; N favours, elkander reclaimant [rikleitnant] tegenpartij.
(wederkeerig) gunsten of diensten be
reclamation [relclanieiSan] terugvordewijzen.
ring, terugroeping, vordering, eisch;
reciprocation [risiprakeiSan] (af)wisse- reclante, protest ; (zedelijke) verbetering ;
ltug ; uitwisseling ; beantwoording, ver(land)winniny,ontginning,drooglegging.
gelding.
reclinate [relclineit] at-, neerhangend.
reciprocity [risiprositil wederkeerig- recline [rilclein] vt (doen) lettuce, laten
heid, wisselwerking.
rusten (op on); vi achterover fennel],
recision [risipe] afsnijding.
rusten (op on); c, upon, steunen of
recital [risaital] optellittg, opsonnning vertrouwen op.
(cier feiten), verhaal, vertelling; reciet, reclose [riklottz] weder sluiten.
voordracht; concertavond door een ar- reclothe [riklotto] opnieuw belcleeden.
tist of gewijd aan de werlcen van e'en recluse [riklils] aj afgezonderd, eencomponist.
i zaam ; a c, life, een kluizenaarsleven;
recitation [resiteiSon] 't opzeggen, voor- sb kluizenaar.
dracht ; verhaal; Am lesbeurt.
recluseness [riklasnis] afzondering,
recitative [resisativ]
recitatief.
eenzaantheid.
recite[risait]opsommen; verhalen, ver- reclusion [riklapti] afzondering, eentellen ; reciteeren, vourdragen, opzeggen
zaamlicid ; eenzame opstuiting.
(uit het hoofd).
recognition [relcagniSan] herkenning;
reciter [risaitd] declamator ; declameererlcenning ; erkentenis •, in c, of..., ter
bock, voordrachtenverzameling.
erkenning van .., uit dankbaarlieid of
reek [rek] in : if (though)... what
erkentelijkheid voor...; grown out of
ry we, we do not cv, (wat) kart ons
rv, zoo gegroeid dat Ilij niet sneer te
dat sclielen?; what mds it him ?, wat kart herkennen is (was).
hem dat schelen ?; cv of (for), seven out. recognizable [relcaguaiz.Th'1] te herreckless [reklis] zorgeloos, roekeloos, keunen, herlcenbaar; kennelijk.
doldriest, onbesuisd; c, of, niet geveud recognizance [rikognizaus] erkenning;
om, niet achtend, niet tellend.
(schuld)bekentenis; gelofte, schriftelijke
recklessness [reklisnis] zorgeloosheid, verplichting oin jets te doers ; borgtocht;
roelceloosheid enz.
enter into one's own r,s, een schrifreckon [rek'n] vtrekenen,tellen; schat- telijke verlclaring afleggeu zich ordelijk
test; achten, !louden voor...; rz; gissen ;
te zullen gedragen onder verbeuring van
among (with), relcenen of tellers een zekere waarborgsoin bij niet-naltoonder;c, up,optelien,nitrekenen,sainenming zijner belotte; be at large on
vatten; that is how 1 cv it up, zoo
one's own mis, op vrije voeten zijn
verklaar ik mij dat; we have cved him
onder de verplichting- zich dagelijks op
up at his real value, wij weten nu een bepaalde plaats te melden.
wat ltij waard is ; vi rekenen ; c,(up)on, recognize [rekggnaiz] vt herIcennen ;
staat makes op, rekenen op;
with, erkennen.
rekening 'louden met; afrelcenen met recognizee[riltognizi] itouder van een
(ietuand) 2 ; c, without one's host,
recognizance.
buiten den waard rekenen.
recognizes [rekagnaiza] herkenner.
reckoning [relenig] rekening, afreke- recognizor Erekagnaizal afgever van
ning'-!; tijdrekening; berekening; waareen recognizance.
hissing ; day of md, recoil Erikoilj vi terugspringen, terugdeering, achting ;
dag der vergelding ; be out in one's
deinzen ; terugloopen (v.e. kation), terugc,, zich misrelcend hebben, zich vergis- ! stooten (v. e. geweer); c, on the head
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of, neerkomen op het hoofd van; sb reconcilement
zoening-.

teragsprong ; terugslag ; terugloop (van
'canon).

reconciliation

her-, vernituiten.

reconciliatory ErekansiliatariJ verzoerecondite [reicandait] verborgen, ge-

recoin [rikoin] opnieuw aaninunten,
recoinage [rilcoinid 3] her-, vermunting.
recollect [rikaleict] vt weder verzatne-

►

Erekansailmant] ver-

zoening `2 .

[relcansili-eiSen] ver•
['lend.

helm; diepzinnig, duister.

terugleiden, tereconduct Erilcandp
lea.
rugvoeren
recollect [relcalekt] vt zich herinneren;
vr oneself, zijn zelfbeheetsciiing her- reconnaissance [rikonisans] X vet-kenning 2 .
krijgen ; va het zich herinneren; if I
right, als ik 't me goed herinner, als reconnoitre [rekanoita] vt X verkenik het wel heb.

nen'2 ; va verkermingen doer, het terrein

verkennen*2 ; sb F verkenning,
recollection Erelcalekfanl herinnering ;
it is in my cv ik herinner (het) mij; reconquer [rikotlka] weer over winnen;
'
to the best of nay
cv, voor zoover ilc heroveren, herwinnen.
weet ; not to my md, niet voor zoover reconsider [rikansida] opnieuw overwegen of in overweging Heinen.
ik weet ; within them, of man, binuen
reconstruct [rikanstrapkt] opnieuw
menschenhengenis.
recommence [rilcomens] vi weder be- bouwen, ombouwen ; opnieuw samenstellen, reconstrueeren.

ginnen ; vY weer van .voren aan beginnen, hervatten.

reconvene [rikanvin] vt weer bijeer-

derbeginning, hervattitig.

reconversion ErikanvipSoni wederbe-

recommencement [rilcamensinant] werecommend [relconiciid] vt aanbevelen,

roepen; vi weer vergaderen.

keering.
aanprijzen ; aanraden ; voorstellen (het reconvey [rikanvei] wederbrengen,
terugvoeren.
aannemen van een antendement elle.);
!record Erilc2di vt inschrijven, aan-,
sb P aanbeveling.
recommendable [rekamendabl] aan te opteekenen, registreet en; melding maken
one's vote,
van, vermelden, verhalen ;
bevelen, aanbevelenswaardig.
:recommendation [relcamendeiSan] re- zijn stein uitbrengen.
commendatie, aanbeveling, aanprijzing ; "record [relcad] sb aan-, opteekening;
through the C%- of, op aanbeveling van. gedenkschrift, historisch document, oft irecomtnendatory[rekamendatari] aan- cieel afschrift; gedenkteeken, getuigenis
(v. het verleden); sp record; ,-,s,archief:
bevelend, aanbevelings...
his cv , ook: zijn antecedenten ; cv of
recommit [rikamit] weder bedrijven
enz.; weder gevangen zetten; naar .het
service, dienststaat; bear ce. of, getuigenis afleggen van ; beat (break)
comite terugzenden.
the cv, het record slaan; hold the (,),
recompense [relcampens] vt (be)loonen;
vergelden, vergoeden, schadeloos stellen
het record houden; leave its c,b, on,
zijn shores nalaten, zijn stempel drukken
(voor for); sb belooning, vergelding,
vergoeding, loon, schadeloosstelling.
op; make of, opteekenen; be on
opgeteekend zijn, in de geschiedenis
recompose [rikatnpouz] weder samenvermeld staan, historisch zijn; the
stellen ; (weder) gernst stellen.
recomposition [rikompaziSan] nieuwe greatest.. on coy, de grootste... waarvan de geschiedenis gewaagt ; the only
samenstelling, herstelling.
of..., het eeuigst outs overreconcilable [relcansailab'l] te verzoe- case on
geleverde (bekeude) geval van...; travel
nen, verzoenbaar, vereenigbaar, bestaanbaar (met with, to).
out of cv, (van het chapiter) afdwalen ;
voet bij stub houden;
keep to the
reconcile [reicansail] verzoenen (met
with (souls to) overeen- a candidate with a md, net goede anteto, wit/i) ;
cedenten, wiens verleden welbekend is,
brengen, vereenigen 'net; cv differences, geschillen beslechten, bijleggen; recorder [rikQda] griffier; archivaris;
can you it to your conscience?, recliter; registratietoestel.
bunt gij het met ow geweten overeen- record-office [relcad-ofis] (rijks)archief.
brengen?; he was soon
to it, recount [rikaunt] vt verhalen, opsoinmen.
hij was er gauw 'tree verzoend
oneself to it zich er tutee verzoenen, zich 'recount [rilcaunt] vt opnieuw rekenen,
$ overtellen,
er iii schikkeri.
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recourse [rik2s]toevlucht; regres; have recriminator [rikrimineita] tegenbeschuldiger;
c, to, zijn toevlucht nettle!' tot.
( recover [rikvva] vt terug-, herkrijgen,
recrudesce [rikrudes] opnieuw uitbreken, oplaaien ; verergeren.
herwinnen, weerbelcomen; terugwinnen;
goed maken (een font), weder inhaler' recrudescence [rikrudesans] 't weder(verloren tijd); doers herstellen of heruitbreken (v. ziekte); het wederom hefleven; er bovenop haler' (v. een zieke),
tiger worden; (nieuwe) oplaaiing (van
bevrijden, redden; weder bereiken; jur
hartstocht, opstand enz.); verergering.
zich toegewezen zien (v. schadevergoe- recruit [rikrilt] sb relcruut 2 ; Q versterding) ; cv a blow, zich van een slag Icing ; vt versterken, nieuwe kracht geven;
hersteller', er weer bovenop Icomen; cv (aan)werven, relcruteeren 2 ; vi weer op
one's breath, weer op adem komen; krachten 'comet', aansterlcen, F opknapcv
composure, zijn zelfbeheer- rectangle [rektat3g'1] rechthoek. [pen.
sching herkrijgen; c ■-idamages,schade- rectangular [rektatigjula] rechthoelcig.
vergoeding krijgen ; cv one's legs, rectifiable [rektifaiab'I] verbeterlijk, te
weer op de been raken, weer opkrab- herstellen ; tot een rechte lijn te herleiden.
belen ; cv strength, weer op krachten rectification [rektifikeifan] rectificatie,
komen; cv lost time, den verloren tijd
verbetering; herstel, rechtzetting • overweer inhale!' ; vr : cv oneself, weer op
haling, zuivering (door 2de destillatie).
de been komen; sick herstellen; zijn rectifier [rektifaia] verbeteraar ; overkalmte herkrijgen; vi herstellen, beter
haler; V; afwijkingswilzer (v. kompas).
worden (v. een ziekte); weer bijkomen rectify [rektifai] rectificeeren, verbeteren, herstellen ; opnieuw overhalen, zur(nit bezwijming); zich herstellen;schadevergoeding krijgen ; zijn eisch toegeveren (door 2de destillatie).
wezen Icrijgen; $ weer de hoogte ingaan rectilinear [rektilinia] rechtlijnig.
(v. prijzen).
1 rectitude [rektitjiId] oprechtheid, recht• recover [rilcvva] vt weer bedekken, schapenheid; correctheid.
opnieuw bekleeden of dekken; over- rector [rekta] predilcant (v. e. parochie);
trekker' (een paraplu). 6 rector (v. gymnasium of hoogeschool
recoverable [rikvvarabl] herkrijgbaar, in Schotland, Nederland & FranIcrijk);
te herwinnen, ens , ook : invorderbaar. prior ; bestuurder.
recovery [rikvvari] het terugkrijgen rectoress [rektoris] vronw van den
rector, F domineesche.
enz.; terugbekoining, wedervericrijging,
herstel (v. gezoudheid); beyond (past) rectorial [relctcrial] rectoraal, rectorv, onherstelbaar, ongeneeslijk, niet
raats...
meer te redden.
rectorship [rektaSip] rectoraat, ambt
recreant [rekriant] ajlafliartig, afvalvan rector.
lig; sb lafaard, afvallige.
rectory [raktari] predikantsplaats; pasrecreate [rekri-eit] vt opkwikken, ont- torie ; rectorswoning.
spanning geven, vermaken, verlustigen; rectrix [rektriks] meerv. rectrices
vi ontspanning Hemet', zich ontspannen. [rektraisiz] staartpen.
recreation [relcri-eiSan] opkwilcking; rectum [rektatn] meerv. recta, endel•
verlustiging, ont-, uitspanning, spec!.
darm.
recumbency [rilcombansi] nederligtijd, vrij kwartier.
recreative [relcrl-eitiv] ter ontspanning ging, (achterover) liggende bonding.
dienend, ontspannend, opweklcend.
recumbent [rilcumbant] neer-, achterrecrement [rekrimant] afval, uitwerp- overliggend; rustend, leegzittend.
set, schuim.
recuperate [rilcjapareit] vt in : cv one's
recremental [rekrimental], recremen- health, zijn gezondheid herkrijgen; vi
titious [relcrimantiSas] tot de uitwerpherstellen, weer op krachten komen,opselen behoorende, vuil, onzuiver.
knappen.
recriminate [rikriiniueit] ellcaar over recuperation [rikjupareiSon] herkrijging, terugbekoming, herstel (v. gezonden weer beschuldigen, met beschuldigingen of verwijten antwoorden, tegeuheid).
beschuldigingen of
(tegen)verwijten recuperative [rikjitparativ] of herstellend, versterkend, voor herstel van gedoen.
recrimination [rikrimineijan] wetter- zondheid dienend; sb herstellend, verbeschuldiging, tegenbeschuldiging, (testerkend middel.
gen)verwijt,
recur [61(01] terugkeeren, terugLorner,:
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recurrence
to, teruglcomen op, terugdenken aan ; reddition

redintegrate

[redijan] teruggave ; ultlevering; uiteetizetting.
:, to one (to one's mind), weer bij
[red'I]
roodsel, rood krijt.
reddle
iemand opkomen, iemand to binnen
schieten; 'ring decimal, repeteerende redeem [ridim] teruglcoopen,loslcoopen,
aflossen ; verlossen,
of-, vrijkoopen ;
breulc.
recurrence [rilc/prons] terugIceer(ing), bevrijden, (weer) goecimalcen, boeten;
fterhaling, recidive, instorting.
foibles c,ed by great virtues, gecompenseerd door; c, a promise, eel]
tecurrency [rikoransi] terugkeer.
belofte vervullen, nalcomen, zijn woord
recurrent [rile/prang (periodiek) teruggestand doers.
keerend.
vecurvation [rilcOveiian] oiu-, terug- redeemable [Hellman] aflosbaar, inlosbaar, afkoopbaar; verlost kunnende
bulging.
worden ; uitlootbaar.
recusancy [rekjuzansi,rikjazansi] weiredeemer [riditna] bevrijder; the
geriug, weerspannigheid.
recusant [rekjuzant, rifejazang sb at- Redeemer, de Verlosser, Reiland.
gescheidene; aj xveerspannig; afge- redeeming [ridintit0 verlossencl; the
one ma, feature, het eenigste lichtpunt,
scheiclen.
'red [red] aj rood , ; be (become) md, het eenigste dat in zijn voordeel tezeg;en valt.
ook: een 'deur lerijgen, blozen; be mi
on it, er dol (Beet) op zijn ; see things redeliver [ridiliva] andermaal bevrijden.
4- mata g!ap zijn;
admiral, redelivery [ridilivari] teruggave ; her•
bevrijding.
cross, het
aalvlitider; the
admir
fire, redemand [ridimanc] vt terugvordeRoode Kruk; c, deer, edelliert ;
Bengaalsch vuttr; c, lane, S de keel; ren, terugeischen; sb terugvordering.
c. lattice phrases, Omar SH) Icroeg-, redemption [rideniSan] loslcooping, vertossing, terugkoop, inlossiwg; beyond
bordeeltaal ; c, lead, mettle; c' man,
Roodhuid; c, rag, roode lap; it is a (past) nv, reddeloos verloren.
rag to him, het werkt o p hem als redemptive [ridem(p)tiv] afkoopend,
work, verlossingswerk
verlossend;
een roode lap op een stier; c, ribbon,
(van. Christus).
licit van de Bathorde ; cv snow, bloedsneeuw; sb roodheid, rood; F „rooie" Redemptorist [ridem(p)tarist] (pater)
Redemptorist, Ligo•ist.
(republikein enz.); de roode bat (o;)
de roode partijen (v. redemptory Erideni(p)tarilverlossings...;
biljart); the
cv price, losprijs, losgeld.
scltilderij); (gerookte) bolcking(en); S
de maandstonden.
redescend [ridiseiid] weer afdalen.
''red [red] vtScinorde brengen, °pumice!' redescent [ridisent] (tweede) afdaling,
inzittleing.
(ook c, up); mi up oneself, zicli wat opIcnappew,,, ripthe rboiri,de learner doen. red-faced [reel-Feist] rood in het of van
klaarnialcen
voor
de
gezicht.
redact
red-gum [red-gym] spruw (v. zuigepens; opstelfett.
lingers).
,,edaction [ridalcSan] het redigeeren of
red-haired [red-head] roodliarig, rossig.
bezorgen voor den drulc.
red-handed [red-handicg in : be taken
, edactor [tidal:fa] bezorger ,voor den
op lieeterdaad betrapt worden
drulc, opsteller.
'elan [ridan] X redan; borstwering red-hat [red-hat] kardinaalshoed; X S
stafofficier.
[red-blared]
gees
rood
lcunred-blind
nencle onderscheiden.
red-head [red-fled] aj met een rooden
red-book [red-bilk] regTeringsaintanalc. hop; sb roodkop, F roodbol.
roodborstje. red-headed [red-liedid] roodliarig.
red-breast [red-Brest]
red-heat [red-hit] roode gloeiltitte,
(red-coat [red-lout] X i oodrok.
red-crossed [red-hrost j in: cv flag. red-herring [red-fieriri] bokking.
red-hot [red-hog roodgloeiend, g loei end
Roode Kruisvlag.
Red-Crosser [red-krosa] F ieniancl van fleet, gloeiend (v. toorn enz.).
reclif [redif] X Turlesche land weer(sol't Roode Kruis.
daat).
redden [red'o] vt rood kleuren, rood
makers; rooken (v. hoicking); vi rood redingote [•edirlgoug gekleede jas;
mantel voor vronwen.
Worden, een Hem- krijgett, blozen.
reddish [rediS] roodaclitig, rossig; v redintegrate [redintagreir] herstelleu
(in zijn widen vorm), verniettwen,
brovvh, roodbruin.

redintegration
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redintegration Eredintagreifani her- reduce [ridjus] (terug)brengen, herlei.
stel(ling), vernienwing.
J
den; terugdu wen (een breuk), zetten
redistribute [ridistribjiIt] opniett, ver.
(een lid); verlcleinen,verlagen,verkorten.,
deelen of indeelen, anders schikkeu.
verminderen, verdunnen; klein maken,
redistribution [ridistribjirSan] nieu we
fijn wrijven; klein krijgcn, onderwerpeu,
verdeeling, uit-, tttdeeling.
ten onder brengen; co, by famine, X
redivivus [redivai(vi)vas] redivivus,
uithongeren (v. e. vesting); in codd cirlterleefd.
curnstances,achteruitgegaan, aan lager
red-lattice [red-latis] zie red.
wal; co, officers, afgedankte officieren
red-lead [red-led] sb menie; vt nienien. (odd rates, 8 verlaagde tarieven; c, to
red-letter [red-seta] sb roode letter (in
ashes, in de ascii leggen; co, to beggary
den almanalc) ;• co, day, met een roode
(to poverty), tot den bedelstaf brengen ;
letter aangeteekende of gelukkige dag ; co , to one denomination, to a comvt met een roode letter aanteekenen. neon denominator, gelijknamig 'oaken
redness [rednis] roodheid ; rossigheid ; (v. breuken);' cod to despair, oolc: wanheat to co.,, roodgloeiend maken. hopig 'oaken ; c, the establishment,
redolence [redalans] geurigheid, geur. het personeel verminderen ; be ".-'d to
redolent [redalant] geurig, welriekend ;
fists, op zijn vuisten aangewezen zijn;
be co, of, rieketi Haar; fig vervuld met
co, to notation, op schrift zetten; IN opden geur van, zoete herinneringen weltscltrijven; co, to powder, fijn maren of
kend van.
wrijven; c, to the ranks, X degradeeredouble [ridDiA] vt verdubbelen ; vi
rest ; co, to writing, op schrift zetten,
ziclt verdubbelen, toettem en, aatt wassen.
opschrijven.
!redoubt [ridaut] sb X redoute.
reducement [ricirtismant] terugbren2 redoubt [ridaut] vt duchten.
ging, (prijs)vertnindering; vermagering;
redoubtable [ridautab'l] te duchten, onderwerping.
geducht.
reducible [ridjfisib'l] terug te brengen
redound [ridaund] vi terugstroomen, enz.
terugkeeren; voort-, overvloeien ; it"ds reduction [ridDkSan] terugbrenging;
to his credit (honour), bet strekt hem herleiding; verlaging, X degradatie;
tot eer; the benefits that ", to us
verkorting, beperking, inkrimping, verfroth it, die daaruit voortspruiten voor
kleining, a fslag, reductie; oncler werping,
ons; the honour mds to God, konit
ten onderbrenging, zetting (v. een lid);
God toe.
at acv, tegen verminderden prijs.
red-poll [red-pool] lex barmsijsje, reductive [riduktiv] aj verininderend;
roodbol, roodkop.
sb reductiemiddel.
'redraft [ridraft] vi opnieuw ontwerpen. reduit [redwi] X reduit: schans.
, redraft [ridralt] sb nieuw ontwerp; 8
redundance [ridDudaus] co, cy, overretourwissel, ricambio.
tolligiteid, overvloed(igheid).
redraw [tidal] overteekenen, opnieuw redundant [ridDndant] overtollig, overteekenen; £ opnieuw trekkers (op on).
vloedig, overvloeiend.
redress [ridres] vt herstellen, verhelpen, reduplicate [ridjaplikeit] verdubbelen.
goedmaken, (weer) in orde brengen, reduplication [ridjuplikeiSan] verdubredresseeren; sb herstel (v. grievers euz.),
belin,Y.
redres.
reduplicative [ridjilplikativ] verdubredressive [ridresiv] verhelpend.
belend.
red-shank(s) [red-Sarllc(s)]
tureluor. red-water [red-wata] bloedwatering.
redskin [redskin] Roodhuid, Indiaan. red-wing [red-wits] .
lcoperwiek,
redstart [red-stat] red-tail [red-teil]
oranjelijster.
roodstaartje.
Zak
red-wood [red-wud] rood bout, Brazired-tape [red-tei p] sb rood band of lin t;
liehout.
fig kommiezerij, off icieele sleur, bureau- ree [ri] Portugeesche count van
cratie; als aj ambtelijk omslachtig,
duit.
bureaucratisch.
re-echo [ri-elcott] vt weerkaatsen, herred-tapey[red-teipi]ambtelijk omslach.
halen; vi weerklinken, weergalmen.
tig, kominiezerig, bureaucratisch.
rietje (in 't mondreed [rid] sb riet;
red-tapism [red-teipiz'in] zie red-tape.
stuk v. een klarinet); Q herdersfluitje;
red-tapist [red-teipist] siaaf van St.
rietfluitje ; tongetje (in orgelpijp); weBureaucratitis, bureaucraat.
verskam ; balein ; Q werptuig, pijl; vt
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met riet dekken ; Jeen rietje of tonge- ' 'reeve [riv] sb baljuw wijfje van den
tje zetten in.
kempliaan.
v
vi inscheren, revel!.
teed-babbler
bier
[rid-babla] zie reed- "reeve [riv]
' reeximination[ri•egzamineiSan]tweede
`1")reeden [titian] van riet, riet
ondervraging; nieuw onderzoek; herexamen; X herkeuring.
re-edify [ri-editai] herbouwen, wederopbouwen.
reexamine [ri-egzamin] weder widerreed-warbler[rid-wobla]aft rietzanger. vragen, weder onderzoelcen; opnieuw
examineeren; X herkeuren.
reedy [ridi] vol Het; rieten, riet...; a ry
reexchange [ri-ekstfeinci3] omruiling;
voice, een sclirale stein.
!reef [rif] sb 0 reef; take in acv,
herwissel, ricambio.
revers ;• fig wat inbinden; vt
revel].
refashion [rtfaSan] opnieuw vormen,
'reef [rif] sb klip, rif.
vervormen, ontwerken.
reef-knot [rif-not]
platte knoop.
refection [rifekSan] verversching, colreefy
vol
lation.
1 -;:a refterreek [rik] sb damp, wasem, rook vi refectioner [rifekSana]_
dampen, rooken.
meester, spijsmeester.
reeky [did] rookerig, berookt, zwart; refectory [rifektari] refter, eetzaal (v.
(kwalijk) rielcend ; Old Reeky, F Edinklooster).
burgh.
refer [rift)] vt terugbrengen (tot lets),
reel [ril] sb haspel, klos ; reel : Schotsche
verwijzen (naar jets) ; toeschrijven aan ;
dans; waggelende gang; (straight) off
doorzenden naar, brengen onder; in
the cv, zonder haperen, vlot achter
Handers stellen van, voorleggen aan,onelkaar ; op stel en sprong; vt haspelen,
derwerpen aan; vr: cv oneself to, zich
oprollen; cv off, athaspelen; afberoepen op; zich overgeveti aan; vi
draaien (een les), afrabbelen; vi haspein: mi to, zich wenden tot; verwijzen
lea ; waggelen (als eett dronkaard); wannaar ; zich beroepen op, betrekking hebkelen ; (den Schotsen reel) dansen; my
ben op; zinspelen op ; on miring to
brain cis, het duizelt uij ; cv to and the N. E. D., bij het naslaan van den
fro, heen en weer zwaaien, zwiereii
N. E. D.; the rlace cured to, de voor(als een dronkaard).
melde, voornoemde plaats, de plaats in
reelect [ri-ilekt] herkiezen.
quaestie.
reelection [ri-ilekSan] herkiezing.
referable [refarab'l] terug te brengen
re-eligible [ri-elid3ib'I] herkiesbaar.
(tot to), toe te schrijven (aan to).
reembark [ri-ambalc]
weder in- referee [rafari] scheidsrechter, scheidsschepen.
I man, referent.
reembarkation [ri-embalceiSan] weder- reference [refarans] betrekking, verinscheping.
band • verwijzing; getuige, referentie;
reenforce [ri-enigs] versterlcen.
(sclieidsrechterlijke) beslissing; in (with)
liirig
teenforcement
[ri-enfizsmant] verstercvto, ten aanzien van, met be.trekking tot.
reference sample [refarans-samp'1] rereengage [ri-ingeid3] vt opnieuw enfertemonster, vergelijkingsmonster.
gageereua ; be c,ed, X bijteekenen; vi referendary [refarendari] referendaris.
opnieuw dietist nemen, X bijteekenen. referential [refareciSal] verwijzende,
re-enlist [ri-enlist] vt opnieuw inschrijverwijzings...
ven enz.; vi opnieuw dienst Hemel], bij- refine [rifain] vi raffineeren, zuiveren,
teekenen.
louteren,klaren; veredelen; beschaven ;
reenter [ri-enta] vi weer bitinenkomen;
vi zuiverder worden; mi upon, verbetewederintreden; cuing angle, insprin- I ren, overtreffen.
gende hock; vt weer betreden.
refined [rifaitid] gezuiverd, gelouterd,
reenthrone [ri•enjnoun] weder op den
geraffineerd;
verfijnd; beschaafd;
Cr.
troon verheffen.
cv silver, raffinaatzilver, brandzilver ;
reentrance [ri-entrans] het wederintrec■-, sugar, raffinade, geraffineerde suide n.
her.
reermottse [riginatis] vleerinuis.
refinement Erifaininantj raffinage, zuireestablish [ri-istabliS] (weer) herstelvexing, loutering, verfijning, veredeling,
len, wederopricliten.
beschaving;
raffinenient, spitsvondigreestablishment Eri-IstabliSmanti herlieid ; the (.., s of angling &, de finesses
stetting, herstel (v. gezondheid ens.).
van het hengelen.
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refiner [rifaina] raffinadeur, traatikoker;
the Reform, de htrvorming der kieswet (1832); the c, year, het jaar 1832;
zuiveraar ; verfijner (v. den smaalc), verpromise cv , beterschap beloven.
edelaar, bescha ver ; uitpluizer, Naarkloover.
reformation [refameiSan] hervorminge,
refit [rifit] vt weder aanpassen, herstelverbetering ; reformatie.
len ; repareeren ;
lapzalveii, schieman- reformatory[rifgmatari] ajliervormend,
nets ; opnieuw uitrusten ; vi repareeren.
verbeterings...; sb opvoedingsgesticht,
reflect [riflekt] terugwerpen, terugkaatverbeteringsgesticht.
sen, weerkaatsen, weerspiegelen; be- reformer [rif2ina] hervormere.
denken ; vi zich weerspiegelen ; naden- refract [rifrakt] breken (de lichtstralen).
ken (over on); ry on, overwegen ; neer- refraction [rifrakSan] straalbreking.
komen of terugvallen op ; zich ongun- refractive [rifraktiv] (straal)brekend ;
stilt uitlaten over, kritiseeren, een blaam
brekings...
werpen op.
refractory [rffraktari] weerspannig,
reflection [riflekSan] terugkaatsing, weerbarstig, hardnekkig ; inoeielijk
smeltbaar ; vuur vast.
weerlcaatsing, afspiegeling,spiegelbeeld;
overdenken, overdenking, overweging, (refrain [rifrein] sb refrein.
gedachte ; (hatelijke) opmerking ; afkett- =refrain [rifrein] vt beteugelen, in toom
ring ; cast acv on his character, een !louden, inhouden ; vi zich bedwingen ;
blaani (met) werpen op; cast (throw) c, from, zich onthouden van.
(-,s on his perfidy, schainpere opener- refrangibility [rifrand3ibiliti] breekingen waken over ; on (better, furbaarheid (v. de lichtstralen).
titer) c,, bij nadere overweging, bij refrangible [rifrand3ibl] breelcbaar.
nader inzien.
refresh [rifreS] vt ververschen, op-, ver[riflektiv]
reflective
frisschen, yeti: wikken ; vi zich verfristerugkaatsend,
schen.
weerkaatsend ; bespiegelend, (na)detikend ; gram reflexief, wederkeerend.
refresher [rifr3Sa] die, wat ververscht
of verkwikt ; (geheugen)opfrissching;
reflector [riflekta] reflecteur, reflector;
F watjekou ; F opfrisschertje ; jur verlampelcap ;• bespiegelaar.
reflex [rifleks] aj teruggekaatst ; zelf- nieuwd honorarium aan een advocaat
bespiegelend ; onwillekeurigreageerend, ter bespoediging van een zaak van bijreflex...; sb weerkaatst beeld; weerkaat- zonder langen duur.
sing; weerkaatst Licht ; reflexbeweging ; refreshist [rifreSist] F pimpelaar.
refreshment [rifreSmant] very ersching,
®afschijn.
reflex action [rifleks alcSan] reactie, verfrissching, verkwikking.
refreshment-room [rifreSmant-rittnj
terugslag ; reflexbewegiiig.
reflexibility [rifleksibiliti] weerkaats- ververschingslokaal, buffet, restauratie.
refrigerant [r;frid3arant] lcoelmakend,
baarheid.
reflexible [rifleksibl] weerlcaatsbaar. verkoelend (iniddel).
refrigerate [rifrid3areit] koel maken,
reflexion zie reflection.
reflexive [rifleksiv] terugziend ; gram verkoelen, koi:d maken.
otngebogen.
wederkeerend ;
refrigeration [rifrid3areiSan] of-, verlcoeling.
reflourish [rifling] herbloeien, weer
refrigerative [rifrid3arativ] koelmaopbloeien.
kend, verkoelend.
reflow [riflou] terugvloeien.
refrigerator [rifrid3areita] koelvat;
refluent [refluant] terugvloeiend.
reflux [rifleks] eb ; acv of opinion, koelkan ; ijskist, ijskast ; vriesicamer ;
een ommekeer in de openbare meening.
carriage, koelwagen (voor vleeschtransport).
refoot [rifut] nieuwe voeten aan een
Icons zetten; (laarzen) voorschoenen.
refrigeratory [rifrid3aratari] aj !cod[rifQin]
vtopnieuw
vormen,
mamakend,
verkoelend; sb condensator
lieform
(in stoommac! tines) ; koel-, vrieskamer.
ken (X torineeren).
=reform [rif2m] vt hervormen ; bekee- refs [refs] F afk. v. references.
ren, (zedelij1c) verbeteren, afschaffen, reft [reft] beroofd ; zie ook rift.
wegnemen (nisbruilcen); (..) out, uit- refuge [refjf1113] sb toevlucht, toevluchtsoord, wijk-, schuilplaats ; asyl (voor dalckoopen uit den dienst, non-actief maloozen); vluchtheuvel ; city of c,,asyi.
ken ; vi zich verbeteren, zijn leven betestad, vrijsta4 ; harbour of cv, noodren; sbom-,hervorming;(zedelijke)verzijn toevlucir
vluchthaven; take c,
betering ; afschaffing (v. misbruiken);
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semen tot...; ca., take v with, zijn toehouden voor, achten ; hoogachten; acht
vlucht zoeken bij; vt toevlucht verleegeven op; betreffen, aangaan; as c%is
nen, beschermen ; vi zijn toevlucht zoe..
me, wat mij betreft; cv it as settled,
ken.
voor afgedaan houden ; sb aanzien ; achrefugee [refjildzi] vluchteling, uitgeting, eerbied; cvs , respect(en); kind
wekene ;
cvs to you all, met beste groeten;
refugie.
refulgence ErifD1d3ansi glansrijklieid,
have (pay) ry to, acht slaw' op, rekeglans, schitterin , moister.
sing boucle!' 'net; have a r, for, wel
refulgent [rihold3ant] glansrijlc, stramogen, niet ongenegen zijn; in my md,
lend, scititterend, Iuisterrijk.
naar hetgeen ik er van deltic; in this
refund [rifund] vt opnieuw stichten. cv, in dit opzicht; in (with) to, ten
'refund Erifpndi vt teruggeven, terug- aanzien van ; without cv to, zoiider
betalen, opnieuw storten; sb terttgbe- zich te bekommeren om, geen rekening
remboursement.
houdend met.
refusal [rifjfizal] weigering; give the regardant [riatdant]
oinziend.
ti of..., in optie geven;
have the m, regardful [rigadful] oplettend, optnerkof..., de preterentie hebben op (een huis zaam ; zorgvuldig.
euz.); meet with (receive) acv, nut regarding [rigadil] ten aanzien van,
op het rekest Icrijgen ; afgeslageti worden.
betreffende.
refuse [refjas] sb uitschot, afval, veil- regardless [rigadlis] onoplettend, achhis ; aj uitgeschoten, waardeloos. teloos, onaclitzaam ; cv of, niet lettend
refuse [rifjaz] van de hand wijzen, op, zich niet bekommerend om, onveratwijzen, afslaau, weigeren ; cv accepschillig voor; cv of expense, geen geld
tance, niet willen aannemen, ‘veigeren; ontziend, geen kosteii sparend.
to take delivery,$ niet aannemen; regatta [rigata] roei-, zeilwedstrijd.
oneself..., zich... ontzeg gen ; vr cv regelation[rid3ileiSan]aaneenvriezing.
oneself, belet geven, niet thuis geven ; regency [ricIptisi] regentschap.
vi weigerene.
'regenerate [rid3enarat] aj her-, wederrefuser [rifjciza] weigeraar; sp „weige- geboren.
rend" paard.
'regenerate [rid3enareit] vt weder oprefutable [rifjulabl] weerlegbaar.
wekken, tot nieuw level' brengen, herrefutation [refjuteiSan] weerlegging.
scheppen, doer herleven, verjongen; vi
refutatory [rifjettatari] weerleggend; herboren worden, zich hernieuwen.
argument, tegenargument.
regeneration[rid3enareifon](zedelijke)
refute [rifjat] weerleggen.
wedergeboorte,herschepping,hernieuwd
refuter [rifjetta] weerlegger ; tegenargu!even, vernieuwing, verjonging.
!fleet.
regenerator [rid3enareita] wederopregain [rigein] herwinnen, herkrijgen ; wekker;
regenerateur, regeneratorweder berei ken;r, one's feet(footing),
oven.
weer op de been Icoineii.
regent [rid3ant] sb regent, regentes(se);
regal [apt] aj koninklijk; sblconings- bestuurder, curator (v. hoogeschool);
water.
leeraar (iii de aanvangsklasse van een
'regale [rigeili]sb koninklijk voorrecht. Latijnsche School) ; the Regent, (de
'regale [rigeil] sb gastmaal, ontiiaal, latere) George IV ; French Regents,
tractatie; vt onthalen, trakteeren (op
soort Fransche aardappelen; als aj rewith); (.8, one's eyes with, zijn oogen
geerend; Prince cv , Prins-regent ;
weiden aan ; vr: N oneself on, zich Queen
Koningin-regentes.
trakteeren op, zich vergasten of zich te regentess [rid3antis] regentes.
goed does aan; vi trakteeren, zich ver- regentship [tid3antSip] regentschap.
gasten, zich te goed does (aan on).
regermination [rid3i)mineiSan] weder ,
regalement [rigeilmant] onthaal, trac- ontkieming.
tatie.
regicide [red3isaid] lconingsmoorder;
regalia [rigeilja] regalia, koninklijIce koningsmoord.
rechten; kroonsieraden ; insignes; kro- regimen Lred3imatil stelsel; leefregel,
ningsgala regalia(sigaar); in full
duet ; regime ; gram regeering.
vol orttaat, in pontificaal,
regiment [red3imant] regiment.
regality Etigalitij koninklijke waardig- regimental [red 3i men tat] al regiments..;
held, koningschap, souvereiniteit.
cv band, statmuziek;, , tailor, militaire
regard [rigad] vt aanzien, beschouwen ; kleermaker ; sb uniform (meestal c,$).

Regina

573

rehabilitation

Regina Erid3ainai Regina; regeerende regrate [rigreit] afbikken; L
(uit
vorstin; eN, versus Jones, de Kroon speculatie) opkoopen.
contra Jones (v. een proses).
regrater [rigreita] L;IL) speculeereude
Reginald [red3inald] Reinout.
(graan)opkooper.
region rid3an] street:, landstreek; ge- 'regress [rigres] sb achterwaartsche
west'; the r, of metaphysics, het beweging; teruggang.
gebied der metaphysica; the c, of the 2 regress[rigres] viachteruit-,teruggaan.
heart, de hartstreek ; the lower c,s, i regression [rigreSan] achterwaartsche
de onderwereld ; the upper c,s, de beweging, terugkeer, -gang.
hoogere sfeeren, de hemelen.
regressive Erigresiv1 terugkeerend,
register [red3ista] sb register, bevol- -gaand.
kings•register, Iijst; kiezerslijsten; N regret [rigret] vt betreuren, berouw
(orgel)register; sleutel, schuif (aan een
hebben over, spijt hebben van; we
kachelpijp); ventiel; Sc archivaris; Am
to say, het spijt oils te moeten zeggen;
griffier; rz; bijlbrief; cv of the dead,
sb spijt, leedwezen ; het betreuren ;
doodboek ; take
registeren (v. zetleedwezen, spijt; it's a matter of
werk); in c,, goed geregisterd; vt inhet is te betreuren, het is jammer.
schrijven, aanteekenen, registreeren ; re- regroup [rigrilp] opnieuw of anders
gisteren ; (aan)wijzen, staan op (van
groepeeren.
thermometer); X inschieten; by c,ed regular [regjula] aj regelmatig, gerepost, aangeteekend ; c ■-, one's name, geld, regulier ; deficcitief benoemd, vast ;
zich laten inschrijven ; vr c, oneberoeps...; a c, battle. een formeel geself, zicli laten inschrijven (op de kievecht; cv clergy, orde , eestelijkheid • cv
zerslijsten); , vi zich laten inschrijven;
customers, frequenters,vaste klanten,
registeren; X zich inschieten; and low,
bezoekers; a c' devil, hero euz., een
laag staan (v. den barometer).
echte duvet, held ; a cv fool, op en top
register-office Ered3ista•rofisj kantoor een gels ; cv physician, bevoegd dokvan registratie; bevollcingsbureau, buter; vaste doliter; c, troops, geregelde
reap van den burgerlijlcen stand ; vertroepen ;
edit, erg; sb oudste Iclant,
huurkantoor,
aannionsteringskantoor;
stamgast ; vast werkman; ordegeesterijksarchief (in Edinburgh).
lijke ; regelmatig (meeticundig) lichaam
registrar Ereci3istral griffier; bevol• cvs, X geregelde troepen.
kitigsagerct; ambtenaar van den burger- regularity [regjulariti] regelmatigheid,
lijken stand ;
secretaris der faculteit,
regelmaat, geregeldheid.
ab-actis.
regulate [regjuleit] reglementeeren;
registration [red3istreiSan] registratie, reguleeren, repasseeren (een uurwerk);
inschrijving, opneming in een register; ordenen, in orde brengen, regelen,
aanteekening (v. een brief). schikken.
registry Ered3istri -1 inschrijving; regis- regulation [regjuleiSan] regeling, schikter, tijst; kantoor van registratie.
Icing ; voorschrift, regiment; the c,s,
registry office [red3istri ofis] registra- de bepalingen, het reglement; als aj
tiekantoor; bureau van den burgerlijlcen
reglementair, voorgeschreveu, model...;
stand; be married at acv , voor de wet cv charger, X dienstpaard; cv fare,
trouwen,een burgerlijlc huweiijk aangaan. gewoon tarief ; cv uniform, X modelregius [ridps] koninklijk; cv morbus,
uniform.
geelzucht; Regius Professor, hoot!. regulative [regjulativ] regelings...
leeraar, die een door de Kroon gestichf regulator [regjuleita] regelaar; regulaprofessoraat belcleedt.
tear; onrust, stinger (v. een uurwerk).
reglet [reglit] spaan (v. drukkers); vlaic regulus [regjul3s] Regulus(ster) ; gem
lijstje, richeltje.
goudhaantje ; !coning (in de scheikunde).
regnal [regnal] regeerings ..; der (zijner) regurgitate [rigId3iteit] vt terugwerregeering ; r•--, day, verjaardag der
pen, -geven, uitspuwen (voedsel)'; vi
troonsbestij Ting.
terugvloeien.
regeering, be- regurgitation [rigki3iteiSan] terugregnancy Lregnansi
witid(voering). werping, teruggeving, terugvloeiing.
regnant Eregnantiregeerend,heerschend; rehabilitate Erihabiliteitjrehabiliteeren,
a queen cv , regeerende vorstin. herstellen (in recht of bevoegdheid).
regorge Erig9d31 weder inslilcicen , uit- rehabilitation EriltabiliteiSan3 herstelspuwen, uitbralcen; opslokken. ling (in rang), eerlierstel, rehabilitatie
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rehash [rihaS] vt (weer) opwarmen, relnspire [ri-inspaia] weer, opnieuw
opnieuw opdisschen ; sb opwarming, op- bezielen.
gewarmde scnotel Jigoogewarinde kost. reinstall [ri-instol] weer aanstellen, herrehear
jar opnieuw hooren of benoeinen.
behandelen.
reinstate [ri-insteit] weer, opnieuw in
rehearsal [riltbsal] herhaling; repetitie.
bezit stellen van, weer herstellen.
rehearse [rihIs] vt herhalen, opzeggen; reinsurance [ri-inSilrans] herverzekering.
verhalen, opsommen; repeteeren; vi repetitie 'louden.
reinsure [ri-inStia] herverzekereu, opuieuw verzekeren.
reign [rein] sb regeering, bestuur, rijk;
in the
of, onder de regeering van; reinvest [ri-invest] weer bekleeden; S
vi regeeren, heerschen; the c ■ding belle opnieuw beleggen of (geld) steken (in in).
(beauty), de meest gevierde schoone. I reissue [ri-iSil] vtopnieuw uitgeven ; st)
heruitgave ; nieuwe uitgifte.
reimbody [ri-imbodi] opnieuw inlijven ,
reiterate [ri-itareit] herhalen.
weder inlijven.
reimburse [ri-inibbs] vergoeden, terug- reiteration [ri-itareiSan] herhaling.
reiterative [ri-itarativ] aj herhalend ;
betalen, rembourseeren.
herhalings...; sb reduplicatiefwoord (zooreimbursement [ri-imbtistnant] vergoeals in sing-song &).
ding, terugbetaling, remboursement.
'reimport [ri-impQt] vt weder impor- reject [rid3ekt] verwerpen, uit-, wegwerpen ; verstooten, afwijzen, van de
teeren, opnieuw invoeren.
hand wijzen.
2 reimport [H-impel] sb in; r•s, wederof opnieuw geimporteerde goederen rejectable [rid3ektab'l] verwerpelijk.
(waren).
rejection [rid3ekSan] verwerping, ult.
werping, afwijzing.
reimpression Iri-impreSan] nieu we
druk, herdruk.
rejoice [rid3ois] vt verheugen, verblijden ; be c,d, verheugd zijn, zich verReims [Hinz] Reims.
henget' (over at, by, over); vi zich verrein [rein] sb teugels', leidsel (ook r,$);
henget], blij zijn (over at, over).
draw een teugel (de teugels) aanhalee ; (het) zeil inbinden; niet zoo hard rejoicing [rid3oisir1] vreugdebedrijf,
gejubei, gejuich (ook c ,$).
• van stapel loopen ; give a horse c, (the
(,,$), de teugels vieren, den vrijen teugel 'rejoin [rid3oin] vi dupliceeren, van
dupliek dienen, antwoorden ; vt (be)geven; give c i (the c.-s) to one's
antwoorden ; zich weer voegen bij.
imagination, zijn verbeelding vrijen
teugel geven, den vrijen loop laten ; `rejoin [ri-d3oin] vt opnieuw of weer
vereenigen enz.; vi sick opnieuw verhold the c•ss of government, de tengels van 't bewitid voeren ; let the
eenigen, samenvoegen enz.
loose, de teugels laten glippen ; take rejoinder [rid3oinda] jur duplielc.
(assume) the c ■ s (of government), rejuvenate [rid3fivineit] verjongen.
de teugels van het bewind aanvaarden; rejuvenation [rid3tIvineiSan] verjonvt intoomen 2 , beteugelee, breidelee
ging.
(ook c.r in).
rejuvenescence [rid3tavinesans],
[-si] verjonging.
reincarnate[ri-inicAneit] reincarneeren.
reincarnation [ri-inkiineiSan] reincar- rejuvenize [rid3avinaiz] verjongen.
natie.
rekindle [rikind'I] weer aansteken, opreindeer [reindia] readier.
nieuw ontsteken of doen opvlammen' 2 .
reinfect [ri-infekt] opnieuw besmetten, relapse [rilaps] vi weer vervallen, terugweder besmetten.
vallen (in, tot into); (weder) instorten
reinforce [ri-infcs] vt versterken;
(in ziekte) ; sb (weder)instorting,.
concrete, gewapend beton ; sb X tap- relate [rileit] vt verhalen
;. c in verband
.
penstuic (v. !canon).
brengen (met to, with); in betrekking
reinforcement [ri-itif2sinant] versterbrengen met, toeschrijven aan; vi in :
king.
cv to, in betrekking staat tot, betrekreingratiate [ri-ingreiSeit] vt weer in
king liebben op, verband 'louden met.
guest doen komen ; vr: c.r oneself, related Frileitid] verwanV (aan, net to);
weer in de guest trachten to Icomen.
be to, ook : fainilie zijn van, ge(reins [reinz] nieren ; lendenen.
parenteerd zijn aan.
reinsert [ri-insist] weer invoegen, in- relater [rileita] verhaler, verinelder, beplaatsen, inlasschen of opnemen.
richtgever.
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relation [rileican] betrekking,; verhou- relict [relikt] weduwe.
ding,relatie; familiebetrekking,verwant- relief [rilif] verlichting, leniging, op•
schap; bloedverwant; verhaal ; relaas ;
luchting, verademing; ondersteunin;,,,
is he any
to you ?, is hij familie onderstand,
X aflossing; verster
van a ?; bear no cv to, geen betrekking, ontzet; afwisseling 11 relief, verheking hebben op ; in geen verliouding
ven beeldwerk; stand out in c%),(sprestaan tot ; buiten alle verhouding zijn
kend) uitkomen, zich scherp afteekene...
ten aanzien van ; have c, to, be- relievable [rilivabl] verlicht, geholpeti
trekking hebben op ; in
to, met be- enz. kunnende worden.
trekking tot.
relieve [riliv] verlichten (smart) lenigete
relationship [rileiianSip] verwant- on tla steno, opluchteii, opbeuren;
'
(onder)schap, betrekking.
steunen, helpen; X aflossen, ontzetten,
relative [relativ] betrekkelijk ; cv to, bevrijden afwisseling brengen in, afbetrelcicing hebbend op, betrefiend ; met
zet ten (met kant with lace) II sterker doers
betrekking tot ; sb (bloed)verwant ; be- uitkomen; be mdd guard, X afgelost
treklcelijk voornaamwoord.
worden;
one's feelings, zijn hart
relatively [relativli] betrekkelijk.
(gemoed) Richt geven; cv nature, zich
relax [rilaks] vt versiappen`2 , verzacltten; ontlasten
one of his purse,Jiemary,
ontspannen
one's pretensions, wat van zijn beurs ontlasten.
van zijn eischen iaten vallen; vi verslap- reliever [riliva] verlicliter, leniger;
pen, aftiemen, nalaten; slap worden;
aflosser •' bevrijder, ontzetter (v. belezich ontspannen uitspanning nemen.
gerde stad).
relaxation [rilakseiSanj
'
verslapping, relieving [rilivig] verlichtend enz.; cv
ontspanningt ; uitspanning.
army, ontzettingsleger ; ev officer, armrelay [rilei] sb versche paarden, jacht- meester; the c, officer, S de ouwe beer.
honden of dragers; wisselpaarden; ver- relievo [rilivou] verheven beeldwerk.
sche ploeg (arbeiders); wissel-, pleister- relight [rilait] weder verlichten ; weder
plaats; relais. op-, out-, aansteken.
!relay [rilei] vtopnieuw leggeit, omleg- religion [rilid3an] godsdienst, religie;
gen.
godsdienstplechtigheid; godsvrucht; be
'release
sb ontslag; verlossing,
in cv , in het klooster zijn, monnik zijn,
bevrijding (v. sclmld of straf); onthefnon zijn; enter into cm in het kloostetfing, overdracht.
gaan, monnik of non worden; get
, release
vt loslaten, vrijlaten, vet-- zich (latest) bekeeren; he makes a cR
lossen; losmaken; 5Z4 afstellen ; cv from,
of it, hij beschouwt het als lets heiligs.
ontslaan of ontheffen van, bevrijden religionist [rilid3anist] streng gods.
van; sb verlossing, bevrijding. • dienstig persoon,pietist,ijveraar;dweper.
:release [rills] vtoverinaken, overdra gen religiosity [rilid3iositi] godsdienstit , .
(v. rechten, schulden, enz.). heid.
relegate Cre
lageitj verbannen, verwij- religious [rilid3as] aj godsdienstig,
deren; overbrengen, verwijzen (naar to).
godsdienst.... godvruchtig, vroom; with
relegation [relageiSan] verbanning; cv care, met' de stipste zorg; with c,
verwijdering; verwijzing.
exactitude, met pijnlijke nauwgezetrelent [rilent] bedaren, afnemen, toe- held ; sb monnilc(en), religieuse(n).
geven; bewogen worden, zich laten relinquish [riligkwiS] verlaten, laten
vermurwen.
varen, opgeven; loslaten; kwijtschelden
relentless [rilentlis] onmeedoog,end, (een schuld).
meedoogenloos.
relinquishment [riligkwifinant] ver.
relevancy [relavansi] toepasselijkheid, laten, verlating, het laten varen, opgeven,
betrekking ; have no c, to, geen beafstand; loslating.
trekking hebben op.
reliquary [relikwari] reliquieenkastje,
relevant [relavant] toepasselijk, ter zake , relique [Ha] reliquie.
dienende, in verband staande met de zaak. ' relish [relit] vt zich la ten smaken ; smareliable [rilatabl] to vertrouwen, be- kelijk maken; smaak hebben in, genoetrouvvbaar.
gen scheppen in; smaken naar; did you
reliance [rilaians] vertrouwen; be- cv the dish?, heeft die schotei u getrouwen.
sntaakt?; he does not c, the prosrelic [relikj reliquie; overblijfsel; cvs , pect, hij heeft er niet veel zin in, het
ook : stoffelijk overschot ; souvenirs.
lacht hem niet aan; vi in cv badly
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(well), niet goed (goed) inaken; c, of, 'remark

reminder

vt opnieuw merken.
sinaken naar; sb smaa1: 2 ; (bij)sinaalcje; ', remark [rimak] vt opmerkens, benierken, bespeuren; aainnerken; vi icc : cv
stheittje, tikje ; Yorkshire cv, Yorkshire
on, opmerkingen maken over ; becritisans; have no c, for, geen smaak
hebben in, geen behagen scheppen in;
seeren ; sb op•, aanmerking.
it loses its cv, de aardigheid gaat er af. remarkable [rimAkabl] opmerkelij1c,
.•elishable
smakelijk.
opmerkenswaardig, merkwaardig ; be
relishing [reliSig] sinalcelijk, den eetlust c, for, ook: zich onderscheiden door...;
opwelckend.
make oneself cv , zich onderscheiden.
:elit [Hilt] weer aanstekeu, opnieuw remarriage Erimarid3J het hertrouwen.
ontsteken.
remarry [riniari] weer trouwen, herrelive [riliv] vt opnieuw door-, beleven; trouwen.
vi herleveii, weer opleven.
Rembrandtesque [rembratitesk] Reinreluct [rilDIct] weerstreven, zich kan- brandtiek.
+en tegen; (at, against, to).
remediable [rinfidiabl] herstelbaar, te
aluctance [rilvIctans] reluctancy, herstellen, enz.
tegenkanting; weerzin, tegenzin; with remedial [rfiniclial] helend, genezend,
ook: schoorvoetend.
herstellend; cv measures, ook:
lapeluctant [rilvIctant] weerstrevend, oniniddelen ; it did not prove cv, het
inaakte de zaak niet beter.
willig; be (feel) c%0 to..., niet gaarne.. ,
slechts noode...; give (%) assistance, remediless
onherstelbaar,
yield a N., consent, slechts !mode.
ongeneeslijlc.
reluctantly ErlIvktantlij met tegenzin, remedy [renidi] sb (genees)iniddel, reschoorvoetend, 'mode.
inedie,hulpiniddel,lierstel ; reclitsiniddel,
relume
relumine
verhaal; there is no
ook: er is niets
weer verlichten, weer ontsteken.
aan te doen ; have one's c, against,
rely [rilai] iii: cv on (upon), zich ver- verhaal liebben op; beyond (past) cod,
Iaten, vertrouwen, steunen op; lie canongeneeslijk, onherstelbaar 2 ; vt verlielnot be relied upon, ook : men kali pen, herstellen ; g,enezen.
iiiet op hem rekenen, niet op hem aan. remember [rime:111)a] v(t) zich herinremain [riniein] vi blijven ; (aan with)
neren of te binnen brengen, denken
verblijven; biijven bestaan; resten, averaan, gedenlcen; bedenken, een fooitje
blijven, (er op)overschieten; cv behind,
seven ; I don't (,), ik herinner het ire
achterblijven; r, on, (na)blijven, nog
niet; if Ir., well, F als ik het wel heb ; be
wat blijven; (,) to dinner, blijven eten ;
it tied, zooals nien zich herinnert ; men
worse things cued to come, zouden herinnere zich ; this shall be cued
nog volgeit ; it only r■ds ors rest against no one, dat zal later niemand
alum nog..; it (still),,s to be proved,
aangerekend worden; C it c,ed me of...,
dat noel nog bewezen worden; it :mss
het deed inij denken aan; c, me to him,
to be seen, dat staat 110g te bezien;
doe hem inijn groeten ; vr cv oneself,
it c,s with him to do it or not to tot beziuning Iconien ; ( I No me..., ik
herinner me...
do it, het staat aan hem; sb overblijfsel;
ruine; c.1s, (stoffelijk) overschot; liter- remembrance [riineinbrans] herinnenagelaten werken.
ary
ring, gelteugen ; lieugenis, aandenken,
remainder [rimeinda] (stoffelijk) overgedachtenis ; ivs , ook groeten, coin.
schot, restart, rest (v. een aftrekking);
plimenten.
onverkochte exeinplaren van een op- remembrancer [rintentbransa] temand,
lage.
die of lets dat aan lets herinnert • her•emake [riniellc] opnieuw inaken, over- innering ; notitieboekje, daglijst; City
maken, oinwerken.
Remembrancer, vertegenwoordiger
remand [rimand] viterugzenden; terug- van de City van Louden tegenover par.
roepen ; the prisoner was cued (in j lementaire commissies.
custody), de beklaagde werd naar de §remex [rimelcs], ineerv. rem iges Fre•
gevangenis teruggezonden our later weer
inid3iz] slagveer.
opnieuw verlioord te worden; the pri- remind [rimaincl] et indachtig maken,
soner was cued on bail, werd order doen denken, herinneren (aan of); that
s me, daar schiet ine lets te binnen,
borgstelling voorloopig vrijgelaten ; sb
terugzending ; terugroeping ; under c',
a propos...; sb P herinnering.
in voorarrest,
i reminder Erimaindaj herinnering.
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577

remove

Remington [remitltan] Remington (ge- (tegen against); cv with a person on
weer 8c scnrijfinachine).
(upon) a thing, hem onderhouden, het
reminiscence [reminisans] lierinnering.
noodige zeggen of de les lezen over,
reminiscent [reminisont] herinnerend, remora [remora] *taw zuigvisch,schilddoelide denken (aan of); be cv of,
vise!'.
herinneren aan.
remorse [rinicis] wroeg,ing, berouw;
reminiscential [reminisenSol] herinne( mededoogen; withoutr.yneedoogen-

rings...
loos.
'remise [rainiz] sb remise, koetshuis.
remorseful [rim2sful] berouwvol.
, remise [rimaiz]
vt jur teruggeven; remorseless [tim2slis] onbarmliartig,
afstand doen van, opgeven (v. e. aanmeedoogenloos, liarteloos.
spraak); sb teruggave, afstand.
remote [rimout] afgelegen, vet.=' verremiss [Timis] nalatig, lui,traag ; slap;
afgelegen, verwijdere ; verderaf ligbe cv in one's attendance, dikwijis geed, afgezonderd; make a ce., altoverzuinien.
sion to..., in de verte zinspelen op ;
remissible [rimisibl] vergeeflijlc; toe- acv ancestor, een voorvader nit de
geeflijk.
grijze midfield ; acv corner, een nitremission [rimiSon] afliame, afneming, hoelc; I have not the r.ist idea (F not
verslapping,verflanwing,vermindering;
the r,st), ilc lieb er niet het flanwste
(gedeeltelijke] vrijstelling of lcwijtschelidee of gees' flauw begrip van ; at no
ding, vergiffenis.
to, time, in een niet zeer verwijderde
remit [rimit] vt verzachten, verminde• toekonist; houses cv from the road,
ren, temperer, doen afnemen of ver- ver van den weg af ; considerations
flauwen ; vrijstellen van (contributie cv from the subject, in geen verbaiid
enz.), vergeven, kwijtschelden; overzenstaande net het onderwerp; live coi,
den, overgeven, overleveren ; $ over- afgezonderd leven.
jur
malcen, rewitteeren ;
terugzenden in remotely [rimoutli] ver(af), indirect ;
voorarrest ; vi afnemen, verflauwen, verco, connected with, in verwijderd verminderen,nalaten,verslappen; the fever
band staande tnet.
to,s, de koorts gaat af.
remoteness [rimoutnis] afgelegenheid,
remitinent [rimitmant] lcwijtschelding,
verheid, afstand.
vergiffeiiis; terugzending in voorarrest. remould [rimould] opnieuw gieten;
remittal [rimital] kwijtschelding; schen- opnieuw vormen, omwerken.
king; $ overmaking, realise.
remount [rimaunt] vt weer bestijgen;
remittance [rimitans]overmalcin g, overremonteeren; opnieuw monteeren; vi
gemaakt bedrag, remise ; (o. , man, van
weer te paard stijgen ; co , to the twelfth
huts geld gezonden krijgende !colonist.
century, teruggaan tot ; sb versch paard,
remittee [ritniti] hij, aan wien een reremonte; nieuwe zetting of onilijsting.
mise overgemaakt is.
remounting [rimauntit3] tel weer beremittent [rimitant] tusschenpoozend(e
stijgen enz.; X remonte.
koorts).
removable Friinavabl] aj afueembaar,
remitter [rimita] iemand, die vergeeft , weg te nemen, verplaatsbaar ; afzetbaar ;
Icwijtschelt enz.; afzender, overmaker
sb in : tis , afzetbare magistraten (in
van een remise, remittent.
Ierland).
remnant [remnant] overblijfsel, over- removal [rimaval] verwijdering, verschot; lap; ma., day, lappendag.
plaatsing, verlegging ; verhuizing; wegremodel [rimodal] opnieuw mocielleenettling, op-, weg,ruiming; opheffing;
ren ; vervormen, omwerken.
afzetting.

remonitize
opnieuw aan- remove [rimav] vt verplaatsen, verlegmunten; weer in omloop brengen.
gen, verzetten, verschuiven; (in een
remonstrance [rimonstrans] remonhoogere Masse) doen overgaan; verstrantie ; uiteenzetting, vertoog, verma- I wijderen, wegzenden,afdanken,afzetten

ning, terechtwijzing; protest. (den hoed of een ambtenaar), nit den
weg ruimen (ook = van ]cant tnaken),
verdrijven, wegnemen; wegmaken, nitprotesteerder.
wisschen ; overbrengen (ineubels), verremonstrate [rimonstreit] vtbetoogen,1 hnizen ; co, a boy from school, van
aanvoeren ; vi bedenlcingen opperen, I school (af)nemen; co, the cloth, (de tafel)
protesteeren, tegenwerpingen inalcen aintmen; co, mountains, bergen ver-

remonstrant [rimonstrant] aj vertoogelid, tegenwerpend; sb remonstrant;
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dez-vous, verzamelplaats, (plaats van)
zetten (van het geloof); c ■-, all suspisamenkomst; X & werfkantoor ; vi
cion, wegnemen ; boiled haddock
zich verzauielen of vereenigen, bijeen•4c1 by hashed mutton, gevolgd door ;
komett ; vt bescheiden ; - verzamelen.
c■dd from his office, ontheven van zijn
ambt; houses c■id from the roadside, rendition [randiSan] overgaaf, overgave ; uitlevering ; weergave (v. muzielcnaar achteren staand, van den weg of
sink), vertolking, wijze van voordracht.
staand ; he was c,d into the sixth
form, hij ging over naar de 6de klas ; renegade [renageid], renegado [renavi verhuizen; sb bevordering (tot hoogere geidou] renegaat, afvallige; ( deserteur.
Hasse), souls : Masse, jaar ; gang, ge- renerve [rinbv] nieuwe krachten geven,
recht (op menu); graad (v bloedverwantstater.
schap ; afstand, verwijdering; soots
renew [rinjii] vernieuvven ; weer opvatten, weer beginner over, hervatten.
verhuizing ; elections at cvs , getrapte
verkiezingen ; he did not get his r■ i renewable [rinjfiabl] verniettwbaar.
he missed his cv, tES hij ging niet renewal [rinjaal] vernieuwing.
over; three mis are as bad as a fire, renewer [rinjila] vernieuwer.
verhuizen host bedstroo.
§reniform [rinifilm] niervortnig.
removed [rimilvd] verwijderd, afge- renitent [rmaitant, renitant] weerstrelegen ; a cousin once (twice, seven
vend.
times) cv , in den 2en (3den, 8sten) rennet [renat] kaasstremsel, leb II renetgr'aacl.
(appel).
remunerable [rimjilnarabl] te beloo- rennet-bag [renat-bag] lebmaag.
nen, te vergelden.
renounce [rinauns] van jets afzien, afremunerate [rimjiinareit] (be)loonen, stand doers van ; opgeven, vaarwel zegvergoeden, vergelden.
gen, laten varen ; verloochenen, verwerremuneration [rfinjunareiSan] (gelcle- pen, verzaken ; !del bekennen (bij 't
lijke)belooning,, vergoeding, vergelding.
kaarten); vr in :cv oneself (in hearts),
remunerative [rimjanarativ] (be)loo- renonce spelen ; sb retionce(kaart).
nend, vergeldend, voordeel afwerpend. renouncement [rinaunsmant] vet. remunerativeness [rimjilnarativnis] loochening, verzaki lig.
het loonende.
renovate [renaveit] vernieuweu, resrenaissance [rineisans] herleving ; Retaureeren.
§renal [rival] trier... [naissance. renovation [renaveiSan] vernieuwing,
Renard [renal] Reintje (de vos).
restauratie.
renascence [rinasans] wedergeboorte, renovator [renaveita] vernieuwer, resherleving; Renaissance.
taurateur.
renascent [rinasant] weer opkomend, renown [rinatt] vermaarclheid, beweer oplevend, herleveud.
faamdheid, faam; beroeincilleid; of
renavigate [rinavigeit] weder bevareu(great) (..), vermaard, befaamd.
rencontre[renkonta], rencounter[ren- renowned [rinaund] vermaard, be.
kaunta] ontinoeting ; X botsing, treffaamd, beroemd.
fen, schermutseling.
gent [rent] verl. tijd en verl. deelw.
rend [rend] (vaneen)scheuren, verscheu- van rend.
ren, doer splijten of springer.
2 rent [rent] sb scheur; scheuring.
render [rends] vt geven, overgeven ; 3 rent [rent] sb huur, pacht; vt huren, in
opgeven ; teruggeven, vergelden ; weer'mar hebben; verhuren ; huur of pacht
geven, vertolken, spelen ; overzetten,
laten betalen.
vertalen; opleveren ; maken ; uitsmelten, rentable [retitabl] huurbaar, verhuurkiaren, zuiveren ; berapen (pleisteren) ;
baar, te verpachten.
co, judgment, eett oordeel nitspreken ; rental [rental] hunt., pacht(geld), pachtmd a part, een rol vertolken, spelen ; (,) pennin gen ; rentelmek.
service, een dienst (diensten) bewijzen ; rent-charge [rent-tjad3] erfcijns.
c, thanks, (zijn) dank betuigen ; cv into renter [renta] interest (eels naad); fijn
English, in tel Engelsch overzetten; renterer [rentara] mazer.
[mazer.
up, teruggeven ; uitleveren.
c
rent-free [rent-fri] pachtvrij ; live r..),
vrij waning hebben.
rendering [rendariri] het teruggeven ;
vertaling, vertolking; beraping, be- rent-roll [rent-roul] renteboelc.
pleistering ;
renunciation [ritivnsi-eiSan] ver7aking;
rendezvous [rendivu, rot3deivii]sb ren- zelfverloochening; (boedel)afstand.
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reobtain [ri.obtein] herkrijgen.
I gen; cv itself, zich herhalen ; vi & va
reopen [ri•oup'n] vt heropenen; cv the repeteeren ; repeteerend zijn (van breucase, Jur de zaaK opnieuw in behan- ken); his language will not bear
deling Heinen; cv a question, weer te wing, lant zich niet herhalen; radish
berde brengen; vi zich weer openen, cvs on me, van radijs krijg ik oprisweer openg,aan; weer beginnen (v. scho- pingen ; sb herhaling, bis; $ nabestelling;
len enz.).
p reprise;
herhalingsteeken; reprise
reordain [ri-Qdein] opnieuw wijden.
(van tooneelstuk).
reorganization [riQganaizeiSan] reor- repeatedly [ripifidli] lierhaaldelijlc, bij
ganisatie.
herhaling, herhaalde maim
reorganize [1. 1-42i.,Tanaiz] reorganiseeren. repeater [ripita] herhaler ; opzegger ;
'rep [rep] S snot.
repetitiehorloge ; periode, repetent van
" r ep [red] id afk. v. repetition.
wederkeerende break ; repeteergeweer
;, rep [rep] zie reps
of pistool ; repeteer-seintoestel.
lrepair [ripea] vi in: cv to, zich begeven repeating [ripitig] repeteerend, repenaar ; cv to the subject, op het onderteer...; cv decimal, (periode van) repewerp teruglcomen; sb C schuil-, verzamelteerende breulc ;• cv rifle,. repeteergeplaats; have cv to, zijn toevlucht nemen weer ; cv watch, repetitiehorloge.
tot; make (N., to, zich begeven naar.
repel [ripel] vt terugdrijven, terugslaan,
' repair [riped] vt herstellen 2, weer goed
afslaano, at., terugstooten, afwenden,
maken ; voldoening geven voor ; verweerstaan ; vi & va afstooten.
stellen, repareeren; sb herstelling, her- repellent [ripelant] aj terugdrijvend;
stel, reparatie; otiderhoud ; in bad
afstootend ; tegenstaand ; afdrijvend; sb
(good)
slecht (goed) onderhouden;
afdrijvend iniddel.
out of cv,slecht onderhouden, in verval; lrepent [ripant] aj A lcruipend.
under
in de reparatie, in de tnaalc. "repent [ripent] vtberouw hebben over,
repairer [ripera] hersteller, reparateur. berouwen, spijt voelen over; you shall
repair man [ripeaman] reparateur.
cv this, het zal je berouwen ; C it mds
repair shop [ripea-Sop] herstellings- me, het berouwt inij; vr: c, oneself,
werlcplaats, reparatieatelier.
het (lets) berouwen ; CI cv me, het bereparable [reparabl] herstelbaar, te rouwt mij ; vi berouw hebben ; you
herstellen enz.
shall (N., of it, het zal je berouwen, ge
reparation [repareiSan] lierstel(ling), zult het berouwen.
verstelling, reparatie; genoegdoening, repentance [ripentans] berouw.
voldoening.
repentant [ripentant] a berouw hebrepartee [repati] sb gevat antwoord; bend, berouwvol; sb berouwvolle zonquick at cv, slagvaardig; vi ( g'evatte daar, boetvaardige.
antwoorden geven.
repeople [ripip'1] weder bevollcen, oprepass [ripas] weer voorbijgaan, weder nieuw bevollcen.
oversteken, weder overtrelcken.
repercussion [ripakipSan] weerkaatrepast [ripast] maal; maaltijd.
sing, terugkaatsing; terugslag, terugrepay [ripei] vt terug,betalen, betaald werkende kracht, reactie.
zetten, vergelden, vergoeden,(be)loonen; repercussive [ripalcusiv] weericaatsend,
vi terugbetalen, vergelden.
terugkaatsend; afstootend; teruggekaatst.
repayable [ripeiab'l] terugbetaalbaar. repertoire [repatwaa] repertoire.
repayment [ripeimant] terugbetaling. repertory [repatari] repertorium, rerepeal [ripil] vt herroepen, intrekken, gister, dapper; verzameling ; repertoire.
afschaffen (een wet); sb herroeping, in- repetend [repitend,repitend]repetent;
trekking, afschaffing.
refrein.
repealable [ripilab'l] herroepelijlc, in- repetition [repitiSan] herhaling, repetigetrokken kunnende worden. tie; het opzeg,g,en, voordracht; les.
repeat [ripit] vt herhalen, overdoen ; repine [ripain] morren, nuirmureeren,
hervatten (een bezoek) ; nadoen, nazeg- klagen (over at, against).
gen, nabouwen, enz. ; repeteeren, (over) repiner [ripaina] inurmureerder, klager,
leeren; opzeggen ; oververtellen, verder
misnoegde.
vertellen; some of his utterances repiningiy
morrend, mur-

were m,ed to .., werden... overgebracht; mureerend, klagend.
replace [ripleis] terugplaatsen, -Leggett,
zetten; vervangen, in de plaats stellen

vr cv oneself, zich herhalen, in herhalingen vervallen, steeds hetzelfde zeg-
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voor, in de plaats treden van, de plaats reporter [rlimed] berichtgever, verslaggever, (kranten)reporter ; rapporteur,
vervullen van; teruggeven, vergoeden;
stenograaf.
be c,d, een vervanger vinden.
replacement [ripleistnant] vervanging. repose [ripouz] vt later rusten, (doen)
ten.
steunen
of leunen (op on); ter ruste legreplacer [ripleisa] vervanger.
replant [riplant] weer planten, verplan- gen ; tot kalinte brengen ; cv confireplenish [ripleniS] weder vullen; dence in, vertrouwen stellen in; viuitruSten, rusten; cv on, berusten op; sb
(voorraad) aanvullen.
rust, rustigheid.
replete [riplit] aj vol, overladen (met
[ripouzful]rustgevend,rustig.
reposeful
with); vt (aan)vullen.
repletion [riplifan] volheid, overlading; reposer Lripouza] F afzakkertje.
[ripozit]
neerleggen , teruglegreposit
volbloedigheid.
replevin [ripleviii] bevelschrift voor 't gen ; weer inzetten (v. e.
reposition [ripazifatt] herstelling, inopheffen van beslag.
replevy [riplevi] tegen borgstelling zetting (v. e. lid).
repository [ripozitari] bewaarplaats,
lossen.
replica [replika] tweede exemplaar (v. opslagplaats, depot.
kunstwerk), kopie; fig evenbeeld; J repossess [ripazes] vt opnieuw bezitten,
weder in bezit stellen; vr c, oneself
herlialing.
replication [replikegan] repliek (we- of, zich weer in bezit stellen van, herkrijgen.
der)aiitwoord ; kopie, navolging ; p herrepped [rept] ripsachtig (afgewerkt).
haling.
reply [riplai] vi ant woorden, hernemen; reprehend [reprihend] berispen; Cc, of,
betichten van.
repliceeren (op on, to); co, to, antwoorden op, beantwoorden; vtantwoorden;sb reprehensible [repriliensibl] berispelijk, laakbaar.
(weder)antwoord; Sc repliek; telegraph
a c,, write in m.), terngtelegrateeren, reprehension [reprihenSan] berisping,
blaatn.
terug schrijven ; what he says by way
of cv, in cv, wat Itij ten ant woord geeft ; reprehensive [repriltensiv] berispend,
there is no md, er lioeft niet op ant- laakbaar.
woord gewacht to worden; make(offer) represent [reprizent] vertegenwoordino cv, geen antwoord geven.c gen, voorstellene, afbeelden; he is not
reply-paid [riplai-peid] met betaald so clever as he is cued to be, als men
antwoord. het wet voorstelt of laat voorlcomen.
repolish [ripolif] weer opwrijven, op. representation [reprizanteiSan] vertegenwoordiging, voorstelling, opvoering
nieuw polijsten, oppoetsen.
report [rip2t] vt rapporteeren, (ver)- (v. Sink).
melden, opgeven, verslag geven van, representative [reprizentativ]aj repre.
senteerend, representatief, voorstellend,
berichten, overbrengen, rondvertellen;
it is c,ed that, het gerucht gaat dat..., vertegenwoordigend, typisch`2 ; be cv of,
sb vertegenwoorvertegenwoordigen;
naar verluidt zal...; cv progress, verdiger, representant.
slag doen van den stand van zaken ;
I'll cv you to the captain, rapport repress [ripres] onderdrukken; beteugelen, in town houden, tegeni.,raan, bemaken bij den K.; vr : co, onevah
self (to one's superior), zich melden dwingen.
rapport
uitbrengen,
repression
[ripreSan] onderdrukking,
bij zijii chef; vi
beteugeling, bed wang.
verslag geven (over on), rapporteeren;
repressive
[ripresiv] onderdrukicend,
reporterswerk doen ; zich melden (bij to);
N to the House, rapporteeren (in de beteugelend, bedwingend ; ter beteugeKamer); sb rapport, verslag, bericht;
gerucht (ook = reputatie); kraal, slag reprieve [ripriv] vt uitstellen, opschor- *
ten.
the co, goes that...,
(v.urwapen);
het gerucht gaat, dat...; the ce, of a gun reprimand [reprimand] sb (officieele)
was heard, ook : er viel een schot ; berisping , reprimande; vt berispen, een
berisping geven.
bij geruchte, van hooren zegfrom
gen ; of good coy , een goede reptitatie, ireprint [riprint] sb herdruk.
een goeden naam hebbend ; faithful '-'reprint [riprint] vt herdrukken.
through good and evil r, in , voor- reprisal [ripraizal] weersvraak, verge!.
I ding, represaille; letter of cv, kaperen tegeuspoed.
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brief; make Nr(s), repr6sailles of repre- repudiate [ripjadi-eit] verwerpen, van
zich werpen, verstooten ; verloochenett.
saillemaatregelen neuters.
reprise [ripraiz] herneming, herovering; repudiation [ripjkli-eijan] verwerping,
hervatting;
reprise ;
verstooting ; verloocliening.
jaarlijksche
aftrekking of betaling der onkosten nit repugn [ripjilri] vt weerstreven; vi tegeneen landgoed.
staan.
reproach [riproutS] vt verwijten; ry repugnance [ripDgnans] afkeer(igheid),
one with (for) something, iemand tegen-, weerzin (tegen, to, against);
iets verwijten ; vr c, oneself for a
tegenstrijdigheid.
thing, zich ergens een verwijt van repugnant [ripDgnant] weerzin webmaken ; sb verwijt, verwijting; schande ;
bend, terugstootend ; tegenstrijdig (met
(not) above
(diet) onberispelijk.
to); a course re., to him, een hem
reproachable [riproutSabl] berispelijk, tegen de borst stuitende handelwijze.
laak baar.
repulse [ripnls] vt terugstooten, tertigreproachful [riproutSful] verwijtend; drijven, -slaan ; afstaan ; sb het of-, terugschandelijk, schandalig; laakbaar.
slaan ; meet with a suffer (a)
reproachless [riproutSlis] onberispe- of-, teruggeslagen worden ; een weige•
lijk, onbesproken (v. gedrag).
rend antwoord krijgen, F nul op het
reprobate [reprabeit] aj verworpen, rekest kriret .
snood, goddeloos, verdoemci ; sb ver- repulsion [ripplSaii] at-, terug,stooting ;
atkeer, weerzin, tegenzin.
worpeling, uitgeworpene, verdoemeling;
snoodaard.
repulsive [ripplsiv] of-, terugstootend ;
weerzinwekl;end.
, reprobate
[reprabeit] vt verwerpen,
verdoemen.
repurchase [rij»)tSis] vt weder lcoopen;
reprobation [reprabeiSen] verwerping, sb seeder-, terugkoop.
verdoeming.
reputable [repjutabl] achtenswaardig,
(in)fatsoenlijk, geacht.
reproduce [ripradjils] weder voortreputatie,
brengen ; reproduceeren, namaken, reputation
[repjuteiSan]
weergeven ; voortplanten, vermenigvul(goede) imam, faam, ruep; he has the
dige ► '.
of being..., ook: hij staat te bock als...;
eeproductlon [ripradDkSan] weder- establish an evil cv , in kwaad gevoortbrenging; reproductie, copie; weerrucht komen ; I know him from
gave; voortplanting, vertnenigvuldiging.
bij gerucht.
reproof [riprtlf] sb terecht wijzing, be- repute [ripjilt] vt achten te zijn, houden
risping; F standje.
voor ; he is (odd (to be) the best...,
"reproof [riprilf] vt weer waterdicht hij wordt gehouden voor, bij staat te
waken.
boek als...; he is ill (well) r ■dcl, heeft
reprovable [riprilvabl] berispelijk.
een slechten (goeden) naam; his c.id
reproval [ripriival] zie ireproof .
father (benefactor&), zijn vernieende
reprove [riprilv] terechtwijzen, beris- vader (weldoener 8);sbreputatie, (goede)
pen, F een standje makers.
naam; by cv , bij gerucht; in bad
reprovingly [riprilvirtli] berispend, te kwader naam bekend staand ; get
verwijtend.
into
(zich) imam makers.
reps [reps] rips.
requese[rikwest] sb verzoek ; (na)vraag;
reptation [rapteiSen] het kruipen (als at the c, of, op verzoelc van ; by c•d,
een slang).
op (algemeen) verzoek ; they are in
reptile [reptil, reptail] sb kruipend dier, great
zij zijn zeer gezocht, er is
reptier, kruiper ; aj kruipend ,2, kruiperig.
veel (na)vraag Haar; come into
reptilian [reptilian] kruipend (dier).
meer en meer gevraagd worden; vt verrepublic [ripDblik] gemeenebest,repu- zoelcen (outs); you shall have what
you
ge krijgt ivat gij verlangt.
republican [ripDblikan] of republic requicken [rib wik'n] verlevendigen,
republikein.
keinsch ; sb
weder does opleven, tot nieuw Leven
rapublicanize [ripublikanaiz] tot een
wekken.
republiek tnaken ; verrepublikeinschen. requiem [rikwiam, rekwiam] requiem;
[ripvblikeiSan] verrepublication
zielmis.
menwde uitgaaf, herdruk.
requirable [rikwairabl] vereischt.
republish [ripDbliS] weer of opnieuw ' require [rikwaia] eischen, vereischen,
uitgeVen.
vorderen, verlangen ; noodig hebben;
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you will not to work any more, reseizure [risTv](weder)betnachtiging.

gij zult niet meer hoeven te werken.
resell [risel] weer of opnieuw verkoopen.
requirement [rik waiamant] eisch, vet, resemblance [rizemblans] gelijkenis,
eischte ; cvs, ook behoeften.

overeenicomst (met to).

requisite [rekwizit] afvereischt, noodig; resemble [rizemb'l] gelijken (op); ( vergelijken (met to).
sb vereischte ; (tooneel)requisiet.
requisition [rekwizijan] sb eisch, vet.- resent [rizent] kwalijk nemen, ten

k wade duiden, zich beleedigd voelen
langen ; vordering, opvordering; oproedoor, zich gepikeerd (gebelgd) toonen
ping (voor vergadering); X requisitie;
over
; wrack nemen over.
make c,s, X vorderingen of requisi.
resentful [rizentf u1] kwalijk nemend,
ties tiitschrijven ; vt X requireeren.
requital [rikwaital] vergelding, beloo- licht geraakt ; boos, gebelgd ; haatdragend ; cv pleasure, leed vermaak.
ning, betaaldzetting ; weerwraak ; in
resentment [rizentinant] boosheid, ge.
ter vergelding, uit weerwraak.
belgdheid, haat, wrok ; wraakgierigheid.
requite [rikwait] vergelden, beloonen,
reservation [rezaveiSan] reservatie;
betaald zetten.
reredos [riados] altaarscherm ; achter- voorbehoud; achterhoudendheid, terughouding; uitzondering; mental
wand van een open haard ; rugplaat (v.
geestelijk voorbehoud ; with a (some)
wapenrusting).
onder voorbehoud, onder reserve.
[risen]
wederverkoop.
resale
resalute [risaljat] opnieuw groeten; reserve [risbv] vt bewaren (voor later),
in reserve of in petto houden, aan.,
teruggroeten.
openhouden; bespreken (v. plaatsen);
rescind [risind] vernietigen, te niet
it was (not)
for him to..., het
doen (een vonnis); intrekken, afschaf.
was voor hem (niet) weggelegd om...;
fen (een wet); afsnijden.
rescission [risi3an] vernietiging, te niet cvd from the competency of..., aan
de bevoegdheid van... onttrokken ; cv to
doening 2, intrekking, afschaffing, afoneself the power (right) to..., zich
sn ijding.
rescissory [risisari] opheffend, uitrek- de macht (het recht) voorbehouden
sb reserve, voorbehoud ; gereserveerd.
icend, vernietigend.
heid, terughoudendheid, terugliouding;
rescript [riskript] rescript.
rescription [risicripSan] rescriptie, voorbehoud ; uitzondering; reservevoor•
raad ; X reserve(troepen); reservage
schriftelijk ant woord.
rescriptive [riskriptiv] afdoend, be. (bij 't icatoendruicken); limiet (prijs);
de reserve(troepen); in
the c,s,
slissend.
rescue [resicjii] vt redden, ontzetten, in reserve, in voorraad, in petto; keep
something in c, against a rainy
(gewelddadig) bevrijden; terugnemen; sb
redding, hulp, ontzet, (gewelddadige) beday, een appeltje voor den dorst be.
waren ; with all with all proper
vrijding; terugteming,; come to the
of..., ter hull) !comet'.
Dosser. c,s, met het noodige voorbehoud;
without cv, zonder eenig voorbehoud;
rescuer [residual redder, bevrijcier, versale without
tout prix.
research [risi)tf] sb (nauwkeurig) onderzoek(ing), nasporing, navorsching; reserved [rizbvd] gereserveerd, terugmake eves into, ouderzoeken, na vor- gehouden, terughoudend, onizichtig (in
woorden); placed on the c, list, 0
schen ; vt (nauwiceurig) onderzoeken,
bij de reserve ingedeeld.
nasporen.
voor wien lets geresearch work [risi)tS w61c] weten. reservee
reserveerd is.
schappelijk onderzoek, bronnenstudie.
[rizhvist]
reservist.
[riset]
weer
neerzettecc,
opnieuw
reservist
reseat
doen zitten; cv a church (theatre), reservoir [rezav wa] vergaar•, water•
bale, reservoir.
de zitplaatsen vernieuwen; c.r a pair
of trousers, een nieuw fond in een ireset [riset] vt Helen, verbergen.
broek zetten.
'reset [riset] vtopnieuw zetten ; opnieuw
resect [risekt] uitsuijden, wegnemen inzetten of monteeren.
(cell rib)
resettle [riset'l] opnieuw vestigen; op ,
nieuwkolsrz.
resection ErisetcSani weg-, uitsnijding
(v. gedeelten been).
reshape [riSeip] onivormen omwerken
'
van
reseize [risiz] weder beinachtigen, op. reshapes [rifeip'n] verl. deelw.

nieuw bezit netuen van.

reshape.
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reship [riSipi wedec inschepen, over-,
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verzetten tegen; I couldn't (%)
verschepen.
ik kon niet ualateu to vragen...; cv wet;
reside [rizaid] wonen, verblijf 'louden, tegen voclit 1<unnen ; vi weer-, tegenverblijven, resideeren; cv abroad, in
stand bieden, zich verzetten ; de ver't buitentand vertoeven ; c, in, ook :
leidiug weerstaan ; sb reservage (in de
zetelen in.
katoenververij).
residence [rezidans j woonplaats, ver- resistance [rizistans] weer-, tegenstand ;
blijf(plaats); inwoning ; (heeren)huis;
make no (.%), geed weerstand bieden,
residentle ; be in (%), resideeren; „aan"
niet verzettea; offer c•), weerstand
zijn (v. stu denten) ; take up one's cv,
bieden.
zich inetterwoon vestiges.
resister [rizista] die weerstaat of zich
residency [rezidansi] El & NI resi• verzet; passive cv, lijdelijk verzet pledentie.
geode.
resident [rezidant] aj woonachtig ; in- resistibility [rizistibiliti] weerstand,
wonend; cv bird, standvogel ; the cv
weerstaanbaariieid.
population, de vaste bevolking, de resistible [rizistibl] weerstaanbaar, to
opgezetenen ; cv in the nation, zeteweerstaan.
lend in de natie; sb vaste inwoner, be- resistless [rizistlis] on weerstaanbaar;
wooer ; (tninister-)resident,
gees weerstand biedeud.
residential [rezidenjal] vestigings...; resoluble [rezal(flub'l] oplosbaar, smeltallowance, huishuurindeniniteit.
baar.
residentiary [rezideniari] ter plaatse resolute [rezal(pilt] resoluut, (vast)beverbliplioudend (geestelijke).
raden, vast besloten; doortasteud, onresidual [rizidjudl] overgebleven (deel).
versaagd.
residuary [rizidjuari] overgebteven, resoluteness[rezal(piltnis]vastberadenoverblijvend;
legatee, universeel
held, doortastendheid, onversaagcliteid.
erfgenaani (na attrek der legatee).
resolution [rezal(j)CtSan] oplossing, outresidue [rezidjil] rest(aut), overschOt,
binding • resolutie, besluit, beslissiug,
saldo; residu.
uitspraalc; standvastigheid, vastbeslotenresiduum Erizidjilainiresidu,bezinksel; held, doortastendheid.
rest(ant), overschot.
resolutive [rezal(Dirtiv] oplossend (mid', resign [rizain] vt afstaau, overgeven, del).
overlaten; opgeveu, afstand doers van; resolvability [rizolvabiliti] oplosbaarneerleggen (een anibt); c, him to his
held.
destiny, hem aan zijn lot overlaten; resolvable [rizotvab'l] oplosbaar.
vr: c, oneself to one's fate, zich aan resolve [rizole] vt oplossent!, ontbinden
zijn lot ouderwerpen, iii zijn lot scinkbesluiten, een besluit nemen ; een besluit
ken ;
oneself to the guidance of does ['emelt ; EN, me this, antwoord
God, zich overlaten aan Gods leiding ; daar eens op ; vr: c, itself, zich oploscv
to sleep, zich aan den slaap see; the House
itself into a
overgeven ; vi & va of-, uittreden, zijn
committee, ging in comite (generaal)
ontslag neaten, bedaukeu (voor betrekover ; vi (ziA)oplossen, zich ontbinden ;
king); passer (bij het kaarten).
• een besluit netnen; sb besluit.
'resign [risain] vt opnieuw teekenen. resolvedly) rizolvid(li)] resoluut, vast.
resignation [rezigneiSan] het zich senile- beraden, vastbesloten.
ken in zijn lot, berusting, overgaaf (aan resolvedness[rizolviddis]vastberadenGods wil), g- elatenheid ; uittreden, outheid.
slag; N., of the throne,troonsafstaud; resolvent [rizolvant] oplossend (nlid•
give in (send in, tender) one's c%. ,, del).
zijn ontslag indienen.
resonance [rezanans] het resoneeren,
resigned [rizainci] gelateu.
weerklank,
resilience [reziljans] terugspringing,
resonant[rezanant] resoneerend, weerresilient [reziljant] terugspri ► genci.
klinkend; be c•) with, weerklinken
resin [rem] sb liars; vt harsen, met van.
liars bestrijken.
resonator [rezaneita] resonator.
resinous [rezinas] harsachtig, hays...
'resort [rizcat] vi in : cv to, zich be.
resiny [rezini] hars(aciit)ig.
geven naar; zijn toevluciit netnen tot ;
resist [rizist] vt weerstaan, weerstand sb samenloop, toevioed; vereenigingsbiecleu aan, instand zijn tegen; zich plaats; toevlucht, hulpiniddel; ressort;
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in lgatste ingtantie; a (%) quarters of the town, de neter,

buurten.
place of public
plaats van openof per
respecter [rispekta] in : no
bare samenkomst.
sons, iemand die handelt zonder aan•
'resort [risQt] vt opnieuw sorteeren.
!resound [rizaund] vi weerklinken, zien des persoons.
respectful [rispektful] eerbiedig.
weergalmen (van with).
resound [risaund]viopnieuw klinken ; respectfully [rispekttali] eerbiedig ;
hoogachtend, uw. dw, dr.
yours
vt opnieuw doer. klinken.
resource [risQs] hulpbron,hulpiniddel, respecting .[rispektiti] ten , aanzien van,
aangaande,
betreffende.
hulp, redmiddel, uitkomst, toevlucht ;
mss, (geld)middelen; he is full of cv, respective [rispektiv] respectief; go
to your c, places, ieder naar zijn
hij is vindingrijk, weet zich te redden •,
hij weet zich goed eigen plaats ; they contributed the
he is a man of
te redden; he is a man of no c.i, c, sums of X 3 and X 4, zij droegen
respectievelijk 3 en 4 pond bij.
(oolc:mis),zonder liefliebberijen,die met
zijn tijd geen raad weet, hij weet zich respirable [rispairabl] adembaar, in•
adembaar.
niet bezig te hotiden.
resourceful [risQsful] rijk aan (hulp)• respiration [respireiSan] ademhating,
middelen, zich goed wetende te helpen, respirator [respireita] respirator ;
mask, X gasmasker.
vindingrijk.
resourceless [risQslis] zonder (hull* respiratory [respireitari, rispairatari]
middelen, liulpeloos.
ade.
resow [risou] opnieuw zaaien, weer respire [rispaia] vi adem
merf2 ; weer op adem kotnen! 2 ; vt inzaaien.
;
uitademen.
2
aanzien,
achting,
ademen,
ademen
sb
respect [rispekt]
in alle respite [respit] sb uitstel, schorsing,
eerbied ; opzicht; in every
respijt, veradeining, verpoozing, rust
eenigermate;
opzichten ; in some
in some mis, in sonunige (enkele) op- vt uitstel verleenen, uitstellen,(op)schor.
ten, verdagen.
zichten; in c, of, ten aanzien van ; uit
het oogpunt van; $ voor; in verge- resplendence [risplendans] glans, tutster.
Hiking met; with c, to, ten opzichte
van, wat betreft ; without c, of per- resplendent [risplendant] glansrijlc,
sons, zonder aanzien des persoons; luisterrijk, schitterend (van with).
without c, to, zonder te letten op; respond [rispond] vi antwoorden (op
have a (, for, respect (eerbied) hebben to), gehoor geveic2 (aan to), reageeren
voor ; have c' to, betrekking hebben (op to); p aanspreken ; vt in : cv the
op; have no (,) to anything but, judgment of the court, de opgelegde
boete betalen ; sb responsorium, tegen.
alleen letten op ; have c, to persons,
zang.
niet zonder aanziens des persoons hatsdelets ; partijdig zijn ; hold in cv, res- respondent [rispondant] aj antwoord
gevend, besctieid doend, gehoor gevend
pecteeren; give him my c,s, doe hem
(aats to); aansprakelijk ; sb respondent ;
de groeten; pay one's rds to, zijn
gedaagde (in echtscheidingsproces); veropwachting make's, F zijn compliment
dediger van proefschrift, doctorandus,
afsteken bij; send one's,,s, iemand de
complitnenten doer, listen groeten; vt respondentia-bond [respondenSiabond] grootavontuurcontract.
respecteereno, ontziec, achten, hoog•
achten, eerbiedig,en ; betrekking hebben response [rispons] antwoord ; responop, betreffen ; r, the person, de per- sorium ; it called forth no c, in his
soon aanzien (ook: cv persons); as ' breast, het vond geeu weerklank in
oneself, zich zijn hart ; in c, to, als antwoord op :
mds, wat betreft ; v"
in overeenstemming met.
zelf respecteeren, zijn fatsoen houden
i responsibility [risponsibiliti] verantof niet te grabbel gooien.
respectability [rispektabiliti] achtens. woordelijkheid; aansprakelijkheid.
waardigheid, achtbaarheid ; fatsoen(lijk- responsible [risponsibli veriwtwoor ,
delijk, aanspraket:jk ; 3 so.icd
lucid); aanzien ; $ soliditeit (v. .firma);
eerstt,
responsions [risponjanz]
Putney ev , de notabelen van P orrespectable [rispektab'l] acht baar, ach- examen voor B. A. (te Oxtord).
tenswaardig, respectabels, (vrij) aan- responsive [risponsiv] ant woordend ;
niet op een antwoord lateude wachten,
fatsoenlijk, net; soliede ; the
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sympatitiek; Jzemalckelijlc aanspre.
Restoration, de Restauratte, het herstel
bend (v. instrument); be r, to, sym- van het koningschap
Engeland in
pathielc reageeren op, beautwoorden.
1660 door den terugbeer van Karel II.
responsory [risponsari] responsorium, restorative [ristclrativ] versterkend,
tegenzang.
herstellend (geneesmiddel)
'rest [rest] vi rusten, uitrusten (van from); !restore [ist2a] vt restatireeren, vernieu.
rustig blijven ; he could not c,
wen, herstellen; teruggeven, terugzetten
hij had gee ► rust voordat...; allow the
(op zijn plaats),inleveren; c,cI to health,
land to (N., , hraak laten Liggett ; cv on hersteld; c, to life, in 't levee terug(upon), rusten op (v. zorg, verdenking);
roepe ► .
gebaseerd zijn op, stettnen, berusten op ; "restore [ristga] vt opnieuw opbergeti,
c, with, berusten bij ; vt laten (doen)
leg,eren enz.
rusten, rust geven of verleenen ; basee- restrain [ristrein] vt terughouden, in
ren, steunen ; (God) c, his soul, de
toom houden, tegenhouden, beteugeleit,
leer hebbe zijn ziel ; vr: ", oneself,
inhouden; vr:m., oneself, zich inhouden.
uitrusten, rust ► emen; sb rusta, pausee- restrainable [ristreinab'l] terug te flouring, gauze; rustpunt, steun(tje), leggerden enz.
tje; bolt (bij 't biljarten enz.); 45Z■ kussen- restraint [ristreint] dwang, geweld,
blob ;
rustteeken ; cv be with him,
bedwang; beperking ; gereserveerciheid;
hij ruste in vrede; be at
ter ruste cv of princes, embargo ; be under,,,
zijn, in de rust zijn; rust hebben ; in
zich in hechtenis bevinden; without
rust blijven, bedaard zijn ; its ruste zijn;
cv, getteel vrij, onbeperld.
afgedaan zijn, uit de wereld zijn; set restrict [ristrikt] beperken, bepalen;
at
doell bedaren, tot zwijgen brenI any cued to..., ik moet mij bepalen
gen, ophef fen ; with lance in
met tot ; c,ed within narrow lim!ts, eng
gevelde fans; enter into one's cv , de
begrensd.
eett wige rust ingaan; go (retire) to restriction [ristrikSanl beperking, be.
zich ter ruste begeven, op stoic gage
paling, beperlcende bepaliug ; without
(v. vogels); without cv , zonder rust, cv , zonder (eenig) voorbehoud.
rusteloos; without (a) cv , uit de vrije restrictive [ristriktiv] beperkend, be.
hand (bij het schieten).
palend.
!=rest [rest] vi overblijven, overschieten, restringent [ristrind3ant] samentrek.
over zijn ; blijven ; c, assured of...,
bend (middel).
verzeicerd zijn van, zich verzekerd hon. rest room [rest-rum] rustlokaal.
den van ; c, satisfied, tevreclen zijn tresty [resti] vadsig, lui.
'net; it c•s with you to..., het slant result [rizailt] vivolgen (uit _from); ontaan u ont...; the management c,ed staan, voortvloeien, voorthomen (nit
with .., het bestuur (beheer) berustte front); uitloopeu (op in); cv to, toevalbij...; I cv your friend..., ik verblijf
len •, sb gevolg; afloop, uitslag,uitkomst,
ow vrietid.
besluit, slotsom, resultaat; without
restaurant [restaraut, oolc Fr] restau- zonder (eenig) resultaat, te vergeefs.
rant, restauratie.
resultant [riz,Dlta.nt] aj daaruit voortrestful [restful] gerust, rustig, slit; rustvloeieud, voortvloeieiid (uit from); sb
gevend, gemakkelijk.
resultante, resultaat.
rest-gown [rest-gaun] losse huisjapou. resumable [riziainabl] hernomen, herrest-harrow [rest-harou] gt, lcruipend
vat enz. kuntiende worden.
stalkruid.
resume [riziant] hernemen, weer aanresting-place [restitkpleis] rustplaats. ► emen, weer innemen, opvatte ► of aanrestitution [restitjitSau] teruggave, ver- lcnoopen ; hervatten ; herIcrijgen ; rest'.
goeding, schadeloosstelling, herstel ; cv
meeren.
of conjugal rights, herstel van huwe. resumption [rizninfan] het weder oplijicsreclite:s; make (../ of, terugoeveu.
vatten of aannemen, hernetning,hervatrestive [restiv] lcoppig, weerspannig, tint; ; het tertignemen van het bezit van.
steeesch); ongeduldig, prilcbelbaar.
land of reciiten aan anderen verleetid.
restless [restlis] rusteloos, onrustig, resumptive [rizpnitiv] xveder opvatwoelig ; ongemakkelijk.
tend, resu ► neerend; iternentend, hervatrestorable [ristetrabil] hersfelbaar.
tend.
restoration [restareifan] restauratie, ( resurge [risfic13] Nveder opstaan (nit
lterstele; herste(ling, teruggave; the
de dooden).
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resurgent[risbdpnt]ajwederopstaand;
sb wederopstandeling,.
resurrect [rezarelct] (weer) opgraven;
weer oplialen, weer oprakelen.
resurrection [rezarekfan] opstanding,
verrijzing, verrijzenis.
resurrectionist [rezarelcSanist] !likendief ; opdelver.
resurrection-pie [rezarelcian-pai] F
vleeschpastei van klielcjes; 1 weekoverzicht.
', resurvey Erisr)vei] vt weder nazien,
opnieuw opmeten of opnemen.
"resurvey [risibvei] sb nieuwe bezichtiging; nieuwe opmeting of opilaine.
resuscitate [risnsiteit] vt uit den doode
doen opstaan, (weder) opwekken, (weder) in 't Leven terugroepen, doen herleven; c, a dispute, weer oprakelen ;
vi nit den doode opstaan; herleven.
resuscitation [risysiteifati] opwekking,
herleving.
ret [ret] roten, weeken (v. vlas).
retable [riteib'I] retabel: achterbouw
van het altaar.
retail [riteil] sb kleinhandel; buy cy,
in 't Hein inkoopen; sell by (at, in)
r..),
't klein verkoopen; vt in 't klein
verlcoopen ; slijten ; omstandig verhalen ;
rondvertellen, colporteeren (praatjes
enz.).
retail dealer [riteil dila] t kleinhanderetailer [riteila] laar, slijter.
retain [ritein] houden, behouden, onthouden•, (in dienst) nemen; afhuren-;
aanhoucien, tegenhouden; co, counsel,
een ad vokaat nemen; he can c, nothing
on his stomach, hij can niets inhouden.
retainer [riteina] volgeling, aanhanger,
bediende, huurling; jar retentie(recht).
retaining-fee [riteinit3-fi] (vooruitbetaald) honorarium of vast safaris van
een advolcaat.
retake [riteik] hernemen, ferugnemen;
heroveren.
retaliate [ritaljeit] vt vergelden, betaald
zetten; vi: v upon, terugwerpen op.
retaliation [ritaljeiSan] wedervergelding,
wraakneming.
retaliatory [ritaljatari] vergeldings..;
co, measures, represailles.
retard [ritad] vertragen, later stellen,
uitstellen, tegenhouden; achter(uit)zetten.
retardation [ritacleiSan] I vertrag;ng;
retardment [ritadmant] j uitstel.
retch [retS] kokhafzen.
retell [ritel] opnieuw vertelleu,oververtqllen, herhalm

retirement

retention [ritenSan] terughouding; het
in-, ophouden ; het vasthouden, vasthoudendheid; behoud; fur retentie(recht);
bewaring.
retentive [ritentiv] terughoudend, vasthoudend, behoudend; acv memory,
een sterk geheugen ; be cv of, vasthouden aan, behouden, bewaren.
reticence [retisans] achterhouding, geslotenheid,stilzwijgendheid;verzwijging,
het zwijgen.
reticent [retisant] niet erg spraakzaam;
achterhoudend, gesloten.
reticle [retik'l] Icruisdraad (in kijicer).
reticular [ritikjula] netvormig.
reticulation[ritikjuleifan] netwerk; netvormigheid.
reticule [retikjfil] reticule ; zie ook

reticle.

retiform [retifQin] netvormig.
retina [retina] netvlies.
retinitis [retinaitis] ontsteking van het
netvlies.
retinue [retinjii] gevolg, (liof)stoet ; vol.
gelingen, aanhang.
retiral [ritairal] intrekking (v. wissels
enz.); onttrekking aan de circulatie; aftreden, ontslag.
retire [ritaia] vtterugnemen,intrelcken,
(doen) terugtreicken ; pensionneeren ; vi
(zich) terugtrelcken, aftreicken, retireeren;
terugwijlcen; heengaan, zich verwijderen ; zijn ontslag nemen, aftreden; nit
de zalcen gaan, stil gaan !even; de eetzaal verlaten (om naar 't salon to gaan);
co., from the army, uit dienst gaan,
zijn pensioen nemen; co, into oneself,
teruggetrokken zijn of Leven; co , on a
pension, zijn pensioen nemen ; c, to
bed (to rest, for the night), zich ter
ruste begeven.
retired [ritaiad] teruggetrolcicen; afgezonderd, eenzaatn, stil-levend; gepensionneerd; co, allowance (pay), pensioen; a (..) butterman, een rentenierend boterboer; a c, general, een
gepensionneerd generaal; place on the
c, list, voor pensioen voordragen, pensionneeren.
retiredly [ritairidli] teruggetroicken
enz; zie retired.
retiredness [ritairidnis] teruggetrolckenheid enz.; ook afzondering, afgefegenheid.
retirement [ritaiamant] het terugireicken, aftocht ; teruggetrokkenheid, a fzondering, verwijdering, eenzaantheid; aftreden, ontslag, pensionneering; his c`

from office, zijn aftreden,

retiring
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retiring Ernalag] aj tertigtrekkend enz.;
teruggetrokken, ziclt niet op den voor-

return

retrieval [mitrival] het terugvinden enz.;
vergoeding, redding, herstel.

grond stellend; c,-allowance (pen- retrieve [ritriv] viterugvincien, herwinsion), pensioen ; mirootn, retirade, W.C. nen, redden (uit from); terugbekomen ;
iretort [rit2t] sb kroinhals, kolfflesch, weer goedmaken, herstellen, apporteeretort; vt in het retort zuiveren.
ren; cv the battle, den slag herwin!retort [ritQt] vt ombuigen; weericaat- nen ; fig de situatie redden; vr in : we
se0; keeren tegen (v. argumenten);
may cv ourselves yet, de zaak is nog
vinnig antwoorden ; cv an argument
uiet reddeloos verloren.
against the user of it, den tegen- retriever [ritriva] apporteerende bond.
stander met zijn eigeu argumenten be- retroaction [ritron-akfaii] terugwer-

strijden ; vi het argument tegen den
tegenstander keeren; vinnig antwoorden.
retortion [rit2Saii] bestrijding net de
argumenten van den tegenstander, het
net gelijke taunt betalen.
retouch EritutS] vt weer aanraken; retoucheerent2, op-, bijwerken ; sb retouche,
op-, bijwerking.
retrace [ritreis] weer overhaleu of
overtrekken; (weer) nagaan, naspeuren ;
volgen; cv one's steps (one's way),
op zijn schrede ► teruglceeren, teruggaan.
retract [ritrakt] intrekken,terugtreicken,
herroepen.

retractation[ritralcteiSan], retraction
[ritralcSan] terugneming (v. bewering);
intrekking, herroeping.

retractor [ritrakta] terugtreicicend ver-

band (bij operaties); terugtrekkende
spier.

retreat [ritrit] vi terugtrekken, (teen).

wijken, zich terugtrekken; vt terugzetten (bij het schaken); sb terugtocht, attont; aftochtsein; terugtreding, het zich
terugtrekken (uit het openbaar Leven);
X taptoe ; RK retraite; afzondering,
wijkplaats, schuilplaats,rustoord; asyl;
beat a md, X aftrekken ; den aftocht
blazes (fig); hold a cv, retraite !louden ;
make good one's cv , weten to outkomen; sound a (the) cv , X den aftocht blazes (slaan); they are in full
ze zijn in vollen aftocht.
retrench [ritreni] vt weg-, afsuijden,
besnoeien, in-, beperken ; X verschansen ; vi zich beperken, zich inkrimpen,
bezuinigen.
retrenchment [ritrenSinent] weg-, afsnijding, besnoeiing 2, in-, beperking;
X verschansing; cv (of expenses),
bezniniging.
retribution [retribjuSan] vergeldingr,
belooning.
retributive [ritribjutiv] 1 vergeldend,
retributory[ritribjutari] J vergeldings...
retrievable [ritrivabl] terug to vinden;

weer goed to maken, herstelbanr.

king.
retroactive[ritrou-aktiv]terugwerkend.
[ritrou seS.9n] terugwijIcing ; wederafstand.
retrogradation[ritrou-gradeiSdn]teruggang, terugwijking; achteruitgang.
retrograde [ritragreid] aj achteruitgaancr, teruggaancr, achterwaartscht:
reactionnair ; in r, order, van achter
naar voren ; acv step, een stap acitternit ; sb reactionnair; vi achternitgaan`2,
teruggatn, achterwaartsgaan.
retrogress [ritrongres] terug-, achteruitgaan`2 .
retrogression [ritrou-grefan] teruggang, terugwijking, achternitganc.
retrospect [ritraspekt] terugblik.
retrospection [ritraspelcSan] het terugzien, terugblik.
retrospective [ritraspektiv] terugziend;
terugwerkend ; coi view, terugblik.
return [rittin] vi terugkomen, wederkeeren; terugkeeren ; antwoorden; ti
home, weer naar huts gaan; c, to the
subject, op het ouderwerp (de zaaic)
terugkornen; v't teruggeven, terugzenzenden, weer inleveren, weerleggen,
terugzetten ; terugbetalen, betaaldzetten,
vergelden ; beantwoorden; officieel op.
geven; afvaardigen (vertegenwoordi.
gers); cv an account, relcenschap af-`
leggen; cv an answer, antwoord geven, antwoorden ; cv a ball, terugslaan
(bij tennis); cv evil for evil, 1c waad
net kwaad vergelden ; cv like for like,
met gelijke must betalen; cv one's
hatred (love), beantwoorden ;
members, ...leden naar het parlement
afvaardigen; cv one's partner's lead,
in dezellde kleur spelen; cv a profit,
whist afwerpen of opleveren; cv swords,
het zwaard (de sabel) weer opsteken ;
cv thanks, zijn dank betuigen, bedan'cell ; cv a verdict, zijn oordeel uitspreken ; cv a visit\ een bezoek be.
antwoorden (met een tegenbezoek); be
c,ed guilty &, opgegeven worden als
schuldig to zijn enz.; sb terugkeer,

retrocession
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reverse

terugkomst, wederkomst, thuiskotnst ; revelry [revalri] braspartij, brasserij,
terugweg, terugreis; retour ; retourbiljet ;
gezwier.
teruggave; $ restorno ; terugzending, revendicate [rivendikeit] weder op.
vergelding, belooning ; voordeel, whist; • eischen, terugeischen; aanspraak maant woord ; opgave ; verslag, bericht, ken op.
officieel rapport, statistiek enz.; afvaar- revendication
[rivendikeiSan] op-,
verkiezing. (tot lid van 't parleterugeisching; aanspraak, eisch.
ment); terugspringende hoek, zij-, in- revenge [rivend3] vt wreken; be c•icl
hock ; (.41, statistiek, cijfers ; retouron (of), zich wreken of wraak nemen
vracht ; uitschot (van tabak); bostel ;
op; cv oneself form on..., zich wreken
monthly mds,tnaandstatenonaandcijfers; over... op...; sb wraak, wraakneming
small profits and quick mds, en vlugge boozer' zin), wraakzuclit ; revanche;
omzet ; many happy c,.ds (of the day), have one's cv , revanche semen; in c..0
nog vele jaren na dezen ; have mis on for, uit wraak over.
(upon) oneself, de hand in eigen revengeful [rivend3ful] wraakgierig,
boezem steken ; as acv for, her ver-zuchti(7.
gelding van, tot dank voor ; at the cv revenger [rivend39] wreker.
of the year, bij de wisseling des jaars; revenue [revanjii] inlcomsten; the (pubby c■-, (of post), per otngaande; in cv
lic) m.), de inicomsten van den stash.
for, in ruil voor ; als vergelding voor, revenue-cruiser, m.,-cutter [revanjiivoor; on their md, bij hun terugkeer,
lcruza-, --kvta] recherchevaartuig.
enz.; als aj terug...; a (■., match, revan- revenue-officer [revanjil-Ofisa] betasche wedstrijd ; acv ticket, een retourtingambtenaar.
kaartje.
reverberant [rivbbarant] weer-, terugreturnable [ritbnabl] datterugge,geven
kaatsend ; weergalmend.
lean worden ; in to leveret' (aan to).
reverberate[riviThareit] vtweerkaatsen,
return cargo [ritbn kagou]retourvracht. terugkaatsen; vi weer-, teruggekaatst
returning-officer [ritnnit3-ofisa] presi- worden; weergalmen.
dent van het stembureau bij parlements- reverberation [riviThareifan] weer-,
verkiezing.
terugkaatsing ; het reverbereeren.
return-match [rits.)n-matf] revanche- reverberator[rivhbareita] weer-, terugpartij.
kaatser (van het geluid).
return-ticket Eritbn-tikit] retourklartje. reverberatory [rivitObaratari] aj weer-,
return-visit [ritlin-visit] tegenbezoelc. terugkaatsend ; sb reverbeeroven.
Reuben [ruban] Ruben.
revere [rivia] eeren, vereeren, eerbiedig
reunion [rijfinjan] hereeniging, vereeni- opzien tot ; eerbiedigen.
ging, bijeettkomst, reunie.
reverence [revarans]sbeerbied,ontzag;
reunite [rijunait] vt opnieuw vereeni- vereering; pieteit; hold in m.), (ver)gen, hereenigent ; vi zich hereenigen`2,
eeren; buiging ; his zijn eerweer bijeenkomen.
waarde (v. e. dominee); saving your
revaccinate [rivaksineit]revaccineeren,
( net uw verlof, als ik 't zoo limar
herinenten.
eens zeggen mag ; met permissie; vt
revalenta [revalenta] revalenta.
eerbiedi gen.
revaluation[rivaljii-eiSan]nieuweschat- reverend [revarand] aj eerwaard, eerting.
waardig ; the cv John Smith, de wetrevalue [rivaljil] opnieuw schatten.
eer waarde Heer Smith, Dominee Smith ;
reveal [1. 101] vt onthullen, openbaren, Most cv , (titel van Aartsbisschoppen);
ontdelcicen, bekend oaken, doeii zien ;
Right (titel van bisschoppen); Very
vr: cv itself, zich onthullen enz.; sb
(titel van Deans); cv utterances,
fries.
domineesuitspraken ; sb dominee ; cvs
revel [reval] vi brassen, zwieren ; gas- and right mis, dominees en bisschoppen.
treeren ; cv in, zich verkneukelen in, reverent [revarant]
genieten van, zwelgen in, zijn hart op- reverential [revarenfal] 1 eerbiedig.
halen aan ; sb braspartij, brasserij, feest- reverie [revari] mijrnering, gemijmer,
gelag, feestelijkheid.
droo ► erij; gepeins ;
reverie.
revelation [revaleiSan] openbaring, reversal [riviisal] onikeering, ommeonthulling,
keer, 'centering; jar herroeping, verniereveller [reval] brasser, zwierbol, pret- tiging, cassatie (v. e. vonnis).
maker.
teverse [rivhs] aj omgelceerd, tegen-

reversely
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revolve

gesteld ; (N./ current, fr tegenstroom ; N; revision [rivipn] herziening, revisie,
fire, X vunr in den rug ; (../ side, keen.
correctie.
zijde; sb het omgekeerde, tegengestelde, revisit [rivizit] weer, opnieuw bezoeken.
tegendeel ; keerzijde; tegenslag, tegen- revisory [rivaizari] revisie...
spoed; nederlaag ; vt het onderste boven revival [rivaival] herleving, wederopkeeren,oinkeeren ; omwerpen, otngooien
leving ; herstel(ling); (godsciienstig) re(v. machine), omzetten ; nietig verkiaren,
veil ; reprise (v. tooneelstuk); the. Reintrekken (een vonnis); c , arms, X het vival of learning, de Renaissance;
geweer met de !colt naar boven keeren; c, meeting, godsdienstige bijeenkoinst
one's policy, van politiek veran- tot geestelijke opwekking.
deren, een heel andere politiek gaan revivalist [rivaivalist] man van 't reveil.
volgen ; it is reversing the order o' revive [rivaiv] vi herleveic2 ; weer opthings, F dat is de verlceerde wereld. !even, weer bekomen ; weer aanwakkereversely [rivfisli] omgekeerd, van den ren ; vt doen herleven ; weer opwekken,
anderen kant (beschouwd).
weer doen opleven, aanwakkeren; verreversible [rivhsibl] omgekeerd enz. levendigen ; oprakelen, opkleuren, opkunnende worden.
halen; r, old differences, oude koeien
reversion [rivb.can] terugvalling (v. e. uit de sloot halen.
erfgoed); recht van opvolging ; ata- reviver [rivaiva] opwelcker (tot nieuw
vistne.
!even); F hartsterking, opweickertje.
reversionary ErivtiSanarii terugkeerend, revivification ErivivifikeiSani weder•vallend; atavistisch.
opleving, wederopwekking.
revert [rivtit] vi onikeeren, terugwen• revivify [rivivifai] weer levend waken,
den; herbeiceeren; viterugtreden, terugverievendigen, weer doen oplevtn, tot
vane'', -homers (op to).
nieuw !even wekken.
revertible [rivatib'l] terugvalleud.
reviviscence [revivisans]
wederoprevet [rivet] bekleeden, bemantelen.
'eying, herleving.
revetment [rivetmant] bekleeding(s- revocable [revakab'I] herroepelijk.
unitir), bemanteling (vesting werk).
revocation [revakeiSan] lierroeping.
revictual [rivit'l] opnieuw provian• revoke [rivouk] vt herroepen; intrekdecree.
ken, afzweren ; vi niet belcennen (bij 't
review [fivjil] sb herziening ; overzicht ;
kaarten), verzaken, renonceeren ; sb reX wapenschouwing, parade ; 't nazien, nonce; beyond md,
onherroepelijk.
inspectie, recensie, boelcbeoordeeling; revolt [rivoult, rivolt] vi oproerig worrevue, maandschrift ; pass in rv, X
den, opstand ;oaken, opstaan, in opstand
parade later waken ; fig de revue later ralcen of komen (tegen against,at,from);
passeeren ; the period under (N.), bet
vt in opstand doen komen, in opstand
bier beschouwde tijdperk ; vt overzien;
brengen ; the meal revolted him,
de revue laten passeeren ; terugzien op, stond hem tegen, deed hem walgen ; s5
in oogenschouw nemen, beschouwen, be- oproer, opstand'; rise in
opstaan.
oordeelen, recenseeren ; X later' para. revolted [rivoultid] oproerig.
deeren.
revolter [rivoulta] oproerling, opstan.
reviewer [rivjaa] beschouwer, bock- deling.
.beoordeelaar, recensent.
revolting [rivoultit3] oproerig- ; weer.
review-ground [rivja-graund] X para. zinwekkend, sluitend,
de(plaats), paradeveld.
revolution [reval(j)fiSdn] omloop, kring,
review-order [rivja-cda] X orde van loop ; ornwenteling'2, revolutie.
parade.
revolutionary [reval(j)ilSanari] aj & sb
revile [rivail] smaden, beschimpen,(uit). revolutionnair.
schelden.
revolutionist [revalWilianist] revolt'.
revilement [rivailmant] smaad, ge- tionnair, omwentelingsgezifide.
schimp, beschimping.
revolutionize [reval(j)iiSanaiz] een owreviler [Hyena] sniader, beschimper, wenteling bewerken, een ommekeer
schelder.
teweegbrengen in ; omverwerpen (ee ►
revisal [rivaizal] herziening, revisie.
regeering).
• revise [rivaiz] vt nazien, corrigeeren; revolve [rivolv] vt ornwentelen, owherzien ; revideeren ; sb herziening, herdraaien, draaien ; overdenken ; c, dark
ziene uitgave; revisie (2de proef).
schemes (in one's mind), allerlei
duistere planner in zich omdragen, met...
reviser [rivalza] herziener ; corrector.

revolver
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rondloopen; vi zicli wentelen, draaien.
revolver [rivolva] revolver; ook F
draailicht.
revolving-light [rivolvitklait] draailich t.
revolving-storm [rivolvig-storn] cycloon.

.•evolving-winds [rivolvig-windz]
dwarrelwinden.

revulsion [rivDISan] afleiding, verplaatsing van de vochten; onttrekking (van
kapitaal); ommeslag (in de gevoelens).
evulsive [rivvIsiv] afleidend, afdrijvend (nniddel).
eward [riw2d] sb belooning, verge!.
of, in
ding ; verdie ► de loon ; as a
of, ter belooning voor; vtbeloonen,
vergelden.
rewind [riwaind] opnieuw opwinden.
.- ewrite [rirait] nog eens schrijven,
overschrijven, opnieuw bewerken, wnwerken.

‘teynard [reinad] Reintje.

Reynold [renald] Reinout, Reimond.

rhabdomancy [rabdamansi] voorspelling of waterzoeken door middel van
de wichelroede.

Rhadamanthine [radantant(P)in] (als)
van Rhadamanthus, streng rechtvaardig.

Rhadamanthus [radamant(p)as] Rita-

dantanthus 2, streng rechtvaardig rechter.

Rhaetian [rif(i)ati] in: the cv Alps,

de Rhetische Alper.
Rhaeto-Romanic[ritou-roumanik]Rheto-romaan(sch).
rhapsodist [rapsadist] rhapsodist.
rhapsodize [rapsadaiz] rhapsodisch
reciteeren; cry on, rhapsodien schrijven
over, in rhapsodischen stijl schrijven over.
rhapsody [rapsadi] rhapsodie ; rommelRhea [Ha] Rhea.
[zooi.
rhea [Ha]le*. Ant 3-teenige struisvogel.
Rheims [Hinz] Rheims.
Rheimish [rimif] van Rheims.
Rhenish [reniS] aj Rijn...; sb Rijnwijn.
rhetor [rita] rhetor.
rhetoric [retarilc] rhetorical, redekunst ;
holle rhetorielc, (touter) declamatie.
rhetorical [ritorikal] rhetorisch, redekunstig.
rhetoriciart [retarifan] rhetor, leeraar
in de redekunst ; redenaar.
C rheum [rum] slijmafscheiding, snot;
verlcouditeid 11
rabarber.
rheumatic [rinnatik] aj rheumatisch;
sb lijder aan rheumatiek; cads , rheumatiek.

rheumatism [riiinatiz'ai] rhetanatistne
(vliegende jicht).

rice

C rheumy [risimi] vochtig; ldopend (v.
den netts), druipend (v. oogen).
Rhine [rain] de Rijn.
rhino [rainou] F rhinoceros II S duiten;
zie ook tank.
rhinoceros [rainosaras] rhinoceros,
netishoorndier ;,,birdoeushoornvogel.
rhinoplasty [rainouplasti] neusplastiek,
kunstmatige neusvorming.
rhinoscope [rainaskoup] neusspiegel.
rhinoscopy [rainoskapi] onderzoek met
den neusspiegel.
rhizome [raizoton]
wortelstok.
Rhodes [roudz] Rhodes.
Rhodesia [roucii3(i)a] Rhodesia (in Z.
Afri ka).
Rhodian [roudian] (bewoner) van Rhodes.
rhododendron [roudadendran] 0 rhorhomb [rom(b)] ruit: Q [dodendron.
rhombic [rombilc] ruitvormig.
rhomboid [roinboici] langwerpige ruit.
rhomboidal [romboidal] ruitvormig.
Rhone [routs] de Rhone.
rhubarb [rubai)] rabarber.
rhumb [rvin(b)] (kompas)streek.
rhyme [rains] sb rijm; rijinpje, poezie,
verzen ; without crd or reason, zonder
slot noch zin ; zonder reden.
rhymer [raiina], rhymist [raintist];
rhymster [raimsta] rijinelaar, rijiner.
rhythm [Him)] rhythmus, rhytme.
rhythmical [rilmtikal] rhytmisch.
rib [rib] sb ribo; ribbe; rib(be)stuk;
ribbel; vt ribben, van ribben voorzien,
geribd maker.
ribald [ribald] sb schooier, vuilbek; of
veil, stnerig, schuin, sclzouw.
ribaldry [ribaldri] vuile taal, vuilbek(riband [riband] zie ribbon.
[kerij.
ribband [riband] 0 sent.
ribbed [ribd] geribcl ; gegroefd.
ribber [riba] F ribbestoot.
ribbon [riban] sb lint, band, strookje;
i sent; handle the cads , de tetels in
handen hebben; in r.,s, all to (-,s, aan
flarden of flenters (gescheurci); vt met
linten versieren, bestrikken.
ribbon-man [riban-man] lid eerier Rib-

bon-Society.

Ribbon-Society [riban-sousai-iti] geheime R.K. vereeniging irr Ierland tegen
de agrarische wantoestanden.
hondsribtnalrib-grass [rib-gras]
bladige weegbree.
rib-roast [rib-roust] de ribben smerett.
ribston(e) [ribstan] F Ribstonerenet; my
P (unit!) schat, hartelap, poeleke.

rice [rais] rijst.

rice-bird

591

rice-bird [rois-VA]
rijstvogel,
rice-bunting [rats-bvntitl] NI glatik.
rice-milk [rais-milk] rijst(e)pap.

rifle
rijden; -.7 a ford, een waadbare
plaats to paard doortrekken; cv one's

horse, zijn stokpaardje berijden; cv
the water (the waves), op het water
liggen (v. e. schip); cv one down ,
oniverrijden; inhalen• cv in a horse,
aftijden;
out a gale,
' een storm afrijden, het in een storm uithouden; cv
to death, dood rijden, afjakkereii (eel'
paard); cv a principle to death,
eeuwig op een beginsel d oordraven sb
rit, rijtoertje ; rijpad (in bosch); go 'for
a c■,, een rijtoertje gaan makers, uit
rijden gaan.
rider [raida]rijder,ruiter; pikeur; passaltier (in wagers enz.); ( handelsreiziger; allonge, bijgevoegde clausule(aan
een officieel still( of document); wisIcundig vraagstuk ter toepassing ; rijder
(inuntstuk); ‘R4 diagonaalband, Olcattespoor.
ridge [ric13] sb (berg)rug; riok, vorst ;
rand ; rif ; heuvelketen, bergketen ; vt
rugged, ribbelen, rimpelen.
ridgel [rid3al] ldophengst.
ridgy [rid3i] gerugd, ribbelig; heuvelaciitig, geaccidenteerd.
ridicule [ridikjill] sb belachelijkheid,
bespotting, zotternij ; (ge)lach; bring
(cast, pour, throw) cv on, belachelijk
maketi; in mi (of), spottend (met); vt
belachelijk maken, bespotten.
ridiculous Eridikjulasl belachelijk, bespottelijk.

rich [HIS] rijkc; inaclitig (v. voedsel);
klankrijk, vol (v. de stem); cam. in (with)
minerals, rijk aan; a
idea, een
kostelijk idee; a
scene, een cubetaalbare scene; the cv , de rijke(n)
Richard [ritSad] Richard ; cv's himself
again, (naar Cibber) ik ben weer de
oude.
riches [ritflz] rijkdom.
richly [ritSli] rijk(elijk), ten voile; cv
deserved, ook : welverdiend.

richness [ritSnis] rijkdom ; rijklieid ;
machtigheid enz.

rick Erik] hoop, opper ; mijt,
rickets [rikits] Engelsche ziekte.

rickety [rilciti] rachitisch, net de Engelsche ziekte behept; waggelend, wankel, wrak, zwalc.
rickshaw [rilcSa] rilcschaw.
ricochet [rilcaSei, -Set] sb ricochetschot ;
vi ricocheeren.
rictus [riktas] mondwijdte ; grijns.
irid [rid] vt bevrijden, verlossen (van
of); c, oneself of, ook : zich ontdoen
van, zich van den hats schuiven, zich
afmaken, afkomen van.
t2 rid(ded) [rid(id)] onv. verl. t. en verl.
deelw. v. rid; ook = rode; be c•-, of,
bevrijd (af) zijn van ; get cw of zie rid

oneself of.

riddance [ridans] bevrijding, verbs.
je lcunt Item riding [raidit3] rijden, rit.; rijtoertje;
sing; he is a good

gerust het heilige kruis achterna geven;
a good c•., of bad rubbish, een goede
opruiming, dat is een opluchting, dat
lucht op !
ridden [rid'n] verl. deelw, v, ride.
'riddle [rid'1] sb raadser; vt ontraadselen, raden; vi in raadselen sprelcen.
[rid'I] sb zeef; vt ziften ; doorziften,' doorzeven, net gates doorboren.
vi rijden (in in); cv at
[raid]
ride
anchor, 0 voor anker liggen rijden;

r, double, met (zijn) tweeen op een

district.

riding-coat [raidirkkout] rijjas.
riding-crop [raidit3-krop] rijzweep,
Icarwatsje.

riding-habit [raidit3-habit] rijkleed,
arnazone.

riding-hood [raidig-Inid] rijkap; Little
Red Nd, Roodkapje.
riding-light [raidig-lait] ankertantaart4
-Licht.
riding-rhyme [raiditkraim] jambische

pentameters.
paard ; cv hard, 0 zwaar op zijn anker riding-school [raiditkskill] rijschool,
nasty (rusty), giftig wor- manege.
rijden;
den; cv and tie, beurtelings rijden en ridotto Tridotouj (dans)partij, gemas ,
loopen (van twee personen met een kerd bal.
paard); elkander (in rust en arbeid) at- rife [rain algemeen, heerschenel (van
wisselen; cv for a fall, woest rijden;
heerschen ; veel voorziekten); be
fig roeke400s doen ; cv into, aanrijden ; komen ; be cv with, wenielen van.
rJ to hounds, aan de vossenjacht Riffian [titian] bewoner van het Riff.
deelnemen; vt berijden, rijden op; af- riffraff [rifrafJ uitschot, schorretnorrie;
rijden (een land) ; laten rijden op; F
schooier, schott.
regeeren, op den kopzitten; cv a child rifle [rain] sb getrokken geweer,buks;
on one's back, op zijn rug laten the (vs, de tusetiers; vt een geweerloop
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groevels ; met de buks schieten II pfunset cv, in orde brengen ; rectificeeren;
deren, leeglialen, wegrooven.
ad recta, billijIc ; behoorlijk ; goed, wel,
rifle-barrelled [rair ► -brald] suet ge- juist ; (naar) rechts ; juist, precies;
trokken loop.
vlak, vierkant ; zeer ; C recta ; act cv,
rifle-booth [rain-1)58] schiettent.
doen zooals tel behoort, doen wat met;
rifle-club[rain-kivb] schietvereeiiiging.
do cv, rechtvaardig handelen ; rechtritle-grenade
geweervaardig zijn ; lets 'mar behooren of goed
2ranaat.
doen ; can you do the sum (,,?, kan
rifleman [rairlinan] scherpschutter ; je die sow malcen, uitkrijgen ?; he does
fuselier.
cv to..., hij doer er goed aan dat...;
rifle-pit [raii'l-pit] X kuil (v. de schiet- you have guessed cv, je hebt het goed
baan).
geradets; if I remember md, als ik het
rifler [raffia] plunderaar, roover.
wet heb ; cv and left, rechts en links,
rifle-range [rairl-reind3] X schietbaan. links en rechts; van alle ]canter; cv or
rifle-shot [raif'l-Sot] geweerschot ; a wrong, terecht of ten onrechte;
good cv, een goed schutter.
dress !, X rechts... richt u !; N about..
rift [rift] sbspleet,scheur,barst; there is turn !, X rechtsomIceert !; cv against...,
a (little) cv (with)in the lute, fig een vlak tegen... in; co, away, op staanden
knakje in de vaas der vriendscliap; oolc:
voet, dadetijk; N behind us, vlak
er loopt bij hew een streep door ; vt
achter ons ; co, here, juist bier, precies
verscheuren, splijten, klooven.
op deze plaats; cv in the middle, net
frig [rig] vt (op)tuigete2, (op)talcelen, op- in 't midden ; cv out, totaal ; a verbrengen ; cv out (up) with, optuigen
andah cv round the house, om het
tuig, takelage=t; gerei ; opmet 2 ; sb
heele Inds ; he was cv glad, hij was
tuiging ; S tuig, plunje, opschik, kostuuns.
recht blij, heel blij ; cv honourable,
t-!rig [rig] sb grail, poets ; avontuur ; (zeer eerwaardig), titel van pairs bekneep; foefje ; run a P een poets
neden den rang van markies, van de
spelen ; een avotauur hebben; I'm up
Privy Councillors enz.; know well,
.to your cv, P ik heb je in de . gaten, heel goed weten ; sbrecliterhand,-kant;
weet wel wat je its je schild voert ; vt
X rechtervIeugel; rechts; the Right,
in : mi the market, de niarkt naar zijn
de rechtsclte partij ; the (...s of the
hand zetten, de prijzen kunstwatig opcase, bet reclite van de zaak ; the cv
Riga [raiga] Riga. [drijven. of fishing, het vischrecht ; put (set)
rigadoon [rigadisin] rigaudon (dans).
to (es, in orde brengen (waken); we by
rigg, [rig] elophengst.
(,(s), van rechtswege, rechtens; eigenrigger [riga] optakelaar.
lijk ; dress by the cv , X ridging
rigging [rigid] 0 want ; optooiing, uit
'louden naar rechts ; by whatm,?, met
rusting, tuigage, tuig (oolc = plunje).
welk recut?; you are in the cv, gij
riggish [rigiS] uitgelatey, dartel; C
hebt gelijk ; gij hebt het recht aan u we
wutpsch, geil.
zijde; gij zijt in uw recht ; he had
riggle [rigl] zie wriggle.
never had a guinea in his own md,
right [rait] aj rechter; rechtsch ; rechts,
waarvati bij werkelijk eigenaar was;
gerecht, reclitvaardig, billijk; rechttnathey possess the estate in their
tig; juist, in orde ; echt, waar ; • Mr.
owncv, als eigengeerfden ; of tereclit;
Right, de ware Jozef ; he's not in on your (..), aan uw rechterhaud, rechts
his (-%, mind (head), hij is rriet wel bij van u; to the md of, aan de rechterhet hoofd; am I ?, heb ik (geen) gehand van, rechts van ; vt reclitop of
lijk ?; all m., !, in orde !, vooruit mar!,
overeind zetten ; rectificeeren, corri•
pas de quoi !; he is quite (all) cv now,
geeren. verbeteren, its orde waken of
heelensaal in orde, er hover op, op zijn
brengen ; recht doen, recht verschaf fen,
gezuak, geholpen ; he is not quite (v,
recht laten wedervaren ; cv the helm,
niet erg lekker ; he is as N as a
0 het roer widscheeps teggen ; vr
trivet (as rain), zoo frisch als een oneself, zicit recht verschaf fen ; cv ithoentje, zoo lekicer als kip; is your
self, (van zelf) weer its orde of terecht Ico•
watch c.,?, loopt uw horloge juist ?; wets; vi zich oprichten, overeind kowen.
be on the
side of forty, nog gee!' right about [rait alma] : send one
veertig zijn ; come r■-i, lit orde of terecht
to the cam, imand de laan uitsturen.
kowen ; get cv , in orde koinen ; put it right-about-face
[raft-abaut-feis]
(all) cv , het in orde oaken of brengen ; rechtsonskeert waken'', volte face waken,
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right-angled [raft-agg'Id] rechthoekig. rinderpest [rindapest] vee-, rtinderpest.
right-down [rait.dattn] zie down-right. , ring [rig] sb Hugo, kringo, circus, renrighteous [rait$as, raitjas] rechtvaar- j bath: ; kriugetje, ldielc; combinatie, kongi sie; the ,,, de bookmakersbeurs; het
dig, rechtschapen.
boksersstrijdperk, de boksers(gemeenrightful [raitful] rechtvaardig; recta.
inatig.
I schap); gentlemen of the c., beroepsright-hand [rait-hand] aan de renterwedders ; vt een ring (ringen) aandoen;
hand geplaatst; c, man, X rechter
ringer (v. boomer of varkens); aanrinneveninan; he is my c, man, mijn
gen of schijven snijden (v. appels); c ,
recliterhand; a c, screw, een rechtsche
about (in, round), (in een kring) inschroef.
sluiten; c, up, invaligen (v. vee); viin
right-handed [raft-handid] rechtsch
een ring gaan staan ; kringelen.
(tegenover alles met zijn linkerhand =ring [rig] vi luiden, klinken, weergaldoende); inet de reciiterhand toegebracht
men ; bellen; the bell c,s, de bel gaat
etiz.; rechtsch, naar rechts gedraaid.
(over), er wordt gescheld; c, again,
right-hander [rait-panda] iemand die
weerklinken (van den weeronistuit);
rechtsch is; slag of !clap met de Tech•
vt linden; c, the bell, (aan)bellen; c.,
terhand.
a coin, later klinken (out de eclitheid
rightly [raitli] rechtvaardig; juist, goed;
te oiiderzoeken); GS C, at the door, aanterecht, naar behooren.
bellen; ,, cio wn,afbellen (in den schouwright-minded [rait-maindid] recut.
burg); afbreken, sluiten; c, down the
geaard.
curtain, bellen ow het scherm te laten
rightness [raitnis] rechiheid, juistheid, zakken ; m., for the servant, de meld
gepastheid bellen; c, in, het orkest waarschuwen
right-thinking [rait-Pitikig] welden- voor de ouverture; c, in the new year,
)tend. inluiden; c-, off, afbellen (aan de teleright-whale [rait-(h)well] Noordkaper.
foon); c, out, weerklinken, luici 'din.
rigid [rid3id] stijf, stug; streng, geken; uitluiden; ,-, to prayers, linden
sti eng.
voor het gebed; c, up, het seta geven
rigidity [rid3iditi], rigidness [rid3id.
voor 't ophalen van 't scherm ; c, the
nis] stijfheid ; stugheid; (ge)strenglieid.
curtain up, bellen om het scherm op
riglet [right] zie reglet.
te haler; c, one up, iemand opbellen
rigmarole [rigmaroul] sb onzin, ge. (aan de telefoon); c, with, weerklinwauwel; islets, praatjes over alles en
ken (weergalinen) van; sb klank, genog wat; als aj onsamenhangend.
laid; gelid, het luiden; klokkenspel;
rigorism [rigariz'in] (ge)strengheid.
there is (goes) a ,,, er wordt gebeld
(aan de deur); give the bell a md,
rigorist [rigarist] persoon diestreng in
(aan)bellen; have a false m.), valsch
de leer is, zicli streng houdt aan den
regel.
klinken, niet edit klinken; have a
rigorous [rigaras] streng", hard.
right c,, zuiver of edit klinken ; three
rigour [riga] strengheid, hardheid.
cods for the hall-porter, drientaal
rig-out [rig-aut] F plunje, twig.
bellen.
rig-up [rig-vp] zie rig-out.
ring-bark [rig- bak] ringen (v. boomen).
rill [ril] beek.
ring-bone [rig-boon] ringbeen, overrillet [Hilt] beekje.
hoef.
rim [rim] sb velg (v. wiel); rand (v. kom ring-dropper [rit3-dropa] ± kwartjesenz.) ; garnituur van een bril ; vt velgen ;
winder.
omranden.
ringed [rigd] geringd; ring...
!rime [mint] sb rijm, rijp; vt met rijm ringer [riga] klokkenluider.
of rijp bedekken.
ringleader [riglida] belhantel, roervink.
ringlet [riglit] ringetje; krul(letje).
=rime [rain] sb zie,rhyme.
rimer [raima] zie reamer.
ring-streaked [rig-strikt] met kringen
geteekend.
rimose [raimous], rimous [raimas]
vol spleten of barsten.
ring-tail [rig-teil] & blauwvalk.
( rimple [rimp'1] sb /impel; vt rimpelen. ring-taw [rig- to] ootje (potje)knikkeren.
i ringworm [rigwiAn] dauwwormn.
rimy [raimi] vol rijp, berijpt.
rind [rabid] sb schors, bast, schil, korst rink [rigk] sb baan voor kunstrijders,
(v. kaas), zwoerd (v. spelt) ; vt outkunstvloer voor rolschaatsenrijders; is
schorsen.
I rolschaatsen rijden.
fl$elseli.
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tiripple [rip'l] sb vlasrepet; vt (vlas)
sinker [t-Nita] rolschaatsetirijder.
rinse [rins] vt spoelen, omspoelen ; cv repelen.
away (out), weg-, uitspoelen;cv down, rise [raiz] vi (op)rijzen, opstaan ; (over-

eind) gaan staan ; in opstand komen
doorspoelen (v. eten); sb : give it
(tegen against); opgaano, de hoogte in
spoel het eens oin.
gam), opvliegen (v. vogels),. aanbijten'2
rinser [rinsa] (om)spoeler.
(ook cv to the bait); stijgen, oploopen
rinsing [rinsig] spoelsel, spoelwater;
(v. den grond); promotie malcen ; opfig tinvaagsel.
komen, bovenkomen; opsteken (v. den
riot [raiat] s)uitgelatenheid, braspartij,
wind); zich verhef fen, uitsteken (boven
uitspatting ; oploop, relletje, opstootje ;
run (Ni, het in het wild slaan, uit den above); ontspringen (v. rivieren), voortt from); op reces gaan, uiteenspruiten
band springen ; in 't wild groeien, woegaan; c%) above mediocrity, zich boven
keren ; let one's fancy (tongue) run
het middelmatige verhelfen ; c%., above
den teugel vieren, den vrijen loop
petty jealousies, verheven zijn boven
laten; vi geweld oaken, zwieren, zwelkleingeestige jaloerschheid; cv in arms,
gen ; uitspatten; aan 't muiten slaan, opde wapenen opvatten ; cv to the occaroerig worden; oproer oaken.
sion, tegen de moeilijklieden (van zijn
riot-act [raiat-alit] oproerwet.
rioter [raiata] inuiteling, oproerling; taak) opgewassen blijken,zich voor zijn
taak berekend toonen ; vt verhoogen;
lierriemaker.
riotous [raiatas] ongebonden, bande- doen opvliegen, opjagen (v. vogels);
doen aanbijten; sb rijzing, opkoinsta,
loos, B overdadig; (op)roerig.
ri•try Eraiatril ongebondenlieid, over- oorsprong; Belling; opgang (der zon);
opiclimming, promotie; stijging (in prijs);
daad ; muiterij, oproerigheid.
verheffing, verliooging (v. prijs of sala'rip [rip] vt oprijten, openrijten, openscheuren,(los)tornen; cv off, afrijten, afris); $ hausse ; we didn't get a
stroopen (het vel van een dier); cv out, sign of a cv , kregen heelentaat Been
beet; get (take) a cv out of one,
uit-,lostornen; uitstooten; cv out one's
aan den gang maker, uit zijn slof doen
clothes, roef•roef uittrekken; cv out
an oath, uitstooten ; cv up, openrijten, schieten; erin laten loopen ; to grazer'
openschetiren; cv up old grievances, nemen; give cv to, aanleiding, geven
nude grieve!' ophalen, oude koeien uit
toi; take its cv from, ontspringen uit ;
de sloot Palen ; vi tornen, losgaan, schen.
voortspruiten uit ; be on the (,),(voortren, uit den naad gaan;• let (.0, laten
durend) stijgen (v. prijzen); in opkonist
zijn.
schieten, loslaten, afdrulcken (den trekIcer); sb torn, scheur.
risen [riz'n] verl. deelw. van rise.
`2 rip [rip] sb kralc (v. inensch, paard of riser [raiza] die opstaat ; optrede; be
zaak), knot (v. e. paard); deugniet, los.
an early cv, vroeg opstaan, matinees
bol, ook slet vischinand; old mi,oude
zijn.
snoeper.
risibility [rizibiliti] lachwekkendheid,
riparian [raiperian] ajoever...; sb strand.
belachelijklieid.
eigenaar.
risible [rizibl] belachelijk; lachzielc,
ripe [rail)] of rijp`, gerijpt ; belegen (v. goedlachsch; cv muscles, lachspieren.
wijn &), oud; cv lips, voile, frissche rising [raizig] aj (op)rijzend enz.; a me,
lippen; soon cv soon rotten, vroeg
artist, in oplcoinst zijnd ; sb het opstaan,
rijp, vroeg rot ; v(t) oppoken ; ®rijpen.
het stijgen ; het opbreken of uiteengaan
ripen [raipan] vi rijp worden, rijpen;
(v. e. vergadering); opstijging (= opvt (doen) rijpen, rijp oaken.
risping); (zons)opgang; stijging, vlucht
riposte [ripoust] sb t%enhouw, terug(in de bouwkunde); opstootje, opstand;
stoot ;
antwoord ; vi riposteeren,
opstanding (uit den dood), opwekking;
van antwoord dienen.
B zwelling, gezwel.
ripper [rips] lostorner, opensnijder, risk [risk] sb gevaar, risico ; not caring
buiksnijder (in: Jack the Ripper); tornto run cvs , gees' gevaar willendeloopen,
niesje ; S patente kerel, kraal' ; bovenste
filets willende riskeeren ; take (vs, lets
beste (v. personen en zaken).
riskeeren ; at thew of his like,00k:
net levensgevaar ; at your own cv
ripping[ripitfl op(en)rijtend, enz.; S ho.
venste beste, tijnonagnifiek,eenig,prinia.
and peril, op eigen risico • vt
, ripple [rip'1] vi t3c vt rinipelen;
wagen, op het spel zetten ; vr in: cv
peling,
oneself, zich wager.
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risker [riska] wager, %vaaglials.
op reis gaan; take to the rv , r ()over
worden.
risky [riski] gevaarlijk, gewaagd, riskatit, geriskeerd.
road-hog [roud-hog] S ‘voeste auto.
risorial [raizorial] lachwekkend, lack...;
road-metal [roud-metal] steenslag.
,■-■ muscles, lachspieren.
rite [raft] huts, kerkgebruik, pleclitig- road-roller [rotid•roula] wegwals.
heid ; plichtpleging; burial cvs, he- roadstead [roudsted]
reede, ree; i n
grafenisplechtigheid ; the nuptial
the
op de ree.
de echtelijke gemeenschap.
roadster [roudsta] op de reede voor
ritual [ritjual] aj ritueel; sb ritueel ; anker liggend schip; reispaard, rijpaard ;
rituaal.
sterk gebouwd rijwiel; ervaren reiziger.
®rivage [raivid3] oever.
road-way [rond-wei] rijweg.
ival [raival] sb mededinger, tnedemin- roam [rouni] vi (orn)zwerven; vt of-,
:.car; the cvs of my watch, Sit niiiti
doorzwerven.
kameradeti van de wacht ; aj mededin- roamer [rouma] zwerver, vagebond.
send, wedijverend, concurreerend ;ac,1 roan [roan] aj roodgrijs, bazaanklettcandidate, ook een tegencandidaat; rig; sb muskaatschimmel H bazaanleer.
vt mededitig,ren, wedijveren 'net, op zijde ! roar [rca] vibrullen, loeien, huilen, butstreven, iemands mededinger zijn. I ken, bulderen, rommelen, soul yen (v. e.
rivality [rivaliti], rivalry [raivalri], dampig paard); they c,ed (with laughrivalship [raivalfip] mededinging, ter) at his jokes, ze brulden (schaterwedijver; concurrentie ; mecleminnaarden) van het lachen om zijn grappen
schap.
(moppet)); vtbrullen, bulderen; cv down,
rive [raiv] splijten, lclooven, scheuren ; I brullend overstemmen ; cei out, nitbulc,, frotn,00lc: wegrukken van ; vi splij- deren ; sb gebrul, geloei, gehuil, gebuli:,
ten, scheuren.
gebulder ; geschater; raise acv, set
!river [raiva] sb splijter, Hoover.
the table in (SH on) acv , het gezel[riva] sb rivier, stroom 2 ; the nd, schap doen schaterlachen.
de Them's.
roarer [iea] die bruit, enz ; snuivend
riverain [rivarein] aj aan den oever
paard ; S stinkrazer ; auto.
liggend, gelegen of wonend, oever...; sb roaring [t-9dg] aj brullend, enz.; he is
oeverbevvoner.
in (%) health, in blakenden welstand ;
river-basin [riva-beisin] stroomg,ebied. they are doing a c business, they
river-craft [riva-kraft] rivierschepen.
drive a c, trade, zij doen kolossale
river-girl [riva-gbl] F Theemsmeisje, zaken, zij verdienen geld als water ; sb
aan roeisport doende jouge dame.
piepende dampigheid.
river-horse [riva-hQs] nijlpaard.
'roast [roust] vt braden 2, roost(er)en,
riverish [rivarif] voor de rivier; acv branden (v. !collie); F ongenadig voor
get up, F een sportcostuum voor de den gek !louden, plagen, in 't zonnetje
Theems. zetten, in de mating nettle!'; vibraden ;
river-side [riva-said] oever (v. de rivier). sb gebraad ; gebraden vleesch ; rule the
rivet [rivit] sb klinknagel; vt net 'clink- cv, F de la kens uitdeelen, den baasspelen.
nagels bevestigen, Minket] ; fig vastklin- "roast [roust] aj gebraden ; c, meat,
ken, kluisteren (aatt to); boeien, ketenen rosbief.
(v. de aandacht); beklinken (v. vriend. roaster [rousta] brader ; braadoven,
schap); r.ied to the spot, als aan den
koffiebrander; braad(aard)appel, braad•
grond genageld.
• varken ; F plaaggeest.
[rivjera]
de
Riviera.
Riviera
Rob [rob] F verk. van Robert.
rivulet [rivjulit] riviertje, beek.
'rob [rob] sb rob ; gelei ; stroop.
rixdollar [rilcsdola] rijksdaalder.
=2rob [rob] vt rooven, stelen, plunderen;
roach [routf] oitiso blankvoren 11 g buik bestelen, berooven; uitplunderen ;
(v. e. zeil).
one of something, iemand iets outroad [roud] weg 2, rijweg greede, ree rooven (ontstelen); zie ook Peter.
(ook (-,$); by rv, over land ; to voet; robber [roba] roover, dief.
on the cv, op weg ; be on the rv , op robbery [robari] berooving, roof, roovereis zijn; S reizen en trekken ; drunk
rij, diefstal.
or on the cv to it, dronken of op weg robe [roub] sb toga, tabberd, staatsieom het to worden ; give (one) the cv,
mantel ; (boven)kleed ; (dames)robe
iemand later voorbijgaan ; take the c■v, (doop)jurk ; Am dekblad (v. sigaar);

Robert
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galakostuutn, ambtsgewaad ; master of
the c% s, kamerheer; mistress of the
advoeerste hofdame; long
katen- of domineestoga ; c ■-, gentlemen
lieden van den tabof the (long)
baard, rechters en advokaten, heeren
van de mag,istratuur; vt(be)Icleeden,aan-,
inkleeden, in atubtsgewaad steken ; fig
[(uit)dossen.
Robert [robot] Robert.
robin [robin] lex roodborstje.
[robin-gudfalou]
robin-goodfellow
vroolijke en ondeugende kabouter.
robing-room [roubityrinn] kleedkamer
(v. gerechtshof, parlement enz.).
Robinson [robinsan] Robinson ; zie say.
roborant [robarant] versterkend (mid[del).
roburite [robjurait] roburiet.
robust [rob/1st] sterk, flink, forsch, robuust, kraclitig.
robustious [robnstias] (gewild) forsch;
robuust ; C hevig.
roc [rok] rokh (mythische vogel).
, rocambole [rokamboul] slangenloolc,
bolprei.
Rochester [rotSasta] Rochester.
rochet [rotSit] pairsmanteltje ; Q rochet :
korte albe net nauwe mouwen.
'rock [rok] sb (spin)rolcken.
[rok] sb rots, rif, klip, gesteente,
steel' ; ketelsteen ; brolc (snoepgoed); F
rotsduif; tis , F oolc: Plymouth Rock
kippen ; the Rock, 1. (de rots van)
Gibraltar; 2. rotsachtig Arable; 3. De
Rots (evangelisch yveekblacl); his determination wasca.,, rotsvast; run upon
a cv, op een klip stranden.
rock [rok] vt schommelen, been en
weer schudden, wiegen, doen schudden;
vr:
cy to sleep, in slaap wiegent2 ;
oneself, (zitten) schommelen; cv oneself with..., zich in slaap wiegen tnet.. ;
vi schommelen, wiegelen, waggelen,
wankelen.
rocic-alum [role-alam] bergaluin.
rockaway [rolcawei] Amerilcaansche
charabancs.
rock-bird [role-biA] gat papagaaiduiker.
rock-bottom [role-botain] rotsbodem,
-grond ; cv prices, allerlaagste of niterste prijzeit.
rock-bound [role-baund] door rotsen
inv,esloten.
rock-cork [role-Ic9k] bergvlas, lcurlcasbest
rock-cress [role-fires] A scheefIcelk.
rock-crystal [rok-kristal] bergkristal.
rocker [rolca] wiegster, wip; schommelstoel; hobbelpaard.

rockery [rolcari] rotswerk, rotspartij.
'rocket [rokit] sb A 1. raket; 2. damast-

bloent.
[rokit] sb vuurpij1; vt filet vuurpijlen beschieten.
rock-flint [role-flint] hoornsteen.
rockiness [rokinis] rots(achtig)heid.
rocking-chair [rokirktSea] schommelstoel.

2 rocket

rocking-horse[rokit1-119s]hobbelpaard.
rock-oil [rok-oil] steenolie, petroleum.
rock-pigeon [role-pid3an]rots-,kiipduif.
rock-salt [rok-solt] klipzout.
rock-weed [rok-wid] sargassum.
rock-work [role-w/51c] rotswerk, rotspartij.

rocky [rolci] rotsachtig, rots...; klippig,
vol klippen ;steenhard; sb the Rockies,
de Rocky Mountains.
rococo [rokoulcou] rococo(stijl).
rod [rod] roede, staf, staaf ; 413 stang;
5 1/e yard ; ook : heugelroe ; black c•,,
ceremoniemeester in het Hoogerhuis;
rule with acv of iron, met ijzeren
in pickle
vnist regeeren ;• 1 have a
u nog wat in het vat.
for you, tic lieb
rode [roud] verl. tijd en P verl. deelw.

van ride.
rodent [roudant] aj knagend ; sb knaagd i er.

Roderigo [rod(a)rigou] Rodrigo.
Rodger [rod3a] Rutger.
Rodolph [roudolf], Rodolphus [rou-

'
dolfas] Rudolf.
rodomontade [rodoumonteid] sb snoeverij, gesnoef, grootspraak ; vi snoeven,
pochen.
roe [rou] reebok ; ree, hinde II vischkuit ;
Itotn.
kuit; soft
hard
roebuck [roubv1c] reebolc.
[rougeiSati]
verzdek,
smeekrogation
days, de drie dagen
bede ; litanie;
voor Hemelvaart ; c•k, week, Hemelvaartsweek

rogatory [rogatari] in : cv commis-

sion, commissie van ouderzoek.
Roger [rod3a] Rutger ; r , de Coverley [-ctilcDvali] zekere corm van de
fanciers; (the) Jolly (,), de zwarte (zeeroovers)vlag ; stinking (,), A waterbetonie.
rogue [mug] sb schurk, schelm, fielt,
gladakker; snaalc, schalk, guit, strop;
vagebond ; S weigeraar (paard) ; uitgestooten of alleen rondzwervende olifant.
roguery [rougari] schurkenstreken,
schelmerij, snakerij, guiterij.
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schelm, kleine guit.
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rondezu

schurlcachtig, schelm• Rom Me Eroumei-ilc1 nieuw-Grielcsch.
achtig; schelnisch, snaaksch, guitig. Roman[rountan]ajRomeitischiRoomsch;
roister [roista] bulderen ; blaaskaken, c, balance, mister; sb Roulet,' ; romein
snoeven.
of gewone drukletter ; the r•-,s, ook b
roisterer [roistara] levenmaker ; wind- het Epistel atin de Romeinen.
buil, snoever.
Romance [roil:nails] aj Romaansch ; sb
Roland [rouland] Roland ; zie Rowland.
Romaansch(e tail).
*roll
sb rolo, wals; cylinder ; pijp romance [rouinfins] sb romance; rid(zwave1); stuk boter; rood broodje; het
dergedicht, verdicht verhaal, (ridder)rollen, gerol; is het slingeren (v. een
roman ; gefabel, verdichtsel ; (pour) verschip); X (trom)geroffel ; rol, lijst, rezinsel ; it had little c, about it, er
gister, rooster ; c,s,archief; master of
was weinig romantisch aan ; vi een roman
the mds, griffier ; 1 bakker ; office of schrijven, F naar wat nit zijn doim zuithe •ds, kanselarij, griffie ; be on the gen of verzinnen, met spek schieten,
ook ingeschreven zijn ; call the
leugens opdisschen.
appel houden, F rollen ; give acv , romancer [roomansa] romancier, toslingeren, een slinger !oaken; vt rotmandichter, -schrijver, schrijver van rolen (met), wentelen, op-, voort-, i nrol
;
mances ; F jok kenaar, leugenzak.
walsen ; doers . of laten rotten; X roffe- romancist [roumansist] zie romancer.
len op ; vr in : cv oneself, zich (op)rol- Romanic [roumanik] Romaansch.
len, zich wentelen (in in); vi&va rotten, Romanist
[roumanist]
Roomsclie,
zich rollen, zich wentelen ;
slingeren ;
Roomsclq,Yezinde; Romanist ; beoefenaar
zich laten (op)rollen ; cv and pitch,
van het Romeinsch recht ; become a
slingeren en stampen; G\s (...) along, c.), Roomsch worden.
voortrollen ; c, away, weg-, voortrol- Romanize [rounianaiz] vt romaniseelen ; v by, voortrollen, voorbijgaan (v.
ren, latiniseeren ; Roomsch maken ; vi
jaren); c, down, voortrollen ; (../ from
zich naar de Roomsche leer en gebruilcen
side to side, 0 slingeren ; zich wen- schikkett.
telen (in water of slijk); liggen woelett romantic [rournantik] aj romantisch,
(in bed); c, in wealth (gold), in
romanesk.
weelde baden; geld als water hebben ; romanticism [roumantisiz'in] romantwo (three)... cued into one, in een tick.
gerold ; in een persoon vereenigd ; ~v romanticist [roumantisist]romantieker.
on, voortrollen 2 ; cv out, uit-, ontrollen ; Romany [romani] Zigeunertaal ; ZiC, out verses, verzen laten rollen ; cv gernier.
over, otnrollen ; omver tollen ; c, one Oromaunt [rouniont] romance, lied,
over, ietnand doers rollen, tegen de riddergedicht.
vlakte slaan ; (../ up, oprollen 2 ; kronke- Rome [room] Romeo ; when at c,,,do
lend uitbraken (v. rook); cv up one's as
does, schik n maar Haar de geeyes, de oogen (smachten, zalvend) ten
broiken des lands; doe zooals iedereen
hemel slaan ; c' up tobacco, de boom
doet, f 's lands wijs, 's lands eer ;
wordt hoe larger hoe dikker(kinderspel).
was not built in a day, Keulen en
roll-call [roul-kol] hoofdelijk appel.
Alien zijti niet op een dag gebouwd.
roller Eroulai rot, inlctrol ; wars; val. Romeo [rowniou] Romeo.
hoed; rolstok; rolletje, zwachtel ; lange Rome scot [room shot] St. Pieterspengolf ; slingerend schip; Z s 1. scharrething.
laar ; 2. tuimelaar (duif).
Romeo [rournik] phonetische schrijf.
roller-blind [roula-blaind] rolgordijn. wijze van Sweet.
rollick [rolik] vi oats de rot zijn, fuiven, Romish [rouniiS] Roomsch.
zwieren, pret makers; dartelen ; sb lolle- romp [romp] vi stoeienonallen, dartelen;
tje, fuif.
sb stoeier, wildebras, wildzaug, wilde
rollicking [rolikig] erg vroolijk, tritge- meid ; stoeipartij, stoeierij (ook : game
laten, jolig; leuk, om to gieren, doltetjes.
of mds).
rolling-mill
plettnolen, romper [romps] soonkinderjurk„
pletterti, walswerk.
row pish [rompiS] stoeiziek.
rolling-pin [roulit3-pin] rot, rolstok.
Romulus [romjulas] Romulus.
roly-poly [rouli-pouli]opgerolde gelei- ronde [rand] rondschrift (boekdrukpodding ; F potjerol; als aj !cod en dik,
kunst).
mollig en vet.
rondeau [rondou] rondeau.
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rondel [rondel] roudeau.
rood [rod] roede : 1/4 acre 10
Are) ; ct kruis.
roof [rill] sbdalc2, gewelf,tent (v. rijtuig);
a cv of foliage, blalcerdak ; the cv (of
the mouth), lietverhemelte; vt van een
dal( of gewelf voorzien, order dale brengen (ook 'N., in, over); overwelven.
roofer Erlifai leidekker; F noginaalsbrief, nogmaalsje.
roofing [rilfig] bedaking; dakwerk, daksparren.
roofless [rilflis] zonder dale, dakloos.
rock ; afzetter, valsch
rook [ruk] sb
speler; lcasteel (in 't schaalcspel) ; vt bedriegen (bij 't spel), pluklcen, afzetten
vi roqueeren.
rookery [rulcari] roeicenvlucht; roelcennest ; roekenkolonie; broedplaats of
lcolonie van pinguins of zeehonden ; F
krottenbuurt; X S frikadellenbuurt; S
clievenherberg ; gribus, hordeel.
rookie [mid] X S rekruut.
room [rim] plaats, rnimte; kamer;
grond, reden, oorzaalc, aanleiding; the
N, sir !, ik hood u 'Het larger aan ;
give (N., to, plaats 'oaken voor; aanleiding geven out te ..; there is cv to...,
er is grond (reden, oorzaak, aanleiding)
oni te..; they like his cv better than
his company, ze zien zijri hielen Bever
dal] zijn teener], ze zien hem Bever gaan
dal] korner!.
roominess [ratiiinis] ruimheid, ruime
aanleg.
room-space [ratir-speis] bergruitnte.
roomy Erfinlij ruin' (gebouwd); wijd;
net veel 'carriers.
,.00st [rust] sb relc, roest ; (roest)stolc ;
slaapplaats; be (sit) at (,), op stoic zijir
(zitten) ; curses come home to
komen neer op het hoofd van hem die
ze uitspreekt; go to cv, op stoic gaan`2,
',mar kooi van; vi (op het roest) gaan
zitten, op stoic gaan ; neerstrijken ; den
nada doorbrengen.
rooster Eriistal; haan.
!root [rat] sb wortel®; fgrondtoon;
rep and branch,
net wortel en tak ;
go to the cv of the matter, tot den
grond (het wezen) der zaak doordringen ; it has its cv in selfishness, het
spruit voort alt zelfzucht ; strike (take)
wortel schieten ; he stood as if he
had taken cv, als aan den grond ge.
na geld ; square (v, cube (third) cv,
vierkantswortel, kubiekwortel ; vi inwortelen, wortel schieten ; geworteld
zijn (in in); vt inplanten, wortel doen

rosarium

schieten ; cv lip (out, away), ontwortelen, uitroeien.
2 root [rat] zie rout.
rootage [riltid3] het wortel staan, wortel schieten.
root-and-branch [rilt-an-branS] radikaal.
root-crop [rut-krop] wortel-, knolgewassen.
rooted [ratid] diep geworteld ; stand
cv to the spot, als aan den grond genageld staan.
rooty [rliti] vol wortels.
rope [roup] sb reel), touw,koord, lasso,
sulk ; draad (in bier enz.); a cv of
of pearls,
onions, een rist uien ; a
of sand, een
een snoer parelen ; a
band van zand ; give one plenty of cv,
alle (voldoende) vrijheici van beweging;

we give ourselves a bit of c ■isoinetimes, wij springen wel eens uit den
bocht ; the cvs, ook : de stuurtouwen;
de lijnen; know the mis,liet }clapper' van

de zweep kennel], goed op de hoogte zijii,
F van wanten weten ; put one up to
the mis, show him the c,s, op de
hoogte brengen, wegwijs maken ; be
op zijti achterste
on the high
pooten staan; het hoofd hoog dragen,
nogal hoog in zijn wapen zijn; vi draderig, lijmerig zijn, zich reklcen ; S inhouden (v. e. paard out niet te winnen
bij een wedren); vt (vast)binden, omstrikken, met een lasso vangen; risten ;
0 'Ulcer] (een zeil); cv in, afzetten (met
een touw); invangen (v. vee); bi wrenhalen (whist); bijeenverzamelen (zijn
partijgenooten enz.).
ra-band.
rope-band [roup-band]
rope-dancer [roup-clansa] koorddanser(es).
rope-ladder [roup-lada] touwladder.
rope-maker [roup-meika] touwslager,
reepmaker.
rope-walk Eroup-wok], rope-yard
[roupjad] lijnbaan
rope-yarn [roup-jan] kabelgaren.
ropiness [roupinis]draderiglieid, Onerigheid.
ropy [roupi] draderig, lijmerig.
C roquelaure [rokalQa] knoopmantel.
§roral [roral] danwig, ciauwachtig.
rorqual Er2kwalj pitgair. vinvisch.
rorty [rgti] S heerlijk, leak, fijn.
Rosa [rouza] Rosa.
Rosalind Erozalindj Rosalincle.
rosarian [rouzerian] rozenkweeker.
rosarium [rouzEriam] rosarium, rozenpark, -turn.
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599

rosary [rouzari] rozenkrans, paternoster; rosarium, rozenpark, -tuin ; (lesser)

rough

rostrated [rostreitid] gesnaveld, met

een snavel.
rostrum [rostram] snavel; sclieepsneb;
cv, rozenhoedje.
'rose [rouz] verl. tijd en P verl. deelw. spreekgestoelte, tribune (ook van den
van rise.
venduhouder).
'rose [rouz] roose; rozet; rozekleur; rosy [rouzi] rooshleurig ; blozend; rozen...; the Rosy Cross, het Rozenkruis.
rose ; sproeier (v. gieter) ; the c, of The
Hague, de roos (de belle) van den rot [rot] sb verrotting, rot(tig,)heid ; rot;
vim- (in 't bout); schapenleverziekte; S
Haag ;
of May,
witte narcis;
gather(life's),,s, 's !evens rozen garen; klets, gewauwel, onzin; it is nothing
S 't is niets dan klets; it
she has lost her natural c,s, de but dry
is perfect ce, to..., te idioot out los te
rozen op haar wangen zijii verbleekt;
hoe idioot!, wat
he is not situated upon a bed of loopen...: what
c•s, his life is no bed of r,s, hij een klets(leuterpraat)!; talk ,..,,kletsen,
leuteren; vi rotten, verrotten; S kletsen,
wandelt (slaapt) tiiet op rozen ; his path
off, wegrotten ;
is strewn with c•s, hij gaat op rozen ; wauwelen, leuteren;
no c, without a thorn, Been rozen vt doen rotten ; roten (vlas); S van streeic
brengen, in de war stnren, in dingen
zonder doornen ; aj rozenklettrig, rose ;
doen vallen ; S voor 't lapje hond en,
vt rose verven; ( doen blozen.
roseate [rouziat] vol rozen ; rozig, roos- den drake!' steken met ; P vernikkelen.
kleurig, net cozen op de wangen, blo- rota [routa] rooster, (naam)lijst.
rotary [routari] rondgaand, draaiend,
zend.
rose-bay [rouz-bei] 0 1. rhododendron; draai..., rotatie...
rotate [routeit] vi draaien; rouleeren;
2. wilgenroosje.
vt doen draaien; laten rouleeren.
rose-bud [rouz-bbd] rozelcnop.
rose-diamond [rouz-daiantand] roos- rotatioq [routeiSan](oin)draaiing,(otn)wenteling; afwisseling; wisselbouw; by
jessteen.
volgens den rooster, out de beurt.
rose-drop [rouz-drop] bonbon (met
rozengeur); oorbelletje ; I jeneverkarbon- rotator [routeita] (om)draaier ; draaispier.
rose-knot [rouz-not] rozet.
Ckeirose-mallow [rouz- ► alou]
stokroos. rotatory [routatari] (rond)draaiend,
(rond)wentelend, rotatie...; sb raderrosmarijn.
rosemary [rouzmeri]
diertje.
rose-noble [rouz-itoulfl] rozenobel
roseola [rouliala] roseola (Europeesche rote [rout] in: know (learn) by cv,
roode hood).

rose-pink [rouz-pit3k] rose.
roset [rozit] Sc peic.
roset-end [rozit-end] Sc pelcdraad.
rosette [rouzet] roset(te).
rose-rash Lrouz-raS] zie roseola.
rose-wood [rouz-wucl] rozenhout, paIissander.
Rosicrucian [rouzikrfiSan] sb Rozenkruiser; aj Rozenkruisers...
rosily [rouzili] rozenrood, blozend.
rosin [rozin] sb (viool)hars; vt harsen,
met hars bestrijken.
Rosinante [rozinanti] Rosinante, knol
(v. e. paard).
rosiness [rouzinis] rooskleurigheid,
rosakleur.
rosiny [rozini] harsachtig.
rosland [rosland] heide, drasland.
roso(g)lio [rozouljou] rosolie(wijn);
rozeribrandewijn.

Rossetti [roseti, rozeti] Rossetti.
roster [rosta] rooster, lijst.
rostra [rostra] inv. van rostrum.
rostral [rostralj snavelachtig,

(maciiinaal) van buiten.
rot-gut [rot-gut] P toezel.

Rothschild [ro(p)stSaild] Rothschild.
rotten [rot'n] verrot, rot, bedorven;
F beroerd, snert...

Rotten-Row [rot'n-rou] de clique rijweg in Hyde Park.

cotter [rota] F here! van niks, snertvent.
rotund [routund] road, bolvormig.
rotunda [routoncla] rotonde.
rotundity [routnnditi] rondheid, bol[vormigheid.
rouble [rabl] roebel.
roucou [rfikii] orleaan.
roué [rliei] losbol.
Rotten [rilan] Ronaan.
rouge [r113] a] 0 rood ; sb roode verf,

rood blanketsel; schmink; rood poetspoeder; roode (repubtikein of socialist);
vt & vi (zich) blanketten, (zich) schminken.
rough [ruf] aj ruw 2, grof'2,barsch,streng,
hard; onatgewerkt, oneffett ; onges!e.
pen, onbehouwen; onstnimig ; cv book.
kladboek ; a r•-, colt, Sli een wild yen.
len ; a rw copy, een klad(je); a
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draught, een ruwe schets, kiad, concept; at a N. estimate, ruw (globaal)
geschat; the cv quarter
s, de minne
volksbuurten, de acliterbuurten ; a Ni
remedy, een hardliandig middel; een
paardenmiddel ; cv wine, wrange wijn ;
sb ruwe kant; ruwe kerel, schooier,
boefje, schoftje ; in the cv, in het
ooals
wij zijn ; gloruwe •' en neglige,
z
baal (genoinen); the cw(s) and the
smooth(s), 's levees zoet en zuur; over
c.0 and smooth, over heg en steg ;
through cv and smooth, in voor- en
tegenspoed • vt ruw beicappen, behou►

rout

roulette [rule] roulette ; radlijn (wish.);
raadje.
roulroul [Cahill]_aft knificwartel.
Roumania [rfuneinia] Roemenie.
Roumanian [rfneinian] aj van Roeme; sb Roemenier ; het Roeineensch.
ground [round] vi & vt fluisteren.
"round [round] aj rond ; sb kring, bol ;•

on megang; routine ; rondreis, rondte;
voile laag; peletonsvuur •, sport ; rondelied; rondedans; vt rond makes, afronden, ronden, otnringen ; vi rond loopen,
rond worden, vol worden.
roundabout [roundabout] a/ °into°.
pend, een omweg vormend of makend;
well t op scherp zetten (een paard) ;
afrijden, dresseeren ; cv it, F zich er door on de zaak heendraaiend; onischrijvend;
wijdloopig; acv way, een omweg ; a
nemen
zooals
het
valt,
been slaan, het
cv woman, een (goed) gevulde vrouw;
zich allerlei ongemakken getroosten ; het
hard (te veraiitwoorden) hebben ; c•- , it sb omweg (out er te komen); omschrijving ; draaimolen ; rotonde (mantel);
out, 0 het uithouden (in een storm).
••ough-and-ready [rzif-an-redi] ruw, Am colbert ; rondgerugde leunstoel;
Crondedans.
grof, onbehouwen, vierkant ; ongegeneerd ; lichtvaardig oordeelend ; cv roundel [ratindal] medallion, schildje;
rondeau; rondedans.
methods, pasklaar gemaakte methoden.
rough-and-tumble [rpf-an-tvinbl] aj roundelay [raundalei] rondeau, rondedans.
in 't wild, door ellcaar, onordelijk, woest,
round game[raund geim](gezeischaps)ongeregeld; sb P lcloppartij.
ough-cast [rag-Vast] sb ruwe schets ; spelletje, allegaartje.
eerste ontwerp ; beraping, ruwe p leister- Round-head [raund-lied] Rondkop.
kalk ; aj plomp; vt ruw schetsen, in round-house [raund-Maus] locomotiefloods ; E,Qt gevangenis ; galjoen (=.ruwe trekken aangeven ; aansmeren, berapen.
matrozenretirade); campagne (v. schip).
rough-draw [ruf-drii] ruw schetsen,
roundish [roundiS] rondachtig.
rough-dry [rpf-drai] te drogen hanged. roundly [raundli] road, cirkel vormig ;
roughen [t-DP[1] vt ruw maken, door de ronduit, botweg, vierkant, onbewimpeld.
war maken (v. haar)•, vi ruw worden.
roundness [rauudnis] rondheid eitz.
rough-hew [rpf-hjil] ruw behouwen.
round-robin [raund-robin] stuk of perough-hewn [rvf-hjiln] ruw behouwen titie door een aantal personen geteekend
of belcapt ; fig onbesnoeid, grof, vierin een cirkel zoodat 'nen niet zien lcan
kant.
wie het eerst zijit handteekening heeft
roughly [rnfli] ruw enz. zie rough;
gezet.
ook : in het ruwe, globaal, zoowat ; cv roundsman [roundzinan] boodschapspeaking, globaal genomen.
looper, rondbrenger.
rough-music [rpf-mjfizik] sb keteltnu- 'rouse [rauz] sb drinkgelag.
ziek; vt een ketelserenade brengen.
arouse [rauz] vt (op)wekken 2, doen ontroughness [rvfnis] ruwheid enz.
walcen, (op)porren, aatiporren, F achrough-rider [rsif-raida] pikeur, afrijder ter de vodden zitten (ook cv up); opvan paarden ; X ruiter der ongeregelde
jagen ; vr: cv oneself, watcher worden ;
cavallerie.
vi ontwolcen, wakker worden 2 (ook cv
rough-shod [rpf•Sod] scherp beslagen, up); cv out, 0 rijzen, opstaan ; sb X
op scherp gezet ; ride cv over, niets en
reveille ; het rijzen.
niemand ontziend regeeren, liondsch be- rouser [rauza] opwekker, aanporder.
handelen; zich niet store aan, brutaal rousing [rauzitl] (op),velckend enz.; F
negeeren (v. verordeningen enz.).
kolossaal,donderend,doliderscii,reuzen..,
rough-stone [rpf-stoup] zie hearth- trout [rant] sb oploop; troep, wanordestone.
lijke betide; levet], lawaai; algeweene
rough-wrought [rDf-rot] grof bewerkt. vluclit; Craout, avondpartij ; put to
roulade [t- 111dd] j• roulade, loopje.
(the) cw, op de vlucht jagen ; vt op de
rol4leau Lrulou] (geld)rolletje.
vlucht jagen,

rout
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"rout [rant] vi wroeten, scharrelen ; vt sporen in de lender slaan; eel) seton
oinwroeten, omwoelen ; cv out, ► alen Rowena [rott-ina] Rowena. [zetten.
nit ; doorsnuffelen ; opsnorren, opschar- rower [lona] roeier.
'rowing [rou-itl] sb het roeien; in saopschommelen (ook c, tip).

route [rut, X rant] route, weg ; tocht, menst. roei...
reis ; X marschorder; en c, to (for), "rowing
op weg naar...

sb gelierrie, het herrieschoppen, herrie; schrobbeering.

marschoefening gaan.

betalen, leer out leer.

Rowland [rouland] Roeland; give a
oefening ; vi marschoetening houden, op c , for an Oliver, met gelijke munt

route-march [rat-matS] X sb marsch-

rove [roue] vi (oni)zwerven, zwermen; rowlock [rolak] dolklamp, roetklamp,
c, about, rondzwerven ; cv through, Roxana [rokseina] Roxatna. , [dot.
of-, doorzwerven ; vt at•, doorzwerven ; j Roxburgh(e) [roksbara] Roxburgh, stijl
sb zwerftocht; be on the c,, aan het van boeken to binden.
royal [roial] aj koninklijk`, vorstelijk`
zwerven zijn, rondzwerven.
trove [rouv] verl. tijd en yeti. deelw. v. konings...; van koninklijke ► bloede, des
konings; the c, anger, de toorn des
reeve.
konings; the c, box, de koningsloge
rover [rouva] zwerver, zwermer, vasekartouw ; the c, favour,
bond; (C naraudeur ; ( vrijbuiter, zeej cannon
de gunst des konings; the c, oak, de
sc ► uimer (ook c, of the seas); •R, v4:5(5retk waarin Karel 11 zich schuil hield na
spinner 11 a shot at C.'s, een schot in 't
wild.
den slag van Worcester ; c, road, groote
roving [rouvirl] aj (on)zwervend, rood- weg ; there is no royal r, to learntrekkend, vagaboncleerend ; c, shot,
ing, geleerdheid konit ieniand niet aanwaaien; th'e c, speech, de troonrede;
schot
't wild ; his c, spirit, zijn
zwerfzieke natuur; sh, het zwerven, zwerf- i he was in c, spirits, hij was zoo opgewekt mogelijlc, patent gestemd; we
tocht ;
het vOorspinnen; voorspinsel.
;row [Fon] sb rij, reeks; huizenrij ; straat;
had a c, time, we amuseerden o ► s
kostelijk; sb F persoon van Iconinklijken
Ant verdieping van een huis ; the Row,
l. Rotten Row (in Hyde Park); 2. Pabloede of van het vorstelijk huis; royaalformaat (v. papier); 3de talc van een
ternoster Row ; a hard c, to hoe, Ant
bovenbramzeil ;
een heele pink ; in (of) a c%), op een rij;
gewei; kroonhert ;
op (in, aan) rijen.
tkartonw ; the Royals, X le regiment
in
"row [rou] v(t) roeien; c, in the same i ► fa ► terie.
boat, in hetzelfde sc ► uitje varen ; c, royalist [roialist] aj koningsgezind;
down, inhales, bij het roeien ; sb het sb koni ► gsgezinde, royalist.
roeien ; roeitochtje; go for a c,, gam' royally [roiali] koninklijk, vorstelijk;
roeien.
' c, descended, van koninklijken bloede.
:'row [ran] sb kabaal, spektakel, herrie, royalty [roialti] koningschap; de lwninklijke familie; tantie ► e; royalties,
standje; what's the c, (eh)?, wat is
Icroonprivitegien; vorstelijke personen;
er non aati 't ha ► dje?; get into acv
cv itself, de losing zelf, Zijne Majesherrie 'angel); hold your cv p hoe je
kop dicht ; make (kick up) a c,,stand•
teit ; in the presence of cv iu tegen,

,

,

woordigheid des konings of van vorslejes (schanclaal) make ► , herrie schoppen,
P Haarlemmerdijkjes maken. lijke personen. •
rowan(-tree)[rouan(-tri)] Ts1 lijsterbes- rub [rub] vt wrijven, uitwrijven (v. de
(senboom). oogen), inwrijven (v. stneersel ),af wrijven
row-de-dow [rau.di•dau] F kabaal, her- (v. ► eubels enz.); boenen ; schuren, krassen;polijstelv, one's eyes,zich de oogen
de, lawaai.
rowdy [raudi] sb ruwe kerel, sjappie, uits,vrijven ,2 ; c•) one's hands, zich (in)
de handen wrijven (van voldoening);
herrieschopper; S „inoppen"; aj herrietv noses, den neusgroet brengen (van
achtig, lawaaierig.
wilcien); op voet van vriendschap komen
rowdy-dowdy [raticii•daudi] herriemakerig, lawaaierig.
(met tvith); (Nd shoulders with the
more fashionable people, in (intie.
rowdyish [raudi-iS] aj zie rowdy.
rowdyism [raudi-iz'm] geherrie, la- mere) aanraking '<omen met; c , one
‘vaaierige drukte, ruwlteid.
the wrong way, iemand verkeerd aanpakken en daardoor irriteeren ; vi wrijrowel [ratial] sb spoorradertje,raadje;
yen, schuren, schuiven ; G.9 c, along,
seton (soon fontanel) ; vt (een paarcl) de
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voortsukkelen, verder scharrelen ; man. rubiginous [rilbId3inas] roodbruin,
roestkleurig ; roestig.
age to m) along, er net komen;
away, of-, wegwrijven, doen uitslijten ; rubigo [rubaigou] meeldauw.
fig slijten; c%' down, afwrijveno, boe- ruble [rdbl] roebel.
nen ; zich afwrijveu ; roskammen; cv rubric [rabrik] sb rubriek, afdeeling;
in, inwrijven; c, it in, cv things in, titel ; RK rubriek : Icerkregels ; aj rood
gemerkt, rood gedrukt.
ieinand eens sets goed onder of door den
neus wrijven, er telkens weer op neer-, rubricate [rabrikeitj met rood merken;
rubriceeren, in rubrieken indeelen.
terugkomen; mi off, ry out, af wrijven,
uitwisschen ; it will mi off, het zal wel rubstone [robstoun] wrijfsteen; slijp.
slijten ; c, through the wood, zich
ruby [rabi] sbrobijti ; karbonkel,roode
gen weg batten door het bosch ;
r; S bloed.
through (the world), door het 'even puist; Heine ciruklefte
scharrelen ; c, up, opwrijven ; op wek- ruche [raj', ook Fr] ruche.
ken, opfrisschen ;
up one's French, 'ruck [roll] sb groote hoop, troep, massa.
weer ophalen ; c, up one's memory, 'ruck [rvk] vt kreuicelen, plooien; vi
kreuicelen, zich (laten) plooien; sb kreu•
iemands gehengen opfrisschen; sb het
plooi.
wrijven, wrijving ; moeilijkheid ; wederrucksack
[rDlcsak] rug,zalc.
waardigheid ; steel( onder water, veeg
(uit de pan); the cos (and worries) ructation [roliteiSan] oprisping, F boer.
of life, de onaangename wederwaar- ruction [rnkfan] herrie ; oploop, ruzie,
standje.
digheden des 'evens; e.is between him
and his father, botsingen tusschen rud [rod] roodsel ; zie ook rudd.
ruischvoorn.
hem en zijn vader ; there is the md, rudd [rod]
daar zit hem de lotoop ; give it am), rudder [rDda] roer ; who won't be
wrijf het vat op; those who play at
ruled by the m, must be ruled by
bowls must look for m ,s, wie kaatst the rock, die niet hooren wil, moet
voelen.
moet den bat verwachten.
rub-a-dub [rDbadvb] sb rombom (v. ruddle [rDd'l] roodaarde, roodsel.
trom), gerommel ; vi rombommen, rof fe- ruddy [rDdi] aj (frisch) rood, blozend;
rossig ; zie oak bloody ; vt rood maken,
len (v. trotn).
rubber [rika] wrijver, polijster; stijp- rood kleuren ; vi rood wordeu, een blos
krijgen.
Steen ; af wrijver, masseur ; wrijflap; rubber;' band (om een rijwiel, enz.); robber, rude [rind] ruw, grof, hard, streng; onin het whistspel ; cos , oolc : overschoebeschaald, boersch, onbeleefd ; lonip,
nen ; India m), caoutclionc, gomelastiek.
primitief ; be in v heal th, een robuuste
rubbish [rabic] puin, gruis; uitschot, gezondheid genieten, in blakenden wetstand zijn ; c, materials, grondstof fen ;
afval; bocht, prullenboel, prullen ;
iclets!; talk cv , onzin verkoopen, kletsen.
c, things, onbeleefdlieden, g,roflieden.
rubbishy [rDbiSi] puin...; snert..., vodde- rudely [rilciIi] inet ruwe hand; in grove
rig, lorrig, prutlig.
'Dottrel:ken; zie ook rude.
rubble [rDb'l] puin, afval (v. afbraak); rudeness [aid nis] ruwheid enz.
steensiag; natnursteen.
rudiment [rudimant] grondbeginsel,
rubble-work [rD131-wbk] metselwerk eerste begin ; rudiment ; cis , eerste bevan stukken natuursteen.
ginselen.
rubby [rubi] ruw (voor 't gevoel).
rudimental [rudimental] diem enta ir,
rubella [rube.la] Europeesche roode aanvangs...; rudimentair.
hood.
Rudyard [rndjaci] Rudyard.
rubeola [rublalo] mazeIen ; zie oolc Irtte [mu] sb
wijnruit.
rubella.
` rue [rit] vt betreuren, berouwen ; you
rubescent [rithesant] rood wordenci ;
shall md it (the day), het zal je beroodachtig.
rouwen ; viin: c' (for, upon), treuren ow.
Rubicon [rabilcan] Rubicon; cross rue-bargain [ru-bagin] rouwkoop.
(pass) the cd, den Rubicon overtrelc• rueful [allot] treurig, droevig, bedroefd.
ken, den beslissenden slap doen.
ruff [rat] sbplooi,geplooide icraag ; oud
rubicund [rabikand] rood(achtig).
icaartspel (voorlooper van whist); het
rubicundity [rilbilcuncliti] rooci(achtig)- aftroeven ..&„ kempliaan
•toa- pos ; vt
heldft ommelen, kreukelen ; (af)troeven.
rubied [rabid] robijurood.
ruffian [rDfion] sb bandiet, licit, schurk,

ruffle
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booswicht ; t roffiaan ; aj woest, schurk*achtig.
'ruffle [roil] vt frommelen, frons(el)en,
plooien, rimpelen, door de war maken;
verstoord maken verstoren; the bird
mis up its feathers,
'
zet zijn veeren op ;
it cud his temper, het bracht hem uit
zijn hunieur; vi zich fronsen,rimpelen;
lubberig hangen ; C snoeven, opsnijden ;
protiken (ook cv it); sb froiisel, rimpeling, plooi; lub (aan kleedingstuk);
Berrie, worsteling.

'ruffle [rvf'1] X sb roffel (op de gedempte trom); vt roffelen.
rufous [riifas] bruin-rood.
rug [rug] reisdeken ; (haard)kleedje.
rugged [ripgid] ruig, ruw ; oneffen,

rumple

besturen, het bewind voeren; beheerschen ; jur bepalen (dat that); md out,
uitsluiten •, r, out of court, wraken ;
c..) out of order, in strijd met de reglementen verklaren ; vi heerscheti, regeeren; cv firm (low), $ vast (laag) zijn
(van prijzen).

rule-of-thumb [rill-av-jnlm] practische
regel, de practijk.

ruler [rills] bestuurder, regeerder, heerseller ; liniaal.

ruling
aj heerschend ; his co.,
passion, zijn grootste hartstoclit; cv
pen, trekpen ; cv prices, $ marktprijzen; sb linieering; jur uitspraak.
'rum [rom] sb ruin; S „drank".
-rum [rum] ajvreemd,zonderling,raar,
gek ; a cv bird (case, customer, one),
S een rare (sijs), een (raar) type.
rumble [rDinb'l] vi rommelen; vt r,
forth (out), opdreunen; bromine!' ; sb

hobbelig; grof, lomp, hoekig; hard,
stootend, onwelluidend, krassend; Am
sterk, krachtig, robnust.
rugger [roga] F Rugby-voetbal.
rugose [rtigotis] riinpelig.
gerommel, gestommel; kattebak (v.
rugosity [rfigositi] rimpeligheid; rimrijtuig).
pel(ing).
rum-bud [rum-bud] J jeneverpuist.
ruin [ruin] sb val, ondergang, verderf, rumbustious [rvinbpstias] F luidruchvernietiging, ruine; puin, puinho.op;
tig, lawaai(er)ig.
blue r,, S sleclite jenever; cvs, ruffle, §rumen [rumen] pens: eerste maag v.
bouwval; bring to md, bring c, on,
herkauwend dier.
ruineeren; be (lie) in c,(s), in puin ruminant [rilminant]herkauwend (dier).
liggen; run to cv, zich in 't verderf ruminate [ramineit] vt herkatiwen; vi
storten, zijn ondergang te gemoet gaan;
in : cv over, overpeinzen; c% upon
vt verwoesten, vernielen, in puin doen
(on, of, about), broeden over (een
storten; ruineeren, bederven, in 't verplan &).
derf storten, te gronde richten, onge- rumination [rfitnineifan] herkauwing;
lukkig maken, ten val brengen, verleioverdenking, gepeins.
den (v. e. meisje); vi in puin vallen, te rummage [rnmid3] vt doorsnuffelen,
gronde gaan.
doorzoeken, door elkander haler ; door-

ruinate [ruineit] P ruineeren.
ruination [ruineiSan] F mine; ondergang; acv heap, een puinhoop.
ruinous [atinas] bouwvallig, vervallen;

verderfelijk.
sb regele; levensregel, orde;
liniaal, duiinstok ; bewind, bestuur, beerscliappij, regime ; jur uitspraak ; the c,s,
grondgebied bij gevangenissen, binnen
welke gegijzelden mochten woven; the
four c,s, de 4 hoofdbewerlcingen (der
rekenkunde); grammatical c,s, taalregels; tv of action, gedragslijn;
that's Wo mi why you should not...,
dat is nog geen reden voor u om niet...;
bear cv, regeeren, te kommandeeren
hebben; as a cv, in den regel; by cv,
volgens den regel; regelinatig; machinaal; in v, volgens het reglement ; out

rule

of cv, niet reglementair; under Spanish

cv, onder het Spaansch bewind; vt li-

nieeren; regeeren, heerschen (over over);

schommelen; oniroeren(v.vloeistoffen);
cv out (up), opschommelen ; vi rommelen, snuffelen (in among); rommel maken; cv for, opscharrelen ; sb rommel;
gesnuffel, doorzoeking.
rummager [rDinidp] snuffelaar.
rummage-sale [rDmid3-seil] uitverkoop, opruiming.
rummer [rums] roemer.
zie 2rum;
rummy [rumi]ajrumachtig
sb F rumdrinker; pimpelaar.
rumour [rums] sb gerucht, faam; a
(the) c, goes that...,.er loopt een geruclit dat...; vt (bij gerucht) verspreiden,
uitstrooien; it is cued that..., er loopt
een gerucht, dat...
rump [romp] stuitbeen,stuit(stuk); nthterste, achterstuk van iets; the Rump,

s

het Rompparlement (1648-53 & 1659)
rumple [rDinp'1] sb kreuk, vouvv ; vi
verkreuk(el)en, rimpelen, kreuken, von-

wen, in de war maken, verfrommelen
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rump-piece Crump•pis] lendenstuk.
rumpsteak [rvinpsteik] biefstuk.
rumpus [rompas] S 'Jerrie, heibel, ruzie,
standje.

rum-turn [rum-tnni] scullingboot (op
de Thames).
irun [rvn] vi loopens, (hard)loopen; in
omloop zijn, gangbaar, geldig zijn ; gaan
loopen, deserteeren ; rennen, hollen ;
in elkaar loopen (v. lcleuren); afloopen
(v. kaars) ; vloeien, stroomen ; smelters ;
luiden (v. e. tekst) ; c, cold (mad),
koud (gek) worden; c, low (short),
opraken; c, second, sp tweede aankomen ; c, small, Hein uitvallen; cv
strong, hoog gaan; as the phrase
zooals het heet.(men zegt); he who mds
may read, B het is zoo klaar als de
dag, een lcind can het begrijpen ; how
your tongue c,s!, wat ben je weer
aan 't doorslaan% many others also
ran, and ran well, vele anderen cieden
ooh tnee Oradell ook op, speelden ook
enz.) en deden het goed ; vt laten loopen
(v. treinen &); laten draven (een paard);
late!' gaan ((zijn vingers) over of door),
strijken; laten oploopen (v. rekeningen);
laten schieten, vieren (een touw); drijven (een zaak, machine 81) ; vervolgen,
achtervolgen, nazetten ; doorbreken (v.
bloklcade); smokkelen (v. geweren &);
c, blood, van bloed stroomen; c, a
chance of being..., tans hebben om...;
c, one's face, S op de pof koopen ;
c, a house, een huis besturen, huishouden ; c, Latin, aan Latijn doer; cv
a muck, amok 'oaken; cv a race,
deelnemen aan een wedren, racen ; cv
the show, F de baas van 't spul zijn,
cte lakens uitdeelen ; c, a theatre, exYploiteeren ; c, one close (hard), di cht
op de hielen zitten'2 ; cvcv about, rond•
ioopen ; c, across one, ieniandtoevallig
ontmoeten,tegren het lijf loopen; vafter,
naloopent2, achternaloopen, najagen ; be
much cv after, zeer gezoclit (gewild)
zijn ; cv up against one, tegen i4mand
aan loopen ; c, aground (ashore),
aan den grond raken; c, a ship
aground, op het strand zetten; c, one's
eyes along..., laten glijden fangs...;
(..) at, aan-, losstormen op; c, away,
wegloopen, F er van door gaan (met
pith); X deserteeren; don't (-■, away
with that opinion, verbeeld je dat
maar niet(te gauw); c, before, vooruitloopen, voorzijn; cv down, afloopen
uurwerk), vallen (van 't getij); cv
down the coast, varen fangs; miclowtt,

run

oniverloopen ; opsporen; uitputten (een
onderwerp) ; sp doodloopen, doodjagen ;
fig afbreken,afgeven op; 0 overzeilen ;
feel c, down, zich „op" voelen; cv
for it, F het op een loopen zetten; c,
from, ontloopen, wegvluclsten van ; c,
in the blood (family), in het bloed
(de familie) zitten; an
•
instrument
cvning in the,Queen's name, in naam
der Koningin ; c, in a thief, inrekeneu ;
c, one in for .€ 50, F er bij lappet'
voor X. 50; c, in to one, F even aanloopen bij, eens hornets oploopen; c,
into debt, schulden 'oaken ; c, into
each other, tegen elkaar optornen,
elkaar aanrijden (aanvaren) ; c, into
five editions, vijf oplagen hebben; it
(.../s into (a lot of) money, het loopt
(erg) op; it c,s into six figures, het
loopt in de 100.000; it c,s into a large
sum, het komt op heel veel geld; c,
into susperstition, tot bijgeloof vet.vallen ; I'll cv my sword into you,
ik jaag u mijn degen door het lijf ; cv
off, wegloopen; afdwaleu ; c, off a
poem, aframmelen, afratelen ; op papier
gooien ; cv on, doorloopen, -varen;
voorbijgaan ; oploopen (v. rekeningen);
(door)ratelen, doorslaan ; he (his head,
his mind) is still cursing on..., hij
heeft het (pielcert) nog altijd over...; his
every thought upon it, zijii lieele
dealers is daarop gericht ; c, out, ten
etude loopen, afloopen (v. e. termijn);
opraken (v. voorraad); lelcicen; c, out a
gun (hawser), 0 uitbreligen; cv out of
a fortune, F er door lappet' ; c, out of
provisions, door zijn voorraad beenraken ; c, oneself out, zich buiten adent
loopen ; cv over, overloopen (v. vloeistoffen); overvloeien (van with); in g,edachten nagaan ; cv over a child, overrijden; c, one's eyes over the paper,de
kraut doorloopen ; c, over these chapters, recapituleeren; c, one's fingers
over the keys, over de toetsen laten
glijden ; cv through, loopen door (v. e.
weg); doOrvloeien (v. inkt); doorloopen
(v. e. brief 8) ; cv through (with) a
fortune, F erdoor lappets ; cv one's
pen through..., doorhalen; No one
through the body, doorsteken ; it
will c, to eight pages, het zal wel
acht bladzijden beslaan (bedragen); I
don't c, to cars, zoo ver heb ik het
del gebracht dat ik autorijden kan;
they let the land c, to grass, zij
laten het land tot grasland worden; the
money won't c, to it, zoo ver relict
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running

mijn geld niet; the latest fashion
pen; als aj afgeklaard (v. boter); gem.ds to the opposite extreme, de smokkeld (v. drank).
laatste mode slaat tot het tegenoverge- runabout [rvnabaut] ajrondzwervend;
kruipplant ;
stelde uiterste over; c , to seed, versb zwerver, landlooper ;
wilderen (v. e. tuin); it won't
to F soort Iichte wagen ; lichte auto (ook
that, zoo hoog (duur) komt dat met;
c, car).
up, oploopens; opschieten, opgroeien, Q runagate [rDnageit] landlooper;
de hoogte ingaan ; krimpen; op later i vluchteting, deserteur ; renegaat.
loopen ; op-, samenstellen ; (op)hijschen runaway [rDnowei] sb vluchteling ;
(v. e. vlag); opjagen (den inzet op auctie);
deserteur, gedroste; hollend paard ; schaoptrekken (een munr), opwerpen (een
king; aj weggeloopen, op hol (zijod);
batterij), opstellen (geschut); c, up bills,
a c, knock (ring), een beldeurtje ;
op rekening koopen ; N up a tear, give c, knocks (rings), puistje vaneen scheur met olifantsstelcen dichtgen ; a c, match (marriage), hui.velijk na schaking.
naaien ; cv up against, aanbonzen
tegen, tegen het lijf loopen; optornen rundle [rvild'l] sport, rondsel.
tegen ; cy, upon, zie run on; c, with, run-down [rDn-daun] afgeloopen (van
uurwerk) ; „op (v. vermoeidheid ); sb
druipen van (bloed enz.); sb loop, aanloopplank (van het tooneel naar het
loop(je), geloop, run (bij cricket); toepublielc bij goochelvoorstelling).
loop, verloop ; ren, wedloop; loopje,
roulade ; het (hard) wegloopen ; vrije rune [rim] rune.
toegang (tot of), vrije beschikking (over ]rung [rvt3] sb sport (v. ladder).
of); vaart (bij het zeilen); uitstapje, , 'rung [rvt3] verl. deelw. & Q verl. tijd
v. ring.
toer; traject; Am beekje, stroompje ;
stroom (in zee); slag, type ; kudde (vee); runic [rabilc] runes...
kippenren; weide (Australia); waterpijp; runlet [runlit] vat, vaatje ; beeicje,
s troompje
luchtgang (in mijnen); the play had
a long
bleef lang op het programma ; runnel [run'1] beekje; goot.
the play had a N of 300 nights, runner [rvna] loopen; bode, rekeninglooper ; boodschapper; uitlooper ;
werd 300 lceer achter elkaar opgevoerd;
a cv of cards, volgkaarten ; the c, of blokkadeverbreker ; sp aangeschoten
the hills, de richting der lieuvels ; a haas alert enz.); klimboon, klimplant;
schnifIcnoop ; 0 mantel ; ( detective.
c, of ill-luck, deveine; a c, of luck,
veine; the c, of the market, bet ver- runner-bean Eruna-bin] klimboon.
loop van de markt ; the common cv runner-up [rvna-ripp] pas in de laatste
manche afvallende mededinger (bij
of men (parks &), het gewone slag ;
a c, of misfortunes, een reeks onge- schijfschieten enz.); opjager (bij verkoopin gen)
lukIcen; a c, of pipe, een lengte
loopendo, doorloo; have the c, of the place running [rnnitl]
(library), vrijen toegang hebben tot ; pend, achtereenvolgend; race...; four
a long c,of office (power), een lange times cv, viermaal achtereen ; ry acreeks van dienstjaren; have the cv of
count, rekening courant ; cv button
one's teeth, vrij verteer hebben ; have (knot). 0 schuifknoop ; (..) commena r, for one's money, wil van zijn tary, doorloopende commentaar (opon);
fight,gevecht onder het terugtrekken:
geld hebben, zijn geld niet in armoe
verteren ; there was a c, on (upon)
c, fire, X loopend vuur ; fig salvo,
the bank, de bank werd (door de hagelbui; cv foot (metre enz ), strekinleggers) bestormd teruggave);
Icende voet ; c, horse, racepaard ; ry
there is a mi on the book, veel leap, sprong met aanloopje; re, rose,
vraag naar het boek ; at acv , op een
slingerroos; c, title, kolointitel ;
loopje ; by the cv, met een vaart, loopje;
toad, stinkende pad ; sb het loopen, loop,
in the long cv, op den (langen) ren ; het drosses ; materie (van woad) ;
first cv, vOcirloop; he is not in the
duur; on the cv, op de vlucht; we
had them on the cv, zij vluchtten ; cv at all, he is fairly out of thew.
the fish were on the cv, beten; hij komt heelemaa I inlet in aanmerking
out of the common c,, niet gewoon; (voor die betrelckitq,Y), heeft heelemaai
with a cv, op een holletje, met een gees kans,heeft het glad afgelegd ; make
vaartje.
the cv, het winnen; ook den Loon aan'run [rvn] verl. deelw. van run; geloo- geven.
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schuifrunning-knot [rDnitknot]
knoop.
runt [rvnt] stomp van een boom; 1 -fooglandsch rund ; onderkruiper, krieltje;
211, Spaansche duif ; cvs, ook : kriel (v.
appelen tonz.).
rupee [rilpi] El ropij.
Rupert [rupat] Ruprecht, Robert; X S
observatieballon; c■ 's drops, glastranen.
rupture [ruptSa] sb breuk'-'; vredebreuk,
scheuring ; vt verbrelcen, (does) barsten,
does springen (v. aderen enz.); be c,d,
een breuk krijgen ; vi breken, bersten,
springen (v. aderen enz.).
rupture-wort [rDptSa-w.t3t] breulckruid.
rural [rural] landelijk ; e, dean, deken,
die een onderdeel van een
rchdeaconry onder zich heeft; cv resident,
plattelandsbewoner.
ruralist [ruralist] buitenman, plattelander;• voorstander van het buitenleven.
rurality [rtiraliti] landelijsheid.
ruralize [ristralaiz] vt landelijk maker];
vi op het land g,aan wonen.
ruridecanal [riiridekanal] van een rural

dean.

ruse [rim] krijgslist, list, kunstgreep.
irush [rvS] sb bies; I don't care a
ik geef er gees zier oin ; not worth a

gees sikkepit waard; vt matten (v.
stoelen); met biezen bestrooien.
'rush [rvS] vi (voort)snellen, ijlen, stuivett, rennen, stormen, jagen; zich storten, zich werpen; vt aan-, losstormen
op, bestorment3, stormloopen op ; in
stormloop semen, overrompelen 5', yen
rassen 2 ; haast makers 'net; F afzetten,
te pakken nemen ;
a bill through,
eel] wet erdoor jagen ; c
a fort, storm
loopen op; bij verrassing nemen, overrompelen ; he had c,ed us, hij had
ons overrompeld (met zijn voorstel
enz.); refuse to be coed, zich niet
laten overijlen; G\ 9 N at, losstormen op,
bestormen, losgaan op ; e, down, afstormen, zich naar beneden storten ; cv
in, naar binnen stormen (stuiven); cv
into extremes, van 't eene uiterste in
het anclere vervallen; (..) into print,
(maar dadelijk) laten drukken ; re, into
a scheme, zich hats over hop begeven
in ; r, on, voortsnellen, voortijlen enz.;
cv on one's fate, een wissen dood te
gemoet snellen; r, out, naar buiten
snellen ; c, out at the door, de deur
uitsnellen ;
past, voorbijsnellen, •ren•
nen, -jagen ; the blood ,,,ed to his
face, vloog hem naar het gezicht ; sb
vaart, haast, spoed ; bestorming 5', storm-

rusty

loop (op on) ; paniek; stroom (v. emigranten enz.), hoop (menschen), vlucht (vogels); geraas, geruisch; F fut; make a
c%, for, losstormen op, zich storten op ;
stormloopen om ; there was a c, on
the bank, de bank werd (door de inleggers) bestormd; they carried the
fort with aNJ, stormenderhand.
rush-candle [rvS-kand'l] nachtpitje.
rusher [ripSa] bestormer; F energielc
aanpakker; sp voetbalspeler, die in de
voorhoecie speelt.
rushing [rnSiri]aj voortstuivend ; stroomend ; ruischend, bruisend ; sb stormloop ; geruisch, gebruis.
rushlight Fri/Dail] nachtpitje.
S-nvt] aardamandel.
rush-nut [rD
rush-order [rvS-Qda] spoedbestelling.
rushy [rDSi] vol biezen; biezen...
rusk [rnsle] bescht9t(je).
Ruskinian [rvskinian] van Ruskin.
Russ [rvs] de Russische that ; sb Rus;

aj Russisch.

russet

[unit] sb roodbruin of grijs,
boersch, grof eigengesponnen laken;
boerenkleeding ; soort guldeling (appel);
roodbruin; aj roodbruin; boersch,
landelijk.
Russia [rDS.9] Rusland; juchtleer; the
Emperor of (all) the c.,s, de Keizer
aller Russet].
Russia-leather [I- Dia-lead] juchtleer.
Russian [roSan] sb Pus; de Russische
taal ; aj Russisch ; van Russisch leer.
Russianize [rnSianaiz] Russisch makes.
Russifica ti on [rvsif eiSan] Russificatie.
Russify [rusifai] zie Re.ssianize.
Russophil(e) [rDsaf(a)il] sb Russellvriend ; aj Russischgeei ad, pro-Russisch.
Russophobia [rvsafoubia] Russenvrees.
rust [rest] sb roesto; vi (ver)roesten;
achteruitgaan (door niets does); vt doen
(vast)roesten.
rustic [rDstik] aj landelijk, boersch;
boeren..., land...; rustiek (v. bruggen &);
sb landinan, landbewoner, Boer ,'; (boeren)puintnel.
rusticate [rustikeit] vi op 't land Leven ;
vt naar land verbannen ; wegjagen
(v. de academie), sjeezen.
rusticity [rvstisiti] landelijk karakter,
landelijkheid, landelijke eenvoud ;
boerschheid.
rustiness [rDstinis] roestigiteid.
rustle [rDs'1] vi ritselen, ruischen; Pt
doen ritselen; sb geritsel, geruisch.
rustling [rnslill] geritsel, ritseling.
rusty [rDsti] roestig, rood (v. ouderdom); garstig, stijf, strain ; my French
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is a little cv , moet opgehaald worden; Sabaism [seiba.iz'm] sterrend ienst.
turn
op zijn achterste beetle!' gain Sabaoth [sabei-ouj)] in : the Lord of
staan, nijdig worcien.
B de Heer der Heerscharen.
lrut [rot] sb wagenspoor, spoor, groef; sabbatarian [sabaterian] sabbatsheilifig sleur, routine; vt sporen make!' in.
ger, streng Zondagsviercier; alsaj Zon=rut [rot] sb bronst(tijd); vi bronsten,
ciagsvierings...
bronstig zijn; vt bespringen, dekken.
sabbath [salmi)] sabbat, rustdag ; Zon.
Ruth [raj)] Ruth.
dag ; keep (the) cv , den sabbat vieren.
®ruth [rfij/] mededoogen.
sabbath-breaker [sabaj)-breilca] sal).
ruthful [rill)ful] meedoogend.
batscliender.
ruthless [rf011s] meedoogenloos, on. sabbatliday [sabai)-dei] sabbatdag.
barmhartig, onineedoogend.
sabbatical [sabatikal] van den sabbat,
rutting [rDtit-i] bronst(tijd); cv season,
sabbat...; cd year, Sabbatjaar: ieder
bronsttijd.
zevende jaar.
rutty [rnti] vol sporen II bronstig.
Sabian [seibian] Sabier ; aanhanger van
rye [rai] rogge.
het Sabianisme, sterrenaanbidder.
ryegrass [raigras] 0 1. Engelsch raai- Sabianism [seibianiz'in] Sabianisme.
gras; 2. kruipertje.
Sabine [seibain, sabin] aj Sabijnsch;
ryme [rains] zie rhyme.
sb
ryot [raiat] El pachter; landman, NI sable [seib'l] sb sabeldier ; sabelbont;
orang tanah.
zwart ; aj zwart, donkey.
rythm [rii)'111] zie rhythm.
sabot [saboti] lclomp.
sabre [seiba] sb (cavallerie)sabel; vt
neersabelen.
sabretache [sahataS] X sabeltasch.
sabulosity [sabjulositi] zandigheid.
sabulous [sabjulas] zandig, nand...
sac [sak] zak (in eel' dierlijk of plant.
p 3 [es] (de letter) s'';
S staat voor
aardig organisme).
Sabbath, Saint, Samuel, Sarah, sac and soc [sak an sok]
priviSaturday, Saxon, Sextus, Signor,
legie van heeriiike rechtsspraak.
Society, south, southern, Sunday; saccate [sakeit]
zakvormig.
s. voor: second, section, see, series, saccharic [salcarik]
cv acid,
set, shilling, singular, solo, son,
suilcerzuur.
soprano, substantive; S.A.= South sacchariferous [salcarifaras] suikerAfrica ; South America; South Austrahoudend.
lia; S. B. = Stretcher Bearer; smooth saccharine [sakarain, -in] aj sulkerbore = gladloopsch (geweer); S Sodaachtig, suikerhoudend, suiker...; sb sacwater and Brandy ; S. C. =, Special
charine.
Constable ; S C. L. .--, Student of Civil saccharify [sakarifai, sakarifai] in sui•
Law; S. D. U. K. = Society for the
her onizetten of veranderen.
Diffusion of Useful Knowledge; S. E = saccharimeter [sakarintata] zie sacSolicitor-GeneSouth east(ern); S
charometer.
ral; S. M. = Sergeant-Major; Silver saccharometer [salcoromata] suiker-.
meter (in oplossingen).
Medallist; S. 0. S. = Save Our Souls
(draadloos noodsein); S. P. = Senior §sacciform [salcsif9m] zakvormig.
Partner; S. P. C. A = Society for the sacerdocy [sasadousi] priestergeest,
Prevention of Cruelty to Animals; S. P.
priesterwaardigheid, priesterschap.
C. K. = Society for the Promotion of sacerdotal [sasadoutal] priesterlijk,
priester...
Christian Knowledge; S. P. Q. R. =
Senatus populusque Romanus; small sacerdotalism [sasadoutaliz'in] priesprofits & quick returns; SS. = saints;
tergeest; priesterlijk ambt, priesterwaardigheid.
S. S. = Steamship; Sunday School;
S. S. W. = south-south-west; St. = sachem [seitiem, satSam] sachem: In
diaansch opperhoofd (Amerika); Shooge
Saint; Steamer ; Street ; S. W. = Senior
ooine, Piet.
Warden ; southwest(ern); seq(q).'
sequentes, volgende; sp., gr. = specific sachet [saSei] sachet, reukzakje, -lcus.
gravity ; sq. = sequel's, volgend ; s. v. =sentje.
sub voce (under the word).
!sack [sak] sb (groote)zak; sak, wij
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damesoverjalc; get the v, zie get; give sacristy [sakristi] sacristij.
one the co), den bons geven; vt zakken, sacrosanct [salcrosarikt, sei-] hoogheilig, bijzonder heilig; onaantastbaar.
in zakken doen, in den zak steken; S
den bons geven; S„kloppen" (bij spelen). sacrum [seikram] heilig been.
[sak] vt uitplunderent!; sb plan- sad [sad] droevig, bedroefd, verdrietig,
, sack
treurig; co, bread, zwaar brood; a cv
dering (v. een stad).
coward (slut 8i),een groote, onverbeter:;sack [sak] sb sett : Spaansche wijn.
Iijke lafaard (sloes) enz.; he is a c■-, dog,
( sackage [salcic13] plundering.
sackbut [sakbvt] j' schuiftrompet ; een echte raklcer (gladakker,boemelaa•),
stuff, wat
een raar 'leer; he writes
trombone.
sackcloth [sak-1(10] zakkenlinnen; in hij schrijft is treurig; in cv earnest,
in vollen ernst; he had been in a cv
and ashes, in zak en asch.
way, was er erg (iiaar) aan toe geweest.
sacker Esalcajpitmderaar zie oolcsaker.
sadden [sad'n] vtbedroeven, bedroefd,
sackful [saliful] zakvol.
sacking [sakiri] paklinnen; zeel pint'. somber maken, versomberen ; vi somber
dering. worden.
sackless [saklis] Sc onnoozel, onschul- saddle [sad'1] sb zadel; schraag, stet;
rug, ribstulc, lendestuk; put the cv on
the wrong horse, de(n) verkeerde de
sack-race [salt-reis] zakloopen.
schuld geven; vt zadelen ; co, with, op[sale]
zie
!sack.
sacque
leggen, opschepen met ; be c%-dd with,
sacral [seikral] heilig; van het
opgescheept zitten met, op zijn dak
been.
sacrament [sakramant] RK sacrament hebben; vr cv oneself with, op zich
(des Altaars); Avondmaal (bij de Pro- laden, op zich nemen; vi (op)zadelen
testanten); administer the last c,s, (ook CNd up).
saddle-back [sad'I-bak] zadel (v bergRK ten voile bedienen.
sacramental [sakramental] sacratnen- rug ; zadelbak ; g o, mantelineeuw.
saddle-backed [sad'I-bakt] met een
tee!, van 't sacrament, offer...
zadelrug.
sacramentarian [sakrainanterian] aj &
saddle•bag [sad'I-bag] zadelzak.
sb Zwingliaan(sch).
sacred [seikrid] lieilig5 , geheiligd, ge- saddle-bow [sad'!-bou] voorste zadelboog.
wijd, geestelijk, kerlc...;
concert,
kerkconcert ; the cv service, de gods. saddle-cloth [sad'!-!clop] zadelkleed
dienstoefening; co., from, gevrijwaard saddle-feather [sad'I-feaa] rugveer.
[sadl-gOld] gedrukt
voor; nothing is co, from him, niets saddle-galled
is hem heilig ; roi to..., ...heilig, gewijd (door 't zadel).
aan ; co, to the memory of .., 'der rust... saddle-horse [sad'I-hps] rijpaard.
(op grafsteenen); it is c■-, with me, saddler [sadla] zadelmaker.
saddlery [sadlari] zadelmakerij ; zadelmij heilig.
makersbedrijf, zadelmakersartikelen.
CC sacrific [sakrifik] offer..
[sad'!-tri]
zadelbootn,
sacrifice [salcrifais] sb offerande, offer, saddle-tree
-boog.
slachtoffer; opoffering; sell at acv,
met verlies of voor een appel en een Sadducean [sadjusian] Sadduceesch.
ei verkoopen ; at any co.,, wat het ook Sadducee [sadjusi] Sadduceeer.
koste; at the (N., of..., ten hoste van...; Sadism [sadiz'in] Sadisme.
vt opofferen, offeren ; ten offer brengen Sadist [sadist] Sadist.
(aan to); slachtofferen ; vr r%., oneself, sadly [sadli] droevig, bedroefd, treurig;
P erg, danig.
zich opofferen (voo• anderen).
sacrificer [sakrifaisa] offeraar : offer- sadness [sadnis] droefheid, treurigheid,
somberheid.
priester, -dienaar.
sacrificial [sakrifiPl] tot de offerande 'safe [seif] sb brandlcast; spijskast, provisiekast, vliegenkast.
behoorend, offer...
sacrilege [sakrilid3] kerkroof, kerk. , safe [self] aj veilig , ongedeerd, behouden, gezond en wel, frisch en gezond
schenderij, heiligschennis 2.
sacrilegious
(oolc: co, and sound); betrouwbaar,
[salc•ilid3as]
(heilig)•
vertrouwd ; solied ; zeker; co, convoy,
schennenci).
vrijgeleide; co, custody, verzekerde
sacring-bell[seikritl-bel]RKsanclushel.
sacrist [seikrist] sacristijn.
bewaring; a cv winner (first), die
zeker den (eersten) prijs haalt; one is
sacristan [sakristan] koster; sacristijn.
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r, in making that statement, dat I sagittary [sad3itari] aj pijlvormig,
can men gerust zeggeu ; he is c, to
pijl...; sb schutfer ; centaur.
come, liij Icot»t vast (zeker); it is c, sago [seigou] sago
to say..., we kunnen gerust ze,ggen Sahara [sahara] Sahara.
dat...; c, from, beveiligd (gevrijwaard) Saharan [saharan], Saharic [saltarik]
voor, buiten bereik van, vrij van.
j van de Sahara.
safe-conduct [seif-kondakt] vrijge- sahib [sa(h)ib] El Beer, mijnIteer ; NI
leide.
toewan.
safe-deposit [seif-dipozit] kiuis (aan sahib-log [sa(h)ib-log] El Europeanen,
bankinstelling).
blanda's.
safe-guard [seif-gad] sb vrijgeleide ; saice [sais] zie syce.
bescherrning; baanschuiver (aan loco- said [sed] veil. tijd en veil. deelw. van
niotief); vt verzekeren, vrijwaren, waarsay ; (boven)genoemd, gezegd.
borgen, beschermen.
sail [seil] sb zeile; zeiltocht ; zeilschip;
safe-keeping [seif-kipirl] bewaring,
zeilniaker (aan
Vleugel; wick; c•s,
hoede, zekerheid.
boord); get
on, zeil 'oaken; make
safely [seifli]
ongedeerd, behou.
zeil maken, nicer zeilen bijzetten;
den, gezond en wel ; goed (en wel);
set cv , wader zeil gaan; take in cv, (het)
gerust.
zeil inbindentl; a ten days' c, from
safeness [seifnis] veiligheid enz.
P, tien dagen varen van P; (in) full
safety [seifti] veiligheid, zekerheid,
met voile zeilen; under c,(s), onder
bewaring- ; safetyfiets; Zweedsche lucifer.
zeil ; vi zeilen ; stevenen ; uitzeilen, afsafety-belt [seifti-belt] reddingsgordel.
varen (ook van stoombooten); c, close
safety-curtain [seifti-kbtin] brand.
to (near) the wind, hoog bij den wind
scherm (voor tooneel).
zeilen ; vt later zeilen ; bevaren, doorsafety-lamp [seifti-lamp] veiligheidsvliegen, doorklieven (het -luchtruim).
lamp.
sailable [seilab'l] to bezeilen, bevaar•
safety-match [seifti•matS] Zweedsche
baar.
lucifer.
sail-cloth [seil-kloj,] sb zeildoek; arm,
safety-razor [seifti-reiza] veiligheidswick (v. molen); als aj van zeildoek,
scheermes.
zeildoeksch.
safety-valve [seifti-valv] veiligheids- sailer [seila] zeiler, zeilschip; a fast
klep.
, een hardloopeud schip, hardloopende
safflower [saf-flaua]
boot.
saf floer(s), wild e
saffraan.
sailing [seilit0 het zeilen ; afvaart;
saffron [safran] sb saffraan; aj saffraan- ook: vaarbeurten; it's all plain cv , het
kleurig, -heel ; vt saffranen.
gaat van zelf; het gaat van een leien
saffrony [safrani] saffraanachtig, safdalcje.
fraan(geel).
sailor [seila] matroos; matelot(hoed);
sag [sag] vi verzakken, doorbuigen, ook:zeilschip; a bad (good) c,,iemand
overhellen ; (door)zalcken, inzakken ; slap
die veel (weinig) last van zeeziekte heeft;
hanger- (ook c, down): 0 (naar lij)
the Sailor King, de zeenian-koning.
afdrijven ; fig versagen ; slabakken ; vt sailor-man [seila-man] F matroos.
doer doorzakIcen; sb door-, verzalcicing; sail-trimmer [sell-trim a]
matroos,
overhelling.
die op een oorlogsschip de zeilen besaga [seiga, saga] Noorsche legende;
handelt.
sage.
ra.
sailyard [seil-jad]
sagacious [sageiSas]
scherpzinnig, sainfoin [seinfoin] g9 esparcette.
schrander.
saint [saint] aj sint, heilig ; sb heilige
sagacity [sagasiti] scherpzinnigheid,
the Isle of Saints, het Eiland del
schranderheid.
Heiligen (lerland); become acv, he:
isage [seick] aj wijs; sb wijze, wijstijdelijke net het eeuwige verwisselen
wijsheid (= wijsneus).
geer ;
our departed c,,...zaliger; my (,'sday,
salie.
`'sage [seid3] sb
inijn naamdag; vt heilig verklaren,
§sagination [sad3ineiSan] vetmesting.
noniseeren ; vi in : c , (it), den vrome
§sagittal [sad3ital] pijIvormig - , pijt...;
uithangen.
, d suture, pijluaad.
Saint Anthony's fire [saint•antaniz
Sagittarius [sad3iterias] Schutter (in
faia] roos, erysipelas.
den Dierenriem).
sainted [seintid] heilig , heiligverklaard,
Engelsch.
39
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gewijd ; vroom ; zaliger, overlecien ; our
c, father, vader zaliger.
zie saitzfoin.
saintfoin [seintfoin]
sainthood - [sel lithud] heiligheid; de,
heiligen.
saintish [seintiS] F lieilig; get cam , een
heilig booutje worden.
Saint John's wort [seint•d3onz-wit]
St.-Jauskruid.
Saint Leger [sanded3a, silind3a] in :
races, de Doncaster races (voor paarden v. drie jaar).
saint-like [seint•laik] als een heilige,
heilig, vroom
saintliness[seintlinis]heiligheid,vroom•
zie sat :Hike.
[Reid.
saintly Pella
Saint Monday Eseiut-mondiJF de god
van de Maandaghouders.
aintship [seititSip] heiligheid.
Saint-Simonian Eseint-siwoutliani aj
van Saint•Simon ; sb communist uit de
school v. Saint-Simon.
Saint-Vitus'-dance [seint-vait3s•dems]
St.-Vitusdans.
sair [sea] Sc zeers, ergs; jammer ; bedroetd.
Sairey Gawp Eseri•ganipj P besteed•
Ester (paraptu).
®saith [set] zegt.
doe het
sake [seik] itt : do it for any
maar ter wille van wat dan oolc; for
om
's
conscience' md,
Hetnels wil, wat
ik u bidden mag ; for the r, of, ter
witte van ; for God's,,,om Gods wil;
for both our mds, out ons beider wil;
for old sake's c,
oude genegenheid; I am glad fo
r your c,, bet doer
mij geiioegeii voor u; for the mere
of saying something, alleen maar
om lets te zeggen.
saker [seka] ,.Zek sakervalk ;
veldslang, falkonet.
saki [said] Japansch rijstebier
Sal [sal] F Saar(tje).
1 §sal [sal] sb zout.
sal [sal] F afk. v. salary.
salaam Palau)] zie salam.
salable [seilabl] verkoopbaar, te ver•
hoopen ; goed van de hand gaaiid, ge•
wild; ce, price, veilingprijs; v value,
verkoopswaarde.
salacious [saleiSas] gel', tochtig, wetlustig.
salacity Esdlasiti] geillteid , tochtiglieid,
wellustigheid.
salad [salad] salade, sla.
salad-days [saldd•deiz] jeugd en jonge
jaren, dagen van groene onervarenheid.
salad-dressing [salad•dresit3] sla-aanmaaksel, salade-sans.

sallowness

Saladin [saladin] Saladin.
salam [salain] El sb diepe(Oostersche)
groet, bulging ; vi diep groeteti, bulge!'
als een knipines.
salamander [salamanda] sb salaman•
der ; vuurgeest ; roosterplaat *(in de kenken); vuurvreter ; vt roosteren.
salamandrine [salamandr(a)in] salamanderachtig; vuurvast.
sal-ammoniac [sal-amounialc] salmialc.
salangane [salaggein] go, salangaan
(zwaluw).
salaried [salarid] gesalarieerd, bezoldigd.
salary [salari] sb salaris, bezoldiging,
loon ;• vt salarieeren.
sale [sell] verkoop, verlcooping, veiling ;
on (for)
te hoop ; there is no c,
for it, het wordt niet verkocht, dat artikel gaat niet ; they are a slow
zij gaan Met goed van de hand, zijn
Met erg gewild; cv or return, $ in
commissie.
saleable [seilabl] zie salable.
sale-counter Eseil-kauntaj toonbaulc.
Salem [seilain] lcapel der afgescheide.
salep [salai)] sale!). [ten.
sale-price [seil•prais] uitverkoopprijs;
veilingprijs.
salesman [seilzinan] verkooper ; bandelaar in geslacht vee ; winkelier ; winkelbediende.
saleswoman [seilzwunign] verkoopster.
Salian [seilian] LI Saber.
Salic [salik] Salisch; (•••-, law, Salische
salicyl [salisil] salicyl. [wet.
salient [seiliant] aj springend, (voor)nitspringend, uitstekend ; lQ klimmend;
the c, features (points), be saillante,
sterk uiticomende punters; sb vooruit•
springende punt, X saillant.
saline [seilain, salain] aj zoutachtig,
zout, zilt ; sb saline, zoutpan ; zoutbron ;
purgatie van Engelsch zout.
salinity [saliniti] zout(ig)heid, zoutte.
Salisbury [solzbari] Salisbury.
§saliva [salaiva] speelcsel.
§salival [salaival], salivous [salaivas]
salivary
[salivari] speekselaclitig,
speelcsel...
§salivate [saliveit] vi speelcsel afscheiden ; vt met speeksei behandelen ; doe
kwijlen.
§salivation [salivei .can] speekselaf schei•
sallow [salon] sb waterwilg.
[salon] aj ziekelijk :Meek, cuilgeel, vaal ; sb vuilgele, vale kleur ; vt
vaal makers; vi vaal warden.
sallowness [salounis] bleeklteid enz.

Sally

salvage
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Sally

[still] F Saartje ; r, Lunn, een licht salt-box [solt-boks] zoutvaatje , es.
warm gegeten theeg,ebak ; zie ook aunt. zoutvaatjes (ingevallen schomiers van
, sally [sail] sb uitval ; (geestige) inval, dame).
kwinkslag ; C uitstapje ; a c, of youth, salt-cat [solt-kat] zoutbroodie.

een jeugdige onbezonnenheid; vi uitval- I salt-cellar [solt-se1.9] zoutvaatje.
len, een uitval doer], te voorschijn sprin- salted [solficl] gezoutenz; zout ; ingeepeperd (v.
zouten; immuun, gehard;
gen (oolc c, out); r, forth (out), erop
rekening); schuin (v. aardighecle , r).
uitgaan of trekker].
`'sally [sail] sb
tuinkoning.
salter [Atha] (in)zouter; zoutkooper,
zoutmaker.
sally-port [sali-pot] X uitvalpoort.
salmagundi [saimagmicli] soort huza- saltern [soltan] zouticeet; zouttuin.
rensla ; mengelmoes, ratjetoe.
salt-fish [solt-fiS] ingezouten visch;
salmi [salmi] salmis (v. gevogelte).
zeevisch.
gezouten vleesch;
salmon [sainan] sb zahn ; aj zalinkleu- salt-horse[solt-h9s]
rig, saumon.
a r.r lieutenant, een huis of twin (zee).
jonge zalm.
salmonet [samanitj
officier (die Met bij een wetenschappelijk wapen client).
salmon-trout [sawn-train] *ono zahnSalomon Esaloman] Salomo(n). [fore!. saltigrade [saltigreid] a/ springend,

Salomonic rsalonionilc] van Salomon.
saloon [sally]] zaal, salon ; groote Icajuit; Am fijne tapperij, slijterij, bar.

spring...; sb springspin.
saltiness [soltinis] zout(acht)igheid,

zoutte, ziltigheid.

X-kruis, St.-Anciriessaloon-keeper [salCin-kipa] Am tapper, saltire [saltaia]
herbergier net vergunning, slijter.
kruis.
[salisin-pistal] katner- saltish [soltiS] zoutaclitig, zoutig, zilt,
saloon-pistol

pistool.

brak.

gezouten
saloop [sali)] sassafrasschors (drenk). salt-junk [solt-d3vglc]
Salopian [saloupian] (inwoner van)
vleesch.
saltless [soltlis] ongezottten, zonteloos , .
Shropshire.
salsify [salsifai]
preibladige boks- saltly [soltli] zoutachtig.
salt-maker Esolt-meilcall zoutzieder.
baard, wide schorseneer.
salt [soh, solt] sb zout; Attisch zout, salt-marsh [solt-maS] zouttuin.
geestigheid ; F zeerob; zoutvaatje; c,s, saltness [soltnis] zoutheid, zoutte.
Engelsch zout ; reukaout; commonr,, saltpetre Esoltpital salpeter.
keulcenzout; wonderful c..), Glauber- salt-work(s) [solt-wfAc(s)] zoutkeet.
zijn brood e'en; salty [solti] zout(acltt)ig, zilt(ig).
zout ; eat a man's
zijn gast zijn ; eat cv with a man, salubrious Esal(j)fibriasli gezond, hellzaatn.
zijn gast zijn ; he is worth his
ltij is zijn loon waard ; above ther,, salubrity [sal(j)ilbriti] gezondheid, iteilzaaniheid.
aan 't hoofdeinde der tafel; below the
aan 't benedeneinde der tate! ; in
salutary [saljutari] heilzaam, weldadig ;
C gezond.
in het zout (ingelegcl) gepekeld ; with
niet al te letterlijk, onder salutation EsaljuteiSani groet, begroea grain of
ting;
groetenis (des engels); kits.
zeker voorbehoud, cum grano salis ; of
zout, ziltig, gezouten; F gepeperd (v. salute[sal(j)iit]vt(be)groeten,begroeten
salueermaanslaan
rekening); gelcruid (v. aardigheid); vt
(met ivith)`- 2 ; X &
voor ; kussen ; vi groeten ; X het saluut
zoutee ; met zout besprenkelen ; ingeven, salueeren, aanslaau ; saluutschozoutentl; fig peperett (van een reketen losses c, after sneezing, prosit
ning); c, the books, S de balans flatteeren ; c, a mine, een mijn rijker doen zeggen ; sb; groet, begroeting, ( kus ; X
saluut, saluutschot, eereschoten; stand
schijnen dan ze is .door er vreetnd erts
X in de- houding staan;
in te brengen; (..) down one's money at the
(stock), zijn geld op-, inzouten, oppot- raise one's sword to the c•., X het
saluut
gevett
met den degett of ,met de
salted.
ten; zie ook
sate!,
saltant [saltant] O springend, dansend ;
salutist
[saljfitist]
heilsoldaat, heilsolkliminend.
date.
saltation [salteiSan] springers, dansen;
salvable [salvabl] gered , kunnencie
sprong.
bergbaar.
worcien, te redden , :
saltatory [saltatari]springend,dansend,
berging; bergloor.
j 'salvage [salvid3]
danslustig.

salvage
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sand-piper

salvage [salvid3]
wildeman.
sanctification [satAlctifikeiSan] heiligsalvation [salveiSan] behoudenis, zaligmaking, heiliging,.
making, zaligheid, redding; cv army, sanctified [sanlctifaid] heilig; vroom;
heilsleger.
zie ook sanctimonious.
Salvationist [salveifanist] sb heilsol- sanctifier [sariktifaia] heiligiiiaker.
daat, heilsoldate; aj van het leger des sanctify [sat3Ictifai] heiligen, heilig
hells.
maken.
salve [say] sb zaif, balsem; a (.0 for sanctimonious [sat3lctimounias]schijnhis wounded feelings, een pleister
heilig ; a (.0 saint, eeti fijne zus, F een
op de woad; vt zalven, insmeren ; geheilig boontje.
nezen, heelen ; redden, bergen (v. strand- sanctimony [saglctimani] schijnheiliggoed).
heid.
salver [salva] schenkbord ; presenteer- sanction [satlkSan]sbsanctie, goedlceublad.
ring, bekrachliging, bevestiging; $ hosalvo [salvou] voorbehoud, uitvlucht
mologatie ; vt wettigen, bekrachtigeii,
X salvo.
bevestigen.
salvor [salva]
berger (v. strandgoed). sanctitude[sarilctitjild],sanctity [satilcSam [satn] F Sam ; stand (.0, S tractee- titi] heiligheid, onschendbaarheid.
ren; upon myc..0,S op
(eere)woord. sanctuary [sariktjuari] heiligdom, allerSamaria [sameria] Samarie.
heiligste ; sanctuarium ; asyl, toevluchtsSamaritan [samaritan] sb Samaritaan ; oord, vrijplaats; vluchtheuvel.
good
barinhartige Samaritaan '• aj sanctum [sat3ktain] heiligdom 2 ; cv
van Samarie, Samaritaansch ; barmhar- sanctorum, het heilige der heiligen ; F
sambo rsambou] halfbloed neger.
privelcantoor, heerenboudoir.
*Sam Browne [sant brawl] X lcoppel sand [sand] sb zand ; zandbanlc ; zand(met draagriemen).
grond ; cvs , zand(korrels); the c•is, ook :
same [seitn] zelfde, genoemde; eentonig;
het strand ; de woestijn; vt met zand
all the (.0, precies hetzelfde ; hoe clan
bestrooien ; net zand (ver)mengen ; verook, Welt ; much the
vrijwel het. zanden (ook cv up).
zelfde ; at the cv time, tegelijk(ertijd) ; sandal [sandal] sb sandaal ; sanclaal.
to you!, F vansgelijke 1; 1 sh. to
riempje it sandelhout ; vt sandalen aanrepairing sleeve of (%), 8 voor het trekkeu.
repareeren van de mouw ervan.
sandal-wood [sandalwud] sandelhout
sameness [sein -tills] eenvormigheid,ge- sandarac [sandaralc] sandaralc (liars).
lijkheid ; eentoonigheid.
sand-bag [sand-bag] sb zandzak ; vt
samite [samait] sameet.
met zandzakken barrikadeeren.
samlet [sandal zalinpje.
[Sam. sand-bank [sand-bat31c] zandplaat.
•Sam(my) [sam(i)] F verk. v. Samuel = sand-blind [sand-blaindl bijziende.
Samnite [saninait] sb Samniet ; a/ Sam- zwak van gezicht.
nitisch.
sand-box [sand-bolts] zandkolcer.
Samoan [samouan] aj van Samoa; sb sanded [sandid] net zand bestrooicl
bewoner van Samoa.
enz.; a c■-, dog, een gevlekte bond.
Samos [seitnos] Samos.
ISander [sandal F Sander.
Samoyed [samoujed] sb Samojeed ; sanderling [sandalitj] _ drieteenige
Samojeedsche bond ; aj Samojeedsch.
strandlooper.
sampan [sampan] rz; sampan.
sanders [sandaz] zie sandal-wood.
samphire [samfaia]
zeevenkel.
sand-glass [sand-glas] zandlooper,
sample [sampl, samp'1] sb staal, !non- sand-hill [sand-hil] duin.
ster; . fig staaltje; vt bemonsteren.
Sandhurst [sand(h)ast] (militaire aca•
sampler [sampla, sampla] monsteraar ; , de ► ie van) Sandhurst.
merlclap; monster, patroon ; staalboeic, sandiness [sandinis] zand(er)igheid
monsterlcaart•
sandish [sandiS] zandachtig.
sampling-order [sant-, samplitl-odal
sandiver [sandiva] gIasgal.
monsterbriefje•
sand-martin [sand-matin] _Qat oeverSamson [sains'n] Simson.
zwaiuw.
Samuel [samjual] Samuel.
sand-paper [sand-peipa] sb schuurpasanative [sanativ],sanatory [sanatari]
pier; vtinet schuurpapier (glad)wrijveri,
genezend, geneeskrachtig.
' sand-piper [sand-paipa] go, 1. steensanatorium [sanat2riani] sanatorium
vink ; 2. oeverlooper.
,
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sap-head [sap-lied] X sappenhoofd.
sand-pit [sand-pit] zandgroeve.
sand-shoes [sand-Sitz]strandschoetten. sapid [sapid] smakelijk.
sandstone [sandstoun] sb zandsteen; 1 sapidity [sapiditi], sapidness [sapid-

vt met zandsteen schuren.

,

nis] smakelijkheid.

sandwich [sandwitS] sb sandwich; be- , sapience [seipians] wijsheid.
wijs; eigenwijs,
legd boterhammetje; oolc : sandwich- sapient [seipiant

man; vt leggen, plaatsen of plakkeu

wijsneuzig.

sapless [saplis] saploos; droog, sma.
tusschett (bij wijze van sandwich).
keloos.
Sandy [sandi] F Sander; Schot.
sandy [sandi] aj zandig; rossig,„hoog- ' sapling [saplit3] jong booinpje.
blond"; c, road, zandwea; sb F rooie. sapodilla [sapodila] sawoe manila.
sane [sein] gezond , (van verstand) ; saponaceous [sapaneiSas] zeepachtig;

verstandig, (goed) bij zijn verstand.
sang [sat3i,T] verl. tijd van sing.
sangar [sagga] El steenen beating.
sangaree [sarigari] W.Indische krui•

fig zalvend.

saponification

[saponifikeiSan] veK-

zeeping.

saponify [saponifai] verzeepen.
saponite [saponait] zeepsteea.
denwijit.
sangrail [saggreil] de Heilige Graal. sapor [seipca] sinaak, geur.
sanguinary [saggwittari] aj bloeddor- saporific [saparifik] smaaiLvend.
stig; bloedig ; sb
duizeudblad ; zie sapour [seipa] smaalc, geur.
sapper [saps] X sappeur.
ook bloody.
sanguine salgwin] volbloedig, bloed- Sapphic [safik] Sapphisch.
rijk ; bloedrood ; bloedig, bloed...; hoop. sapphire [safaia] saffier.
vol, optimistisch; he is c, that, hij Sappho [satou] Sappho.
vleit zich net de hoop dat...; vt ® net sappy [sapi] sappigs, saprijk; F groen,

bloed kleureu, bloedrood verven.
sanguineous [sat3gwinias] sanguinisch,

volbloedig, bloedrijk, van het bloed,
bloed...
sanhedrim, sanhedrin [sanidritn,-in]
Jeruzalem.
sanicle [sanik'l] 4Z3 wondkruid.
sanitary [sanitari] sanitair, gezond.
heids...; hygienisch; cv inspector, in.

specteur van den gezondheidsdienst.
sanitate [saniteit] assaineeren, hygie.

nisch inrichten, gezoiid(er) inaken.
sanitation [sartiteiSan] assaineering,
hygienische verbetering (van den gezondheidstoestand.
sanity [saniti] gezondheid, gezonde
opvatting; het bij zijn verstand zijn
sank [satilc] verl. tijd van sink
sans [sanz] ® & 1 zonder.
Sanskrit, sanscrit [sanskrit] Sanskrit.
Santa Claus [santa.kleiz] Sinterklaas.
i sa p [sap] • sb (planten)sap, voctit ;
spirt; S groentje,onnoozele hats ; vt het
sap onttrekken aan; aftappen; onder.
mijnen, stooped,
:=sap [sap] X sbsappe; tnijngang, onder.
mijning; vt door middel van sappen
benaderen, ondergraven, ondermijnen ,2 ;
vi sappeeren.
vi blokkea, vossen; sb
"sap [sap]
blokker; it is such a c• , , daar valt
heel wat op te blokken (vossen).
sapajou [sapadza] rolaap.

onnoozel.

saprophagous [saprofagas] niestetend.
sapwood [sapwud]
saraband [saraband] N sarabande.
Saracen [sarassn] sb Sltraceen; aj sa- .
wheat, boekweit.
Sanhedri:og Jentracsli;,
Sarah [sera] Sarah; c, Camp, P be-

steedster (paraplu).
Saratoga [saratouga] Saratoga (badplaats in New York); c, (trunk),

groote dameskoffer.
sarbacane [sabakein] blaaspijp
sarcasm [salcaz'in] sarcasine, bijtende

spot.
sarcastic [sakastik] sarcastical [sa.

kastikal] sarcastisch, bits, spottend.
sauce [sas] P zie sauce.
sarcenet [sasnit] sarcenet(zijde),
§sarcoma [sakottina] vleezige uitwas.
sarcophagous [sa.kofag,as] vleesch.

etend.
sarcophagus [sakofagas] sarcofaag,

F wijnlcoeler, likeurkeldertje.
§sarcous [salcas] uit vleescli of spierweefsel bestaande, vleesch...,spierweefsaucy Esasii P zie saucy.
[set...
Sardanapalus [sadanapeilas] Sadanasardine [sadin ] sardijn, sardine. [palus.
Sardinia [sadinia] Sardinie.
Sardinian [sadiniati] aj Sardinisclt;sb
bewoner van Sardinie.
sardonic [sadonik] sardonisch, bitter,
grijnzend; (N., laugh, grijnslach.
sardonyx [sadaniks] sardonix(steen).

Sarmatia
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satyric

Sarmatia [sameiSa] Sartnatie.
j satire
[satais] satire; hekelschrift,
Sarmatian[sameiS(i)an] aj Sarmatisch; -dicht, •vers.
sb Sarmaat, Sarmatische.
satirical [satirikal] satiriek, hekelend.
sarmentose [samentous] sarmentous satirist [satirist] satiricus, hekeldichter.
[samentas]Oinet houtachtige ranker.
satirize [satiraiz] helcelen, over den
sarsa [sass] F afk. v. sarsaparilla.
helcel halen, doorlial.en.
sarsaparilla [sasaparils] sarsaparilla.
satisfaction [satistakSan] voldoening,
sarsenet [sasanit] zie sarcenet.
genoegdoening, genoegen, satisfactiee;
give cam , voldoen (aan de eischen), naar
sartor sata] 1 lcleertnaker.
sartorial [satorial] J lcleermakers...
genoegeu zijn, reden geven tot tevredenheid.
!sash [saS] sb gordel, sjerp, ceintuur ;
vs een sjerp of ceintuur onidoen.
satisfaction-pistol [satisfalcSan-pistal]
duelleerpistool.
sash [saS] sb raam; schuifraant ; vt
vensteren, van ruiten voorzien.
satisfactorily [satisfalctarili] op bevre.
sash-buckle [saS•bialc'1] ceintuurgesp
digende wijze.
sash-door [saS-dca] glazer deur.
satisfactory [satisfaktari] voldoening
sash-line [saS•lain] raamkoord.
schenkend, genoegen gevend, bevredisash-window [saS•windou] schuifraam.
gend; voldoend.
sassafras [sasafras] A sassefras.
satisfy [satisfai] vt voldoen, voldoening
Sassanian [saseinian] Sassanide(n)...
of genoegeu geven, bevrediging schensassarara [sasarera] P with a
bevredigen; verzadigen, stillen;
zonder complimenten; op staanden voet.
geruststellen; c, the examiners, (met
Sassenach [sasanach] (Sc & Ir) (Angel)
voldoende) stages, er (net) dooricomen ;
Salcser, Engelschman.
be satisfied that..., verzeicerd zijn dat,
sat [sat] verl. tijd en yeti. deelw, v. sit.
overtuigd zijn dat; vr c, oneself, zich
Satan [seitan] Satan.
voldoen, zijn genoegen eten; c, oneself
satanic [satanitc],satanical [satauilcal]
of the fact, zich overtuigen.
satanisch, satansch, duivelsch ;
the satrap [seitrap, satrap] satraap'2 .
Satanic School, de dichterschool van satrapy [seitrapi] satraapschap; proByron en Shelley. vincie van een satraap.
satanism [seitaniz'm] satauische acrd; Satsuma [satsuma] Satsoema(porseletn).
duivelachtigheid; Satanvereering (in de saturable [satjurab'l] verzadigbaar.
zwarte nits), satanisme.
saturant [satjurant] ajverzadigend ; sb
satchel [sat$al] zakje; (boeken)tasch.
saturans.
'sate [seit] cc zie sat.
saturate [satjureit] verzadigen, dren.
t'sate [seit] vt verzadigen; cvd , ook:
ken (met with); ,,, c1 with, ook : doorgeblaseerd (van with).
trokken van (vocht enz.).
sateen [satin] satinet.
saturation [satjurei$an] verzadiging
satellite [satilait] satelliet, bijplaneet,
°net vocht, electriciteit
tnaan, wachter; trawant.
Saturday [satadi] Zaterdag(sch).
satiable [seiSiabl] verzadigbaar.
sathrity [satjiiriti] verzadigciheid,
'satiate [seiciat] aj verzadigd, genoe.g Saturn [sati)n] Saturnus ; 0 zwart ;
hebbeud, beu (van with).
lood.
satiate [seiSi•eit] vt verzadigen (met saturnalia [sataneilia]
Saturnaof, with)
lien ; zwelgpartiffen), brasserij, uitspatsatiation [seiSi.eiSan] verzadiging,overting(en).
voiciaattheid.
saturnalian [sataneilian] saturnalisch:
satiety [sataiati] overvoidaanheid, verongebonden, teugelloos.
zadigdheid, zatiteid ; to cv , tot ben Saturnian [satDnian] aj Saturnisch ; sb
wordens toe, F tot het je de keel uit.
bewoner van Saturnus; c,s,Saturnische
hangt•
verzen.
satin [satin] sb satijh ; (white) cv, S saturnine [satanain] Saturnisch ; phlegjenever ; A Judaspenning ; aj satijnen;
matielc, zwaarmoedig
disease, loodvt satineeren.
vergiftiging; c, symptoms, symptomen
satin-bird [satin-bbd]
atlasvogel.
van loodvergiftiging.
satinet [satinit] satinet.
§saturnism[satanii'm]loodvergiftig,ing.
satinette [satinet] satinet; A Judas. satyr [sata, seita] saver-', boscicgoci;
penning.
wellusteling ; cc orang.oetan.
satinwood [satinwuci] satijnhout.
satyric [satirik] saters...

sauce
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net voor 't sluiten binnen izijn; God
sauce [sos] saus ; just! ; tabakssaus; P
the mark, God betere het !; rc., the
doop; Am groente; F brutaallieid, bruup train, nog net haled; cv us!, God
taliteit; none of your cw!, Teen bru•
bewaar ons!, guest (wat zullen we nu
taliteiten !; give one ,■!i, brutaliseeren;
liebben) !; vi & va sparen, bezuinigen,
what is ti for the goose is (N., for
zuinig zijn; sb bezuiniging; zie ook
the gander, gelijke monniken,gelijke
kappen; vt sausen, kruideii; F brutalisaving. •
seeren.
=save [seiv] prep behalve, uitgezonclerd ;
tenzij.
sauce-alone [sos-aloun] st■A loolc-zonder-look.
save-all [seiv-ol] profijter; lekbalc;
bijzeil.
sauce-boat [sos-bout] sausicom.
sauce-box [sos-boles] onbeschaamde, saveloy [savloi] cervelaatworst.
brutale wijsneus; S menageklep, snuit. f saver [seiva] redder; spaar-, zuinigsaucepan [sospan] pannetje; kastrol, 1 heidsbrander; spaarzool ; spaarder, F
zevenboom.
stoof-, braadpan.
[potter.
savin [savin]
saucer [sosa] schoteltje, bordje; ms, 'saving [seivirs] aj reddend, zaligahteyes, oogen als tafelborden,
bend, spaarzaam, zuinig (met of); ar,
saucily [sosili] F brutaal.
clause,voorbehoud;,,your presence,
sauciness [sosinis] F brutaallieid, btu-, P met uw verlof, net uw welmeenen;
taliteit.
c% your reverence, (naar SH) met
saucisse [sousis]
alle respect gezegd; sb bespariiig; redkruitworst
saucy [sosi] brutaal ; ondeugend, oerding, betioud ; voorbehoud ; uitzondeSaul [kin Saulus.
[beck.
ring; c■-s, het opgespaarde; spaarpensaunter [santa, salad] slenteren, dren•
ningen.
teten.
=saving [seivitl] prep behoudens, behalve, met uitzondering van.
saunterer [santara, skintara] slenteraar,
drentelaar.
savingness [seiviquis] spaarzaamheid;
zuinigheid.
saurian [sorian] aj krukodil-,hagedisachtig ; sb krolcodil.
savings bank [seivitlz-bat3k]spaarbank.
makreelgeep.
saury [sori]
Saviour [seivia] Zaligmalcer, Reiland.
booneukruid.
sausage [sosid3] saucijs, sancisse, savory [seivari]
worst ; S X observatieballon ; German savour [seiva]sbstnaak,smakelijkheid;
cv, metworst.
bijsmaalc •, aroma, geurt, ; Ereuk; vismasausage-eater, c,-fiend [sosid3-ita, ken", neken 2 (naar of); vt smaak vin--find] S Mof.
den in.
sausage-filler [sosic13-fila] worstlioorii- savouriness [seivarinis] smalcelijkheid,
aroma.
tje.
sausage-roll [sosid3•roul] sauclizen- savourless [seivalis] smalceloos, flau‘v.
broodje.
savoury [seivari] aj smakelijk, geurig;
sauterne [soutbn] Sauterne(wijn).
sb omelette aux fines herbes; licht
savage [savid3] aj wild, woest, wreed ; schengerecht.
naakt ; sb wilde- Savoy [savoi] Savoye; the cv, het
F woedend, razend;
Savoytheater (in Louden).
(man), woestaard; vt woedend maken;
F mishandelen ; bijten, doodschoppen savoy [savoi] savoyekool.
(v. wilde paarden).
Savoyard [savoiad] Savoyaard.
savageness [savid3nis], savagery savv(e)y [savi] S vt snappen ; sb sliap[savid3ri] wildheid enz.
Isavol7 [so] verl. tijd van see. [vermogcn.
"saw [so] sb gezegde, spreulc ; spreeksavannah [savana] savanne.
woord.
savant 1- Fr geleerde.
!save [seiv] vt redden, zalig waken ; ::saw [so] sb zaag ; vt zagen, af-, doorbehouden, bewaren, bergen; behoeden
zagen; vi zagen; zich later zagen.
1. zaagbek; 2. Am
(voor from); (be)sparen; uitsparen, uit- sawbill [sobil]
soort sctiarrelaar.
zuiaigen, nit winnen ; opsparen (oolc cv
up); F net halen (van de post enz ); saw-bones [so•bounz] 1 chirurg.
c, appearances, den schijit redden; sawbuck [sobvb] zaagbok,
he •dd his bacon (his own skin), sawder [soda] zie soft-saivder.
hij zorgde, dat iiij buiten gevaar bleet, sawdust [sodvst] zaagsel, zaagmeel;
S sodawater ; let the
out of..., te
hij wist zijn hachje te bergen ; N. , face,
kijk zetten in zijn hemmetje.
S zijn prestige redden; c, the gate,

saw-horse
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saw-horse [go-lws] zaagbolc, zaagpaard. heel wat te vertellen, hij had (een) praats
nog
voor zes ; to c, nothing of x
Sawney [sont] F Schot; uilskuiken.
gezwegen van..., ...nog . daargelaten ; cv
saw-pit [so-pit] zaagkuil.
on !, zeg op !, spreelc !; ry out, hardop
saw-set [so-set] zaagzetter.
zeggen ; cv over, nog eens zeggen ; I
wouw.
saw-wort [sti•wbt]
will have nothing to c, to him (this
saw-wrest Cso rest] zie saw-set.
sawyer [soja] zager; Am ontgevallen affair), ik wit met hem (met deze zaak)
boom, die met den stroom is meegesleurd. niets te maken hebben ; that has had
nothing to c, to it, dat heeft er niets
Saxe [sales] Saksen.
nice uitstaande gehad ; what c, you
saxhorn [saksh9n] J Saxhoorn.
steensluiper,
to a theatre?, wat dunlct u van de
saxicola [salcsilcala]

komedie ?, als we eens naar de komedie
gingen 2; vi & va zeggen ; I can't c,,
dat kan ik niet zeggen ; you don't c,
(so) !, °cll, is het waar ?; maar dat
steenoplossend.
ineent u toch 'del !, wat u zegt !; it mis
Stixon[saksan]ajAngelsalcsisch;Necter so in the Bible, dat staat in den
duitsch ; Saksisch; sb Angelsalcser ; Anbijbel ; cv on Wednesday (twenty),
gelsaksisch ; Saksisch.
later we zeggen op Woensdag ; stel
Saxony [salcsani] Saksen.
zeg eens !;
saxophone [salcsofoun] p saxophoon. twintig ; als ij : I co- 4, F
sb in: have a c, (in the matter),
zegge.
'say [sei] sb saai
zeggen
hebben,
een
woordje
te
that's
ook
zeggen,
opzeggen
;
• say [set] vt
c,ing a good deal, dat is veel ge- medezeggenschap hebben (in de zaak) ;
ik
heb
daar
niets
zegd ; cv grace, bidden (voor het eten), I have no c, in it,
over te zeggen ; let him have his c.),
danken (na het eten); before you can
c, knife, F in een wip, in een omme- laat hem uitspreken ; I have had my
zientje; c, one's lesson, ziju les op- c, out, nu heb ik gezegd wat mij op
zeggen ; mo mass, de mis lezen ; cv het hart lag ; say one's c,, zeggen wat
one's prayers, bidden; c, me your men te zeggen heelt.
new sonnet, reciteer uw nieuw sonnet saying [sei•iri] zeggen, gezegde, zagswijze, spreulc, spreekwoord ; it is a
eens; (.0 something, een goed woord
spreken ; een paar woorden zeggen, een common c%, iedereen zegt het ; het is
woordje zeggen ; mo the word, zeg het een algemeen geldend spreekwoord ; it
a good word for one, een goes without cv, het spreelct vanzelf ;
maar ;
is, zooals men (het spreekgoed woordje voor iemand doer ; what as the
did you (,?, wat zegt u ?, wat blieft?; woord) zegt; r, and doing are two
they (people) cv that,„ men zegt, er things, zeggen en doen ziju twee, bewordt gezegd (verteld) ciat..; it mis in lovers en houden is twee ; his vs and
the papers (in the New Testament) doings, ziju doen en latest, al ziju
that..., er staat in de krant (in het N. T.) gangers.
dat...; that's what it (,s, zoo staat tel 'sblood [zblvd] C Gansbloed!
er, dat staat er; though I c, it who scab [skab] sb roof ; schurtt ; ( gemeene
(that) shouldn't, at zeg ik het zelf ; keret; S onderkruiper (bij staking) ; vi
after all is said and done, per slot van korsten (met een roofje).
rekening; G,9 have little to c, against scabbard [skabed] sb scheede vt opone (something), weinig te zeggen steken (in de scheede).
hebben op, weinig weten aan te voeren scabbed [skabd]schurftig; F seltooierig,
tegen iemand (lets); nothing can be scabbedness[skabidnis], scabbiness
said against his character, er is niets schurftigheid ; F schooierigheid.
op liens te zeggen of aan te merlcen; cv scabby [skabi] schurftig.
scabies [skeibi•iz] schurft.
away!, spreek !; he has little to c,
for himself, hij zegt (beweert) niet scabious [skeibias] of schurftig,; sb
9 blauw schurfticruid, blauwe knoop.
veel, hij Iteeft niet veel te vertellen ; it
r,s much for the humanity of the scabrous [skeibras, skabras] ruw, onBritisl: soldier that..., het pleit zeer effen ; scabreus, delikaat, inoeilijk te
zeker voor de
have you nothing behandelen zonder aanstoot te geven.
alant.
to c, for yourself ?, hebt gij niets te scab-wort [skab•wf,t]
zeggen te uwer verontschuldiging?; he sca-cycle [skei•sailel] „schaatsfiets",
had plenty to c, for himself, had soort vliegeude Hollander voor een voet.
wijntapper, tapuit.

steenbreelc.
saxifrage [saksifrid3]
saxifragous[saksifragas]steenbrekend,
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scad

scantling

uitschulpen ; c, ed oysters, in de schaal
scad [skad] o.ta• hors-, harsmakreel.
gelcookt.
Sceevola [sevola] Scaevola.
stellage,
steiger;
scalp
[skalp] sb hoofdhuid, scalp; top;
scaffold [slcafald] sb
vt scalpeeren.
schavot; vt met een steiger voorzien,
scalpel
[skalpal] ontleedmes.
schragen.
scaffolding [skafaldit3] stellage, stei- scalper [skalpaj scalpeerder ; S dagspeculant,
die bij kleine whist dadelijk
ger.
realiseert.
scalable [sIceilabl] beklitnbaar, to bescaly [skeili] schubbig, schub...; schilklimmen.
ferig ; P schooierig;
scalawag [skalawag] krak ; deugniet,
scainmony [skamani] purgeerwinde.
raider, rekel.
broeien,
schroeien
;
net
scamp
[skamp] sb schelm, schurk, deug, scald [skeild] vt
Met vt in: c■-, (one's) work, zijn werk
beet water branden; sb brandwonde;
afroffelen, de hand lichten net zijn werk;
hoofdzeer.
vi schriel meten of wegen.
'scald [skold, skald] sb skalde: (midscamper [slcampa] vi hard wegloopen,
Noorsche dichter-zanger.
wegtrippelen (op een holletje), er van
P
scald-head [skold-lied] hoofdzeer;
door gaan; sb galopje, holletje; wanfeeks.
delritje; take a c, through Dickens,
scaldic [slcoldilc, slcaldilc] skalden...
scalding, scalding-hot [skoldig, -hot] even doorvliegen; at a cv, op een
holletje.
gloetendheet; brandend (v. tranen).
'scale [skeil] sb weegschaal (ook in den scan [skan] vt onderzoeken, uitvorschen,
uitpluizen; scandeeren ; vi zich latest
diereuriem) ; the c, s, a pair of N-is,
de (een) weegschaal ; turn the cv, den scandeeren.
doorslag geven; vt wegen, halen (aan scandal [skandal] aanstoot, ergernis;
schandaal, schande; kwaadsprekerij,
gewicht).
laster.
scala,(toon)
, scale [skeil] sb schaal,
schaal, toonladder; maatstaf ; talstelsel scandalize [skandalaiz] ergernis welcken bij, ergernis geven;Clasteren; be
(in de rekenkunde); reeks; yang ; the
.d, zich ergeren, gechokeerd zijn.
decimal N, het tieptallig stelsel; the
social Nd, de maatscliappelijke ladder; scandal-monger [skandal-mvgga]
on a large (small) c■-, , op groote kwaadspreker.
(kleine) schaal; play (sing) one's c,s, scandalous[skandalas]ergernisgevend,
ergerlijk, schandelijk; taster- 11.11c.
gamma's spelen (zingen); vt met (storm)
scandalum magnatum [skandalani
ladders beklimmen ; overklimmen;
afdalend
(opklimmend)
magneitam]
c;1Q jur belastering van
(down) up,
hooggeplaatste personen.
gradueeren.
scandal-water [skandal-wata] F ach, scale [skeil] s5 schilfer, schub, schubje;
terklapwater : thee.
taudsteen ; ketelsteen; vt (af)schilferen,
schillen, afschubben, pellen ; bikken (een scandent [skandant] klimmend.
stooniketel); vi schilferen ; cv off, af- Scandian [skandian] zie Scandinavian.
Scandinavia [skandineivia] Scandt.
bladderen, in schilfertjes loslaten.
navie.
scale-beam [skeil-bins] balanshefboom.
scaled [skeild] geschubd, schubbig, Scandinavian [skandineivian] aj Scandinavisch •; sb Scandinavier.
schub...
scalene [skalin] in: cv triangle, on- scansion [sIcanian] scandeering.
scant [skant] aj knap of krap toegegelijkzijdige driehoek.
meten, schraal, karig (met of); cv of
schubbigheid,
[skeilinis]
scaliness
sucbreath, kort van adem ; with
schilieri(dieid.
cess, met gering succes; vi(in)lcritnpen,
scaling [skeilit3] beklimming, bestorschralen, krimpen (v. den wind); vt krap
winghouden, knap of krap toemeten,bekrimscaling-hammer [skeilitkliatna] bilc•
pen, verminderen; vr cv oneself, zich
hamer.
bekrimpen.
scaling-ladder [skeilig-lads] X storm.
[skantili] sch•aal(tjes), karig,
scantily
ladder.
dunnetjes, schaars.
B hoofdzeer, schurft
stall
scantiness [slantinis] schaarschheid
sjalot.
scallion [skaljan]
enz.
scallop [skalap] sb lcammossel; schuipwerk, sanity; schelp (bij diner enz.); 1 ,11 scantling [slcantlitl] stuk(jel, proefje,

j
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profiel ; balk (v. ' scaremonger [skeanivt3ga] alarmist.
staaltje; afmeting;
scarf Eskati sb sjerp, ceintuur ; heerenminder dan 5 inches); staander.
das II lasch, lassching (van bout); vt losjes
scanty [skanti] schraal, lcnap of krap
toegemeten,schriel,karig,dun,schaarsch, omslaan; een sjerp ombinden; lasschen
(van bout).
gering, weinig.
Iscape [skeip] schreeuw van een snip. scarification [skerifikeiSan] hopping
(met den suepper).
escape [skeip] C zie escape.
scapegoat [skeipgout] zondebok ; c, scarifier [skerifaia] lcoppenzetter, snephunting, het zoeken naar een zonde- per ; mesegge.
scarify [skerifai] koppen (met een snepbok.
scapegrace[skeipgreis]onverbeterlijke per); losmaken (v. den grond) net de
mesegge; onbarmhartig hekelen.
deugniet, rakker ; losbol.
scaphander Eskaiandaj zwemgordel ; scarlatina [skalatina] roodvonk, scliar.
lakenkoorts.
duikerpalc.
scheepvormig scarlet [skalit] sb scharlaken; the
[skafoid]
scaphoid
de Icardinnalswaardigheid; aj scharla(beentje). Ook : cv bone.
kenrood, scharlalcensch ; cv bean, cw
§scapuld [skapjula] schouderblad.
pronkboon ; cv fever, roodrunner,
scapular [slcapjula] aj van 't schoudervonk, scharlalcenkoorts; huzarenkoorts;
blad ; sb RK scapulier ; schouderverc, hat, Icardinaalshoed ; thew woman,
band (heelk.); rugveer van een vogel.
de hoer van Babylon.
scapulary [skapjulari] RK seapulier ;
schouderverband (heellc.).
scarp [slap] sb steile hefting, (binnen)
glooiing; vt afschuinen, escarpeeren.
papegaaivisch.
scar [ska] sb s
start Eskatj Sc, vt krabben, kratsen, be**sear. Eslcal sb schram ; litteeken;
kriebelen ; sb krab, brats; peuter.
ding ; vt schrammen, een litteeken geven, met litteekens bedekken; n, red, scarus [skeras] zie lscar,
dichtgegaan (v. wond); vi een litteeken scary Eskerij bang, bang niakend, vrees
aanjagend.
vormen ; dichtgaan (v. wond).
, scar [ska] sb (ingesneden)rots.
scat [sicat] if bets !, poets 'em !; vi 'eta
scarab [skarab], scarabee [skarabi] poetsen, er van door gaan (ook
(mest)kever, tor; scarabee: heilige kever scathe [siceio] vt bescliadigen, -deren,
terneerslaan, verpletteren ; sb in: withder Egyptenaren; de heilige lever voorout cam, ongedeerd.
stellend zegel of amulet.
Scarborough [slcabara] Scarborough. scatheless Eskeiolisj ongedeerd.
scaramouch [skaramautf] hansworst, scathing [skeioig] vernietigend, ver•
pletterend (v. kriliek enz.)
paijas.
scarce [skes] aj schaarsch, zeldzaam ; scatter [strata] vt (ver)strooien, uit-,
rondstrooien, verspreiden, uiteenjagen,
make yourself c.1 , F mask dat je vveg•
jven; den bodem inslaan,
-drijven, verdri
koint !, verdwijn ! ad( &® zie scarcely.
scarcely Eskeslil nauwelijks, ter nauverijdelen (de hoop) ; wing votes, verwernood, pas;
when..., nauwelijks,
deelde stenunen ; vi zich verspreiden,
zich verstrooien ; uiteengaan ; s!? uiteenniet zoodra... of...; c, anyone, bijna
demand; c, anything, bijna niets;
spreiding.
maintain that..., ge zult scatter-brain [skata•brein]F warhoofd,
you will
inch niet wilier' beweren dat...
scatter-brained [strata-breind] F warscarceness [skesnis] schaarschheid,
zeldzaamheid.
scatterer [skatara] verstrooier enz.
schaarschheid,
[skesitil
scattering [skataril]ajverstrooid, verscarcity
schaarschte, zeldzaamheid, gebrek (aan
spreid ; sb verstrooiing, verspreiding ;
of).
a r, of..., een hancijevol...
scare [sicea] vt verschrikken, doen scaup [shop]
toppereend (ook
schrikken • afschrikken, doen terugti duck).
schrikken (van from); r, away, weg- scavenge [skav9n(d)3] vi bij den reinigingsdienst werken ; het veil op-, nitjagen; cv the life out of one, ieniand
dood doen schrikken ; vi schrikken; sb
balsa ; vt (de straat) vegen, (het veil)

plotselinge schrik, paniek
scare-baby [skea-beibi] boeinan 2.
sic earrecrow Lskeakrou vogelverschrik-

opruimen, (de riolen) uithalen.
[sl:avalicia] straatveger ;
aaskever; literary
schrijver over
Sociale inisstanclen,

scavenger

scavenging
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scavenging [skavand3itJ reiniging(s- the
time, in den daarvoor uitgescenario [Sandriou] scenario. [dienst). trolcken tijd.
scene [sin] tooneels, tafereel; (decora- Scheldt [skein de Schelde.
tief) scherni ; scenes; the c, of action schema [skima] schema°.
(of the conflict), liet tooneel van den schematic [skiwatik] schematisch.
strijd; have a
(of it), F het tot een scheme [skim] diagram; schema, ontscene laten komen ; create (make) a
were, schets; plan©; voornemen ;
(of it), een scene makers ; the re/is
trive (form, lay) acv een plan malaid in India, the place of the
ken; vt outwerpen, lieramen; vi planners
is..., liet stuk speelt in (Indie); the old malcen; intrigeeren, manceuvr eeren.
de oude oingeving; behind the schemer [slaw] plannenmaker;
achter de schermen ,2 ; change of
gant.
verandering van tooneel ; verande- scheming [skiinit-i] ajplannen makend,
ring (van omgeving); place on the c..),
vol planners ; beramend; intrigeerend;
,

moat eeren

sb

scene-man [sin-man] zie scene-shifter. Schiedam [skidain] Schiedam; Schiescenery [sinari] decoratief, tooneeldammer(jenever).
•
decoraties; (natutir)tooneelen, natuur- schipperke [ski-, Sipaka]„schipperke”,
(schoon), landschap.

schippertje (soort hondje).
schism [siz'm] schisma, scheuring.
een schouwburg).
schismatic [sizinatik] of schismatiek,
scenic [sinik, senik], scenical [-al] scheurmakend; sb scheurmaker.
tooneelmatig,tooneel...,volnatuurschoon, schist [fist] schiefer, leisteen.
schilderachtig; a m, railway (route), Schnorrer [Snora] S bedelsmous.
door een schilderachtige streek.
scholar [skola] geleercle; leerling, betasscenography [sinografi] perspectiefstudent; he is acv , ook : hij is een
teekening.
gestudeerd (belezen) man; he is a good
scent [sent] vt ruikent2 (het wild), de lucht
French
hij is heap in 't f- ransch,
krijgen van; beruiken; van geur verkept zijii Fransch (perfect); at 90 he
vullen , doorgeuren; parfumeeren;
was still a co , studeerde hij nog altijd.
out,
(op den reulc)ontdek ken ; virieken; op den scholarly [skolali] van een geleerde,
reuk jagen ; sb reuk, geur, parftlin, odeur;
wetenschappelijk ciegelijk.
reukzin; flair; lucht (v. wild), spoor ; scholarship [skolaSip] geleerdheid;
of,
get cv
de lucht krijgen van"; on
stuoiebeurs (aan de academie).
op 't (verkeerde) scholastic [skolastik] of scholastiek,
the (wrong)
spoor; put (throw) him off the cv ,
schoolsch; schoolmeesterachtig ; univervan 't spoor brengen.
sitair, hoogleeraars..., sctioolineesters...;
scent-bag [sent-bag] reuk-, staukklier ; school...; cv agency, plaatsingsbureau
sachet, reukzakje.
voor onderwijzers enz.; sb scholasticus,
scent-bottle [sent-bon] odeurfleschje. scholastiek geleerde; R1( scholastiek
scent-fountain [sent fauntin] odeur- Jezuiet tusschen novitiaat en priesterspuit, vaporisateur.
schap.
scentless [sentlis] zonder reuk.
[slcouliast] schrijver van verscholiast
s
scent-organ [sent-gq,an] zie scent-bag. lclarende aanteekeningen.
scent-squirt [sent-skwbt] odeurspuit, scholium [skottliam] verklarende aanvaporisateur.
teekening.
sceptic [skeptik] ajsceptisch,twijfelend; i school [skill] sb schools, leerschoor;
sb scepticus, twijfelaar. schoolgebouw, -lokaal, leervertrek,
sceptical [skeptilcal] twijfelend (aan of), I examenlokaal ; Hoogeschool; factilteit;
twijfelzuchtig.
c,s,(1candidaats)examen; high cv , Midscepticism [skeptisiz'in] twijfelzucht. delbare school ; pass the ms, zijn
examens aileggen; zijn doctoraal doer;
sceptre [septa] schepter, (rijhs)staf.
schedule [Sedjul, sked3u1, skedjul] sb he is in for his c,s, hij zit voor zijn
cedel, lijst, inventaris, opgaaf, tabel,
examen; a man fresh from the
staat ; verhoudingsschaal; file one's
een pas geexamineerde; the theology
de boeken overgeven (bij failliet); at
of the c,s, de scholastieke theologie; vt
cv time, op den in de dienstregeling
leeren, ondurwijzen, oefenen, de les
vt
inventariseeren ; ' lezen, verniatien, bestraf fen ; vi zich tot
aange ,,.leven tijd ;
tabellarisch opgeven of vaststellen; in
scholen vorinen (v. visschen).

scene-shifter [sin-Sifta] machinist (in
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schoolboard [skillbpd]schoolcommis- flonkering, flikkering,schittering, fluteschool-dame [ski-II-dein]] matres.
sciolist [saialist] halfgeleerde.
[ling.
school-fellow [skill-felou] schoolmak- sciolistic [saialistilc] Iialfgeleerd.
ker, -Icameraad, medescholier.
scion [saian] ent, spruie2,
school-house [skill-Maus] schoolge- sciopt(r)ic [saiopt(r)ik]scioptrisch: van
bo u w.
(in) de camera obscura.
schooling [skillitl] (school)onderwijs; scire facias [sairi-feiSias] jur bevelschool (in manege); reprimande,terecht- schrift waarbij aangedrongen wordt op
wijzing; schoolgeld; give one a good
de uitvoering van een vonnis of op
flink op ziju rummer zetten.
deszelfs vernietiging.
schoolman [Mailman] schoolsch ge- scirrhus [skiras] kankeraclitig verharde
leerde, scholasticus; schoolman.
klier.
school-marm [skill-main] Am order• scissel [sisal] afval, metaalsnippers.
wijzeres(je).
scission [siSaiij snijding, splijting,
school-master [skill-masta] hoofdon- splitsing.
derwijzer, schoolineester`2, onderwijzer; scissor [siza] knippen, uitknippen (ook
tuchtmeester II aanvoerder van een school cv out).
walvisschen; the c, is abroad, er wordt scissor-bill [siza-bil]& schaarbek.
veel voor het (volks)onderwijsgedaan; scissors [sizaz] schaar; a pair of (.4,,
schoolmeesters (aardappelen).
een schaar;
and paste, schaar en
school-mistress [skill-mistris] (hoofd)• lijmpot (product).
ouderwijzeres.
scissure [siSa] spleet, kloof, scheuring,
school-teacher [skill-titp] onderwijbreak, barst.
zeres ; ook : onderwijzer.
sciurine [sai-jurin] eekhoornachtig.
schooner [skilna]
schoener; mi. sclera [skara] harde oogrok.
grantenwagen; Am statemmer: groot sclerotic [sklirotik] aj hard; sbverharbierglas.
dingsmiddel; harde oogrolc.
schottische) [SotiiS, SotiS] de Scliotscli, scobs [skobi] schaafsel, hamerslag,
Schottiscit.
vijIsel.
sciagraph [saiagraf] profielteekening; scoff [shot] sb bespotting, beschimping,
x-stralen photographic.
schimp(scheut); vt spotter, schinmen
sciatic [saiatik] van de heup, heup...; (met at); vt S inpikken, in de wacht
sb ischias, heupjicht.
I steepen; ( bespotten, beschimpen.
sciatica [saiatilca] ischias, heupjicht.
scoffer [skofa] spotter.
science [saians] wetenschap, kennis, scoffing [slccifit3] spottend, spotachtig.
kunde; wis- en natuurkunde; natuur- I scold [skould] vi kijven (op at); vt bewetenschap(pen); Christian Science,
kijven, een standje makes, een uitbranin 1866 door den Amerikaan Eddy in
der ;;even; sb feeks, helleveeg, kijfster.
practijlc gebracht stelsel van gezond scolding [skoulditl]standje,nitbrander.
bidden zonder het gebruik van genees- scolex [skouleks] blaasworm.
middelen ; the dismal cv , de staathuis- scollop [skolap] zie scallop.
houdkunde; fight (spar) with great scolopendra [slcolapendra] duizendmi, correct volgens de regelen der lcunstpoof.
boksen.
scomber [siannba]
malcreel.
scientific [saiantifik], scientifical
scon [shoe] zie scone.
kat] wetenschappelijk ; a cv boxer, sconce [slums] sb helm; hersenpan ;
een geoefend correct bokser.
F bol, hop, hersens, verstand; armblascientist [saiantist] natuur•philosoof, ker (aan den inuur); (dieven)lantaarn ;
natuurkunclige.
brok van ijsschots;
bolwerk, schaus;
scilicet [sailiset] to weten, nainelijk.
E boete; vt E & J (in 't gevang) opslui•
Scilly [sili] the cv Islands, de Sor- ten ;
in de boete slaan.
linger.
scone [skoun, skon] Sc soort ijzergescimitar [simitaj Turksche kromme .bakje.
sabel.
scoop [slcup] sb schop, schepenuner,
scintilla [sintila] vonkje ; not a c, of..., I scliepper, hoosvat, spatel; lcaasboor;
Been spranhje (zweempje, aasje)... haal (met een net), vangst; S winst,

scintillate [sintileit] vonkelen, flonke- ' slaatje; buitenkansje (voor berichtgever,
rev, flikkereii, schitteren, tintelen.
[sintileiionj vonkeling,

scintillation

waardoor hij een ander een vlieg afvangt); at one cv , met een slag; get
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the cv , iemand een vlieg afvangen ; vt debt against me, schrijf die schuld
op mij ► rekening ; we shall cw that
uitscheppen,uithoozen ; uithollen; bijeenagainst you, dat zullen we onthouden;
schrapen (ook c•-, out, up); S aan den
cv one off, S iemand troeven, net
dijk zetten, „bussen".
iemand
afrekenen, hem zijn vet geven;
scooper [ski-1p] sb hoozer, uitholler;
hem zijn... betaald zetten ; cy out, doorsch ep ; "41,4 kluit.
widerscooping EsIcapirlj S vulgaire 'nattier halen (een woord); cv under,opschrijstrepen (een woord); cv up,
van portatnento zing en.
scoop-net [skilp-net] baggerbeugel ; veil, op rekening schrijven ; vi punten
maken of behalen ; een voordeel beschepnet.
scoot [skilt] Sc vi spuiten; P 'em smeren, i halen, succes hebben, het winner, de
baas zijn.
001 een hock schieten ; vt bespuiten,
spuiten net ; sb straal (v. e. spuit) ; do scoria [skoria] schuim (van gesmolten
metaal) ; metaalslak.
smeren.
a cw; P
scorn [51:Qh]sb verachting, versinading,
scooter [shato] zie sca-cycle.
flail de algemeene
scope Es1;oup -1 sb oognierlc, doel(wit); hoot ; hold tip
verachting prijsgever, ; put to cv, bestrekking ; speelruimte, vrijheid (van
schamen ; vt verachten, versmaden.
beweging); gezichtshring, rayon, veld
van werkzaamheid ; give one ample scorner [sktzna] versmader, spotter.
(free, full) cv , voile vrijheid laten, vrij scornful [slcgtiful] verachtend,hoonend;
spel latest; with acv of fifty fathoms, c, laughter, hoongelach.
0 met een bocht van 50 v.; within the Scorpio [sk4pir;.:.1 SLtiorpioen (in den
Dierenriem).
c..) of this work, binnen het kader van
scorpion [slcv;;',2-n .: '-;chorpioen.
dit werk.
[skQzatAra] schorseneer.
scorzonera
scorbutiek,
aj
scorbutic [slccbjfitik]
aan scheurbuilc lijdend ; sb scheurbuik- Scot [shot] Schot ; great c■,!, F goeie
grutten
!
lijder.
belasting ; pay
scorch [s1c9tS] vt (ver)schroeien, (ver)- scot [shot]
and lot, schot en lot betalen.
zengen; vi schroeien ; F woest rijden
sb Schotscl(e
Schotsch:
[skotS]
a
j
Scotch
(op de fiets).
and soda, Nviliskey-soda ; the
taal) ;
scorcher [slcgtSo] lets, dat schroeit of
c,/,
de
Schotter,
verzengt ; F snikheete dag ; S een geweldige uitbrander ; S een baas, een pracht- ( scotch EslcotS:: vt snijder, kerven, inIcepen ; sb suede, herf.
stuk ; een... van lieb ik jou daar ; S snelScotch-and-English [sko'S-and-it-iglij]
loopend paard ; F woest wielrijder.
zie prison-base.
score [sk2a] sb kerf, keep, insnijding ;
meet; (dwars)streepje, lijn, striem; reke- scotch-collops [shotS-ko;:ips] kalfsl apjes.
ning, gelag ; aantal behaalde punten,
beltaald succes; stijg, snees, twintig(tal); Scotch-hop [skotS-hop] hinlcebaan.
partituur ; four cw, tachtig; c ■is of Scotchman EsicotSmani Schot; ZA flopeople, ook : hoopen menschen ; cvs rijn (2 sh); the flying,,,, de vliegende
't Noorden).
of times, ook dozijnen malen ; what Schot (exprestrein naar
zwarte duilceend.
a cw (over your enemy)!, wat een , scoter [shouts]
[shot-fri]
vrij
van
belasting, ;
scot-free
triomf (succes); pay one's cws, het
ongestratt, zonder letsel, vrij.
verschuldigde betalen; pay off old
[skotland]
Schotland.
(.,s, quit cws, afrekening 'louden ; go Scotland
off at 1,4, het plotseling op een ren scoundrel [skaundr3l] schurk, gladjanus, belt, detigniet.
zetten (van een paard); fig; op eens
„uitpalcken" (over on); by mis, bij scour [skatia] vt schuren, wrijven,
schooninaken,zuiveren,reinigen;schoon
dozijnen; bij hoopen, F bij bosjes; on
that cv, dienaangaande, wat dat be- schip laten maken, purgeeren ; doorbetreft ; on the c, of, van wege, op loopen, -zwerven ; varen fangs ; cw the
seas, rondzwallcen op zee; de zeeen
grond van ; uit het oogpunt van ; op het
onveilig maken ; de zee schoonvegen
punt (stuk) van ; vtinkerven,(in)kepen ;
(v. vijanden of roovers); vi schuren enz.;
strepen (iemands rug); onderstrepen (een
about, zwerven,rondzwerven,rondcv
woord); aan-, opteekenen ; opschrijven,
boeken; behalett (v. punten), inaken ; loopen ; c , away, zich wegpakken, er
op notes zetten ; cv a success, succes van door gaan; sb het schuren, enz.;
hebben; een succes boeken; ow that I uitschuring (in rivier); waterstroom (out
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te reinigen); give it a good cv, het 1 houdt wel van balcbeleien; vt afkeuren,
eens flink afboenen.
buiten dienst stellen ; ti old quarrels,
scourer Eskattral schuttrder ; harcllooeen streep haler door, op zij zetten.
per; landlooper ; purgatie.
scrap-book [sicrap-buk]plalcboek (voor
scourge [sk6c13] sb zweep, roede, gee- uitki ► ipsels enz.).
sel -2 ; plaag ; vt geeselen, tuchtigen, Las- scrape [skreip] vischrapen, afkrabben;
tijden, teisteren, folteren; cv the soil,
krassen (op een viool);
acquaintdoor roof bouw ttitputten.
ance with one, op indringerige wijze
scourger [ski,d3.9] geeselaar ; tuchtmet iemand kennis zoeken te 'oaken ;
cv one's boots, zijn voeten vegen ; cv
meester; flagellant.
scouring [skattrirj] het schuren enz.;
one's feet, met de voeten schuifelen;
the r,s of the country, het uttvaagsel. strijkvoeteu, een strijkvoetje malcen ; cv
scout [sicaut]sbspion; X eclaireur, verthe speaker down, door gescliuifel
tot zw ijaett brengen ; cv off, afschrapen;
keener;
studentenoppasser; „fielder"
(cricketspel);
cv out, uitschrappen; c.,) together,
verkenningsvaartuig;
Zek duilcernoen, zeelcoe, lom ; boy md, bijeenschrapen, -rapen ; c% up, bijeenpadvinder; on the cv, op verkenning;
schrapen ; vi & va schrapent, schuren,
vt verspieden, op verlcenning uitgaan, f-krassen ; he m.id through, tusschen
verkennen; verachtelijk terugwijzen, van
hanger en wurgen kwant hij er door.,
zich werpen ; vi X eclaireeren, op versb gekras, gelcrab; saran]; verlegenkenning uitgaan (zijn).
held, inoeilijkheid, keel ; strip( voetje;
scouting [skautiri] bespieding; X eclaiP Icloppartij ; S boter ; a r%., of the pen,
reeren, eclaireursdienst, ophelderingseen pennestreele2 ; be in a cam , in de
dienst.
keel, in den brand, in de nesten zitten;
scovel [skuval] ovendweil.
get into a
in moeilijkheid komen ;
scow [skau] sb schouw (soort praatn); vt get one out of a
ietnand (nit den
per schouw vervoeren.
brand) helpen, uit een moeilijkheid
scowl [skaul] vi fronsen; mi at (on, helpen.
upon), norsch of somber dreigend aan- scraper [skreips] schraapij/er, schrabzien of neerzien op ; sb somber dreiber,krabber,schraper'2 ; (viool)schraper,
gende blilc.
Icattedarnizager.
scrabble [skrab'l] vi krabbelen ; grab- scrap-heap [skrap-hip] hoop oud roest,
belen; scharrelen; klauteren ; kriebelen
afval, ouwe routine! ; go to the
schrijven); vt (be)kriebelen ; sb geoud roest weggeworpen worden ; naar
Icrabbel; gegrabbel ; geklauter ; kriebelde rommelkainer verhuizen, op stal geschrift.
zet worden.
scrag [sIcrag] wager stub vleesch,hals- scraping [sIcreipit3] aj schrapencr; sb
stub; S hats; P scharminkel.
geschraap 2 ; schraapsel ; c,s, krabsel,
scragged [skragid] scraggy [skragi] schraapsel ; sainenraapsel; strijkages,
wager, schriel, scharinitikelig.
strijlcvoetjes.
scramble [skrambl] vildauteren; grab- scrap-iron [skrap.aian] oud ijzer.
belen (naar for); give to be
for, scrapper[sicrapa]Fvechtersbaas,bokser.
te grabbel gooien ; cv through one's scrappy [skrapi] uit stukjes en brokjes
work, haastig afroffelen; vi te grabbel bestaand, onsamenhangend;
gooien;
eggs, roereieren; sb ge- acv dinner, klieketimaal.
klauter; gegrabbel; F hoop ; make a r, Scratch [skratS] in: Old
Heintje
for, grabbelen naar, vechten ow; throw Pik : de duivel.
it for a cv, te grabbel gooien.
scratch [skratS] vt Icrabben, schra mien;
scramblingly [skramblitili] haastig, krauwen ; schraffeeren ; schrappen, uitscrunch Eskrar151 kraken.
Eroef•roef.
krassen, doorhalen ; (be)kriebelen, (be)( scrannel [skranal] dun, schraal,
krabbelen ; aanstrijken (een lucifer);
zerig.
one's head, zich het hoofd krabben ;
scranny [skrani] pros zie scragged.
!net de hander itt 't Naar zitten ; c , my
scrap [ski zip] sb brok(je), stukje,snipper, head, cv a poll! kopje kra u wen (van
vezel; nitknipsel ; brokstuk; oud roest;
een papegaai);c, it, S er van door gaan;
F kloppartij; a r, of paper, „een vodje c, a race, niet later doorgaan, atpapier"; there has been a cw between
s:_shrijven; r, off, aanstrepen; c, out
A and B, A en is ilebben een robbertje (through), uitkt abben ; doorhalen (een
gevochten ; he is fond of a cv, hij
woord of letter); c, together, bijeen-
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schrapen, -scharrelen; vi krabben,kras- screech [slcritfl sb schreeuwen, gillen,
sen; c, about for..., bijeen-, opschar•
krijschen; sb schreeuw, gil.
relen ; c, along, S door het Leven screech-owl [ski-VS-mil]
kerkuil,
scharrelen; sb sChram, schrap, schrab,
oranjeuil, torenuil.
krab(bel); streep, meet; inededinger die screed [staid] brok, stuk II langgerekte
niets voor krijgt (ook mi man); iclopredevoering, lange tirade;
(lang)artikel ii 45 Z4 mat.
partij; naturelletje, pruik; S beest (bij
't biljarten); eves, droge mok; it is a screen [slain] sb schertn 2 , schut(sel);
hard (,), F het is een heele pluk ; bring
beschutting, maskeering ; ook : doek (v.
one (up) to the cv, tot den strijd
bioscoop), filmscherm; grove zeef ; rasdwingen, van leer doer trekken ; come
ter (op de drukkerij) ; vt beschermen,
(up) to the cv , toe the cv, aan de beschutten (voor, tegen from); maskeestreep gaan staan; verschijnen, °plc°. ren; ziftee, schiften.
men, er cinder uit komen, zijn man staan; screenings [skrinirlz] g,ezeefd grint
oolc: zich verklaren, on] het jawoord
(steenkool, enz.), ziftsel.
vragen ; als aj bijeengeraapt, bijeenge- screen-work [slain-vviAc] filmspelen,
scharreld, saamgeraapt ; a r, company,
bioscoopdrama's, kinospel.
een gemengd gezelschap ; a
hop, screeve ()krill] S v(t) schrijven ; teekegehnproviseerde danspartij ; a
pack
nen; sb (hedel)hrief.
of team, een bijeengeraapt stel, span, , screever [skriva] S bedelbriefschrijver;
zoodje ; a mirace, een wedloop waaraan trottoirteekenaar (bedelaar die op de
iedereen mag meedoen, zonder eenige I plavuizen met gelcleurd lcrijt teekeninbeperking van Ieeftijd, gewicht enz. gen maakt).
scratch-brush [skatS-brvS] krasborstel. screw Eskrill sb scliroef ; schroefslag;
scratcher [sicratSa] krabber, krabijzer.
effect (bij 't biljarten); F schroefboot;
Scratchland EsicratSlancil J Scholland.
peperhuisje (tabak); S hartsterking;
scratch-race [skrat5.reis] zie scratch.
S ttitzniger, vrek S streng examinator ;
scratch-wig [skratf-wig] naturelletje,
pesticop; S salaris; S oude knot, krak;
pruilc,
loose, F er is een kink
there is a
scratch-work [sicrritS-wick] graffito.
in de kabel ; er is mikmalc; het hapert
scratchy [skratSi] hijeengescharreld,
ergens ; put on c..), effect geven (bij 't
samengeraaot; ongelijk roeiend; kriebiljarten); put on the cv, de duim- •
belig (v. schrift); krabbelig.
schroeven aanzetten ; vt (aan)schroeven,
scrawl [skr151] vi (kriebel) krabbelen, vastschroeven; de duimschroeven aankriebelig schrnven; vt belcriebelen(ook
zetten: halen :vat er van iemand te
over) ; sb (ge)krabbel, icriebelschrift,
halen valt ; verdraaien, vertrekken (v.
hanepooten ; F icattebelletje ; jonge !crab.
het gezicht) ; c, oneself in some one's
scrawler [skrola] krabbelaar.
favour, zich in iemands gunst dringen ;
scrawly [skr8li] kriebelig; a c hand, ry down, dichtschroeven ; have one's
een kriehelpootje.
head c,ed on right (the right way,
scrawny Fskronill, scharminkelig.
well), bij de pinker zijn ; c, out, nit-,
stray [sicrei] leat vischdiefje.
afpersen; c, a thing out of a perscreak [skrik] vi gillen ; krassen, knarson, iemand jets, een bekentenis afsen; sb gil ; gekras, geknars.
persen ; c, out time for..., tijd vinden
scream [skritni, vi gillen, gieren (van
c, up, opschroeven, opvijzelen;
't !adieu) with laughter); het uitgieren ;
inpennen (in eel) corset); opdrijven (v.
a r,, ing farce, een allerdolste klucht ;
huur, pacht); dichtschroeven;c, one up,
vt gillemc, one's lungs out,zijn longen
iemands deur dichtschroeven (snider].
stuk schreeuwen; c...) out an order,
tenaardigheid); c, up (one's) courage,
uitgillen ; sb gil ; it was a ti , S het was zich vermannen; c, up one's mouth,
om te gieren, het was dolletje.s.
den mond optreldcen; c, a person up
screamer [slcrinia] schreeuwer 2 ; go.
to a thing, iemand tot jets aanzetten ;
gehoornde hoenderkoet; it was acv,
r, oneself up to go, den noodigen
S het was om te gieren, het was altercooed vinden om te goal'; vi schroefsdolst ; the picture was a cv, om te
gen'ijs ciraaien ; effect geven; de dubbel; she is a cv, ze is „akelig"
tjes oinkeeren, op den penning zijn.
civic.
screw-day
S traktementsciav,.
screamin g ly [skrimitpri gillend ; it screw-driver [skril-draiva] schroevewas ti funny, net was om te gieren. draaier,
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screwed [skrild] S aangeschoten.
bout; (vs, zandgoed (v. tabalc); give
screw-gun [slcril-gvn]Arnistronglcanon. one (it) a good cv, F eens goed afboenent"; it wants a good cv, het
screw-jack[sicru-dpk]schroevedraaier,
moet eens flink geschrobd (afgeboend)
dommekracht.
worden; vt boenen, schrobben, schuren,
screw-pine [skril-pain] pandanus.
(af)boenett; vi sjouwen, zwoegen, ploescrew-propeller [sicril-proupela]
teren (om road to komen). •
schroef (v. e. stoomboot).
screw-steamer [sicru-stima] schroef- scrubber [skrvba] boender, schrobber,
schrobborstel.
boot.
screwy [sicrfi-i] kronkelend; knijperig, scrubbery Dia/Agri -1 zie shrubbery.
penning zestien ; S aangeschoten ; afge- scrubby [skrubi] arnizalig; kleitioniejakkerd (v. paard).
zerig, dwergachtig; met kreupelhout
bedekt.
scribal [skraib'I] schrijf...
scribble [skribl] vt krabbelen, penned•; scrub-oak [sicrpb-ouk] Am dwergeik.
bekriebelen krassen (v. wol); vi krib- scruff [slcrvf] nelc; take one by the
belen, pentien; sb gekribbel, krabbelcv of the neck, achter bij zijn nekvel
schrift, prulschrift; F kattebelletje.
pakicen.
scribbler [skriblar] krabbelaar; (prul). scrum(mage) [skroin(ic13)] zie scrimsch rijver 11 Icrasmachine.
mage.
scribe [skraib] schrijver, Icleric, secre- scrumptious [slcrumpSas] S Icieskeurig ;
heerlijk, prachtig, zalig enz.
taris; B scitriftgeleerde.
Ll zie scrunch.
scrimmage Eskrimid3l sb kloppartij, scrunch Eskrzni
worsteling (om den voetbal); Sc scher- scruple ilskrilpli sb zwarigheid, (gemoeds)bezwaar,gewetensbezwaar ; sunmutseling ; vi sp vechten, worstelen (ow
24 grein); a nian without
den bal).
pel
een gewetenloos mensch ; have mds
scrimp [scrimp] zie skimp.
scrimshanker EskrimSarikaj S X boot- about ...ing, zich bezwaard voelen
om..., bezwaar maken otn...; make no cv
afhouder, lijntrekker.
scrimshaw [sicrimSii] (2; vt knutselen ; to..., er geen been in zien om, er niets
in vinden om...; vt zwarigheid maker,
sb knutsel weric.
scrip [skrip]sb tasch ; zak rota, briefje, zich bezwaard gevoelen ten aanzien
van; aarzelen (om
terugdeinzen
• bewijs van stortiug, voorloopige oblivoor ; C bet wijfelen ; he never rws a lie
gatie, recepis.
if..,
hij
staat
[sicript]
schrift;
geschrift;
hand.
voor
geen
leugen
als...
script
schrift, manuscript (v. e. rol); schrijf- scrupulosity [skriipjulositi], scruletter (als lettertype).
pulousness [sktilpjalasnis] nauwgezetscriptorium [skript2riam] scriptorium : heid, angst-, schroomvailigheid ; twijfel.
schrijfvet trek (in klooster enz.).
scrupulous [skrupjalas] nauwgezet,
angst., schroomvallig; they were not
script-type [skript-tain] schriffletter.
scriptural [skriptSaral] schriftuurlijk, cv about (as to)... ; ze namen het niet
zoo nauw (waren niet Iciesiceurig) op
bijbelsch, bijbel...
scripture [skriptSa] de H. Schrift (ook het stuk van...
Holy Scripture, the Scriptures).
scrutineer [skriltinia] onderzoeker, na1;:a (openbaar)
vorscher; stetnopnemer.
scrivener [skriv'naj
schrijver, geldmakelaar; notaris, opma- scrutinize [skrittinaiz] nauwkeurig onderzoeken, navorschen.
ker van contracten ; jar schrijver bij cie
palsy, schrijfkramp.
scrutinizer [skrutinaiza] onderzoeker,
griffie;
navorscher.
scrofula [skrofjuld] klierziekte.
scrofulous [skrofjulas] lclierachtig
scrutinous [skriltings] onderzoeicencl e
vorschend.
scroll [slcroul] sb rol, lijst; regelwerk;
krul, krultrek, krulversiering ; voluta; scrutiny [sicrittini] nanwkenrig onder.
gecontroleerde
vt op de rol zetten; tnet krultrekken
zoelc;
navorsching,;
stemoim end rig.
versi eren.
vi huilen, janken; sb scrutoire [skrutww] secretaire.
scroop
gehuil, gejank,
scud [sl<vd] vi hard loopen ; wegsnellen,
(voort)jagen, ijlen (v. wolken); 0 len.
• 3crottim [skroutoni] scrotum: halzak.
zen ; sb vaart, vlucht, vliegencle wolk,
scrub [sl,t. vb] sb stump er , staid; er ar me
drommel; dreumes; prul, vod, !or;
wolkenjacht ; voorbijoande bui ;
boender, stompe schrobborstel; Icreupel(hard)looper,
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scudo

sea hop
-

scudo [skadou] scudo (It. mu ► tstulc v. (scuttle [sIcon] sb kolenbak.
"scuttle [skvtl] sb 0 luik ; vt gates
± een rijksdaalder).
scuffle [slcDf'1] vi plukharen, harrewar- Boren in (een schip ors te later] zinken).
ren, vechten;

sb kloppartij, verward :'scuttle [slcnt'l] zie scurry.

scuttle-fish [skvt'l-fii] inktvisch.
hanclgenteen.
scull [skvl] sb wrikriem, wrikker ; vt& vi Scylla [sila] Scylla; fall from reb., into
Charibdis, van den regen in den drup
wrikken.
ko ► en.
sculler [slcvla] wrikker; scullerboot.
scythe [said] sb zeis; vt maaien (met
scullery [skulari] bij-, achterkeuken.
[de zeis).
t scullion [skuljan] vatenwaschster, Scythia [sil)ia] Scythie.
'sdeath Lzdeyj C voor den drommet!
kolcsjongen.
gansdood!
• sculp [skylp] F beeldhouwen.
sea [si] zee; stortzee, zeetje; zeewater;
sculptor [slc/Apia] beeldhouwer.
sculptural [skylptSaral] sculpturaal, als a c.,, of troubles (naar SH) een oceaan
van Teed); there is acv on, de zee
gebeeldhouwd.
sculpture [slcivIptSa] sb het beeldlion- gaat hoog; at r..), ter zee, op zee; be
at c.., het mis hebben ; in de war zijn;
wen, beelciliouwIcunst; beeld(lionw)werk;
at full c..), in voile zee; beyond ,,,(s),
beeldhouwersvak ; vt beeldlionwen, nitaan gene zijde van den oceaan; by c•i,
houwen, -snijden.
sculpturesque [skylptfareslc] ziesculp- over zee; by (.., and land, te land en
tural.
ter zee; on the (..), op zee; aan zee
scum [sam] sb metaalschuim, schuimnC; gelegen ; on the high (..is, in de open
heffe, nitschot; vt afschninien.
zee, in voile zee; go to c%, naar zee
gain, zeeman worden; put to (...), in
scummer [sica/ma] schuinilepel.
zee stelcen; within the four c,s, I binscummings [slcuminz] afschuitnsel.
,

scummy [skumi] net schuim bedekt, nen de grenzen van Groot•Britannie.
sea-beaten [si-bit'n] door de zee geschuim...

scupper [skypa] sb spie-, spuigat; vt beukt.
door de spuigaten later gaan; P zijn sea-born [si-bQii] uit de zee of op de
zee geboren.
vet geven; clean ri,.,ed, S lens, blut.
scupper-hole [skDpa-noul]spiegat,spui- sea-borne [si•bcri] door de zee g,edraschilfertje ; ketelsteen.

gen, overzeesch, zee...
sea-cabbage [si-kabid3] zie sea-kale.
sea-card [si-lead] kompasroos.
sea-change [si-tSeindz] (naar Sf1) ver-

ingemeenheid, schunnigheid.

sea-colewort Pi-koulwat] zie sea-kale.
sea-cook [si-kuk] scheepskok ; (damn-

gat

scurf [skbf] roofje; roos (op het hoofd);

scurfiness [sk/Mills] roosachtigheid.
andering.
scurfy [skfifi] vol roofjes, met roos bedekt.
sea-chanty [si-tSanti] S matrozendeun,
scurril(e) [skvril] zie scurrilous.
-lied.
scurrility [slcuriliti] plat ► eid, grofheid, (sea-coal [si-lcoul] steenkool.
scurrilous PkDrilasi prof, ingemeen,
schunnig, vuil.
scurry [ski/H] vi wegtrippelen ; hard

ed) son of a cv!, P vervloekte (ge-

meene) schooier!
(weg)loopen; sb gedraaf, geloop, (ge)- sea-cormorant[si-kgmarant] I 2ga I ; o lc jacht; loopje, holletje.
sea-crow [sI-Icron]
t nle ue‘ev:
scurvily[ski/vili]schunnig,genieen,min. sea-damaged Pi-danid3d] $doorez
scurviness [slifivinis] schunnigheid, water beschadigd.
gemeenheid, minheid (v. beliandeling). seo-dog [si-dog] hondshaai, zeelionci..
[zeerob
scurvy Eslcipvi] sb scheurbuik.
sea-egg [si-eg] zeeegel.
scurvy [sIcAvi] aj aan scheurbuik lij• seafarer [sifera] zeeman, zeevaarder.
(lend; schunnig, gemeen, min.
I seafaring piterii3] zeevarend.
scurvy-grass [slcbvi-gras] A lepelblad. , sea-front [si-truth] strandgedeelte (van
scut [skvt] stontpstaartje, bolstaartje (v. ; zeestad).
konijn, Naas enz.); S lammeling.
! sea-girt [si-gist] door de zee oniringd.
scutate [skjilteit] 0 schildvortnig; *too sea-going [si-goilit3] de zee bevarende,
geschubd.
j zee..
scutcheon [s1cDtSan] 0 wapenschild; , sea-gull [si-gvl] 2g,,, Icolmeenw.
slentelschild; naamplaatje.
1 sea-hawk [si-nokij,42,viscliarend.
scatter [slcpta] zie scurry.
i sea-hog [si-hog] ...02.bruinvisch.
Eugelsch,

40

sea-horse
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sea-slug

sea-pike [si-paik] *es.• geep.
strandkruid, Enwalrus; nijlpaard;
witgelcuifde golf. ' sea - Pink [si•PitP]
gelsch Eras.
sea-kale [Si-keil] zeekool.
*sea-plane [si-plein] watervliegtuig.
sea-king [si-kit3] zeekoning, viking.
'seal [sit] sb zeehond, rob ; vi op de sea-port [si-pcIt] zeehaven.
sea-quake [si-kweilc] zeebeving.
robbeuvaugst gaati.
'seal [sil] sb zegel'', cachet; fig stempel; sear [sia] ® aj droog, verdord, dor ;
fall into the cv, (naar SH) verdorren;
bezegeling ; leaden c..), plombe; cvs
vt doer verdorren; dichtschroeien, nitoolc
char' vari (aan horlogeketting);
the Great Seal, het Rijkszegel; the branden; verschroeien`2 ; a •,ed heart
Privy Seal, het geheimzegel ; put j (soul), een verdord of verstolct hart,
een verstompte ziel ; cv away, wegone's co, to, zijn zegel hechten aan;
put r■is upon, (ver)zegeleu; set one's brancien ; cv up, diclitschroeien.
to, zijn zegel hechten aati ,2 ; set search [siitS] vt peilen (een wood); ona cv on, zijn stempel drulcken op; set derzoeken, navorschen; doorzoeken, vione's
(the mi) upon, bezegelen; siteeren, fouilleeren •, c , one's own
heart, ook : de hand in eigen boezem
under tor, verzegeld ; vtzegelen, laklcen,
steken ; cw out, uitvorschen, uitvisschen ;
verzegeleu (oolc : c, down, m.) up); cv
up, oolc: dichtsoldeeren ; fig bezegelen; vi zoelcen ; cv for, zoeken naar; cv into,
ouderzoeken ; sb doorzoeking, het zoea c,ed book, fig een gesloten boelc.
ices enz.; visitatie ; onderzoek ; cv of
Sealand [Siland] Zeeland.
the house, huiszoelcing ; cv was made
sea-lawyer [si•lOja] tijgerhaai.
for it, men zocht er naar ; in cv of,
sea-legs [si-legz] zeebeenen.
zoekende near, op zoek naar; the right
sealer [sila] (ver)zegelaar; Am ijker
het visitatierecht.
of
robbenjager ; robbenschip.
searcher [sfitSa] (onder)zoelcer ; visisea-letter [si-leta] zeepas.
sea-level Esi-leval] oppervlalcte der zee, teur ; sonde ; cv of men's hearts, hij
sea-horse [si-hQs] *ow zeepaardje ;

,

die de harten eu nieren proeft.

zeespiegel.

sealing-wax [silig-waks] (zegel)lak.
seal-ring [sU-rig] zegelring.
seal-skin [sit-skin] robbevel ; mantel
van robbevel.

!seam [sim] sb naad • litteeken ; mijn
ader, dunne (kolen)laag ; vt aaneennaaien ; den naad oaken ; net litteelcens
of Hoven teekenen.
', seam [sitn] sb ±

3 HI.. (koren); ±

searching [shtSitl] aj onderzoekend,
vorschend, doordringend ; diepgaanii,
ingrijpeud ; sbouderzoelc ; (-,s of cons-

cience,gewetenslcnagin , ;(,)s of heart,

zielsangst, bange twijfer.

search-light[sMS-lait](electrisch)zoekLicht.

search-party [stitf•pati] op zoek uitgezonden troep of manschappen.

150 K.G. (!rout); 54.5 K.G. (glas),

search-warrant

zeevaartkunde.

sear-cloth [sio-Iclok, ] wasdoelc, pleister
helm.
sea-reed [si-rid]
searing-iron Esirir3-aidn](wondlieelers)

seamaid [simeid] (zee)meermin.
seaman [siman] zeemati, matroos.
seamanship [simanSip] zeemanschap,

[sfitS-I.vcrant] inachti•

ging tot huiszoeking.

brandijzer.
sea-mark [si-malt] zeebaken.
zeezwaluw. sea-risk [sia-risk] zeegevaar.
sea-martin [si-matin]
sea-roll [si-roul] zeelcomkommer, tri•
seamless [sinflis] zonder naad
pang ; zwaaiende matrozengang.
seam-presser [sins-presa] naad-petssea-room [siertim] ruime zee; have
ijzer (v. kleermaker).
seam-rent [situ-rent] losgetarnde naad. itt 't ruime sop zijn.
seamstress [sentstris, sitnstrfs] naaister. sea-rover [si-rouva] zeeschui tiler; kaper.
seamy [simi] vol naden ; de naden schip ; ook zeevaarder.
latende zien ; the r, side, de leelijke seascape [siskeip] zeegezicht, zeestuk.
of ongutistie !cant, de keerzijde der me- sea-shoe [s'i-Su] in: wear ( -,s, zeesea-needle [si-nici'l] .ors, geep. [daille. beenen hebben.
sea-pen [61-pen] zeeveder.

sea-pie

[si-pai]
pastei of jachtschotel
van vleesch en groeuten sums uit sneer
lagen bestaande; fig allegaartje H
scholekster.
sea-piece [si•pis] zeegezicht, zeestuk.

sea-sick [si-sik] zeeziek.
sea-sickness [sr;-silcnis] zeeziekte.
sea-side [si-said] zeekant ; go to the
naar een baciplaats aan zee gaan.

sea-slug [si-slug] zeelcomkonfiner, tripang.

sea-snail
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second-hand

sea•toad [si-tond] *on. zeecluivel.
sea-snail [s?-sneil] slakdolf.
zeeforel,schotje,
season [siz' ti] sb seizoen; tijd ; ge• i sea-trout Lisi.tran
schikte tijd ; tijdperk, jaargetijde; F sea-voyage [si-voi•id] zeereis.
abonnetnentskaart (voor 't spoor), abon- seaward Lsiwycl] zeevvaartic:i.
nement; the Season, de Londensche sea-weed [si-wid] zeegras, -wier.
"season" of uitgaanstijd (van 't voorjaar sea-wolf [si-wil I f] zee wolf; viking. ka per.
zeewaardig.
bij tertigkoinst van het hof in het Buck- sea-worthy
ing,hampaleis tot Augnstus); the little sea-wrack [si-rak] zeegras.
Season, de "season" in October en sebaceous [sibeiSas] vetachtig, vet...
November; the silly (dead, dull, off) Sebastian [sibastian] Sebastiaan.
de slappe tijd, F de koinkoin- sebesten
borstbezie.
mertijd ; for a ti , een tijd lang, een sec [sett] F afk. v. second.
poosje; in ti, tijdig, joist van pas; peas ± secancy [sikansi] snijcling (v. lijnen).
het is nu de tijd van de erwtjes; I secant [silcant] aj snijdend ; sb secans,
are in
out of cod, te(n) onpas, ontijdig ; they snijlijn.
are out of c.), het is er nu hetseizoen secede [sisid] zich terugtrekken, zich
afscheiden (van from).
niet voor; in co. and out of cd, te pas
en te onpas; et toebereiden, kruiden , ; seceder [sisida] uittreder, algescheidene.
rijp laten worden, (goed) laten drogen ;
doorrooken (een pijp); temperen; ge- secern [sision] afscheiden.
afscheidend
[sisuinsut]
wennen (aan het klimaat to the clinzate); secernent
(niddel).
confijten (in in); ,,ed, ook : belegen
(v. sigaren, wijn enz.); genard; cs, ed secession [siseSan] scheiding, verwijderino.
friends, beproefde vriencien; a tiled
gambler, een verstokt speler; vi rijp seclude [sficlud] vt sluiten, nit-, buitenoneself,
sluiten; afzonderen ; vr
worcien, cirogen.
zich afzonderen.
seasonable[siz'nabl] geschikt, gelegen;
secluded [siklildid] afgesloten ; afgetijclig ; actueel.
zonderd.
seasonal [siz'nal] van 't seizoen.
seasoner [siz'na] toebereider;kruiderir, seclusion [sik1113on] uitsluiting ; afgeseasoning [siz'nit3] toebereidin g, ,, krui- sloten ligoing ; atzondering.
second [sekand] aj tweede, ander; c,
derij=.
season-ticket[siz'n.tikit]abonnements- Chamber, Tweede Kamer (buiten Engeland); Eerste Kamer, Hoogerhuis
kaart (voor het spoor).
day, oin den
seat [sit] sb zitting; (zit)plaats; bank, (in Engeland); every
ancieren dag; c, lieutenant, tweede
stoel, ® zeteic; bril (van W.C.); zit:
luitenant; c, money, sp tweede prijs,
kruis (van broek); F zitvlak : partes
premie ; on c.. thoughts, bij !lacier
porteriores; co-ds, please! instappen,
inzien; a (for the) time, een tweede.
heeren ! have a on the Board,
zitting liebben in de Conunissie; the maal nog eens ; den tweeden keer ; the
of honour, de eereplaats; F het co., two, het tweede paar, het derde en
c
zitvlak : partes posteriores; the
of vierde; get one's r, wind, weer op
war, fret tooneel van den oorlog ; have aciem koment2 ; be co-, to none, voor
nieinand onderdoen ; ad in de tweede
a good roe, goed te paard zitten, vast in
plaats; c, best, op een na de beste, S
't zadel zitten ; keep one's rd, blijven
tweede
soort; come off 0., best, maar
zitten, in fret zadel blijven; resign
one's (,), zijn mandaat neerleggen ; vt ern tvveeden prijs krijgen; aan 't kortste
eirrdje trekken ; sb nummer twee ;
neerzetten, doen zitten, laten zitten ;
secundawissel; secatweede stern;
plaatsen, een plaats never; van zitdant ; getuige, helper; seconde ; vt bijplaatsen voorzien ; het kruis zetten in
staan,
helpen,
ondersteimen;
steunen
to
(N-,
eight
persons,
met
(een broek);
(een cootie); X it la suite voeren; rod
zitplaats voor 8 personen, 8 zitplaatsen;
laten
volgen
op.
2000 people, words with deeds,
the theatre will
iieeft plaats voor 2000 inensclien; be secondary [sekandari]ajondergeschikt,
zitten ; zetelen ; be ,, ed!, gaat u ' bijkomend; secundair, bij...; co , school,
ruiddelbare school; sb afgevaardigde,
zitten !; vr r, oneself, gaan zitten.
gedelegeercle; satelliet.
seating [sitiri] fret zitten; stof voor zittinge!' (v. stoelen enz.); zit; eo. , accom- second-hand [selcand•liand] uit de
tweede hand, tweedehandsch, gebruikt.
modation, zitplaats(en).

I
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sedentarinet s

oud; opgewarmd;
bookseller,han- secretory [sikritari] afscheidend, afscheidings...
delaar iii oude boeken, antiquaar.
secondly [sekandli] ten tweede, twee- sect [sela] sect; gezincite.
dens.
sectarian Esekteria ► j ajsectarisch, secte;
sb sectaris, aanhanger van een secte.
second-mourning
[sekand-inQuiri]
C sectary [sektari] sectaris, dissenter.
lichte rouw.
second-rate [selcand-refit] van den sectile [setail] splijt-, Iclootbaar.
tweeden rang, tweederangs...
section [selcSan] opensnijding, secties;
second-sight [seicand-sait] tweede ge- verdeeling, afdeeling, paragraaf; (door)
zicht, helderziendheid, clairvoyance.
suede, proliel.
second-sighted [selcand-saitid] clair- sectional [sekSatmal] van ten sectie,
sectie...
voyant, helderziend.
seconds-hand [selcabdz-hand] secon- sector [sekta] sectors ; hoekmeter.
dewijzer.
secular [sekjula]seculair ; wat zich over
secrecy [sikrisi] geheinthouding, geeen eeuw of eeuwen uitstrekt; eeuwenheirnhoudendheid; heintelijIcheid; veroud, honderdjarig; eeuw...; wereldlijk;
borgenheid; afzondering, eenzaantheid,
seculier; leeken...; sb leek, wereldlijk
observe cv, oolc: bet stilzwijgen bepriester.
waren (ointrent, over on the subject of; secularity [selcjulariti] wereldlijkheid;
there must be no c, about it, het wereldsgezindheid.
mag niet geheim gehouden worden; er secularization [seicjularaizeiSan] het
mag geeii geheinizinnigheid bij . to pas
wereldlijk maken ; zie secularize.
!cornett ; in
in 't geheim, stilletjes. secularize [selijularaiz] wereldlijk masecret [sikrit] aj gehelin; geheimhou- ken, in hander der leeken leggen, wider
dend; heintelijk, verborgen, eenzaatn;
leekenbeheer brengen.
he is as c, as the grave, bij ban secund [sekand, silipitcl]
eenzijdig
zwijgen als bet graf ; in his c, heart,
geplalitst.
in het binnenste van zijn hart ; the c, secundine
[selcandin]
nageboorte
parts, de schaaindeelen ;
writing- Oneestal
ink, sympathische inkt ; sb geheim ; the secure [sikjua] aj zeker (van of); veilig,
c.-s, de schaamdeelen; keep it a cv, behoed (voor against, from); goed vast
de zaalc geheint houden ; in
(gemaakt); vt iin veiligiteid brengen,
in 't
geheitn, stilletjes; be in theca, in het (goed) vastmaken,-zetten,-binden; grengeheim ingewijd zijn ; vt in : r, away,
delen, sluiten ; versterken (van kisten
wegmoffelen, verdonkereinanen.
enz.) • beveiligen, beschermen (your of),
secretarial [selcriterial] secretaris...
verzeceren; zich verzekeren van, (zich)
secretariate [selcriteriot] secretariaat ; verschaffen, de hand legg,en op, -F op
secretarie.
den cop tikken ; r ■-, arms, X het geweer
secretary [sekritari] secretaris, geheitn- verdekt dragen (bij regen); have you
schrijver ; minister ; secretaire ; secc,d a room?, lieb je nog een !canter
retaris (vogel) ; c, of state for foreign
kuntien krijgen ?; cv things on deck.
affairs, minister van buttenlandsche alles aan cielc vastsjorren; the loan is
zaken; the chief c, of state, de prec,d on landed property, gewaarmier.
borgd door ; vr ; cv oneself against,
secretaryship [selcritariSip] secretaris- zich verzekeren tegen, zich vrij waren
ambt ; secretariaat. voor.
secrete [sikrit] verbergen, (ver)helen; security [sikjariti] veiligheid, verzeverheimelijken; geheinthouden (voor
kerdheid; verzekering; (onder)pand,
from); afzonderen; afscheiden.
waarborg(fonds), borg, pandbriet ; sesecretion [sikriSon] verberging, heling;
curities, ook : obligaties.
atscheiding.
I sedan [sidan]draagstoel (oolc;,,, chair).
secretive [sikritiv] geheinthoudend, sedate Lsideiti bezadigd, Icahn, rustig,
geheimzinnig doend ; de afbezonnen.
scheiding bevorderend, afscheidend, af- sedateness[sideitnis]bezadigdheid enz.
scheidiugs.•.
, sedative [sedativ] kalineerend, pijnsecretly [sikritli]heimelijk ; in 't geheim, stillend (niddel).
stilletjes; in zijn hart, in stilte.
sedentarily [seciantoriIi] zittend.
•secretness [siikritRis] verborgenheid; sedentariness [sedantarinis] zittend
stilzwijgendheid.
!even, zitteticie levenswijze.
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sedentary

seedy

a place, naar een dienst onizien ; cv
plaats blijvend; een vaste woon- of
after the children, op de kinderen
passel];
standplaats hebbend; sb thuiszitter;
he does riot cv beyond his
nose, hij ziet niet verder dal] zijn news
zittende spin.
sedential [sidenSal] Ssb zitvlak: popo. tang is; you can cv it by his looks,
sedge [sed 3] 4g, zegge.
men kan het aan zijn gezicht zien; I cv
sedgy Esed3 , 1 vol zegge.
by (from) the papers that..., ik zie
sediment [sedimant] neerslag, grond- uit (in) de kraut dat...; c, one downsop, droesem, bezinksel.
stairs, naar beneden brengen; c, one
sedimentary [seciimentari] sedimentair, in, binnen laten c, into the future.
bezhikings
in de toekomst zien (lezen ; I must r,
sedition EsidiSatil oproer, opstand, mei- into it, dat moet ik eens onderzoeken ;
terij.
cv one off, iemand uitgeleide doen;
seditious EsidiSosi oproerig; opruiend. ry one off at the station, iemand
seduce Esidiftsi verleiden (tot to, into); wegbrengen;
ne out, iemand uit.
verlokken.
laten ; cv over the house, het huts
seducement [sidjiHingnt] zie seduction. zien
though it. de zaak doorzien :
seducer [sidjilsd] verleider. c, one through, iemand ciootztcn;
seducible [sidjusiblj verleidbaar, te cv through the thing, de zaak doorverleiden. zien; c, the thing through (out), clt:
seducingly [sicljusit31i] verleidelijk, zaak doorzetten; c, to it that.. , er voor
aanlokkelijk.
zorgen dat...; c, to bed, naar bed brenseduction [sidDicSan] verleiding ; ver- gen; iv to the door, uitgeleide does,
leidelijkheid.
nitlaten; c, to lunch, voor de lunch
seductive [s- duktiv] verleidelijk, ver- zorgen; vr: c, oneself, zich zien; 1
lokkend.
cannot c, myself submitting to it,
sedulity [sidjilliti], cvlousness Esedjii- ilc ban me niet voorstellen dat ilc me
sedentary [sedantari] aj zittend, op 6611

lasnis] naarstigheid, onverdroten ijver.

daaraan zou onderwerpen.

sedulous [sedjulas] naarstig, ijverig, seed [sicl] sb zaae; zaadje; • knit;
nijver; cv care, onverdroten zorg.
pootoesters; fig ook : Icietn; the cvs of
isee [si] sb (aarts)bisschoppelijIce of dissension, het zaad der tweedracht;
pauselijke stoelf ; the See of Rome,
the r, of ill-health, de !denten van
de H. Stoel.
ziekte ; go (run) to r..), in het za:,-,ct
vi zien, kijIcen; inzien begrijsee
schieten; fig verloopen (v. e. zaak); vi
pen, F snappen ; spreken, be,opzoelcen;
in het zaad schieten; vt zaaien, bezaaien
,

er- voor zorgen (dat), oppassen (dat);
(met with).
•
F begrijp je?, go and cv one, seed-bed [sid-bed] zaaibed, kweek.
iemand eens gaan opzoeken; he refused
plaats; fig broeinest.
to cv me, hij wou mij niet ontvangen ; I seed-bud [sicl-bvd] zaadknop.
can I c, you for five minutes,spre- seed-cake [s-id-I:elk] kruidlcoek.
ken; c, the back of..., wet; zien gaan
Seedee [sidi] zie
aticomen (v. bezoeker), kwijtrak en ; cv seedily[sidili] F sjofel(tjes), kaal, schab.
company, menschen zien ; c, the day I herig.
(the end of the war), nog beleven; , seediness [sidinis] sjofelheid,lcaalheid,
cv a doctor, een dolcter raadplegen;
verloopen uiterlijk.
cv life, zien wat er in de wereld te seedling
sb zaaiplaut; als aj:
{coop is; c, life differently, het Leven
zaai..., uit zaad gesproten.
anders inzien; c, the sights, de be. seed-pearls [sid-pOlz] parelgruis.
zienswaardigheden gaan zien; c , the seed-plant [sid-plant] zaailing; (vs,
thing done, zien (zorgen) dat het geoolc : pootgoed.
daan wordt ; c, things, F ze zien vlie- seed-plot [sid-plot] kweekbed, kweek.
gen; cv things differently, de zaak
plaats.
anders beschouwen, een anderen kijk seed-potato [sid-pateitou] pootaardap.
op de zaak hebben; c, one's way c.,1 .pel, poter.
through, een uitweg zien (weten); c, seedsn:an [sielzman] zaaier; zaadlcooone's way to.., het zoo schikken dat.. ; per, zaadhandelaar.
vi zien; a I'll ev about it, ilc zal er seed-time [ad-taint] zaaitijd.
voor zorgen ; ik zal er eens over denken ; seedy [sidi] vol zaad ; in het zaad ger, after it, er voor zorgen; cv after
schoten; kruidig; F sjofel, verloopen,
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kaal, schabberig; S onlekicer, Met fiksch. Seine [sein] Seine (rivier,.
seeing [si-it3] of ziende; ziende (dat), seine [sin] zegen (trelcnet).
power, ge- seise zie seize.
aangezien ; sb het zien ;
seismic [saizinik] van een (de) aarzichtsvermogen.
beving, •aarbevings..._
seek [sik] vtzoekeno,trachten; c, one's
bed, zijn bed opzoeken ; he c,s his seismograph [saizmagraf]seisinograal:
toestel dat de kraclit en de bewegingen
enemy's life, hij staat zijn vijand naar
der aardstooten registreert.
zien
port (the shore),
het Leven ;
te bereilcen; a book of this sort is seismography[saizmografi]seismograstill to cv, ontbreekt nog altijd; he is pike : beschrijving van de aardbevinusverschijnselen.
(much) to c, in grammar, hij schiet
te lcort in, is nog steclit itt zijn grain- seismometer [saizmomata] zie seismograph
matica, nog Lang niet op de hoogte
van de gr.; ...of your own c,ing,die seizable [siizab'l] wat gevat, gegrepen
enz kan worden (zie seize).
gij zelf gezocht hebt ; vi zoelcen; 6\9 cO.,
after, zoeken; much sought after, seize [siz] vt vatten, grijpen ; in beslag
nemen, beslag leggen op, in bezit newel!,
(veel) gezocht, veel gevraagd; c, for,
bemachtigen; aantasten; bevangen;
zoelcen naar ; be sought for, gezocht
the
, bindselen, sjorren; iiibinden;
zijn;
out, opzoeken, opsporen.
de gelegenheid aangrijopportunity,
seeker [silca] zoelcer, onderzoeker.
pen ; co, the point, de aardigheid vatlui•
reel [sil] blinddoeken, verblindett;
ten (snappers); c,c1 by apoplexy, door
ken (v. de oogen).
een beroerte getroffen ; be (stand)c,d
seem [sins] vi schijnen (te zijn), lijlcen;
of, in het bezit zijn van; c,c1 with fear,
(as) it cis , naar 't schijnt; I c, to be
deaf, tic lijk wel doof ; it r.ds to me door vrees aangegrepen (bevangen); vi
(up)on, (gretig) aangrijpen, zich
that..., het schijnt me toe dat..., het lijkt
tneester maken van'-'.
me dat..., het kotnt me voor dat...; I do
not c, to like him, S ik !nag hem niet seizin [sizin] bezit (v. onbezwaard land);
bijzonder ; me c,s, ( dunkt
vt tbe- bemachtiging, bezitneming.
seizing [slizirs] grijping; sjorring ;
tamen, passel].
bindsel.
seemingly [sitnirlli] oogenschijillijk, in
seizure [si3o] bezitneming; leggen van
schijn, schijnbaar.
beslag; aangehaald goed ; (plotselitige)
seemliness [simlinis] betanielijkheid
aalival (v. e. ziekte); overzneestering.
enz.
zittend.
seemly [siinli] betanielijk, gepast, oor- sej(e)ant
baar ; net, bevallig.
seldom [seldom] zelden, zeldzaam;•
if ever, 0, or never, zelden of tiooit.
seen [sin] verl. tijd van see
seer [sia] ziener, profeet.
select [silekt] czjuitgekozen,.uitgezocht,
uitgelezen; keurig ; vi (uit)kiezen, uitsee-saw [si•so] aj & ad op• en neer.
zoelcen; vi kiezen.
gaand of wippend; sb wipplank, wip;
vi wippen; schoinmelen, keen en weer selection [sitekSon] keur, lceus; selectie ;
siinueren (in de politiek).
ook: uitgezochte stukken ; a r,
of pcems enz , keurbundel; promoted
seethe [sib] vt & vi ziedent2 , koken`2 ; sb
by
hij keuze bevorderd.
seether [sib] (kook)ketel.
[coking.
selectness [silektnis] keur, keurigheid,
segment [segm.ont] segment.
uitgezoefitheid, ungelezettheid.
segregate [segrigeit] of afgezouderd.
"segregate [segrigeit] vi at vt (zich) selector [silekta] (uit)lciezer ; Austr
pachter.
atzonderen, afscheiden.
saleina] Selene : de maan.
segregation [segrigeiSan] afzondering, Selene
afscheiding.
selenium [siliniorn] selenium.
seignior [sinjd] liver; the Grand selenography [selinografi] selenogra.
Seignior, de Groote Heer, de Sultan
fie, maanbeschrijving.
(v. Turkije).
self [self] aj
sb (zijn) eiuen
seigniorage [sinjori4] leenheerlijk
persoon; zijn il,(heid); eigenliefde; the
recht, muntrecht, tatitieme(s),percenten,
consciousness of 0.), het zelibewnstzijii ; the love of
honorarium ,(v. schrijver).
eigetiliefde; his
seigniorial [sinjoriol] den liver of vorst
second 0.), zijii alter ego, ander ik ; lie
toelconiencle, heerlijk.
cares for nothing but N , hij geelt
seigniory [sinjori]
alleen om zijn eigen ; he is quite
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his old cw, 'Ili is weer heelemaal de i c, man, iemand, die zich door eigen
oude; my unworthy cv, nun persoon- krachten er bovetionewerkt heeft.
tje; a ticket for r, and friend, voor self-opinion [self-opinjan] ingebeeldheid, eigenwaan.
u (persoonlijk) en voor een vriend; cv
self-opinioned [self-opinjand] ingedo, r have, zelf is het beste kruid.
self-abuse [self-abjets] zelfbevlekking. beeld, eigenwijs.
self-acting [self-aktit3] zelfwerkend, self-possession [sell•pazejan] zelfbe.
heersching, kalmte.
automatisch.
self-adjusting [self-ad3vstitl] zichzelf self-praise [self-preiz] eigenlof ; c is
no commendation, eigen lof stinkt.
stellend; a c screw, een ziclizelf reguself-preservation
rself•priziiveiSan]
leerende schroef.
zelfbehouci.
()open in
self-buttons [self-bvtanz]
self-reproach[self-riproutf] zelfverwijt.
de natuurlijke of in dezelfde !deur.
self-centred [self.sentrid] die (dat)zijit self-righteous [self-raitSas] eigengemiddelpunt in zich zelf vindt ' self-same [self-seim] zelfde. [rechtigd.
self-collected [self•lcalektid] zich be. self-seeking [self-sikit3] sb zelfzucht, aj
heerschend, kalm. zelfzuchtig.
self-colour [self-kola] natuurlijke kleur ; self-starter [self•stata] autotbatisclie
starter (aan auto).
(goed van) een en dezelfde deer.
self-coloured [self-lcvlad] in de natutir. self-styled [self.staild] zelfgenoeind,
ztch noemend, voorgewend.
lijke 'deur ; in (van) e'en {deur.
self-conceit [self-lcansit] laatdunkend- self-sufficiency [self-safiSansi] zelfgenoegzaamheid; verwaandheid.
held, verwaandheid.
self-conceited [self-kansitid] laatdun- self-sufficient [self-safifant] zelfgenoegzaatn, verwaand.
kend, verwaand.
self-confidence [self-lconfidans] zelf- self-taught [self-tot] zelf onderwezen;
voor zelfonderricht ; a c, man, een
vertrouwen.
autodidact.
self-contained [self-hanteind] zich zelf
genoeg zijnd, gesloten ; op zich 7elf self-torture [self-tctfal zelfkwelling,
zelfkastijding.
staand ; afgezonderd, vrij(staand), vrij
[self-wil] eigenzinnigheid,
self-will
(v. bovenhuis enz.).
self-conviction [self-kanvilcfan] in wen- , Icoppigheid.
self-willed [self-wild] eigenzinnig,
dive overtuiging.
self-denial [self•dinaial] zelfverlooche. lcoppig.
Seljuk(e) [seld;uk] Seldsjoek.
ning.
self-electing [self-ilektit3] zich zelf sell [sel] vt verkoopen; uitverkoopen;
F een koopje geven, verlalcken, beetaanvullend.
icemen ; to (, or let, to hoop of to huur ;
self-esteem [self-istim] gevoel van
cv one a dog, S iemand een koopje
eigeiiwaarde, zelfgevoel.
geven; cv by auction, bij opbod verself-evident [self-evidant] van zelf
' koopen; N., off, uitverkoopen; c, out,
sprekend, Haat blijkelijk.
self-feeding [self-fiditl]zichzelf vullend; verkoopen; liquideeren; cv up, uitverr, boiler, zich automatisch vulleiide i ,koopen; iemands boeltje laten verkoopen ; vi & va verhoopen, verkoclit worstoomkelel.
self-fertile [self-fiAil] zichzelf bevruch- den, (van de hand) gaan ; cv well, (veel)
aftrek
vinden, goed „gaan"; c, like
tend.
hot cakes, F weggaan als koek; r.
self-heal [self-hit] brunet, wondkruid.
off,
liquideeren
; cv out, C,--„1„,
zijn
self-help [self-help] het gebruiken van
officiersaanstelling overdoen, uit dienst
eigen krachten on] zijn doel to bereiken.
self-interest [self-intgrist] eigenbelang. gaan ; r, short, in blank() verkoopen ;
S a la baisse gaan ; sb F koopje, vet,
self-interested [self-intaristid] belanglakkerij, beetnemerij.
zuchtig.
selfish [selfiS] zelfzuchtig, baatzuclitig, seller [sela] verkooper; goed gaand
artikel ; best (-vs, artikelen (boeken enz.)
eqJ>istisch.
die het ineest verkocht i.vorden.
selfishness [selfiptis] zelfzucht, baatselling-race [selityeis] wedren met ver.
zucht, eigenbaat, egoisme.
koop.
sclfistn [selfiz'm] egoisme.
self-love [self.lvv] eigenliefde.
selvage, selvedge [selvid3] zelfkant.
self-made [self-meid] eigengemaakt; a selves [selvz] ineerv. van self.
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semantics [simantiks]
beteeke- senatorial [senatorial] senatoriaal, sesemantology [simantolad3i] f nisleer.
naats...
semaphore [semafQa] sb seintoestel (op 'send [send] vt zenden, (uit)sturen, nit-,
spoorwegen, die het blok-systeem toeover-, verzenden; these words sent
passen) ; vi semaphorisch seinen.
him crazy (mad), maakten hem dol;
semasiology [simeisiolad3i] beteeke- the blow sent him tumbling, deed
, nisleer.
hem tuintelen; God md her Victorious,
semblance [semblans]schijn, gelijkenis,
God make Naar overwinnend, schenke
voorkomen ; y schijntje.
Naar de zege; cv word, een boodschap
semen [simen] zaad, sperma.
sturen, het laten weten ; vi zenden ; G
semester [simesta] semester, half jaar.
c%) one about his business, iemand
',semi [semi] (in samenst.) half.
de laan uitsturen, iemand afpoeieren;
cv along, wegzenden; in beweging
!semi-annual [semi-anjual] halfjaarlijksch.
brengen; doorsturen (een brief) ; cv
semi-annular [semi•anjula] halfrond.
away, wegzenden ; wegsturen; cv back,
'semi-barbarous [semi-babaras] halfterugzenden; wegzenden, afwijzen; cv
barbaarsch. •
down, naar beneden laten; wegzensemibreve [semibriv]
heele noot.
den, sjeezen (een student); naar beneden
semi-circle [semi-siMl] e halve cirkel.
doen gaan (de tetnperatuur); cv for,
semi-circular [semi-sbkjula] halfrond,
laten halen; the doctor was sent for,
halvecirIcel-vormig.
men liet den dokter !:omen; c, forth,
!semicolon [semikoulan] komma-punt,
uitzenden; van zich geven ; afgeven (een
punt-komma.
lucht), uitschieten (takken); cv in, insemi-detached [setni•ditatSt] half vrijzenden; c, in one's name, zich laten
staand (v. huffs of villa).
aandienen; ry off, wegzenden (ook =
semi-grand [semi-grand]
salonsjeezen); wegsturen, verzenden (goedevleugel.
ren enz,); uitgeleide doen (een persoon);
semilunar [semiltina] als een halve c■-, on, doorzenden; cv out, uitzenden;
maan, halvemaan-vormig.
afgeven (lucht); uitschieten (takken); cv
semimetal [semitnetal] halfinetaal.
to the right about, F de laan uitsturen;
seminal [seminal] van het zaad ; zaad...
c, up, de hoogte in doen gaan, doen
kiem..., grond...
stijgen; naar den directeur of naar
seminary [seminari] sentinarie, kweek- den rector zenden (eels leerling omit geschool ; fig broeinest.
straft to worden); co, up for trial, naar
semination [semineiSan] ult•, bezaai- de assize!' verwijzen.
ing; verspreiding.
2 send [send] 0 vi vooruitschieten (v. e.
semi-official [semi-ofoial] officieus.
schip); sb goltbeweging, stuwkracht (v.
semiquaver [semilcweiva] p zestiende
de golven).
noot.
sender [senda] zender, of-, inzender.
Semiramis [samiramis] Semiramis.
send-off [send-of] attentie of huldiging
Eemi-rural [semi.retral] half bullet', bij iemands vertrek; woord van aanbehalf stadsch.
veling (voor boek); give one a (,),
Semite [semait] sb Semiet; aj Semitisch. iemand uitfuiven.
Semitic [sitnitik] Semitisch.
Seneca [senaka] Seneca.
semitone [setnitoun] p halve toon.
Senegal [senagol] Senegal.
semi-vowel [semi-vanal] halfklinker.
Senegambia [senigainbid]Senegambie.
semolina [sentalind] griesineel.
senescence [sinesans] verondering.
tsempervive [sempavaiv]
imisiook. senescent [sinesant] mid wordeud, ver•
sempiternal [sempittinal] eeuwig(dtt•
onderend.
rend).
seneschal [senifal]
rentmeester,
sempiternity [sempitnniti] eetivvig(dumajor downs.
rend)heid.
sengreen [sengrin]
latislook.
sempstress [semstris] naaister.
! senile [sinil,sitlail] settle!, van den ouden
senate [senat] senaat, raad ; Ant 8z Ansi,dag, ouderdoins...
Hoogerhuis.
senility [siniliti] ouderdom(szwakte),
senate-house [senat-haws] senaatsge- senior [sittio] aj ouder, oudste (in rang),

p
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bouw, raadhuis.

senator [senatd] raacIsleer; senateur,

Kawerlid ;

senator.

eerstaanwezende; senior ; r•- , clerk, pro-

curatiehonder; a co, man, oudejaarsstudent; John $mith see., John smith
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zijn zinnen) zijn; buiten zich zelven zijn;
senior; Smith cv, Li de oudste Smith ;
be frightened out of one's (seven)
sb oudere (persooi, leerling, officier);
c,s,
half dood zijii van de schrik ; we
oudste in rang ; oudejaarsstudent ; he
is my c, (by a year), hij is (een jaar) must bring him to his c,s, wij moeten
older dan ik. hem weer tot bezinning brengen ; he
seniority [sinioriti] lioogere ouderdom ; came to his c,s, hij verkreeg zijn bezinniog, hij Imam weer tot zich zelf ;
ancienniteit ; id de seniores ; by cv, vol.
vt Am gewaar worden, voelen, merken ;
gees ancienniteit.
senna [sena] gedroogde seuebladeren. begrijpeii ; I don't c, his character,
sennight [senit, senait] acht dagen ; ik begrijp zijn karakter niet.
senseless Esenslisj gevoel-, bewusteloos;
week.
onverstandig, dwaas.
platting.
sennit [senit]
sensation [senseiSan] gewaar wording, senselessness [senslisnis] gevoelloosheid enz.
gevoel, aandoening ; opzien, opschud•
ding, sensatie ; cause (create, make) sensibility [sensibiliti] gevoeligheid,
a ,,,opzieti bares, opschudding te weeg• vatbaarlieid voor indrukken ; have a
quick c, to, leer gevoelig zijn voor ;
breng,en ; c, novel, sensatieroinan.
sensational [senseijanal] gewaarwor• his quick sensibilities, zijn fijngevoeligheid.
ding..., gevoeleiid ; opzienbarend ; cv
sensible [sensibl] gevoelig ; voelbaar,
novel, sensatieroman.
sensationalism [senseiSanaliz'm] leer, merkbaar, waarneembaar ; verstandig;
bij (voile) kennis ; be c, of, voelen,
dat alle begrippen bun oorsprong nemen
in ziiinelijke waarneming; F zucht out merken, gewaarworden, zich bewust
sensatie te makes, sensatiemakend op- zijn van ; gevoelig zijn voor ; that's very
c, of him, zeer verstandig van hem ;
treden, geschrijf enz.; sensatie(gedoe).
c, to, gevoelig voor.
sense [sens] sb gevoel, zinc. (ook
sensibl
eness [sensib'lnis] gevoeligbeteekenis); verstand ; beset, begrip ;
heid enz.
gezond verstand;
gevoelen ; plain
a c, for the beautiful, a c, of beauty, sensibly [sensibli] gevoelig; inerkbaar
verstandig; ook : erg, zeer.
zin voor het schoone,schoonheidsgevoel;
gevoelig, teerde vijf zinnen; he had sensitive [sensitiv] aijn)
the five
the good c, to say nothing, hij was gevoelig,gevoels...; c.. plant,a mimosa,
Icruiclje•roer•ine-niet.
zoo verstandig niets te zeggen; the
het zesde zintuig ; there is i sensitivity [sensitiviti] gevoeligheid.
sixth
no c, in..., het heeft gees zin oin...; sensitization [sensitaizeiiani tel gewhat is the ce, of..?, wat voor zin voelig make!).
heeft het oin...?; collect (take) the c, ; sensitize [sensitaiz] gevoelig !oaken.
of the assembly, het gevoelen der ' sensorial [sensorial] van het sensorium ; gevoels...
vergadering vragen (door stemming);
he could get no c, out of it, hij Icon sensorium [sensoriam] sensorium : centrum van het zenuwstelsel, zetel der geer 'diet wijs uit worden; it does not
make c,, dat heeft z(56 gees waarwordingen.
give a
wet wijzer worden; sensual [senSual] zinnelijk, sensueel,
beteelcenis ; learn
he lost his c,s, hij verloor slits bezin- wellustig ; sensualistisch.
verstandig pra- sensualism [senSualiz'in] zinnelijIcheid ;
icing ; speak (talk)
sensualisme.
ten ; have you taken leave of your
r,s ?, ben je 'diet goed (bij zinnen)?, j sensualist [senSualist]ziiiiielijk tnenscii,
manIceert het je !tier ?, ben je 'diet wijs?; I wellusteling; aanhanger van het senfrom a c, of duty, uit plictitsgevoel ; sualisnie.
in some cv, in sensuality [senivaliti] zinnelijkheid,
in a (certain)
wellust(igheid).
zekeren zin ; no man in his mis,
nieniand, die zijn zinnen goed bij elkaar sensualize [seoSualaiz] verzinnelijiceic,
grof
zitmelijk oaken.
heeft ; lie is not quite in his c,s, not
in his right c•s, l'ij is iciet goed hij 3ensuous [senSuas] van de zinnen ; lot
de zinnen sprekend, op de zinnen ■verzijn zinnen, F er Ioopt bij hem een
ook : in seder
kend,
streep door ; in every
opzicht ; in the narrow:•, iii etigeren scnt [sent] verl tijd en verl. deelw .
verstandig
man;
van send.
zin ; a man of
be out of one's c,s, niet goed (bij sentence [sentans] sb vocinis, oordeel,
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uitspraak; sententie, spreuk, zinspreuk ;
volzin; vt vonnissen, veroordeelen.
sentential [sentenial] zins...
sententious [santenSas] kernachtig, bonprofessorial, geteerd.
dig, krachtig;
sentiency [senSansi] gevoelsvermogen.

sentient [senSgnt] geWaarwordend, ge-

voel hebbend; (ge)voelend.
sentiment [sentimant] gevoel; gevoelen;
ineening, gedachte; sententie; zinspreuk;
conditie, toost; oolc : gevoeliglteid,
timentaliteit ; a man of :N.', een ge-

voelig wan; give acv een toost uitthem's) my
brengen; these are
c,s, zoo denk ik er over:
,

sentimental [sentimental] (overdreven)
value, gegevoelig, sentimenteel;
voelswaarde.
sentimentalism [sentimentaltz'in] sentimentaliteit, sentimenteel gedoe.
sentimentalist [sentimentalist] sentimenteeldoener.
sentimentality [sentimantaliti] overdreven gevoeligheid, sentimentaliteit.
sentimentalize [sentimentalaiz] visentimenteel doen; vt sentimenteel maken.
sentinel [sentinal] sb X schildwacht;
vt bewaken; (door een schildwacht)
later bewaken ; (als schildwacht) op
post zetteu.
schildwacht.
sentry [sentri]
sentry-box [sentri•bolcs] schiiderhuisje.
sentry-go [sentri•gou] X bet schildeschilderen.
ren;figslendriaan; do
kelkblad.
sepal [sepal, sipal]
sepalous [sepias, sipalas] A kellcbladig.
separability [separabiliti] scheidbaarheid.
separable [separab'l] scheidbaar ; not
c, from, niet to scheiden van.
'separate [separat] aj (af)gescheicien,
afzonclerlijk, apart; cv estate, eigen
bezitting (van op huwelijksche voorwaardeii getrouwde vrouw); cv maintenance, onderstandsgeld aan gescheiden vrouw; go one's c, road, zijii
eigen weg gaan ; three c, times, Brie
verschillencie lceeren; sb (afzonderlijke)
a fdruk.
:separate [separeit] vt scheiden, afscheicien, atzonderen, verdeelen; vi
scheiden (van from), weg-, heengaan;
uiteengaan, elk zijiis weegs gaan ; zich
alscheicien, Inslatetr.
separately[separatli]afzonderlijk,apart.
separateness [sepdrdtnis]afgezoilderd.
seheiding.

sepulture

onderstand aan achtergebleven sotdatenvrouw.
separatist [separatist] sb voorstander
van afscheiding (ook v. lerland van
Engeland), afgescheiclene; aj separatistisch, van de separatisten.
(af)scheider;
[separeita]
separator
roomatscheider,
[separeitriks]
decimaalteeseparatrix
ken.
separatum [separeitain] (afzonderlijke)
atdrulc.
sepia [sipia] sepia (veil), inktvisch.
sepoy [sipoi] El sipajer: Indisch sot.
daat in Engelschen dienst.
sept [sept] Ir maagschap, ras, stain,
clan.
a' gjula] zevenhoekig.
septangular
September [sipteniba] September.
Septeinbrist [septembrist] Sep.
tembriseur.
zevenman.
septemvir [septeniva]
septenary [septanari]zeventallig; -jarig.
septennate [septeitat] zevenjarig
(dienst)tijdperk,
septennial [saptenial]zevenjarig; zevenjaarlijksch, out de zeven jaar g - ehouden.
septentrional [saptentrianal] noorde•
lijk.
tormentil, zeven ,
septfoil Esetfoill
blad.
septic [septik], cval [-at] bederf ver•
oorzakend, rotting bevorderend.
septilateral [septilataral] zevenzijdig.
septisyllable [septisilabl] zevenletter•
grepig woord.
septuagenarian [septju-ad3inerian] ze•
ventigjarige, zeventiger.
septuagenary [septju-aci3inari] zeven ,
tigjar(mn).
Septuagesima [septju-ad3esima] Sep•
tuagesima : derde Zondag vOor de Vasten.
Septuagint [septjuacl3int] Septuagint ,
Griekschvtalngdzi
het O. "festament.
1
&
cop
tusschenschot,
[septain]
4(::
septum
septet
septuor [septju9a]
septuple [septjhp'1] ajzevenvoudig ; v:
verzevenvondigen.
sepulchral [sipplIcral] van het graf,
customs (rites),
graf...; begratenis..;
begrafenisplechtighecten; c stone, grat-

steel' ; c*.., voice, grafstem.
sepulchre Lsepd11;d11 sb graf, grafstede ;
whited cis, 8 fz,epieisterde gravel' ; vt
(!) ter aarde bestelleo, begravell.

[separeiSaii] afseheiding, sepulture [sepoltSa] teraardebestellillg,
allowance, j begratenis.
scheiding, afzondering;

separation

sequacious

635

serous

[sikweiSas]
volgzaam, serf [sbf] lijfeigene, hoorige, slaaf.
sequacious
serfage Esit4fid31, serfdom [sfifdann
slaafsch.
lijfeigenschap,
sequacity [slicwasiti] volgzaantheid, ( serfhood
[hoorigheid.
staafsche gedweeheid. Serge [s6d3] Sergius.
sequel [sikwat] vervolg ; gevolg, resul- serge Lsix13 sb serge ; aj van serge.
taat, naspel, nawerking ; in the cv, in sergeancy [sad3ansi] sergeantschap,
het verdere verloop, naderhand. sergeantsplaats.
deurwaarder;
sequela [sikwila] gevolg,resultaat; ge- sergeant [sad3ant]
X sergeant; majoor (bij de politie);
volg, aanhang ; nawerking (v. ziekte).
sequence [sikwans] volgorde, op(een)- c, of the drums, X tatnboer-majoor.
(volg)reeks, serie; suite (van sergeant-drummerDad3ant-drytnaIX
sequens;
tamboer-majoor.
kaarten;; RK sequentie ;
diatonische toonladder •' gevolg, ; jp-arn sergeant-major [sad3ont-tneid3a] X
overeenstemming (der tijden); without
sergeant-major.
•
onsamenhangend.
sergeantship [sad3antSip] zie sergeaney.
sequent [sikwant] volgend.
sequential [sikwenSial] (op)votgetid.
serial [sirion aj tot een reeks of serie
sequester [sikwesta] vt afzonderen, ver- behoorende (vooral van tijdschriften),
numwijderen; in bestag, in bewaring neaten, j in afleveringen verschijnend;
tale, feuilleton;
in bewaarderhand stellen,sequestreeren; j ber, volgnummer;
coy work, een in afieveringen verschij(,) oneself (from the world), zich
nend werk ; a c, writer, een feuillevan de wereld afzonderen; vi afstand
tonist; sb feuilteton.
doen van den boedel (door weduwe).
sequestrable [silcwestrab'l] geseques- serialist [serialist] feuilletonschrijver,
feuilletonist.
treerd of afgezonderd kunnende worden.
sequestrate [sikwestreit] vt zie se- serially [seriali] seriesgewijze; in a[leveringen.
quester.
sequestration [sikwestreiSon] afzOnde- seriatim [siri-eitim] itt geregelde volgorde ; achter elkaar, punt voor punt.
ring ; beslaglegging, sequestratie, sesericeous [siriSas] zijdeachtig.
quester.
sequester.
sericulture
[serikpitSo] zijdeteelt
sequestrator [al( westreita]
sequin [silky iii] zecchilio : goudstuk van series [sir(i)izi serie, reeks, opeenvol[ging.
de Venetiaatiscne republielc ; muntje (als serin [serin] ?gt, sijsje.
serinette [serinet] vogelorgeltje.
versiersel op japon enz.).
seraglio [seraljou] serail : paleis van serious [sirias] ernstig (gemeend); be;
denkelijk ; degetijk, solide ; vroom,
den Sultan van Turkije ; harem ; bordeel.
ik meen het boor; het is meeseraph [seraf] meerv. seraphs of ser- I I am
het
nens; matters begin to look
aphim [seratim] seraf(ijn).
wordt meenens.
[-al] serafisch,
seraphic [sat afik],
engelachtig; the Seraphic Doctor, de seriously [siriasli] ernstig, in (vollen)
ernst; take cv, ernstig opnemen; au
H. Bonaventura.
serieux neaten.
seraphine [serafin] J seraphine
seriousness [siriasnis] ernst; ernstigmonium).
heid, bedenkelijkheid.
Serb [sbb] aj Servisch; sb Servier.
A advokaat bij
Serbian [sobian] aj Servisch ; sb Ser- serjeant [sad3ant]
't Itooggerecht; r, at arms, deurwaarvier, Servische; het Servisch.
Serbonian [sbbounian] Serbonisch; a der in het Lagerhuis.
bog, een hopelooze warboel of chaos. , sermon [sninan] vermaning ; predikatie,
preele-!, ieerrede; the Sermon on the
sere [sia] zie sear.
serenade [seraneid]sb serenade ; vt een Mount, de Bergrede (va ► Jezus).
sermonize [sfinionaiz] vi pt ediken,
serenade brengen.
serene [sirin] fielder, klaar,onbewolict ; preeken; vt een preek ► ouden tot, bepreeken, kapittelen.
onbewogen, vredig, kalm ;
J
His Serene Highness, Zijn Doorluch- j sermonizing [shmanaizit3] aj
∎
tige Hoogiteid; smile one's r st, op
sb gepreek.
seroon [siran, slain] seroen.
zijn glunderst giimiachen.
sereneness rsitinnisl, serenity [siren- serosity [sirositi] wet-, waterachtigheid.
last bloeiend.
iti] helderheid, ktaarheid ; kalinte; 1 serotinous [sirotinas]
serous [siras] wee-, waterachtig.
doorluchtigheid.

serpent
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sesia

naar den wind hangen ; c, one a trick,
een poets bakken; that willmdhis turn,
(slangvormige !morn); zwermer, voetdat is net lets voor hem, dat is een
zoeker.
serpent-charmer [sbpant-tfama] Man- icolfje naar zijii hand ; c, two masters,
twee heeren dienen; hp would do
genbezweerder.
serpent-eater [shpant-ita] ge k secreta- much to c.% you, oin u van dienst to
zijn ; c, a warrant, een exploit beteeris(voget).
serpentine [sbpant(a)in] slangachtig, kenen; that excuse will not m, you,
zal u Met baten (helpers); it may r,
serpentig, slangen...; zich slingerend,
you for a seat, kali u tot bank dienen;
kronkelend; the Serpentine, de Serc, out, uitdeelen (van proviand), uitpentinevijver in het Hyde Park; (..) windings, kronkelingent!, kron kelpaden (der geven (de levensmiddelen) ; c, one out,
F met iemand afrekeneti, het he bepolitick); sb serpentijn(steen); vi zich
taald zetten; c, one's time, zijn tijd
slingeren, Icronkelen ; den serpentineuitzitten, „zitten"; mh, with, voorzien
dans dense!).
serrate [sereit], serrated [sereitid] van, bedienen van, op-, voordienen ; vi
dienen® (voor for, as); serveeren (bij
zaagvormig.
as
serration [sereiSan] serrature [seratSa] spelen); dienstig (gunstig) zijn ;
het zaagvormig zips, zaagvormige gea warning, tot waarscliuwing dienen
(strekken); c, for, oolc : dienst doen als ;
daante.
serried [serid] (aaneen)gesloten; c, c, on a jury, zitting hebben in een
jury; c, up from the ranks, van onranks, gesloten gelederen.
serum [siram] serum, bloedwei.
deren op dienen.
soort
tijgerkat.
server [s1va] (mis)dienaar.
serval [s6val] ►
servant Es6vantj lcnechtoneid,bediende; servery [shvari] aanrechtkeuken.
dienaar, dienares; X oppasser; beambte, Servia [sbvia] Servie.
anrbteuaar ; domestic md, dienstbocle; Servian [shvian]ajServisch;sbServier,
Servische; het Servisch.
c, of all work, ineid alleen; your
uw dw.(onder- service [s/Avis] dienst, dienstbaarheid,•
obedient (humble)
danige) dienaar ; the c, problem, het
nut ; compliment; gerecht, servies; verdienstbodenvraagstulc; the c,s' hall, de
voermidcielen; kerkdienst; kerkinuziek;
dienstbodenlcamer.
lijsterbes ; actual r..), actieve dienst;
servant-maid EsiAvant-meld] dienst- divine coy, godsdienstoefening, (kerk)dienst; naval c,, zeedienst.
!acid, ineisje.
serve [s)v] vt dienen, bedienen, van serviceable [sbvisabl] dienstig,bruik
dienst zijn ; dienst(en) doen, dienstig zijn
baar; bevorderlijk (tot, voor, aan to);
voor, baten, helpers, doende zijn voor;
dienstvaardig.
uitdienen (zijn tijd); opdienen, opdoen service-berry [stivis-beri]
lijsterbes.
(v. ete ► ); serveeren (bij tennis enz.); c, service-fee [sbvis-fi] del geld.
one's apprenticeship, als leerjougen service-tree [sbvis-tri] lijsterbessenboom.
dienen, in de leer zijn; c, a ball, een
bal serveeren (bij tennis) ; c, a battery, serviette Esbviet] servet.
X een batterij bedienen; c, dinner, servile Esbv(a)il] slaafsch, kruipeiid,
him kruiperig; ®Icnechtsch.
het eten opdienen, opdoen;
servility [siiviliti] slaafschheid,
right!, net goed!, zijn verdiende loon!
him with the same sauce, geef worpenheid.
hem van lietzelide lakes een pak, betaal serving-man Esnvitkinani dienstIcnecht,
hem net gelijlce munt ; cv a letter, een
knecht.
gratisstudent,
brief behandelen (afdoen); c, the mare, servitor [savita]
die allerlei !defile diensten moest verde inerrie dekken; ce, a need, in een
richten; 1 dienaer.
behoefte voorzien ; c, one shamefully,
iernand sehaudelijk behandelen; c, one's servitude Esbvitjild] dienstbaarlceid,
purpose, geschikt zijn voor iemands Icnechtschap, slavernij; jar servitunt.
sesainicruid, -olio,
doel; c the purpose of...,dienst doen sesame [sesemi]
eel' tociw omwoelen;
a rope,
-zaad; open mr, Sesain open t-,.
als...;
c, a sen ten ce,zijn straf uitzitteri;,, time, sesam o id [sesamo. id ] in : (.0 bone,
„zitten" (in de gevangenis);
one's 1 sesanibeentje.
time, zijn tijd uitdienen ; zijn strai uit- ' seseli Fsesilil
seselikruid.
zitten, „zitten"; c, the time, cC de huig §sesia [sisia] glazeninaker, libel.

serpent [sopant] slang 2 ; is serpent

sesquipedalian
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sesquipedalian Esesicwipideilianj allderhalve voet lang ; ellenlang.

sess zie cess.
sessile [sesil] A zittend, ongesteeld.
session [seSan] zitting, sessie, rechtsdag.
sess-pool [ses-pfil] zinkput.
sestuor [sestjuQa] js sextet.
'set [set] vt zetten,plaatsen, stellen ; richten ; schilcicen, bezetten, afzetten, ornboorden ; inzetten, planter], poten ; vaststellen, bepalen; uitzetten (v. Wetter]);
aanzetten (eels scheermes); aangeven (den
toon); cv going, aan den gang brengen of waken ; in omloop brengen (v.
praatjes) ; c, one thinking, iemand tot
nadenken brengen, doers nadenken; cv
the clock, de lclok gelijlczetten ;
eggs, eieren latent uitbroeden; c, the
fashion, de mode of den tools aangeven;
cv one's lips, op ellcaar klernmen ; cv
the pace, de maat aangev'en ; c, one
a problem, een vraagstuk opgeven ; cv
a saw, opsail, onder zeil gaan ;
scherpen ; c, the table, (de tafel) dekken ;
one's teeth, de tanden op
elkaar klenunerr, zich verbijtent 2 ; c, a
watch, een wacht uitzetten; oolc : een
horloge gelijlczetten ; c , the watch, de
wacht uitzetten ; vr in: c, oneself
against, zich verzetten tegen ; c, oneself up to, zich opwerpen vi zich
(tot vrucht) zetten ; stollen, dik, hard,
vast worden ; beklinkeu (van !netselwerk); ondergaan (van de zon); fig
tatters ; blijveu staan (van jachthond);
c, about one's work, aan zijn
werk beginner!, het werk aanpakken ;
cv above, stellen boven, hooger stellen
abroad, in oinloop brengen
dal...;
(v. praatjes), rondstrooien ;
afloat
(afoot), in omloop brengen, de wereld
in sturen (v. praatjes); c, against,
plaatsen (stellen) tegenover ; opzetten
tegen ; opinion is r,ting against it,
is er tegen gelcant ; c, apart, ter zijde
zetten, afzonderen, reserveeren; c% aside,
ter zijde leggen, ter zijde stellen, buiten
beschouwing later ; buiten werking stellen, verwerpen, reserveeren ; vernietigen;
at defiance, trotseeren, tarter; cv
at ease, geruststellen ; c, at naught,
voor niets tellers, net tellers, verachten ;
negeeren ; ook : trotseeren, tarter] ; c, the
dog at the oxen, aan-, ophitsen tegen ;
c, away, wegzetten ; c, back, terugzetten, terugstooten ; achteruitzetten ; cv
before oneself, zich tot tack stellen ;
by, ter (op) zijde stellen ; c , down,
neerzetten ; neer-, opschrijven, opteeke-

set

nen ;
down as, beschouwen als,
houden voor ; c, down at L 10.000,
op... schatten ; c, down for, houden
voor ; c% down for hearing, op de
agenda (rol) zetten ; c, down to, toeschrijven aan ;
forth, uiteenzetten,
opsommen vermelden ; C% forth on
one's journey, op reis gaan ; c, forin, intreden
ward, Q bevorderen ;
enz. (v. jaargetij, reactie), invallen (v.
cluisternis); it in to rain, de regentijd trad in ; c, off, nit-, afzetten enz.
(hoeken); loslaten (llouden); afzondereu
(geld); doers tritkomen, verhoogen ; afreizen, vertreicken ; beginner] te zetten
(op drukkerij); c, off against, stellen
tegenover ; later opwegen tegen ; c. off
to advantage, voordeelig doer
Icomen ; c, one off (...ing), aan het...
brengen of maker!, aan den gang maker) ;
c, on, aanzetten, op., aanhitsen, aandrijven ; aanvangen, aanvallen ; be
on, verzot zijn op ; cv eyes on, onder
de oogen Icrijgen, te zien krijgen, zien ;
one's heart on, zijn zinnen zetten
op ; cv out, uitzetten (eels hoek); klaarLegge'', klaarzetten (het theegerei); uiteenzetten (redenen enz.), opsonnnen (grie•
veil), breedvoerig opgeven ; versieren
(met with); op reis gaan, vertrelcicen,
heeugaan ; c, out for L., op reis gaan
naar L.; c, otit in business, een zaak
beginners ; cv out upon ajourney, op
reis gaan ; c, over, (iets of iemand) aan
het hoofd stellen over ; lateu springers
over (v. e. paard) ; beginner'
te...; c, fire to, in brand steken;
one's hand to..., de hand aan 't werk
slaan.. ; aaripalcicen ; c% to right(s), terechtwijzen ; c, to work, aan het werk
zetten ; aan het werk gaan; c, to, (flink)
aaupakken, van leer trelcken, erop los
gaan ; c, people together by the
ears, de menschen tegen ellcaar opzetten,
in het llamas jagen ; cv up, oprichten,
opstellen, opzetten, instellen; verhef fen,
aanheffen (eels geschreeuw) ; weer op de
been brengen (-eels zieke); er weer boven
op helper; zich aanschaffen, gaan houden (equipage enz.); c, one up in
business, iernand in eels zaalc zetten ;
r, up a claim, aanspraak waken ;
a shop, eels vvinlcel beginners; c , up
on one's own account, voor zich zelf
beginner', een eigen zaalc beginnen (ook
c, up for oneself); (N., up for a
philosopher EA, zich uitgeven voor, zich
opwerpen als philosoof ; he was
upon by robbers, werd door roovers

set
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aangevallen ; sb het (zich) zetten ; in-,
beklitiking, verzaklcing (v. den grond);
het zitten of vallen (v. lcleedingstulc,
draperie); hording (v. het hoofd euz.);
Heating (v. het getij); ondergang (v. de
ion) ; zit ; het „staan" van een jachthond
took dead (,) ; afzetsel, stek, zaailing;
vruchtknop ; stel, spel, garnituur, span,
ploeg, partij, reeks ; batterij (ketels);
kring, troep, bent, klielc, rot ; a c' of
furs, een bontstel; c, (of Lancers),
quadrille ; a c' of teeth, een (kunst).

gebit; at c, of sun, ® bij zonsondergang ; in her own in Naar eigen
kring; make dead c■is at, woedend
aanvallen op.

'set [set] al gezet ; zich vastgezet hebbend ; stralc, star, stijf, onveranderlijk ;
vast; he had come upon some cv
errand, net een bepaalde boodschap ;

evenings for seeing company,

sevenfold

ningen afdoen, afrelcenen ; c, one's
affairs, orde op zijn zaken stellen ; c,
a country, een land koloniseeren; cv
a damage, een schadevergoeding regelen ;
the day, den dag vaststellen;
c, differences, geschillen uit den weg
ruitnen (vereffenen, bijleggen); a liqueur
to one's dinner, bij wijze van afzakkertje; c, .money on, geld vastzetten op;
one's neckcloth, in orde
schilcken ; N up matters with, afrekenen 'net; vr c, oneself, zich vestigen;
gaan zitten ; c, oneself to, zich zetten
tot ; vi zich vestiges; zich (necler)zetten;
zich installeeren ; in-, beklitticen (v. inetselwerk); zaicken, bezinken (v. oplossingen) ; tot bedaren 'cotter,, bedaren ; afrekenen (ook c, up); will you r, for
me?, wit u voor mij betalen ?; c, down,
zich vestigen; zich installeeren; tot rust
'cornea, kalineeren, bedaren ; een geregeld leveti gaan leiden ; c, down to
dinner, aan tafel gaan (zitten); c, down
to married life, (gaan) trouwen (ook cap
down in life); the fight c,d down to
a series of skirmishes, ging over in
een reeks schermutselingen ; c, into

vaste avondjes; his face, zijn strak,
onbeweeglijk gezicht; (../ fair, bestendig
tnooi (van het weer); c, phrases, vaste
(stereotype) ui tdruk kin gen, cliché frazen ;
his r, purpose, zijn vast voornemen ;
of r purpose, net opzet ; nit parti-pris;
a speech, een rede die hij van to
shape, zich vonnen; N on a tree,
voren had 'umet! prepareeren ; a c."
gaan zitten, neerstrijken op een boons;
visit, een officieele visite ; they are c, to work, zich aan 't werk zetten,
hard c, to, zij hebben bet hard ; they aan bet werk gaan ; let us r, up, laten
are well r, up with..., zij zijn goed we cents afrekenen;
with one, fig
voorzien van..., ze zitten goed in de...
F met iemand afrekenen.
set-back [set-balc] terugzetting, terug- settled [set'lti] gevestigd ; afgedaan, begang ; tegenslag.
taald (op rekeningen); vastgesteld, vast
set-down [set- (faun] F standje.
(v. overtuigingen enz); geregeld (van
Seth [set., set] Seth.
levensvvijs); bezorgd ( getrouwd).
set-nut [set-not] (5Z% kleinschroef.
settlement [set'Imant] vestig,ing ; regeset-off [set•of] versiersel; tegenhanger, ling, schilcking, vergelijk. vereffening,
tegenstelling, contrast.
afrelcening, liquidatie ; uitkeering, jaarseton [sitars] seton.
geld ; bezinksel ; volkplanting ; he had
set-out [set-aut] begin ; F vertooning,
made a on her, hij had geld op
zaakje; P tnig, tuigage, plunje; S onthaar vastgezet ; make a re., with, cent
slag, soesah.
minnelijke schikking tref fen met ; Act
settee [sets] (zit)bank, sofa II 0 schip met
erfopvolgingswet ; The Act of
of
driehoeldge zeilen en 2 of 3 'pastel'.
wet waarbij in 1701 de troop °verging
setter [sets] staande Mond ; toonzetop net Huis van Hannover; deed of r.),
ter ; S strooman (bij aucties).
huwelijkscontract.
setting-dog [setig-dog] staande bond. settler [setla] kolonist; beslissend woorci,
setter-on [sets rots] aanhitser. opstolcer.
doodcloener ; Iclaarpan ; F afzaklcertje.
settle [set'!] sb zitbanlc met hooge leu- settling-day [setliti-ciei] 8 rescontreda , .:.
ning.
settlings [setli 137.] bezinksel, droesem.
:settle [set'!] rt vestigen, vaststellen ; set-to [set-till kloppartij.
vastzetten (op on); tot bedaren brengen, set-up [set-sip] gebouwd ; F verwaand,
doen bedaren ; doen ziuken, 'dares; in
ingebeeld ; well
gebouwd.
orde brengen, uitina ken, afdoen, ver• set-wall [set. wOl]
valeriaanwortel.
effenen, schikken, regelen, oplossen, be- seven [sev'n] zeven ; zeventai ; c, and
klinken (v. zaalc) ; koloniseeren (een
six, 7 sh. en 6 stuiver.
land); cv (ook : c, up) accounts, reke- sevenfold [sev'nfould] zevetivoudig.

seven-leagued
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seven-leagued[sev'n-ligd] in: cv boots, I sewage [si(j)11-1d 3] rioolspecie, rioolwazevennuilslaarzen
ter, rioolslijk: rioleering.
fsevennight [sev'nnait] meek.
'sewer [soua] sb Ideenuaker; paaister.
sevenpenny [sev'npeni] aj van zeven "sewer [si(j)cia] sb xvaterloozing ; Hoc)! ;
stuivers ; sb zevenstuiverstingave.
vt rioleere ► .
sevenshooter [sev'nSuta] zevenloops- sewerage [si(Dilarid3]rioleering, rioolrevolver.
stelsel ; zie ook sewage.
seventeen [sev'ntin] zeventien.
sewing [sou-it3] itaaigoed, liet naaien,
seventeenth [sev'ntinj,] zeventiende
naaiwerk ; het broc ► eeren.
(deel).
sewing-machine [souitk1naSii] naaiseventh [sev'nj,] aj zevende; the cv machine.
commandment, het zevende gebod
sex [selcs] geslacht, sekse, lcunne.
liet R.K. zesde gebod ; sb zevende (deel); sexagenarian [seksad3inerian], sexseptitne.
agenary [seksadzinarij zestigjarig(e).
seventhly [sev'til,li] ten zevende, in de Sexagesima [seksad3esiina] Sexagesizevende plaats. ina : tweede Zondag voor de Vaster.
seventieth [sev'ntiaj)] zeventigste (deel), sexagesimal [selcsad3esimal] zestiv•
seventy [sev'nt] zeventig; the Seventy, tallig.
de zeveiitig (vertalers van den Septa- sexangular [seksat3gul9] zeshoehig.
agint); the seventies, de jaren tussclien sexcentenary [seksentinari] aj zeshon•
70 en 80.
derdjarig; sb zesde eeuwfeest.
seventy-five [sev'tni•faiv] vijf en ze- sexless [sekslis] zonder geslacht.
ventig; the 0,s, X de 75 ut.141. !canon- sext [sekst] sext (45e der kerkelijke genen.
tijden);
sexte.
sever [seva] vt scheideno, afhouwen, sextain [sekstein] zesregelig vers.
afluticken, arsnijden, afscheuren ; vi in : sextant [sekstant] sextant.
between... and..., onderscheiden, sextet(te) [sekstet] is sextet.
een scheiding, ondersclieid inaken tus• sextillon [sekstilian] sextillioen (1 net
schen... en...
36 sullen).
several [sevaral] aj verscheiden; onder- sexton [sekstan] koster; doodgraver
scneiden; afzonderlijk; eigen ; all in
(ook
kever).
their c, stations, iecler op zija (eigen) sexton-beetle [sekstan-bit'!] doodgraplaats ; cv others. verscheidene andever (kever).
rest ; three cv times, Brie (verschillen- sextonial [selcstounial] van een 'caster,
de) keeren ; they went their cv ways,
kosters...
zij gingen elk huns weegs ; pros ver- sextuple [sekstjupl] zesvoudig.
scheiden, :neer.
sexual [sekSual] geslachtelijk, sexueei,
severally [sevarali] elk voor zich, ieder geslaclits...; the r, season, de paar-,
afzonderlijk.
bronstijd; c■-, selection, teeltkeus.
severalty [sevaralti] ongescheidenheid. sexuality [selcSualiti] sexuatiteit.
severance [sevarans] scheiding, los- Seymour [sima] Seymour.
shabbily [Sabili] lcaal enz. zie shabby.
making, scheuring, afzondering.
severe [sivia] straf, hard, streng, ® ge- shabby [Sabi] kaal, schraal, haveloos,
arinzalig; genteel!.
streng; acv blow (wound), een zware
kluister2 , scha•
slag (wonde); you are pleased to be shackle Balc'l sb
a is wel wat streng kritisch.
kel, beugel, koppeling; c% s, boei(en),
[siviali]
streng
enz.;
severely
be ry kluisters; beleinniering ; the c ■ss of
felt, erg gevoeld worden ; zich erg doer convention, het keurslijf der convengevoelen ; let... c, alone, zich wel
tioiieele vorinen ; vt boeien'2, klaistewachten to raken aan...
ren , ; koppelen; beleinnieren; c. ,,d with
severity [siveriti] (ge)strei:gheid, hard- duties, .aan zijn beroepsplichten geheid, enz.
kluisterd.
elft.
shad [Sad]
Severn [sevan] the re), de Severn.
shaddock [Sadak] poinpehnoes.
Seville [sevil, Si-, sea] Sevilla.
sew [sou] vt naaien; aannaaien, aan- I shade [Seid] sb schaduw, schaduwzijde;
lontiner ; schini ; hap, stolp, schenu
zetten ; brocheeren (een boek); c.. up,
innaaien, dichtnaaien; cv one up, 6
zweein; (kleur)schakeering'2 , nuance;
„kapot" inaken ; co-ed up, S schaakinat;
ook: donkerheid ; F wijnkelder; the
kapot, doodop; „kanon", sikker.
newest teas in socks, de nieuwste
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icleuren; c, of Priscian !, 0, Geest van shagreen [Sagan] sb segrijnleder ; aj
segrijnen.
Priscianus! (als iemand een taalfout
maakt); the same colour in a lighter shah [Sa] shah : koning van Perzie.
r%, in een liclitere nuance ; a c, better, shaitan [Seitaii] El setae, k wade geest;
higher (paler &), een tikje beter, hoo- satan, duivel.
ger (bleeker &); keep in the md, zich shake [Seik] vt schudden, schokkeiV,
op den achtergrond houden, zich schuil doers wankelen ; been en weer schudden;
uitschudden, uitslaan ; (van zich) af!louden; put in the mw, cast (put,
throw) into the md, in de schaduw schudden; wakker schudden ; (..) hands,
de hand drukken, elkaar de hand gevent! ;
stellen; he is not particular to acv,
hij neemt het zoo nauw niet, ziet zoo c , hands!, geef mij de hand crop !; cv
nauw niet; go down to thecvs, naar one's head, het hoofd schudden (over
at, over); cv a leg, F de beentjes van
de andere wereld verhuizen ; vt schaduwen ; beschaduwen, overschaduwen ; den vloer nemen : een dansje does ; cv
down, afschudden, uitspreiden (op den
in de schaduw plaatsen; van een (licht)grond); c, off, (van zich) afschudde0 ;
scherm voorzien ; beschutten, beschermen; vi in : c, off into, langzaam over- c, out, uitschudden, uitslaan ; c, mil, gaan in (v. kleuren enz.).
lions out of the public, er millioenen
shadiness [feidinis] schadu wrijkheid, uitIcloppen; c, up, (op)schudden; waklommerrijklieid • dubbelzinnigheid. ker schudden ; vi schudden, beven ; trillets (v. de stem); wankelen; cv!, F geef
shadow [Sadon] sbschaduw`,schaduwbeeld ;• geest, schim ; schijn, spoor ; mij de hand !; md down, zich legeren;
catch at r,ds instead of substances, fig in orde komen; c, together, c, up
(well), (gced) met elkaar opschieten of
naar een schaduw grijpen, den schijii
voor het wezen nemen ; without acv overweg kunnen ; sb het schudden;
of doubt, zonder den minsten twijfel ; schok, beving, handdruk; trilling (van
without the least shade of acv of de stem); Jtrifler ; delcspaan ; scheur
evidence, zonder schijn of schaduw van in bout ;. in two mis (of a lamb's tail),
in half a md, in a brace of mis,F ict
bewijs; vt schaduwen ; beschaduwen,
als een schaduw volgen ; afschaduwen een ommezien, in een wip ; he is no
(ook c' forth); he is coed, al ziju grit mds, S hij is niet veel zaaks, niet
veel bijzonders.
gangen worden nagegaan • the consulate was msed, .verd door kwaad- shake-down [Seik-daun] geimproviwilligen bewaakt (bespied, bespion- seerd bed, kermisbed.
shaker [Seiko] schudder ; lid van een
neerd).
shadowgraph [fadougraf] schaduw- Amerikaansche godsdienstige columnnistische secte.
beeld.
shadowing [fadouitl] schaduw (in 't Shak(e)spe(a)re [Seilcspia] Shakespeare.
teekenen).
Shak(e;spe(a)rian [Beikspirion] van
shadowy [Sadoui] schaduwachtig, be- Shakespeare.
schaduwd, schaduwrijk ; schimaclitig; shakiness [Seikinis] beefachtigheid enz.,
hersenschimmig.
zie shaky
shaking [Seikiti] schudding ; give him
Shadrach [Seidrak] Shadrach`'.
shady [Seidl] schaduwrijk, beschaduwd; a good md, schud (raminel) item eens
belonunerd, lommerig ; het daglicht Diet
goed door elkaar.
kunnende zien, niet zuiver ; niet one- j shaking-up
F aan-, opporrept, twijfelachtig ; the cv side, de I shako [falcon] X sjalco.
[ring.
schaduwkant; fig de schaduwzijde ; he shaky Ifeilci] beefachtig, beverig, onis on the cv side of fifty, hij is aan j vast , , wankel'; fig zwak(staand), onden verkeerden leant van (boven) de
zelcer, onsolide ; a ms tree, ook: een
boom vol scheuren ; cv voters, waar
vijftig.
shaft [Sift] schachte ; pijr; spits; steel; men niet op aan can ; look cv, er niet
lamoenboom ; 5 drijfas; mijnschacht.
best uitzien ; he is c in Latin, zwalc,
Shaftesbury [faf(t)sb-dri] Shaftesbury.
niet erg sterk in zijn Latijn , he is cv
[jag]
ruig
haar
;
pluis,nop;
duffel;
on the gerund, zwalc in de leer van
shag
Zgx gekuifde aalscholver; sjelctabalc,
shaggily [Sagili] ruig, borstelig.
shagginess [Saginis] ruigleid enz,
shaggy [Sagi] ruig, borstelig.

het geruncliuni.

shall [Sal] zal, zullen; nioet, inoeten,

shallop [jalap]
shallot [Salat]

sloep.
sjalot.

shallow
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[Salon] aj ondiep, laag; fig
oppervlakkig ; c, lyricism, lmile lyrielc ;
sb ondiepte, ondiepe plaats, zandbank ;
vi ondiep(er) worden.
shallow-brained [Salou-breiiid] hersenarm, hersenloos, geborneerd (v. vermogens), dom.
weishallow-draught [Salou-draft]
nig diepgang hebbend.
shallowness [Salounis] ondiepte; oppervlakkigheid.
shallow-pated [Salou-peitid] F zie

shallow-brained.

shalt

[Salt] zult ; thou c, not steal,
gij zult Met stelen.
shaly [Seili] leisteenachtig, leisteen...
sham [Sam] vt veinzen (te liebben), voorwenden, simuleeren; bedriegen, misleiden; c, Abraham, S malengeren,
ziekte simuleeren ; c, sleep, zich houden
of men slaapt ; r, stupid, F zich van
den domme houden ; visitnuleeren, maar
zoo does, zich aanstellen; c, asleep
(dead 8), zich slapend (dood &) houden ;
sb voorwendsel ; schijn(Vertooning);
lcomediespel; humbug; aj voorgewend,
gefingeerd ; a c, case, een gefingeerd
g,eval ; c, door, blinde deur; ms illness,
schoolziekte.
shamble [Sambl] vi waggelend gaan,
sloffen, schuifelen; vtin; c, one's feet,
schuifelend loopen, sloffen; sbsloetende
gang.
shambles [Samblz] vleeschhal; siachtbattle-% fig. bloedbad.
shambling Bambini] aj sloffend, schuifelend ; sb gesiof, schuifelende gang.
shame [Seim] sb schaamteo, B schainelheld: schaamdeeleit; schande; cry c,
upon, schande roepen over, schande
sprelcen van; put to c,, beschamen,
beschaamd malcen ; take c, to oneself
for... (that...), zich schamen dat...; think
c, to do it, het een schande vinden
zoo lets te doer ; to my,/ be it said...,
tot mijit schande moet ik bekennen dat...;
to the (,./ of .., tot beschaming van...;
for c,!, foei, schaam u!; vt beschamen,
beschaamd maken, te schande maken ;
vi ( zlch schamen.
shamefaced [Seimfeist] schapinachtig ;
beschaamd, beschroomd, verlegen.
shameful [Seimful] schandelijk.
shameless [Seimlis] schaamteloos, onbeschaamd.
sham-fight [Sam-fait] schijn-, spiegelgevecht.
shammer [Santa] koumediaut; simulant,

malenger.
Engelsel ►

share

shammoy, shammy

[Swill] gems;

gemsleder, zeent(leer).
shamoying [Samoi•it3] zeembereiding.
shampoo [pulpit] vt het hoofdliaar
wasschen; sb hoofdwassching.
shamrock [Santrolc] 0 wine kiaver;
klaverblad (nationaal zinnebeeld van
Ierland).
shandygaff [Sanciigaf] S half om half
van bier met gemberbier.
Shanghai [iagliai] Shanghai.
shanghai [Sat3liai] sb shanghaikip; vt
een matroos dronken maken en hem
dan later aainnonsteren.
shank [Sank] sb been ; beenpijp; g steel;
schacht ; on Shank's mare, F per pedes
apostolortim, net den billewagen; vi in:
c, off, 0 afvallen.
shanked [Sat3kt]inet beenen, met een talc.
shanny [fans] *go. slijmvisch.
shan't [Sant] sainentr. van shall not.
shantung [Santut3] Chineesche zijde.
'shanty [Santi] sb hut; loods, schuurtje;
kit, Icroeg ; hole.
`-shanty Bantilsbcz: matrozenliedje; v(t)
zingen.
shape [Seip] vt vormen, maken, formeeren, modelleeren; pasklaar maken;
regelen, inrichten (naar to); ( scheppen;
c• a course for, koers zetten naar ;
c, the course S.W., koers zetten naar
het Z.W.; c' one's course, den wars
richten Omar for) ;
one's course
accordingly, dienovereenkomstig handelen of zijn maatregelen nemen; cv up,
fatsoeneeren; vi zich vormen enz.; een
zekeren vorm aannemen ; it c,s well,
het laat zich goed aanzien; sb vorm,
gedaante, gestalte, taille, figuur; leest;
bol, blok ; fatsoen; taker.), vasten vorm aannemen; be in excellent
c,,sp in goede conditie zijn ; not in any
c, or form, in geen enkelen vorm;
put into
fatsoeneereic:; out of
nit den vorm, verfoinfaaid.
shapeless [Seiplis] vormeloos; wanstaltig.
shapely [Seipli] goedgevormd, welgemaakt, bevallig.

(shapen [feip'n] gevormd, gemodelleerd.
shapen [Seip'n] verl. deelw v. shape
(13 en in samenst.).

shaping-machine

iSeipirkinaSinJ

■

steel, banlc.

(shard [Sad] sb !!iierf;

eierschaal;
vleugelschild; schildvleugel (van een
verbrokkelen.
insect); vt
aandeer2 ; portie;
ishare [Sea] sb

41
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deel ontvangen ; cv out, uit-, verdeelen;

vi deelen (in in), deelnemen (in, aan in);
c■-,

alike,

she-cat
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m, and cv alike, gelijk op deelend ; go
mss, half oni half doen; vt deelen (met
with); verdeelen (ouder betwee.); zijn
gelijk op deelen.

share [Sea] sb ploegschaar.

share-bone [Sed-boon] schaambeen.
share-holder [Sea-houlda] aandeelliouder
sharer [Sera] deelliebber, deelnemer

aan in).
haai; gauwdief ; afzetter;
S sardientje; vt opslok ► en; (weg)kapen; afzetten, snijden, bedriegen ; vi
gauwdieven; cv for a living, van
gauwdieverij of afzetterij Leven.
sharker [Saka] gauwdief; afzetter.
sharp [Sap] aj sclierpo, spits, puntig ;
bits; bijtend ; scherpziend, scherpzinnig,
pienter, slim ; penning zestien; schel;
dur, een lialven toon verhoogd; J
valsch; cv practices (tricks), afzetterskunsten, gauwdievenstreken, kwade
praktijken; cv is the word !, vlug zijn
is de boodschap!, vlug wat!; it was
cv work, het ging vlug in zijn werk •,
het yloest allemaal vlug gebeuren; ad
scherp ; gauw, vlug ; (N, to time, precies
op tijd; at ten cv, out 10 uur precies;
look rv, scherp uitkijIcen • F er vlug bij
zijn ; voortmaken; look (NI!, gauw! vlug
rijden! I am cv set, ik rammel van den
honger; be cv set on, fig meet of gebrand zijn op, hunkeren naar; vt
P
scherp waken, scherpen;
een halve,'
toon verhoogen; F afzetten; vi (bij net
spelen) bedriegen, afzetten.
sharpen [Sap','] vt scherpen, wetter,
scherp(er) waken, (aan)punten (een potfood); op scherp zetten (een paard); J
een halven toon verhoogen of van een
voorzien ;fig verscherpen ; vi scherper
worden, zich verscherpen (ook cv up).
sharper [Sap] bedrieger, afzetter,
gauwdief.
sharpness [rapids] scherpte, scherpheld enz.
sharp-shooter[Sap-Stita]scherpschutter.
sharp-sighted [Sap-saitid] scherpziend,
scherp van gezicht; scherpzinnig.
sharp-witted iSap-witid] scherpzinnig,
schrander.
shatter [Sata] re verbrijzelen, versplinteren, vernietigen, den bodein inslaan
(v. verwachtingen), uite6lijagen, verstrooien (v. vijanden); schoklcen (v. de
zenuwen); cued, ook : P vertrampeneercl ;
in a cved condition, in ontredderden

shark [Silk] sb

p

p

toestand ; vi uiteenvallen, stuk gaan, versplintereu ; sb brok, splinter; cvs, ook:
afgevallen dennennaalden.
shattery [Safari] bro(o)s, licht breekbaar.
shave [Seiv] vt schereno (ook --= strijken
'fangs); afscheren; schaven ; snijden, %Title'', net vel over de ooren halen; get
cvd, zich laten scheren; manage to cv
the gallows, nog net aan de galg ontspringen; (.4, notes, S handelspapier
tegen een exorbitant disconto (ver)lcoopen; vi&va zich scheren; cvthrough,
er nog net doorglippen ; den dans ontspringen ; sb het scheren; schaafines;
sneetje, spaander; afzetterij, beetnemerij;
mystificatie; it was a close (narrow,
near) cv, het was op het Icantje af ; have
a cv, zich laten scheren.
C shaveling [Seivlirs] geschorene,
monnik, priester (met geschoren kruin).
(shaven [Seiv'n] geschoren.
shaver [sei va] scheerder; schurk, schelin,
afzetter ; F Icereltje, ulckie.
shaving [Seivig] het scheren; afscheersel, afschaafsel ; schaveling(en);
krullen (bij het schaven).
C)shaw [SO] boschje; cvs, aardappelloof.
sjaal (helpen)
shawl [Sot] sb sjaal ;• vt
schalmei. Eoindoen.
shawm [soul]
shay [Sell P sjees.
she !Si] iron zij, ze, net (v. schepen enz.);
sb zij, wijfje; schoone; a he or a cv?,
een bij of een zij ?; two cvs and a he,
P twee dames en een beer.
sheaf [Sit] sb schoof, bundel; vt tot
schooven binder.
shealing zie shieling.
shear [Sia] vt scheren (v. dieren, lake,' &
fig); sitijden, het vel over de ooren
hales ; sb ® mimes out to scheren.
shear-bill [Sia-bil] gee schaarbek.
shearling
eenmaal geschoren
schaap.
shearman [Sidman] lakenscheerder.
shears [Siaz] groote schaar.
shear-water [Sia-wosta] Zet schaarvogel.
sheat-fish [Sit-HS]
meerval.
sheath [SO)] sclieede; bladscheede;
(vIeugel)schild.
sheathe [Sib] in de scheede steken,opsteken, insteken; bekleeden beslaan,
dubbelen, lcoperen (een scrip).
'
sheathing [Sioit3] rz; dubbeling.
sheave [Sly] tot schooven binder!.
sheaves [Sivz] meerv. van sheaf.
she-bear [Si.bea] berin.
shebeen [sibin] Jr stille Ica (kroeg).
she-cat [Si-kat] kate.

p
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'shed [Sed] sb foods, schuuitje, hut, keet ;
(schaaps)lcooi; afdak.

=shed [Sed] vt vergieten, storten, laten
vallen, afwerpen (v. horens enz.); fig
laten schieten (een vriend enz.) ; verliezen (v. het haar enz.); werpen, verspreiden (v. Licht enz.); the snake cvs
its skin, vervelt; vi uit-, afvallen.
shedder [Seda] storter; ev of blood,
bloedvergieter.
sheen [Sin] aj ® zie sheeny; vi 0 schijnen, glanzer.: sb schijn, glans, glinstering, luister.
'sheeny [Sini] uj giinsterend, glanzend.
2 sheeny [Sini] sb S smous: jood.
sheep [Sip] schaap; schape0; scliapenleer; the cv and the goats, B de bokken en de schapen; the black c, of
the family, het schurftige schaap.
sheep-cote [Sip-lcout] schaapskooi.
sheep-dog [Sup-dog] (schaap)herdershood.
sheep-faced [Sip-foist] zie sheepish.
sheep-fold [Sip-touldj schaapskooi.
sheep-hook [Sip-huts] herdersstaf.
sheepish Bipin schaapachtig, onnoozel,
sullig.
sheep-master [Sip-masta] B schapenbonder.

Shelley

men (v. ..,en regen); be three mis in
the wiLtd, S onder een oat zeil liggen:
with flowing(.-s,0 met gevierdeschoo;

ten ; vt net lakens beleggen ; bedekken,
overtrekken, bekleeden; c•- , home,
met de schooten vastmaken; the cved
dead, de in Imo lijkwa gehulde dooden;
the c.,ed rain, de in strooineii neer•
gietende regen .
sheet-anchor Bit-aglca3 plechtankert!,
sheet-copper [fit-kopa] bladkoper.
sheeting [pill] linnen voor bedlalcens,
sheet-iron [Sit-aian] plaatijzer.
Sheet-lane [Sit-Lein] in: go down (...;

into Bedfordshire, F naar Betje van
Veeren gaan.

sheet-lightning [Sit-laitniti] weerlicht,
zee brand.

sheik(h) "Pk, jells] scheik, sjeik ; cv ul
Islam, godsdienstig hoofd van alle
Mohammedanen.

Sheffield [Sefild] Sheffield.
shekelLSekal]sikkel (Hebreeuwsch muntstub en gewicht); the c.,s, F de centers,
de duiten.

sheldrakeBeldreiklast bergeend,wilde

waard (mannetjeseend).
shelduck [Seldvk]
wilde eend.
shelf [Self] sb plank (van rek); boelcensheep-run [Sip-rvn] zie sheen-walk.
plank, vale, bord; plaat, blinde blip;
sheep's-eye [Sips-ai] in : cast (..s at, (erts)bank; laid on the (N. ► F onder
belonken, lonkjes toewerpen, begeerig
het loodje gelegd,, afgedanlet, op stal
Icijken naar.
gezet, gepensionneerd; put it on the
sheep-shearing [Sip-Siriin het schaaphet wider het loodje leggen, ter griffie
scheren.
deponeeren, voor kennisgeving aannemen.
sheepskin [Sipskin]schapevel, schaapsmmy[-vi] vol klippen of .
yacht; 1 diploma.
shelfy
zandplaten.
sheep-tick [Sip-tikl scliapeteek.
sheep-walk [Sip-wok] schapenweide.
shell [jel] sb schil, schaal, peul, bolster,
'sheer [Sia] ajzuiver, rein, helder ;louter, schelp, schulp, dop; huls(e1); dekschild
enkel ; steil, loodrecht ; by cv force,
schildpad; X buisje; .5Z4 kraanhuis; (binmet geweld (alleen); door brunt geweld;
nenste) lijkkist ; geraamte, binnenste;
romp; granaat (ook: granaten); 0 tier;
a cv lie, een vierkante leugen ; ad steil,
loodrecht ; plotseling, pardoes.
tusschenklasse; high explosive (..),
vi gieren, afzakken (van
X brisantgranaat (granaten); he is fresh
2 sheer [Sia]
den koers); (op zij) uitwijken ; cv away
from the cv, hij komt pas nit den dop,
(off), ook : zich wegscheren; N up, aan- komt pas lcijIcen ; come out of one's
zeeg: bocht van het schip
cv. „loskomen", ontdooien ; vt schillen,
gieren; sb
over de geheele lengte; cvs, mastbok.
doppen, ontbolsteren ; bombardeeren,
beschieten; cv out, X wegschieten,vera
Sheerness [Sianes] Sheerness.
sheet [Sit] sb laken, bedlaken; doodjagen door beschieting met granaten;
kleed ; blad (papier), vel;
(nieuws)(op)dokken ; vi zich laten schillen enz.;
blaadje; plaat (inetaal);
schoot ; a cv
uit den bolster vallen ; F (op)dokken
of fire, een vuurzee; acv of ice, een shellac [Salak, Selalc] sctsellak.
ijsvlakte; a cv of needles, een brief shell-almond [jel-amand] kraakaman.
naalden; a (N., of snow, een sneeuw- shell-back [Sel-bak] oude zeerob. [del
kleed ; a (N., of water, een waterveld, shell-coat [jel-trout] X buisje.
-vlak; between thews, P onder de wol; shelter [jela] ontbolster-machine.

in cvs, in vellen (v. een bock) ; in stroo-

Shelley [Sell] Shelley.

shell-fish
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shell fish [fel-fiS] Schelpdieren, schelp. Sheridan [Seridanl] Sheridan.

viscli (oesters, m osselen enz.); a•o* kof- sherif [Serif, Serif scherif.
sheriff [Serif] sellout, baljuw.
fervisch.

sheriffalty [serifalti], mddotn, cvshiP,
shell-gimlet [Sel-gimlit] lepelboor.
*shell-girl [Sel-gf)1] granatenmaakster, schoulambt.
sherry [Seri] sherry(wijn).
munitiemaakster.
shell-gold [Set-gould] (edit) bronspoe- sherry-cobbler [Seri-lcobla] sherryder, goudbrons.

cobbler.

Shetland [Setland] Shetland ; the N.►
ais] boinijs.
shell-ice
shell-jacket [iel-d3alcit] X zieshell-coat. Isles, the,,s, de Shetlandsche eilanden.
(shew [Sou] zie show.
shell-lime [Sel-laiin] schelplcalk.
matroos, die de she-wolf [Si-wulf] wolvin.
shellman [Selman]
shibboleth [Sibalaj)] shibboleth;
granaten aangeeft.
beukelaar; washield [Slid] sb
shell-proof [Sel-prilf] X bomvrij.
*shell-shock [Sel-Sok] X zenuwaandoe- penschild; stootkant (aan een vrouwenning tengevolge van het helsche granaat. vuur.

rok); vt beschermen, beschutten (tegen

from); • dekken.

shell work [Selwbk]schulp-, sclielpwerk. shieling [Mill] but (in de Schotsche
shelly [Seli] vol sclielpen; schulpvor- Hooglanden).
shift [Sift] vt veranderen, omwisselen;
!nig ; schelp...
shelter [Selta] sb beschutting, schutdalc, verwisselen; verruilen; verschikken, verleggen; omleggen ('t roer): verhalen
schuilplaats, bescherming ; give cv, be(het schip)i he can his food!,'Jiij weet
schutten, ook : huisvesting verleenen;
weg met zijn eten, hij kan wat bergen !;cv
take rv, een schuilplaats zoeken ; schuione's ground, van batterij veranderen,
in de luwte;
len ; in the md, under
volte-face oaken; ;%., one's lodging, ook:
vt beschutten, beschermen, behoeden
verhuizen;cw the scene, het tooneel ver(voor from); vi iii : c, oneself, schuileggen ; cv one's shirt, C van heind verlen, een schuilplaats zoeken, zich verschuilee.

shelterless [Seltalls] zonder schuilplaats,
zonder dak.

slielty [Selti] ► Schotsche hit.
shelve [Selv] vt van planken voorzien;
op een plank zetten ; F rider het loodje
leggen, ter griffie deponeeren ; vi (af)hellen, zacht afloopen.

shelving [Selvig] schuin, (af)hellend.
Skein [Sent] B Sem.
she-man [Si-man] manwijf.
Sheniite [Seinait] Semiet.
Shemitic [Semitik] Semietisch.

®shend [Send] berispen ; bederven, onteeren, te schande oaken.
®shent [Sent] verl. tijd van spend.
sheol [Si-oul] (Joodsche) onderwereld.
shepherd [Sepad] sb schaapherder,
herder`` ; the Good Shepherd, de
Goede Herder : Jezus Christus; vt hoeden ; iemands gangers nagaan; S het hof
snakes ; listig in zijn ongeluk drijven,
in de val lokken.
shepherdess [Sepadis] herderin.
zie
shepherd's-club [Sepadz-klvb]

Aaron's-rod.

shepherd's-crook [Sepadz-krulc] hersheppy [Sepi] schaapskooi. [dersstaf.
sherbert [Sfil»)t] P sorbet.
sherbet [5i bit] sorbet.
sherd [pd] zie shard.

wisselen, een ander hemd aantrelcken;
re, one away, iemand „wegwerken";
off, uitstellen; van zich afschuiven;
•
cv a minister out of the cabinet,
F „wegwerken"; vi zich verplaatsen,
(van plaats) wisselen; onislaan (v. den
wind); van oncierv,oed verwisselen, zich
verschoonen ; (zijn rokje) owdraaien;
overstag gaan ; zich behelpen of zich
zien te redden ; draaien; c, (about) in
one'schair,zitten draaien (in zijn.stoel);
they must for themselves, ze
woeten zich zelf maar zien te redden;
sb veranderint,Y, afwisseling (bij wisselbouw) ; verhuizing ; J positie (bij het
vioolspelen); hulpmid ■del, middel, nitvlucltt, list ; ploeg werklied en; laag,
schicht; Q vrouwenhemd; make (,) to,
het zoo schilcken (aanleggen)dat...; put
one to his last (,), iemand tot het
uiterste brengen ; make cv with anything,alles weten te gebruiken, zich wet
alles weten te behelpen.
shiftage [Siftid3] verandering, ; verschui•
ving ; verhuizing.
shifter [Sina] machinist (op 't tooneel);
0 lcoksmaat ; S tooze lcwant.
shifting [Siftit3] aj veranderend, zich
verplaatsend ; cv sand, drijfzand ; sb
verandering, verplaatsing, verhuizing ;
het zich behelper; list, uitvlucht.

shift-key
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shift-key [Sift-lci] 4R4 Engelsche sleutel.
shiftless [Siftlis] liulpeloos, zich Met
Nvetende te helpen.
shikar [Oka] El jacht.
shilcari [Silcari] El jager.
-= 60 cents Nedershilling [Silit3]
landsch ; take the (King's. Queen's)
X dienst nemen, soldaat worden.
shilling-hop [Sing-flop] S bal waar een
shilling-entree geheven wordt.
shilling-shocker [Siligjoka] sensatieroman (van e'en shilling).
sb het weifelen,
shilly-shally
besluiteloosheid, aarzeling; ajweifelend,
besluiteloos ; vt weifelen, aarzelen.
shily [Saili]schuw,schichtig enz., zie shy.
shimmer [Sims] vi glinsteren, schemeren ; sb glinstering, schemering.
shimmy [Simi] hempie (kinclertaal).
shin [Si n]sb scheen (been); vt in een boom
of tegen een boom opiclimmen (oolc cv
up); tegen de schepen schoppen.
shin-bone [Sin-boon] scheenbeen.
shindy [Siudi] F berries, standje, relictje ; ruzie, P heibel ; S bullefuif ; foif ; Ana
sentimenteele bevlieging, dwaze voorliefde; kick up acv, Kerrie (P Haarlemmerdijkjes) maken.
shine [Sant] vi schijnen, glimmen, blinken, schitteren ,2 (van wit/z), uitblinken ;
cv out, fielder uitkomen; vt doers glimmen (blinked), blank schuren ; F poetsen
(v. schoenen); sb zonneschijn (in : rain
or cv, weer of geen weer, fig, iii voor- en
tegenspoed); glans; P blink : schoensir ?, schoestneer ; zit ook : shindy;
nen poetsen, meneer ?; the cv began to
wear off, het nieuwtje ging er of ; take
the cv out of..., ...van den gloed der
nienwheid berooveti ; oaken dat de aardigheid eraf gaat; in de schaciuw stellen.
shiner [caina] wie of wat blinkt ; S
schoenpoetser; S blinlcend muntstuk; S
fat, dandy; mds, S dniten.
shingle [Sigg'1] sb dekspaan II rol-, Iciezel-, keisteen ; vt met dekspanen dekken.
shingles [fir2,'Iz] gordelroos.
shin-guard [Sin-gad] scheenkap.
shining [Sainig] aj blinlcend, schitterend ; improve each ry hour, elk uur
ten nutte maken ; sb schijn, schijnsel,
helderheid, glans.
shin-plaster [Sin-plasta] goedkoop soort
pleister ; Am papiergeld.
shiny [Sahli] glimmend, blinkend ;
boots, ook : verlakte laarzen.
ship [Sip] sb schip; when my c, conies
home, F als het schip met geld komt ;
take cv, scheepgaan, zich inschepen (op

in); vt schepen, inschepen,innemen,
laden, binnenlcrijgee, overlcrijgen (van
stortzeeen); P naar binned werken; aan
boord nemen (hebben); (aan)monsteren ;
at-, verschepen ; c■-, the oars, de riemen
binnen (ook : buiten) boord Leggett ; cv
your oars !, Heinen te boord ; mi a
sea, een zeetje overkrijgen ; cv off, al-,
verschepen, met een schip verzenden,
wegzendeu ; vi (op zee) varen ; aatunonstereo.
scheepsboord,
shipboard [Sipbcod]
scheepsdek ; on cv, op een schip, atm
boord ; just off cv, juist ontscheept.
ship-borer [Sip-bQra] zie ship-worm.
ship-boy [Sip-boi] scheepsjongen.
ship-broker [Sip-brouka] scheepsmakelaar, -bevrachter ; cargadoor.
ship-builder [Sip-bilda] scheepsbouwmeester.
ship-building [Sip-bilditl] scheepsbouw;
cv yard, scheepstimmerwerf.
ship-canal [Sip-kanal] scheepvaartkanaal, vaart.
ship-carpenter [Sip-kapanta] scheepstimmernian.
ship-chandler [Sip-tiandla] verkooper
van scheepsbehoeftett.
ship-master [sip-masta] kapitein of gezagvoerder op een koopvaardijschip;
solos : reeder.
shipment [Sipmant] verscheping ; lading.
belasting
ship-money [sip-mvni]
tot instandhouding van de vloot.
ship-owner [Sip-ouna] reecler.
shipper [Sipa] af-, verscheper, exporteur.
inscheping; of-, verscheshipping
ping ; schepen (v. e. land, haven enz.);
tonnemaat, laadruitnte; take cv, scheep
gaan (naar .for).
shipping-agent [Sipitkeid3ant] scheepsagent, expediteur.

shipping-broker[Sipill-brouka]scheepsmakelaar.
ship-shape [Sip-Seip] zooals het (aan
boord) behoort, in orde, in de puntjes,
netjes ; kant en Haar.

ship's-husband [Sips-hvzband] bockbonder van een reederij.

ship-worm [Sip-wine] (verwoestende)
paal worm.
shipwreck [Siprek] sb schipbreuk;
make c', schipbreuk lijdent2 ; vt doen
schipbreuk lijden, doer stranden ,2 ; be
cued, schtpbreulc lijdee; the cued
crew (mariners), de schipbreukelingen.
shi pwright [Si prai t] scheepstim merman.
ship-yard [sip-jad] scheepstimmerwerf .
shire [Sala] graafschap ; paard uit de
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stuitend zijn, aanstoot geven, ergeren,
tegen de borst stuiten; be cued at,
zicli ergeren over.
shirk [sblc] vt. verzuhnen, ontduiken,
zich onttrekken aan (zijn plicht); cv 2 shock [jolt] sb stuik, has (hoop tegen
attendance, (van school enz.)wegblij- elkaar gezette graanschoven); vt aan
stuiken of kasseu zetten.
ven; cv a difficulty, zicli er met een
Jantje van Leiden afmaken; cv one's 3 shock [Sok] sb bos Naar, „pruik".
duty, ook: zich eraf maken; vi & va shocker [Soka] sensatie roman.
wegblijven (v. school enz.), verzuhnen; shock-headed [Sok-hedid] inet een ruigen, dikken bos hoofdhanr; cv Peter,
ook : de boot afhoudetionalengeren; sb
shires; the mis, de graafschappen, inz.
die van het Midland.

lijutrekker, bootafhouder, malenger.

Piet de Smeerpoets.

shocking [Sokig] aj aanstoot gevend,
shirker [SOka] sb zie shirk.
shirt [pt] tnansitemd, overhemd; lose ergerlijk, indecent ; ad in: cv bad, P
one's cv, P nijdig (razend) worden; miserabel (vervaarlijk) slecht.
vreeselijk;
keep your cv on, P maak je niet dik; shockingly [Solcit3li] F
ijselijk.
you may put your cv on it, P je
kunt er je laatste cent op wedden (zet- shod [Sod] verl. t. en v. deelw. van shoe.
ten); stripped to the cv, tot op het shoddy [Sodi] sb .1cunstwol; parvenu;
hemd uitgekleed, in zijn hemd (smou.
wen); that's up your cv, P daar sta je
van to kijken, daar kan jij niet bij;

near is my cv but nearer is my skin,

het hemd is nader dan de rok; vi van
hemden voorzien; vr in: cv oneself,
een schocm hemd aandoen.
shirt-front [Sbt-front] borst (v. overhemd); frontje
shirt-sleeve [Sht-sliv] hemdsmouw; in
one's m.,s, in zijn hemd(smouwen).
shirting [Sit)tig] shirting: liemdenlinnen.
shirtless [SOtlis] zouder hemd; arm
shirty [Sakti] P nijdig,
shit [Sit] vi T schipen ; sb T schijt; st..
shive [Saiv] schijf, plak ; SH snee(brood).
'shiver [Siva] sb stukje, schipje, plalcje,
splinter, schaard, schilfer; leirots; break
- (go) to cos, aan gruzelementen vallen;
vt versplinteren, aan gruzelementen
slain; cv my timbers, rz; Cod straffe
mij, ilc nag flood vallen;
vi aan gruzelementett vallen; X stuk springers.
fshiver [Siva] vi griezelen, rifled, sidderen,huiveren; kitten (v. de zeilen);
sb (koude) rifling, siddering; give one
the (vs, does rillen , doen griezelen.
shivering-grass [Sivarit3-gras] trilbevertjes
shivery [Sivari] rillerig, beverig, huiverig ; bro(o)s, splinterig.
'shoal [Soul] sb school ; menigte, hoop;
in cos, bij hoopen, bij de vleet; vi samenscholen.
"shoal [soul] aj ondiep (v. water); sb
ondiepte, zandplaat c bank; viondiep(er)
worden
shoaly [Souli] ondiep, vol zandplaten.
'shock [SoIc] sb schole2, botsing;
of
an earthquake, aardschok ; vt scholcken, botsen tegen; aanstootelijk zijn;

aj imitatie...

shoe [Su] sb schoen ; remschoen ; hoefijzer; sleepplaatje (v. de scheede); cvs
and stockings, lcousen en schoenen ;
rollclaver ; that's another pair of
(vs, dat is wat anders, dat is andere
koffie (thee); that's where the (..)
pinches, daar wringt hem de schoen ;
I wouldn't be in your cos for any
thing, ik zou niet graag in uw plaats
zijn, in uw schoenen staan; cast
(throw) a cv, een hoefijzer verliezea;
die in one's shoes, d.w.z. aan de galg;
step into a man cos, iemand in zijn
zaken opvolgen; without one's (-vs
op zijn kousen; vt schoeien; beslaan.

shoeblack [Sablak] schoenpoetser.
shoe-blacking [Sd-blakirs]schoenstneer.
shoe-boy [Su-boi] schoenpoetser.
shoe(ing)-horn[Sil(it3)-1w] schoenaantrekker, schoenhoorn.

shoe-lace [Su-leis] schoenveter.
shoe-latchet B schoenrient.
shoe-leather [Sii•leoa] schoenleder ; the
oddest fellow that ever trod c-v,
trod in (on) cv, de malste vent die er
ooit op twee beenen rondliep.

shoe-lifter [Sii•lifta] schoenhoorn.
schoenriem
shoe-string [Sil•striti]
schoenveter.

shone [Son] verl. t. en v. deelw. v. shine.
shoo [Su] ij sh ! ksh ! vt wegjagen.
'shook [Sulc] verl. tijd van shake
"shook [Suit]

sb duig (bout).

shoot [Slit] vt of-, door-, neer-, uit-, verschieten; doodschieten ; storten (v. puin);
F nemen, kieken ; r, the bolt, den
grendel voorschuiven; cv a brid g e,
wider een brut; cloorschieten ; cv the
coverts (a place), afjagen, cv a match,
aan een schietwedstrijd deelnetnen; cv
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the moon, net de Noorderzon vertrekken; c, the nets, de netten schieten, uitwerpen; c, a rapid, over een
stroomversnelling heenschieten (in een
bootje); c, rubbish, puin storten;
that telegram !, F Beef op dat telegrain!; I'll be shot
ik mag doodalien als...; vi schieteno (oolc=uitloopen); jagen, verschieten (v. sterren);
steken (v. pijn); my corn mis, mijii
eksteroog steekt ; the tree c.a.'s, de boom
schiet knop; go out cuing, op jacht
gaan; G 9 r%, across the sky, fangs den
Memel schieten; cv ahead, goed opschieten, vooruitschieten; cv ahead of,
voorbijschieten, voorbijstreven, acliter
zich laten; r, along, vooruitschieten; cv
at a target,schijfschieten; c, away, er
op los schieten ; verschieten (zijn kruit);
c, for home, F
(naar huis) poetsen ;
cv forth, te voorschijn schieten; c, off,
of-, wegschieten (een arm enz.); c, out,
uitschieten, uitzenden; uitspringen, uitsteken (v. rotsen enz.) ; c, out one's
lips, B de tippet' minachtend ontkrullen;
c, out from, te voorschijn springers
uit; c, out of, (neer)schieten uit, neerkwalcken uit; c, over, afjagen ; c, over
dogs, met !louden jagen; a painful

shoreless,

atelier ; S plaats ;
hok : cachot ; rd.
hok ;, the r•-, het „hok"; de school, het
'
Parletnent, de
Universiteit enz.; the
Shop, de Militaire Academic van
Woolwich ; it was a hot ti, F het ging
er warm toe; the other md, ooze concurrent; he has come to the wrong
hij is (daarvoor) aan het verkeerde
Icantoor ; keep
op den winkel passell ; keep a cv, een winkel hebben
(doen); sink (cut) the (..), niet over
het vak prated; shut up cv, (den win-

ice!) sluiten 2 ; fig zijn zaken aan karat
doen; talk cv, over zijn vak praten;
be all over the cv, F heelemaal in de
war of de kluts Icwijt zijn, het of !Men
weten (v. acteur) ; van toeteu noch blazen
weten; vi winkelen; vt S in de doos
zetten • in den zak doen loopen (een bal).
shop -bill [fop-bil] reclatnebiljet.
shop-board [fop-199d] werkbank, wericplaats; it smells of the cv, het ruikt
naar het vak.

shop-girl [fop-gut] winkeljuffrouw,
-d ochter.

shop-hand [fop-hand] winkelbediende.
shopkeeper [foplcipa] winkelier; an
old md, F een winkelknecht, (winkeldochter).

sensation shot through him, schoot shop-land [fop-land] de winkelbuurt,
(gedeelte v. e. stad).
(voer) hem door de leden ; c, up, de
hoogte in gaan"-!(ook v. prijzen); in de shop-lifter [Sop-lifta] winkeldief, lade-

lichter.
hoogte scliieten (bij het groeien); sb
schoot, scheut; schietwedstrijd; jacht; shop-lifting [Sop-liftin] winkeldiefstal,
het ladelichten.
schotvarken; waterstraal : waterval,
strootnversnelling;stortplaats; aschbelt, shopman [fopman] winkelier; winkelkn eat.
vuilnisbelt; losplaats; overloop; the
whole mb, of them, P de heele zooi, shopocracy [Sopokrasi] winkelaristocratie.
het heeie zootje.
shooter [siva] schieter, schutter ; vuur- shopping [fopin] het winkelen, winkelbezoelc; do one's cv , (van) winkelen.
wapen.
shooting [Satit3] ai schietend enz.; cv shoppy [Sopi]
pains, ook: pittilijke scheuten; c, star, a c' neighbourhood, een winkelbuurt.
verschietende of vallende ster; sb het shop-soiled [Sop-soild] verlegen, onfrisch.
schieten; het afschieten (V. e. torpedo);
jacht, jachtrecht; pijnlijke scheut ;14 het shop-walker [fop-wok?] winkelchef.
shop-window [fop-wiudou] winkeluitloopen (v. scheuten).
shooting-box [filtig-bolcs] jachthuisje. raam.
shooting-butt(s) [fatir3-bvt(s) icogel- shop-worn [Sop-wcon] verlegen.
'shore [fQa] vent. tijd van shear.
vanger.
shooting-gallery [flitirs-galari] schiet- -shore [fga] sb kust, strand, oever, wal ;
tent, schietbaan, schietlokaal.
in (v, op den war staand; on cv, aan
land.
shooting-iron [filtig-aian] vuurwapen,
revolver ; (schiet)geweer.
3 shore [59a] sb schoor, stut; vt schoren,
shooting-match [filtirktnalf) schiet- stutten (oolc c, up).
shore•-going [Sga-;.:ou-ig] in: N., kit,
wedstrijd, prijsschieten.
shooting-range [filtig-reind3] schiet- plunje voor het passagteren.
shoreless [f2alis] oeverloos; grenzenbaan, •terrein.
shop[fop] sb winkel (ook = werkplaats), loos, oubegrensd.

;bore-weed
shore-weed
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shot-proof

oeverlcruid, short-handed

strandbloent.

shorn [S9n] verl. deelw. van shear.
short [S9t]
kort; te Icort; kort aan-

[i2t-handid] gebrelc aan
personeel of werkvolk hebbend.

short-banderEcQt-liandal F, short-

hand-writer [Sgt-hand•raita] stenograaf.
- gebondeu, kortaf; klein (van gestalte);
bros (van gebak); sec (van dratiken), short-horn [i2t-liQu]Durliamkorthoorn(koe).
niet met water aattgemengd; beknopt
(van . leerboelce.); $ krap (toe)ge- short-horned [S42t-licid] korthoornig.
meten; something cv, S een borrel shortish [i2tiS]tetwat kort, (crap: knap.
kortuat; cv breath, ook: kortademig,- short-lived [S2t-laivd] kort van !even,
held; give cv change , te weinig terug- niet lang levend; kortstondig.
;;even; a
cut, een kortere weg; a shortly [SOW] kort (daarop); binnenhour &, een klein uttr; give cv kort; kortaf.
measure, krap meten; cv price, netto shortness [SQtnis] kortheid enz. ; cv of
of eogros prijs; cv rib, valsche rib; cv
breath,aanthorstigheid; cv of money,
sight, bijziendheid ; kortzichtigheid ; a geldgebrek; for cv , IcortheicIshalve.
turn, eel* scherpe bocht ; take cv short-paid [S2t-peid] onvoldoende geviews, kortzichtig ziju ; he is so cv frankeerd,
about it, F hij is zoo kort aangebonden ; short-rib [f2t•rib] valsche rib.
be (come, fall) mi of, of (verwijderd) short-sighted [Scot-saifid] bijziend;
zijn van ; minder zijit dan ; te kort Icotnen
kortzichtig.
of hebbeti ; niet beantwoorden aan, ach- short-spoken [SQt spouk'n] kortaf, kort
terstaan bij ; cv of breath, kortademig;
van stof, kort aangebonden.
it is little cv of a miracle, nothing short-tempered [Scot-tempdd] kort aancv of marvellous, het grenst aan het gebonden, oploopend, heel gebakerd.
wonderbaarlijice; cv of money, niet short-winded ESQt-wiudidi kortadernig.
goed bij has ; nothing cv of his ruin, short-witted [S21-witid] geborneerd,
niets minder dan ziju ondergang; cv of
dom, otiverstandig.
twenty years, nog geen twintig jareti ; Ishot [Sot] Sc sb scitot (in scoot en lot);
be cv with one, stroef,lcort aangebou- aandeel, gelag, rekening.
den zijii tegenover iemand; kortaf ziju
[Sot] sb schot ; stoot (bij het bilmet iemand; cut (,), of-, onderbreken;
jarten); scitop (bij voetbal); schroot;
fall cv, ook : te kort schieten 2 ; go cv, kogel,hagel; (scherp)-schutter; walschot;
te kort komen, er te kort bij Icomen;
kiekj-e; slag (bij het weven); cv and
keep (,), kort houdet0 ; run cv of pro- shell, kogels en granaten; a dead
visions, door zijn provisie heenraken; schutter die alles taakt ; Indian
sell (,), op korten termiju verkoopen ; canna; as long as there is a w in
op leverantie verkoopen (wat nog niet
the locker, F zoolang er nog zaad in
voorhanden is); stop,,, plotseling blijhet balcje (geld in de bears) is ; have
ven stilstaan,, blijven stekett ; sb kort
a cv at it, schieten op ; het ook eens
begrip ; korte lettergreep; iz kortsluiprobeeren, er ook een gooi naar doen;
ting ; cvs, korte broek ; kort meet ; Dick
make a c, at it, er naar raden, er een
they called him for (..), Icortheids- slag tsar slaaii , er met de mats naar
halve, bij verkorting: in cv, in het kort,
gooier; make a bad (,), er naast zijn,
oat kort te gaan, in een woord ; a nip
niet raden; take co,s at, ook: kielcen;
of
S een hapje' kortnat, NI „lain- not by a long (,), S op geen stukkett na;
getje".
be off like acv, its de wind, als een
short-breathed Eigt-briodjlcortademig, pip nit den boog; be out of
buiten
kort van adept. schot, buiten scheuts; fire with,,,tnet
'
short-circuiting [S9t-sblciatit3]
kortscherp schieten; vt net een, kogel (kogels)
stuffing.
laden ; (vted cartridges, scherpe pashorten [Sgen] vt korter malcen, korten,
tronen.
verkorten, verininderett, beperken;
3 shot [Sot] verl. hid en vent, deelw. v.
sail,
zeil vertnincieren; A; . inbinclen;
shoot ; cv silk, clianeantzijcie.
he was r,ed by the head, hij wercl shot-free [jot-fril veil ((van 't gelag);
een kopje Heiner gentaakt ; vi korten,
gratis.
kort worded, korter worclen, ahienien. shot-gauge [Sot-geid3] kogehnal.
short-hand [Sgt-hand] sbsteriograpItie, shot-hole [Sof-hold] kogel at.
kort-, snelschritt; (1j stetiographisch.
! shot-proof iiot•prtill kogelvrij.
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shot-pouch
stop (doe) het maar in de la ;
shot-pouch [fot-pautS] hageltasch.
fshotten [Sot'n] zaad of kuit geschoten
hebbende.

shot-tower [Sot-taua] hageltoren.
C shough [Sok] zie shoo.
should [Sud] ver'. tijd van shall, zou,
moest, behoorde enz.

shoulder [Soulda] sb schouder, sclioft,
schouderstok ; schoor, stut ; give (show
turn) the cold r, to, den rug toe-

show

theyr,d
that off on you for banknotes?,

hebben ze je (tat in hander gestopt voor

bankpapier ?; he has mid it on to me,
F daar heeft hij wij 'nee opgescheept,
F oPgeknapt ; vi stooten, duwen; r,for
off,
home, S naar huis gaan;
from shore, van wal steken, afzetten ;
sb stoot, du w(tje); be on them.), S aan

de selloff, aan den rol zijn.
draaien, over den schouder aanzien, met shovel [SDval] sb schop, schepper ;
den nek aanzien ; have broad vs, een schuithoed (der Eng. geestelijken); vt
breeder rug hebben; you can 't put
scheppen, opscheppen.
old heads upon young shoulders, shovel-board [Snval-bgcl] „schuiftafe!"
jeugd heeft geen deugd, het verstand
(voorlooper van 't biljart); that's : sjoellant niet voor de jaren ; put (set)
bak.
one's ti to the wheel, zijn schou- shovel-hat [SDval-hat] schuithoed (der
der onder lets zetten, de harden uit de •Eng geestelijken).
moow steken, flink aanpalcken ; stand shoveller [Szpvla] schepper ; gm slobcv
c..,,schouder aan sellout-ler staan; vt
eend.
op den schouder neaten; onderschragen; shove-off [Svv-of] duwtje (bij het afzetten); give one a md, iemand uitgeop de schouders newel], op zich newel];
leide does, wegbrengen ; iemand op
net den schouder wegcluwen; (%, arms!,
X over 't geweer !; c
one off the dreef helpen, F eett gatje geven.
pavement, van het trottoir dringen shover [Silva] P chauffeur.
(loopen); cv out of, wegduwen, ver- show [soll] vt doen of laten zien, toonen,
laten bi ijk en, vertoonen, ten toot] stellen,
dringen; cv out of the picture, F verdringen ; vi in: cv along, zich vooruit- i (aan)wijzen ; aantoonen, bewijzen; bewerken.
tootle!) ; r one the door, iemand de
shoulder-belt [Soulda-belt] draagband, deur wijzen ; c ■-, a thing the fire, even
bandelier.
bij het your louden; r a clean pair
shoulder-blade [Soulda-bleid] schou- of heels zie heel; cv the hoof, den aap
a leg,
uit de mow laten 'cornet];
derbiad.
F het (zijn) bed uit hornet]; cv one
shoulder-knot [Soulda-not] schouderbedekking of passant, epaulet.
about (over, round) the house,
shoulder-of-mutton Boulcia-rav-InD- 1 iemand het inns laten zien ; N one in,
VII] in: N sail, cz: iatijitzei I, ennuerzeil. c, one into the room, binnenlaten ;
shoulder-scale [Soulcia-skeil] X schou- r. off, (beter) doer uiticomen ; r ■-■ off
deride!).
one's learning, te hoop loopen, geushoulder-slip [Soulda-slip] schouder- ren met zijn geleerdheid ; cv one out,
ontwrichting. iemand uitlaten ; cv up, duidelijk oaken;
shoulder-strap [Soulda-strap] X schou- c, one up, iemand boven laten lcomen ;
derbedekking.
iemand aan de kaak stellen, ontwaskeshout [Sant] viroepen, juichen ; schreeu- ren ; vr: v oneself, zich (be)toonen;
vi & va zich (ver)toonen, zich voordoen,
wen ; it's all over but the eying, F
het (varken) is op eel] oor na gevild ;
uitkowene; optreden (op het, tooneel);
cv at one, schreeuwen tegen iemand ;
time will r..), de tijd zal het uitwijzen ;
iemand naroepett, uitjouwen; N for joy, lie did not N (up), hij vertoonde zich
het uitschreeowen, jubelen van vreugde;
niet ; she does not cv, zij decolleteert
er zal niets
cv with laughter, schaterlachen ; vt
zich niet ; it will not
uitroepen, hard toeroe.pett ;
victory van te zien zijn ; it cvs white,het lijkt
at half time, te vroeg victorie kraaien ; wit ; c■-) against, uitkomen tegen ;
off before the boys, „geuren" tegensb geroep, gejuich ; cvs , ook : vreugdelcreten, gejoel,gejubel;c,s of applause,
over de jongens ; c ■-, out, (goed) oilbijvalskreten, toejuichingen.
kouten ; cv to better advantage, beter
uitkomeu, beter tot zijn recht komen;
shouter [catita] roeper, juicher.
shove [ivy] vt stooten, dowel', dolmen, c, up, zich vertoonen, te voorschijit
komen ; uitkomen ; sb vertooning ; tenschuiven; cv by, op zij schuiven, ter
zijde leggen; cv it in the drawer, F
toonstelling ; (praal)vertoon, pronic ; F

show-bill
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geurmakerij; (schoone) schijn; optocht,
(tooneel)voorstelling, S komedie; S ondernetning, geschiedenis, zaak; acv of
gold, een aanwijzing dat er good zit
(in den grond); a N., of wild beasts,
een wildebeestenspel; there is a fine
N., of grain, het koren staat mooi ; he
made some N., of resistance, ver•
zette zicli maar voor de leus ; the whole
S de heele geschiedenis, het heele
zaakje, de heele santepotiek (santenkraam); he hasn't a c.r, geen de minste
kans; you can get a much better N.,
for your money, heel wat meervoor
uw geld; they are but there to make
a cv, voor den schijn; make a fine
veel vertoon maken, goed uitkomen ;
heel wat lijken; make a poor N.,, een
annzalig (droevig, treurig) figuur !oaken,
heelemaal niet uitkomen ; make a N., .of
...ing, laten mericen dal... net doen
alsof...; !nines maken van to willen...;
make no No of..., niet te koop loopen,
niet geureti met; by mi of hands, door
het opsteken van de hamlet' (bij stemmen); (merely) for cv, voor den schijn,
voor de lens; they are on cv, ze zijn
geexposeerd, uitgestald, te zien; under
a (the) N., of friendship, onder den
schijn van vriendschap; with some N,
met een gliinp van rede- ofreasn,
lijkheid; without any cv of legal
right, zonder schijn of schaduw van
recut. Zie ook showing.
show-bill [Sou-bil] reclaniebiljet.
show-bread [Sou-bred] toonbrood.
show-card [Sou•kad] reclameplaatje;
staalkaart.

[Sou-glas] tooverglas;
show-glass
vitrine.
showily [Sou-ili] pronlcerig, opzichtig.
showiness [Souinis] pronkzucht, opzichtigheid.
showing. [Sou•it3] aj toonend enz.; sb
voorstelling ; figuur; aanwijzing, bewijs; make a good,...), een goed bewijs
(goede bewijzen) opleveren ; een goed
figuur maken; a man of little cv, die
niet veel toont ; on your (own)
volgens uw eigen verklaring (voorstelling).
showman [foutnan] spulleman, -baas.
shown [cowl] verl. deelw. van show.
show-piece [Sou-pis] spektakelstulc;
paradenuminer.
show-place [Sou•pleis] toeristenplaats;
bezienswaardigheid.
showroom [Sourilm] modelkamer, toon
za a 1 .
Show - Sunday [Sou - svildei] ,ES Zondag
voor den herdenkingsdag der sticliters
van de Hoogeschool te Oxford (gevierd
door het zicli vertoonen van de professore!' enz. in vol ornaat).
show-up [Sott•vp] F aan de kaak stelling,
ontmaskeripg.
show-window [Sou-windou] uitstalvenster, winkelraam.
showy [Soui] pronkerig, pronkziek, opzichtig.
shrank [SratlIc] verl. tijd van shrink.
shrapnel [Srapnal] granaatkartets(en).
"shred [Sred] sb Iapje, reepje, stulcje;
ziertje; not a N., of..., geen ziertje..;
torn to N.,s, aan flarden gesclieurd ; vt
lclei snijden, snipperen, kerven (v. tabak).
show-case[fou-Iceis]uitstallcast,vitrine. shred [Sred] ( voor shredded.
•shower [Soua] sb vertooner.
shrew [Srii] feeks, lielleveeg, heibei,
2 shower [Saua] sb (stort)bui, regenbui ;
haaibaai; spitsniuis.
fig stort•, hagelbui, stroom, vloed ; a N., shrewd [Srucl] slim, sluw, pieuter, schranof bullets, een lcogelregen; come in der, scherp(zinnig), fijn; bijtend, bits;
binnenstroomen (v. brieven enz.);
a r•0 conjecture (guess, suspicion),
vt beregenen, begietert, neer doen lcomen;
sterk, vrij zeker.
m, blessings (honours &) upon, over- shrewish [SriliS] kijfziek, heibeiig, haaistelpen net zegeningen (eerbewijzen
baaiig.
enz.); vi stortregenen; neerstrooinen; shrew-mouse [Sra-luaus]
spitsmuis,
the blowsN,ed down upon his head, Shrewsbury [Srouzbari] Shrewsbury.
het regende (liagelde) stage!' op zijn shriek[Srik]vigillen;,,with laughter,
hook'
gieren (van het lachen); the r.iing
shower-bath rSaua-bap] stortbad ; acv Sisterhood, de schreeu wedge kiesrechtof honours , een stortvloed van onder- vrouwen ; cv out, het uitgillen , een gil
scheidingen,F een ware lintjesregen.
geven; vt gillen; N., out, (uit)gillen; sb
shower-proof [Satto-pruf] waterdicht.
gil, schreeuw.
showery [Sation] regenachtig, buiig ; shrieval [Srival] van den sheriff.
the (N., season, ook: de regentijd.
(shrift [Srift] biecht; short cv, kort
show-fever [Sou-fiva]

F

tooueelkoorts.

[Sou-gill] mannequin.

recut; give
oaken met,

short N., to,

korte metten

shrike
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I P lade!; vt doppen, bolsteren; c ■-, off,
shrike [Sralic] _aft klauwier..
van zicli of werpeii.
shrill [Sril] aj schel, schril; vi C) schel
klinken; vt cv out, uitgillen, schril uit- shudder [SDda] vi huiveren,
stooten.
at, huiveren voor; cv from, huiveren
shrillness [frilnis]schelheid,schrilheid. voor , terugdeinzen voor ; I
to think
shrilly [Sr10] ad schel, schril.
that, ik huiver bij de gedachte dat...
shrimp [frimp] sb garnaal; F pork, sh huivering, rilling; it gives you the
cis , 't doet je rillen.
ukkie; vi garnalen vangen.
shudderingly [Sndarigli] huiverend.
shrimper [Srimpa] garnalenvanger.
[SD"] vt (dooreen)schudden,
[Srain]sb
relequieenkastje;
altaar,
shuffle
shrine
(dooreen)mengen ; wasschen (de kaarheilige plaats, heilig graf, heiligdom ;
ten); c•-, the cards, de kaarten
of art, ook : een kunsttempel.
a
shrink, [frigl.c] vi krimpent!, inkrimpeu, den (wasschen); de kaart dooreenop-, ineenkrunpen ; slinken; cv back, gooien, de (politieke) partijen anders
groepeeren; cv one's feet, net de
terugdeinzen; c•-, from, huiverig zijn bij
voeten strijken, schuifelen, stollen; cv
(om), huiveren voor, terugdeinzen voor;
away, wegfutselen, weg,moffelen, verc, into a corner, in een hoekje we;;kruipen; cv into (within) oneself,
donlceremanen;cv in, binnensmokkelen;
zichinzichzelf terugtrekken;c,up, ineenc%) off the responsibility, van zich at
krimpen ; in a shrunk up posture, in- schuiven ; cv on one's clothes, zijn
kleeren aansmijttn; cv up, bijeenscharreeengedoken; her heart shrunk within
len; samenflansen; vi schuitelen (met
her, Naar hart krotnp ineen; vt (laten)
de voeten); sloffen, strijkvoeten ; waskrimpen ; sb F kritnp, (ineen)krimping;
terugdeinzing.
schen (de kaarten); staan draaien ,l, een
shrinkage [frighic13] (in)krimping 2, op- slag on' den arm houden, uitvluchten
krimping; krimp (bij 't inklinken);slinzoeken ; niet recta door zee gaan ; n.
king; vermindering (v. waarde
along, aan-, voortschuifelen,aansloften ;
shrinking [frigkiri] het krimpen enz.; voortsjokIcen; sb geschuifel; schuitelende (sloffende) gang, schuifelpas; strijkook afschuw (van fronz).
C shrive [fraiv] vt biechten, de bieclit
voetje ; het schudden of wasschen (v. de
kaarten); verandering, van positie; geafnemen; de absolutie geven; vi biechten.
ciraar; uitvlucht.
shrivel [frivol] vi rimpelen; verschrom- shuffler [Snflo] sclmuifelaar; kaartgever,
pelen; vt (doers) rimpelen of verschromdoorschucider;uitvluchtenzoeker,draaier.
pelen (ook cv up).
shuffling [Svflig] al schuifelend enz.;
( shriven [Sriv'n] verl. deelw. v.shrive.
sb geschuitel ; uitvlucht.
shroud [fraud] sb (dood)kleed, ()wade, Shulemite [fillantait] B Sulamiet.
lijlcwa; hul(sel); cvs,
want; hoofd- 'shun [San] afk. v. attention!, X geef
touwen ; et in het doodkleed huileu ,
acht !
wikkelen; (om)hullen, omkleeden, be- `2shun[Svn]vtschuwen,(ver)mijden,(ont)dekken.
vlieden ; c, the day (the light), licht- •
schuw zijn, het licht schuwen:-, ;
shrove [Srouv] yeti. tijd van shrive.
Shrovetide [Srouvtaid] Vastenavond.
the plague, ...schuwen als de pest.
Shrove Tuesday [Srouv tjtizdi] Dins- Cshunless [Snuffs] SI-I onvermijdelijk.
dag voor de Vasten, Vastenavond.
shunt [Sviit] vt op een zijspoor brengent, rangeeren ; op de lange baan schuishrub [Srvb] struik, heester ; boompje
rumpons, rumpunch.
yen; mi it on to him, schuif het hem
shrubbery [Srvbari] heesterplantsoen; op zijn dale; vi rangeeren; sb het ranshunt: aftalcking;
(struik)boschje.
geeren ; zijspoor;
$ het arbitrageeren op halve rekeniug.
shrubby [Srnbi] heesterachtig; vol
[Sputa]
rangeerder.
struiken.
shunter
shrug [Srvg] vt de schouders ophalen; shunting [Snntirj] het rangeeren (v. een
attakking; $ arbitrageeren op
sb schouderophaling; give a c,, de trein);
halve rekening ; c•-, engine, rangeerschouders ophalen.
shrunk [Srarjk] verl. tijd en v. deelw. machine; c•-, switch, rangeerwissel.
van shrink.
'shut [Sat] vt toedoen, toedu wen, sluiten,
shrunken [Sri/glen] (ineen)gelcrompen. dichtmaken, dichttrelcken enz ;
the
shrunk-up [Srvrik-vp] ineengekrompen. door upon one, ientancl buiten de deur
shuck [Svk] sb dop, bolster, schaal ; c,5! straiten; cv one's ears against (to);
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sick-list

de oorett sluiten voor; (..) one's eyes, shyer [Jaia] schichtig paard.
de oogen sluiten (voor to), eelr oogje toe- Shylock [Jailak] Shylock;
drukken ; cv your head !, P hou je kop shyly [Jath] schuw enz.
works, (de fabrielc) sluiten; shyness [Saints] schuwheid enz.
cv away, wegsluiten ; opstuiten (v. per- si [si] p si.
•
sonen); md down, dichtdoen, sluiten, Siam [saiam] Siam.
stop zetten (ook : v. fabriek); cv in, in- Siamese [saiamiz] aj Siameesch ; sb
Siamees.
sluitee ; in elkaar schuiven (een kijker);
cv in by..., rondom ingesloten, omringd sib [sib] Sc bloedverwant.
door; cv off, afsluiten (v. gas, water Siberia [saibiria] Siberie.
enz.); afstiijden (discussies);
off from Siberian [saibirian] aj Siberisch; sb
society, van alien omgang uitgesloten ; Siberier, Siberische.
cv out, at- , uitsluiten, buitensluitelfl (van sibilant [sibilant] ajsissend ; sb
from); cv to, dichtdoen; cv up, dicht- sibilate [sibileit] met een sislclank ult.
spreken, sissen.
doen ; opsluiten (in gekkenlmis 9t gevangenis); wegsluiten; F den mond sibilation [sibileiSan] sissing; gesuis.
snoeren; m ✓ up shop, den winket slut- sibyl [sibil] sibyle, profetes; waarzegster, tooverkol.
ten'2 ; fig eruit scheiden ; vr: cv itself,
(zich) sluiten, dichtgaan ; cv oneself up Sibylline [sibil(a)in] Sibyllijnsch.
from, zich afzonderen van ; vi & va siccation [sikeiSan] verdroging.
(zich) sluiten, dichtgaan ; cv down, (de siccative [sikativ] opdrogend (niddel).
fabrielc) sluiten, stopzetten; invallen (v. siccity [silcsiti] droogte.
de duisternis); md in, invallen (v. de sice [sais] zes (bij 't dobbetspel); zie
ook syce.
duisternis); c..) up, zich sluiten ; zijn
mond hormen ; cv up !, P kop dicht !; Sicilian [sisiliau] aj Siciliaansch; sb
the door cv upon them, sloot zich Siciliaan(sche); het Siciliaausch.
Sicily [sisili] Sicilie.
achter hen ; sb slotting.
`shat [Sot] onv. verl. t.& verl. deelw. v. sick [sik] misselijlc, ziek; zeeziek, beu
(van of); cv headache, hoofdpijn met
shut; als aj: gesloten, dicht.
shut-down [Spt-daun] stopzetting (v. misselijkheid•, acv man (person), een
fabrielc).
zieke ; the Sick Man, de zieke man
shutter [Seta] sb stutter; stuffing (van (Turkije); as cv as a horse, zoo ziek
als een hood ; zoo misselijIc als een cat ;
kielctoestel); luik, blind ; instantaneous
momentsluiting; have the mds up,
the md, de zieken; 200 md, 200 zielcen ;
feel N., , misselijk zijn ; turn c.', inissede luiken voorzetten; vt de luiken zetten voor.
lijk worden; turn one md, iemand misseshuttle [SIM] sb schietspoel; schuitje lijk maker; be md at heart, wee zijn
(in een naaimachine); vi als een schietour 't hart ; be mo for, stnachten (hunkespoeltje been en weer gaan.
ren) naar; be (.0of, misselijk (ben) zijn
shuttlecock [Sunkolc] pluimbal; play van; be cv of a fever, de coons hebben.
at battledore and cv, ralcetten.
sick-bay [sik-bei], sick-berth [silt-bi)j)]
ziekenboeg.
shut-up [Slit-vP] gesloten; a mo knife,
een Ithipmes; a m, smell, een tulle sick-call [silc-kOl] zielcenbezoelc; X
lcamerlucht.
doktersappel.
}shy [fat] aj schuw, beschroomd, ver- sick-club [sik•klvb] zielcenbus, -fonds.
legen ; schichtig; achterdochtig ; F iet- sicken [sik'n] vi ziek, misselijk, beu
wat verdacht, schunnig ; obscuur; the
worden; be c■ding for something, jets
team is (-.0 two players, coot te Icort, onder de leden hebben ; vt ziek enz.
mankeert ; be (feel) of ming, littive•
maker.
rig, bang zijn ont te...; niet gut met...; sickener [silcana] in : it gave me a (,),
het maakte mij misselijk, itc werd er beu
vi schichtig, schuw worden, plotseling op
zijde springen van een paard ; vt links sickish [sikiS] misselijk. [van.
laten liggen, schuwen; sb zijsprong (v. sickle [sWI] sikkel.
schichtig paard).
sick-leave [silt-liv] ziekteverlof.
!illy [Sail vt F keiien , lcaaien, stnijten, sickle-man [sitel-man] maaier.
gooien ; sb sweet, 200i, worp ; fig sleek sickliness [siklinis] ziekelijkheid ; onorder seater; have a coy at, gooier
gezoildheid.
naar, een worp doen naar; Jig een steek sick-list [silt-list] lijst van de zielcen ;
wider water geven.
be on the cv, onder dolctershanden

sickly
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sidle

sickly [sikli] ziekelijk, ongezond ; a cv side-box [said-bolts] zijloge.
side-car [said-Ica] lijspanwagen.
smile, een flauw •glimlachje.
sickness [siknis] ziekte, misselijkheid. side-channel [said , tlanal] zijkamia3;
hear something through acv , tets
sick-parade [sift-pareid] X ziekenrapvan terzijde vernemen.
port.
side [said] sb zij(de), kart*; 'cantle, side-dish [said-diSj bijgerecht.
zijdje
bladzijde); effect (biljart); S side-drum [said.drvm] X kleine trom.
air; coulisse ; F bijgerecht (N., dish); side-issue [said-iSu] bijzaak, questie
the blind mo, de blinde, zwakke zijde; van oudergeschikt belang.
get the blind cv of one, iemand in zijn side-light [said-fait] 'cant-, zijliclit ; zijvenster,zijraam(pje);
zijlantaren ; fig
zwak weten te taster; the bright c• ,
zijdelingsche illustratie, illustreerende
de lichtzijde; the classical c,,, de klaseigenaardigheid.
sieke studierichting (tegenover the modern cv of de natuurwetenschappelijke sideling [saidlit3] ad & aj zijdelings(ch)
tinting); the dark (shady) cv , de sidelong Lsaidlot3] zijdelings(ch); in a
schaduwzijde; wrong c■-, out, het bin- cv way, fangs een omweg.
valreepsgast.
nenste buiten; there's another c, to side-man [said-mag]
the picture, de medaille heeft een side-note [said-flout] kantteekening.
keerzijde; carry (put on) cv, een air side-rail [said-reil] wisselspoor.
aannemen, een toots aanslaan, boob iii ®sideral [sidaral] sterren...
zijn wapen zijn ; change mds, van plaats sidereal [saictirial] aj siderisch, stet*.
verwisselen; een andere (politieke) richre(n).; sb sterredag.
ting kiezen ; van standpunt veranderen; siderography [saidarografi] staalgrajoin the winning cw,zich aan den kant veerkunst.
der overwiuuaars scharen ; show the side-rope [said-roup] valreep(stouw).
best cv to London, de beste brooder side-saddle [said•sad'l] dameszadel.
voor het venster leggen ; shake one's side-scene [said-sin] coulisse.
cvs, schudden van het lachen; take c-. s, side-show [said-Sou] extra-kraampje,
partij kiezen; at his cv, aau zijn zijde,
-tent, bezienswaardigheid enz.; fig bijnaast hem ; sword by cv , met de sabel komstigheid, hors d'oeuvre.
op zij; by his cv , naast hem ; verge- side-slip [said-slip] vi slippers (v. auto);
lelcen bij hem ; c, by cv, zij aan zij ; cv sb slipper (v. auto);
afzetsel; F buitenby with, naast ; from all c%-is, from beentje.
every rw, van alle kanten ; on both sidesman [saidzman] assistent-kerkmeester ; "j- aanhanger.
,, s, aan weerskanten; there is much
t6 be said on both c,s, er is veel voor side-splitter [said-splita] F stuk (veren veel tegen te zeggen ; on every cm
haal enz.) ow je dood te tachen.
on all mds, aan alle kanten ; on my cv, side-spring [said.spriii] elastiek (van
aan mijn zij, naast mij; op ['limn hand ;
laars); cvs, schoenen. met elastieken.
van mijn kant ; on one
aan een kant; side-track [said-traki sb wisselspoor;
op zij, scheef ; place (put throw) on
vt op een wisselspoor brengen ;fig voorloopig ter zijde leggen ; in een hock
one ow, terzijde leggen ; op zij zetten ;
on this cv, aan dezen kant, dezer- side-walk [said-wok] irottoir. [duwen.
zijds(ch); on this
(of) the Alps, sideward(s) [Jaid wad(z)] zijwaarts(ch).
aan deze zijde van de Alpen; on the sideways, sidewise [saidweiz, saidother cv, aau (van) den anderen kant;
waiz] van ter zijde, zijdelings.
attn gene zijde, aan de overzijde (inz. side-wind [said-wind] zijwind ; hear
van de Thames); to one rw, op zij,
by a ow that..., F van de buitenwacht
ter zijde; take to one,,,, (iemand) ter
of van ter zijde vernemen
zijde nemen ; vi partij kiezen ; S een toots side-wing [said-wit3] zijvleugel (van
aanslaan ; cv against (with), partij
een huts); coulisse.
kiezen tegen (voor); vt Icanthouwen ; sidey [saidi] F zich airs gevend, opeffect geven (bij 't biljarten).
scliepperig.
side-arms [said-atnz] zijdgev'eer.
Sidi [Sidi] Maltommedaansche Heger.
side-blinds [said-b!aindz] F tochtlatles: siding [saiditl] het partij kiezen ; zij-,
bakkebaardjes.
wisselspoor.
sideboard [saidbocl] buffet; aanrecht ; sidle [said'i] zijdelings loopen, zich
zijplank ; cvs , S vadermoorders ; F tochtzijdelings bewegen ; schuin afgaan op;
latjes: balckebaardjes.
zijdelings uitbreken (v. paarden).

Sidon
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Sidon [saidan] Sidon.
sidy [saidi] zie sidey.
siege [sid3] sb belegering, beleg ; lay
(...) to, het beleg slaati voor ; raise the
het beleg opbreken ; vi belegeren.
Sienna [Mena] Sieensclie aarde.
siesta [si-esta] siesta, middagslaapje,
-dutje.
sieve [siv] sb zeef ; vt zeven, ziften.
sift [sift] vt ziften, uitziften (oolc cv out),
uitpluizen, nauwkeurig onderzoeken ;
strooien ; cv one, iemand .uithooren;
iemand doorgronden ; mo the dross

from the gold, the grain from the
husk, het kaf van 't !wren scheiden; (.0
the matter to the bottom, nauwkeurig onderzoeken ; m.0 out, uitziften, uit-

vorschen; vi poeieren.

sigh [sal] vi zuchten ; md for, smachten
naar; vt zuchten (ook (.0 out); sb zuclit,
klacht.

sight [salt] sb (ge)zicht, aanblik ; visi-

oen; vertooning ; schouwspel '• bezienswaardigheidonerk waardigheid; gezichtspunt ; korrel (op een geweer); diopter
(cijkspleet); a cv of money, P een
boel geld, een both duiten; a jolly
(long, precious 60 c, better, S een
heel stuk, een boel beter ; the roses
are ac-.0 (to see), zijn kostelijk om te
zien ; it is a cap for sore eyes, het
doet je oogen goed ; what a c, you
are! wat zie jij er nit!; it would
make him quite a rw, quite a cv
of him, het zou hem eruit doen zien
als een vogelverschrikker ; long cv, verziendheid ; bijziendheid ; sho
rt
rv, bijziendheid ; Icortzichtigheid; catch
cv of, in 't gezicht, in 't oog krijgen;
get acv of, te zien krijgen ;• I hate
the very (..) of him, ik kan hem niet
zien (uitstaati); lose cv of, uit liet oog
verliezen ; take (..), mikken ; take a cv
at one, een langen neus malcen tegen
iemand; after mi,$ na ziclit ; at (,), op
het eerste gezicht, a vue (van vertaling
enz.); van 't blad ; $ op zicht; he
was shot at (..), op de plaats waar hij
gezien werct ; at cv of, op (bij) het gezicht van ; at (the) first (..), op liet
eerste gezicht ; at short mo, $ op 'tort
ziclit; at three days' cv , $ drie dagen
na zicht ; know by (,), van aanzien(s)
kennen ; be gone from my c..)!, uit inijn
oogen!; be in ti , in zicht, zichtbaar, te
zien zijn; in his cv , voor zijn oogen,
waar hij bij is ; in zijn oog(en), in zijn
opinie ; in cv of all, voor slier oogen;
on op 't eerste gezicht, op de plaats ;

signaller
be out of cw, uit het gezicht (oog) ver-

dwenen zijn ; out of her cv, ult. Naar
oogen, uit het oog, waar zij niij Met
zien kon; out of my rw!, (ge) uit mijil
oogen !; out of out of mind, uit
het oog, uit het hart ; put something
out of cm uit het oog verliezen, in 't
vergeetboek latest raken; the fact has
not been lost to cv, is niet uit het oog
verloren; within cv , in ziclit: vt te zien
krijgen, in het gezicht of oog krijgen,
waarnemen; bezichtigen ; presenteeren
(een wissel); van vizier(en) voorzien ;
miklcen, richten, stellen; cv out, jalonneeren; vi richten, mikken.
sightless [saitlis] blind ; O onzichtbaar.
sightly [saitli] fraai, aangenapm, streelend voor het oog; in het oog vallend.
sight-seer [sait-sta] kijker, kijlclustige;
pleizierreiziger, toerist.
sight-seeing [sail-si-it3] aj kijlcend; de
bezienswaardigheden afloopend : sb het
gaan kijken (naar de bezienswaardigheden.
sigil [sid3i1] zegel; onderteekening.
Sigismund [sid3istnand] Signiond.
sigma. [sigma] sigma, (Grielische) S.
sigmoid [signioid]C-vormig; S-vormig.
sign [sain] sb teeken, weak; kenteeken;
voorteeken; uithangbord; wachtwoord;
at the c, of the Swan, in (de herberg
enz.) tel Zwaantje; at his cv , op een
teeken van hem, op zijn weak; in cv of
submission, ten teeken van onderwerping ; c■., manual, (eigen)handteekening;
vt teekenen; onderteekenen; een teeken
geven, door een teeken te kennel! geven ;
c..) assent, ook: toesteinmend knikken;
,-,the articles (of agreement),0 aao
monsteren ; cv one's forehead, het
teeken des kruises, een kruis maken op;
c, away, overdragen (v. eigendom);
cr on, aanmonsteren ; vi & va
(wider)
teekenen ; $ zich teekenen ; (elkaar) teelcens geven ; cv (on) for a ship, rz:
zich latest aattnionsteren.
signal [signal] sb signaal, teeken, sein
(vlag); vt signaleeren, seinen; inelden,
aankoudigen ; door een weak te ketitien
geven, een weak geven out te...; aj uitblinkend, luisterrijk, schitterend,
uitstekend, voortreffelijk.
signal-box [signal-bogs] seinhuisje.
signal-gun [signal-gvn] seinschot.
signalize [signalaiz] vt doen uitblinken,
onderscheiden ; kennierken ; seinen; be
zich onderscheiden ; vr: cv oneself,
zich onderscheiden.
signaller [signals] seiner.

signally
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signally [sianali]bijzonder hard, zwaar; silently

silt

[sailantli] sti l(letjes), n stilte;
stilzwijgend.
het glansrijk afleggeweldig ; fail
gen.
Silenus [sailinas] Silenus.
signalman [signalman] seinwachter; Silesia [sailiSa] Silezie; $ Silezisch linseiner; baanwachter.
nen.
signatory [signatari] aj onderteekend Silesian [sailISaii] aj Silezisch ; sb Sitehebbend ; the md Powers, the Powers silex [saileks] vuursteen. [zier.
de het verdrag ge- silhouette [siluet] sbsilhouet,schaduw,•■► of the treaty,
teekend hebbende mogendheden; sb
beeld ;• vt silhouetteeren ; be mid, zich
(inede)onderteekenaar.
silica [silika] kiezelzuur.
[afteelcenen.
signature [signatSa] hand-, onderteelce- silicate [sililcat] kiezelzuurzout;
cotning ; teeken, kenmerlc;
voorteeketon, slaklcenwol.
ning; signatuur (op vel druks).
siliceous [siliSas]
earth,
sign-board [sain-b9d] uithangbord.
kiezelaarde; cv varnish, waterglas.
signer [saina] onderteekenaar.
silicle [sililel]
hauwtje.
signet [signit] zegel; zegelring.
silique [silik] A hauw.
significance [signifilcans], c■icy [-si] silk [silk] sbzijde; zijden japon of toga;
beteekenisa; gewicht.
F King's Counsel; m.ds, zijden stofferr,
significant [signifikant] (veel) beteelce- zijden lcleeren; he has taken (..), hij
nend, beteekenisvol, beteelcenisaanduiis Ki ng's Counsel geworden; J kij is
dend ; van beteekenis ; veelzeggend ; cv jockey geworden; aj zijden, van zijde ;
of, aanduidend, beteekenend ; be cv of,
vt net zijde voeren.
aanduiden, beteekenen; kenmerkend zijn silkeen
silkeen (atlasachtige
voor; oolc kenschetsen.
Mancliesterstof).
signification[signifikeiSan]beteelcenisD; silken [silk'n] zijdent,'; zijdeachtig zacht,
aanduiding; beduidenis.
zacht als zij.
significative [signifikativ] beteekenend; silk-hatted [silk-hatid] met een (den)
veelbeteekenend; beteekenis...; be c, of,
hoogen hoed op.
beteekenen, aanduiden.
silkiness [sillcinis] zijdeachtigheid.
signifies [signifiks] beteelcenisleer.
silk-man [silk-man], silk-mercer [silksignify [signifai] vt beteekenen, bedui- mi)sa] zijdehandelaar.
den; aanduiden, te kennel], geven ; vi silk-stocking [silk-stolciri] als aj met
te beteekenen liebben; van bettekenis
zijden kousen; c,./ gentry, rijke aristozijn ; it does not cv, oolc: het heeft
cratie.
niets te beduiden, het is niets.
silk-thrower [sills-17roua] zijdetweerner.
sign-post [sain-poust] liandwijzer, weg,- silk-weed [silts-wid] 9% watermos.
wijzer; uithangbord.
silk-worm [silk-wbm] zijdeworm.
sike [saik] F spiritist.
silky [sillci] zijden, zijdeachtig zacht;
poezig lief; zijde...
Sikh [sik] Sikh.
silage [silic13] zie silo.
sill [sil] voetstuk; drempel; vensterSilas [sailas] Silas.
bank ; laag (erts).
silence [sailans] sb (stil)zwijgen, stil- sillabub [silabub] silabub : een menzwijgendheid ; stilte ; there was (. ■,, er sel van wijn met warme melt: en suiker.
ontstond een stilte; there fell acv , a siller [silo] Sc zilver; geld.
cv fell, het werd stil; keepcv,zwijgen; silliness [silinis] onnoozelheid enz.
stil zijn; pass into
vergetelheid silly [sill] aj onnoozel (ook = ongeralcen ; pass over in
stilzwijgend
schuldig), dom, kinderachtig, sullig ; go
voorbijgaan; reduce to cv, tot zwijgen
F gek worden; knock
P bebrengen; cv gives consent, wie zwijgt, wusteloos slaau ; van de sokken slaatt;
stemt toe; vi doer zwijgen, tot zwijgen
look mi. op zijn netts kijken ; ad in:
cv drunk,stomdronicen sb F onnoozele
brengent!.
silencer [sailansa] schotdemper; slag- hats, Klaas, Griet; sul; 'don't be a (..),
demper; afdoend antwoord, dooddoeiier.
F wees nu niet zoo onnoozel.
silent [sailant](stipzwijgend,stil; stem Silly-Billy [sill-bill] F onnoozele
(v. letters) ; 45z% geruischloos; acv part- silly-soft [sili-soft] F aj
; sb doetje.
ner, $ een stifle vennoot; be cv about i silo [sailou] sb silo: kuil of bak voor
(on), upon, zwijgen over, iiiet spreken I veevoeder; vt (in de silo) inlcuilen.
over; keep cv , zich stil houden, zwijgen 1 silt [silt] sb slib, verzanding ; vt & vi
(over about).
I (doer) verzanden (ook (N., up).
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Silurian

sinapism

Silurian [sil(parian] al Silurisch; sb simony [Omani] RK simonie.
[Slimier. simoom [simum] sainoein (lmete, droge
silvan [silvan] zie sylvan.
silver [silva] sb zilver ; zilvergeld ; zil- woestijnwind).
veren vaatwerk ; (tafel)zilver; aj zilve- simper [simpa] vi dom geaffecteerd
ren, zilverachtig ; vt verzilveren ; vi(zilver)wit worden.
silver-fish [silva.fii] schiehnot, scliieter,
suikergast.
silver-gilt [silva•gilt] aj verguld; sb
verguld zilver.
silver-leaf [silva-lif] bladzilver.
silverling [silvalit3] zilverling.
silver-mounted [silva-inauntid] met
zilver beslagett (gemonteerd).
Csilvern [silvan] zilveren; zilverachtig,
zilverlilank.
silverside [silvasaid] beste scant van
een rollende.
silver-sides [silva•saidz]*mo. korenaarvisch.
silver-stick [silva-stik] (ten paleize
dienstdoende) officier van de Life-

Guards.

silverware

[silvawea] zilverwerk, tafel-

zilver.

silverweed

zilverschoon,
[silvawid]
zilverkruici.
[silvari] net zilverglans, zilveren, zilverwit, (zilver)blank, zilver...
Sim [sum] F verk. van Simeon, Simon.
Simeon [simian] Simeon.
§simia [simia] aap.
§simian [simian] aj aapachtig, apen...;
aap...; sb aap.
similar [simila] aj dergelijk, gelijksoortig; overeenkomstig; gelijkvormig (call
to); sb gelijke, evenknie;
geneestniddelen.
similarity [similariti] gelijklteid, gelij1csoortigheid; overeettkomst(igheid).
similarly [similali] op gelijksoortige
!nattier, ins,c,velijks, op dezelfdewijze, eens.
simile [simili] gelijicenis, vergelijking.
similitude [shill litjild] gelijkenis, gelijkheld, overeenkomst.'
similor [simila] halfgoud, spinsbelc.
simious [simias] apen...
simkin [sinikin] El champie.
simmer [sima] vi eventjes koken, (op
het vuur staan) pruttelen ; vt zacht laten
tcolcen; sb gepruttel (bij zacht koken).
Simon [saiman] Simon; the real
Pure, de ware Jakob, je ware ; Simple
onnoozele hals.

silvery

simoniac [simounialc] RK simonist,
simoniacal [simanaiakal] RK aan simonie schuldig.
[simounianiz'in] St. Si-

Simonianism
ntonisme.

glitnlachen; sb gedwongen done lachje.
[simp'1] aj enkelvoudig, niet
samengesteld ; eenvondig, gewoon :shnpel, onnoozel; cv honesty would forbid it, alleen maar (reeds) de eerlijkheid zou 't verbieden; the cv life, een
eenvondiger (minder weelderig) leven;
sb artsenijkruid; vi (geneeskundige)
kruiden zoeken.
simple-hearted [simpThatici] oprecht
(van hart).
Simple Lifer [simpTlaifa] F aanhanger
der simple life-beweginp,..
simple-minded [simpl•maindid] eenvoudig.
simpleness [simpinis] enkel-, eenvoudigheid ; onnoozelheid.
simpleton [simpltan] hals, onnoozele
bloed, goeierd.
simplicity [simplisiti] enkelvoudigheid,
eenvoud(igneid); ongelcutisteldheid; onnoozelheid ; it is
itself, niets is eenvoncliger.
simplification [simplifikeiSan] vereenvoudiging.
simplify [simplifai] vereenvoudigen.
simplism [simpliz'm] overdreven of geaffecteerde eenvoudigheid.
simplist [simplist] (geneeslcundige)
kruidenzoeker.
simply [simpli] eenvoudig(weg); alleen
(nmar), enlcel; he is c, a stupid fellow,
hij is eenvonclig een domkop.
simpson [simsati] S water (als aanlengsel van mellc); hard mr, S ijs.
simpsonize [siinsanaiz] S (de mellc)
doopen
simulacrum [simjuleikrain] bedriegelijke nabootsing, schijn(beeld).
simulant [simjulant] aj nabootsend ; sb
nabootser; simulants
simulate [simjuleit] veinzen, voorwenden (te liebben), (noeten) voorstellen,
fingeeren, (bedriegelijk) nabootsen.
simulation [sitnjuleiSon] geveins, voorgeving, simulatie; bedriegelijke nabootsing.
simultaneous[simalteinias] gelijlctijdig.
sin [sin] sb zonde; it is acv and a
shame, het is zonde en schande; like
Sdanig,van je welste; vizoncligen'2 (tegen
Sinai [saiina)ai] Sinai.
[against).
.Sinaitic [sainei•itilci van den berg Sinai:
sinapisin [sinapiz'm] mosterdpap, -pleister.

simple

since
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since [sins] ad sedert, sinds, nadien ;
ever cv , sinds dien, van toen af ; not
long many years cv, geleden ; prep
sedert, sinds, van... of ; cj sedert, sinds;
aangezien, Q dewip, nadetnaal.
sincere [sinsia] oprecht, ongeveinsd;
® onverinengd, zuiver.
sincerely [siiisiali] oprecht ; yours ".),
uw dienstwillige dienaar, gelieel de
uwe enz.
sincerity [sinseriti] oprechtheid
§sinciput [sinsipvt] voorhoofd.
'sine [saint] sb sinus.
=sine [saini]prep zonder ; cv die, voor
onbepaalden tijd.
sinecure [sainikjua] sinecure.
sinew [sinjii] zenuw
pees), spier
sinewed [sinjlid], sinewy [sinifi.i]
zenig ; gespierd, sterlc, torsch.
sinful [sinful] zoudig, verdorven.
sing [sirs] vt ziugen, bezingen; cv in,
mzingen (het jaar); cv out, uitzingen ;
(uit)galinen; cv another song (tune),
nit eel' anderen toonaard ziugen; vi
ziugen (ook v. kokend water); fluiten
(v. den wind), gonzen (v. bijen en kogels);
tuiten, suizen (v. de ooren); cv flat, te
laag of valsch ziugen ; rei small, een
tooiitje lager ziugen ; 'N. , off, van 't blad
ziugen ; cv out, hardop ziugen ; hard
roepen, F brullen, een keel opzetten.
Singapore [sit3c.,, apga] Singapoer
singe [sind3] vt (ver)zetigen, (ver)schroeien; c, one's feathers (wings),
ergens van zijn veeren laten; vi verzengen, schroeien; sb verschroeiing.
singer [siga] zanger (oolc = zangvogel).
Singhalese [siz3galiz] zie Cingalese.
singing [sigiri] ziugen; (oor)suizeii; zangkunst.
singing-bird [sitliti-bOd] zangvogel.
singing-boy [sitlirkboi] koorknaap:
koraal.
single [sitig'1] aj enkelvoudig, enkel,
eenvoudig; eenpersoons; eenloops; on.
gehuwd ; cv blessedness, (naar Si])
ongelmwde staat ; c, combat, tweegevecht; cv eye-glass, monocle; in this
instance, in dit metre geval ; cv life,
ongehuwde staat, jongezellenleven; cv
man, ongetrouwde, vrijgezel; a m.•
ticket, een kaartje enkele reis; his cv
title to..., zijn eenigste aanspraalc op;
women, ongetrouwde dames, oude
vrijsters; sb partij (spel) net aan weerszijden e'er, speler ; kaartje enkele reis;
vt in : cv out, uitkiezen, F uitpikken
single-breasted [sitlg'1.brestid] met een
rij knoopen.
Engelsch.

sink

single-handed [sitIgl-lianclid]

met

(voor) e'en hand; met een werkman;
zonder iemands hulp.
single-hearted [sit3g1-hatid] oprecht.
single-loader [siu'l-louda] eenloopsachterlader.
singleness [sitlg'Inis] enkel(voudig)heid
enz.
single-seater [siggl.sita] auto, vliegmachine voor den persoon.
single-stick [sit3gl.stik] batonneerstok
(out mee te schermen).
singlet [sitiglit] boezeroen.
singleton [sit3glatan] singleton: eenige
kaart van •een kleur in iemands spel;
boekwerk in een deel.
singly [sit3gli] afzonderlijk, emit voor
een, alleen.
singsong [sh3sor3] aj detmend, eentonig ;
sb deun, dreun ;- F zang-, niuziekavondje;
vi dennen; vt opdreunen.
singular [sit3gjula] aj enkelvoudig ; bijzonder, zonderling, eigenaardig; eenig
(in zijn soort), zeldzaam; the c number,
het enkelvoud; the ev thing is that...,
het gekke is, dat..., het is vreemd, dat...;
in this we are not md, staan wij niet
alleen; sb op zich zelf staand geval;
gram enkelvond.
singularity [sit3gjulariti] enkelvoudigheld enz.
singularize [sit3gjularaiz] enkelvoudig
makers; bijzonder ondersclieiden.
Sinic [sinik] Chineesch.
sinister [sinista]
linker ; sinister, onheilspellend ; ongunstig (v. uiterlijk);
boosaardi!Y.
sink [siglc] vi zinken, zakken,
dalen; verflauwen, atnemen, achteruit.
gaan (v. e. zielce); neer-, verzinken,
bezwijken, te gronde gaan; c back,
terugzinken; cv beneath, bezwijlcen
onder; N., down, neerzinkeu, neerzijgen;
cv in, cv into the mind (memory),
zich in iemands gelieugen prenten;
F er in gaan ; cv into, verzinken in;
afdaleu tot, zich vernederen tot ; cv into
insignificance, in 't niet vend wijnen ;
his heart sank within him, zijn moed
zonk weg ; here goes, c ■., or swim,
erop of eronder; zeilen (pompen) of verzuipen ; vt doer zinken, tot zinken bren.
gen ; laten zakken, doers zakicen, neerlaten; laten hangen; graven (een put);
gnaveeren (cell stempel); $ amortiseeren,
delgen (een schuld); cv a die, een stem•
pel snijdeu; c, differences, laten rusten ; cv money in..., geld steken ill;
m./ one's name, zijn naam niet zeggen;
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cw the shop, F niet over't vak praten;
into oblivion, der vergetelheid prijsgeven (souls : in vergetelheid raken);

vr in: c, oneself, zich zelf verloochenen
of wegcijferen, zijn eigen belang (tic)
op zij zetten; sb zinic; zinkpur2 ; gootsteen ; riool; acv of iniquity, een poel
van ongerechtigheid.
linker [sitlica] zinIclood.
.ink-hole [sitpc.houl] zinkput.
'inking [siilicit3] het zinken ;
amortisatie ; 1 feel a N of heart, itc voel inij
bekleinci om het hart.

king); vt verwekken (v. bekende hengs
sten gezegd).
siren Lsairdni sirenee (verleidster & mistlioorn); mo song, sirenenzang.
sirene [sairin] sirene (voor 't ineten van
geluidstrillingen).
§siriasis[siraiasis]zonnesteelc;zonnebad.
Sirius [sirias] Sirius, hotidsster.
sirloin [sOloin] (runder)lendestuk.
sirocco [sirokou] sirokko.
sirrah [sirs] jij bengel, schurk, schavuit
sirup [sirap] zie syrup.
Sis [sis] F verk. van Cecily.
sis [sis] F afk. v. sister.

sinking-fund Esirlkit3-fvncli $amortisasiskin [4iskin] sas. sijsje.
tiekas, -fonds.
sister [sista] zustere; the three Sisters,
sinless [sinlis] zondeloos, otizondig.
the Sisters three, de Schikgodiniten;
sinner [sins] sb zondaar; an old
ook : een °tide snoeper; v(t) in : c, it, *Sister Susie, vrijwillige naaister voor
den zondaar (de zondares) spelen.

de gewonden.

*Sinn Feiner [fin-feina] aanhanger der sisterhood [sistahud] (de & het) zuster•
lersche revolutionaire Sinn Fein („wij

zelt") beweging,
sin-offering [sin-ofarirs] zoenoffer.

Sino-Japanese

[sino.d3apaniz] Chineescit- Japaneesch.
sinologist [sinolad3ist] Sinoloog.

sinople [s(a)inop'1] sinopel;

sinter

groen.

[sista]
gewonden.
isinuate [siujuat] aj
t'sinuate [sinju.eit] vt doeu slingeren,
k ron lcelen.
sinuosity [sinjuositi] bochtigheid, lcronkeligheid ; krounning, bocht.
sinuous [sinjuas] bochtig,, kronlcelig,
kronicelend, zich slingerend.
sinus Esainas3 boezein ; bocht, baai;
(zee)boezem ; bochtige Nolte, opening;
tistel.
Sion [saian] Zion ;ca, House, het Icasteel
val. den hertog van Northumberland
Sionite [saianait] Zionist.
Sioux [sii] Sioux(incliaan).
sip [sip] vt lepp(er)en, slurpen; (in)zni•
gen ; vi & va sipperlippen, nipper (aan
at); sb teugje.
siphon [saitan] bevel, buis, pijp ; sifon ;

plunging c,, steeklievel.
sippet [sipit] broodsop, geweekt brood.
sir, Sir [s,)] sb beer; ► nijnheer ; down,
down!, (tot een Mond) (ga) liggen !;
voor den doopnaam is het de titel van
een baronet of knight, by. Sir Walter
(Scott) en NUR onvertaald ; vt met
tnijnheer aanspreken, F mijnheeren.
Sirach [sairak] B Sirach.
sirdar [sfida, soda] El opperbevelhebher; lijfjongen.
sire [said] sb vader, voorvader ; (stain).

vader (v. c. paard); sire (als asuspre-

schap.

sister-in-law [sista-ri n-18] schoonzuster,
zwagerin.

sisterly [sistali] zusterlijk, zuster...
Sistine Esistain Sixtijnscti.
Sisyphean [sisitlan] van Sisyphus

.

Sisyphus [sisitas] Sisyphus.
sit [sit] vi zitten, liggen; zitten to broeden; sitting !louden; sitting liebben;
poseeren (voor portret); (vs the wind
there ?, komt (waait) de wind nit di: ti
hoek ?;
tight, nauw (aan 't zitten
(v. kleedingstuk); S vast (in het, zadel)
zitten, zich kaltn hoiden; zich islet roeren
in een zaa zich iii zijn positie hand haven;
op den uitkijk blijven ; cv at home,

thuis zitten (hoicketi); r, at the water's
edge, aan den waterkant liggen ;

down, gaan zitten, zich zetten ; ook:
deelnemen aan den maaltijd, aanzitten ;
down before a town, X een vac!
belegeren; mo down to one's meal,
aan tafel gaan ; cv down under the
charge, de beschuldiging op zich laten

for a degree,

voor zijn graad

(souls on a man's head)

iemand op zijn

zitten ; c.d

onder het mites zijn; c, for one's picture (portrait), poseeren; c, in judgment, ten oordeel zitten ;
on, bltjyen zitten ; he can (■•■ on, ook hij zit
vast in het zadel; c, on the fence, de
kat !tit den boom kijIcen ; (..) on a man,

kop geven, iemand de pen op den neus
zetten; iemand koejonneeren; iemand
to grazen ['men; c, on the jury, zit•
ting liebben in de jury ; it c,s heavy
on the stomach, het Ito zwaar op de
maag, is zwaar to verteren; his principles c%., loosely on him , staan hem

sit-down
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niet in den weg; her new dignity c%,

missta at Naar niet, gaat has welonhr,
goed out, blijven zitten (gedurend
een dans enz.), niet meedoen; blijven ver
gaderen ; buiten zitten; zie ook vi; cv to.
for one's portrait, poseereu voor..
cv under a preacher, (geregeld) te
gehoore komen bij een predikant,onde
zijn gehoor zijn (zitten) ; cv up, reclito
(overeind) zitten, opzitten (ook v. bond)
overeind gaan zitten ; ophlijven ; mak

one md up, it will make him (, , up
F hij zal ervan staan kijk ; co up wits
a sick person, waken bij een zieke
he wants (..iting upon, de pen time

hem eens op den neus gezet worden

the coroner will r, upon the body

zal lijkschouwing houden; he lets every
body cv upon him, hij Iaat zicli doo
iedereen maar op zijn kop zitten ; v
zitten op ; F doen (gaan) zitten, neer
zetten ; he can md a horse well, hi
zit goed te paard; zit vast in 't zadel
mi out a dance, blijven zitten wide
een dans;,, out the piece (sermon 8g)
tot het eind toe bijwonen ; cv out al
the people, Langer blijven dan all
andere menschen ; vr Q &J in : cv one
self (down), gaan zitten; he sat him
down, hij ging zitten ; sb het zitten
P zit.
sit-down [sit-dawn] aj in : a c■dsupper
formeel souper (niet staand of wande
lend); sb zitje (ouder boom enz.).
site [sail] ligging; plekje; (bouw)terrein
sith [sip] dewijl, nadetnaal.
sitter [sits] zitter ; broedkip, broedende
vogel.
sitting [sitig] zitting, seance; zittijd
broedtijd ; broed(sel) eieren ; vaste zit
plaats (in de kerk); give one a cv
voor iemand poseeren ; finish a book

write a poem at one at a cv,ii

edits, achter elkaar.

sitting-rooin [sititi-rum] huiskamer
zitplaats(en).

►

;ituated [sitju eitid], 'C situate [sitjuat]
gelegen, geplaatst ; awkwardly c,d, it
een lamme, moeielijke positie.

situation [sitju-eiSan] legging ; positieo
situatie, toestand ; plaats, betrekking
post ; she is in acv, zij is in couditie
(zij client); she is in an interesting
zij is in gezegende omstandigheden
she is not in acv to..,, zij is niet it
staat om, zij kan niet...
sit-upons [sit-aponz] F pantalon.
six [siks] zes ; cv of one and half a
dozen of the other, lood om nud

size

ijver, een pot nat; ryes, zessen (ook:
kaarsen v. 6 op 1 pond); at eves and
sevens, holderdebolder door elkaar,
overhoop.

six-and-eightpence [silts-an•eitpans]
advokaat.

sixer [siksa] voor 6 punter' tellende
slag ; S zes maanden (gevangenis enz.).
sixfold [siksfould]zesvoudig,zesdubbei.
six-foot [siks.fut] aj van zes voet ; van
zes (vers)voeten ; sb afk. v. mi way, afstand (v. zes voet) tusschen dubbelspoor.

six-footer [siks futa] ietnand (lets) van
zes voet fang.

sixpence [sikspans] zesstuiversstuk; spit
F schuini uitkitsen (van dorst).
sixpenny [sikspani] aj van zes stuiver;

zes stuiver waard of verdienend ; dubbeltjes...; sb zesstuiversromannetje, -editte,
-week blad enz.
six-pennyworth [siks-paniwnP] voor
zes stuiver

six-shooter [siks•Silta]
(met zes schoten).

Am

revolver

sixteen [sikstin] zestien.
sixteenmo [sikstintnou] sextodercimo
(forinaat).

sixteenth [sikstinj)] zestiende (deel);
zestiende (Hoot).

sixth [siksj,] zesde (deel).
sixthly [siksj,li] ten zesde, in de zesde
plaats.

sixtieth [sikstiaj,] zestigste (deel).
sixty [silcsti] zestig, ; like cv , P als de

bliksem, als de wind, van je welste ;
published in the sixties, tusschen
1860 en 1870; he is far on in the
sixties, hij is diep in d'e zestig.
sixty percent [siksti pasent] S woekeraar.
sixty-six [sikti-silts] 66 ; ook : soort bezique.
sizable [saizab'l] tamelijlc dik, groot
enz ; behoorlijk, van behoorlijke dikte
of omvang.
sizar [saiza] student te Cambridge en
te Dublin die een toelage geniet.
'size [saiz] sb grootte; omvang, maat,
hummer; afmeting, formaat ; !caliber ;
gestalte;‘, extra portie eten (Cambridge);
a cv larger, een tnaat of nummer grooter ; they are all one cv , of a ti, van
dezelfde grootte; stories the r•-) of.. ,
ter grootte van...; that's about the
cv of it, F zoo is het, daar komt het op
neer; vt sorteeren Omar de grOotte),
rangschikken, naar de grootte schik ken;
metes ; op de juiste maar brengen; van
pas maken; .ijken; ziften (ertsen); cv

size
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one up, F taxeeren, schatte ► t, aanslaan,

skin

den remschoen aanleggen ; fig remmen ;
vi slippe ► (v. auto enz.).
zich een oordeel vormen omtrent hem;
skier
[skin] skilooper.
zich een extra portie bestehen
v(i)
skiff [skill 0 skiff.
(Cambridge).
[saiz] sb
platteerwater ; vt skilful [srciltul] bekwaain, handig, bedreven.
met lijmwater behandelen, Witten (van
'skill [skil]sb bekwaamheid, handigheid,
papier.
bedrevenheid.
sizeable zie sizable.
[skit] vi in: C it c•is not, bet vet,.
sized [saizd] van zekere grootte ; the
same c, pot, een pot van dezelfde scheelt niet.
grootte; what(,..?, van welke grootte?, skilled [skild] bekwaant, bedreven ; cv
labourers, geschoolde arbeiders.
een hoe groote..?
sizer[saizalsorteermachine II planeerder. skillessLskillis]o ► bekwaam,onbedreven.
size-stick [saiz•stik] schoenmalcers ► naat. skillet [skilit] langstelig kookpannetje
(op pooten).
sizing,[saizig] het Witten, planeeren; lijm.
sizings [salziriz] Zextratjes nit de ken. iskilly [skili] aj zie skilful.
Lskili] sb gortewater, dunne soep
ken waarvoor atzonderlijlc betaald noel
gevangenissen
worden door de studenten to Cambridge.
skiin [skim] vt schuimen, afschuimen,
sizy [saizi] lijutig, kleverig.
afroo ► en, afscheppen (ook: cv off);
skain [skein] zie skein. •
scheren (langs over); cv an article
skate [skeit] sb *els, rog.
*-skate [skeit] sb schaats; vi schaatsen (book&), vluclttig doorloopen; cv the
cream off, er de room (het vet van den
(rijden); vt op schaatsen alleggen.
keel) afscheppen; iv one's eye over,
skater [skeita] schaatsenrijder.
het oog vluchtig laten gaan over; cv
skating-rink [sIceitit•ririk] rolschaat.
senbaa ► .
the surface of the water, over het
water scheren; vi zich ► net een vliesje
Sc
skeandhu [slcincla]
doll:Ines.
bedelcken; cv along (over), strijke ►
skedaddle [slciciadl] F vi 'in smeren,
over, scheren over; vluchtig over lets
oplcrassen, er van door gaan; sb vlucht.
Been loopen, vluchtig in., doorzien.
skee [ski] zie ski.
skein [sIcein] streng, ; Icluwen; vlucht skimble-skamble
van den 'talc op den talc springend.
wilde ganzen.
skeleton [skelatan] geraamte 2 ; skelet; skimmer [skima] schninispaan; vluchtige lezer; black
schets, eerste ontwerp ; a c' at the
?sat schaarbek.
feast, een vreugdestorende oinstandig- skim-milk [skim-milk] taptemellc.
heid, vercmtrusti ► g; a c, in the cup. skimp [skimp] vt schrale maat toedie ► en,
board, een onaangenaam fa miliegeheim. krap bedeelen, belcnibbelen, zninig toemeten; cv the servants in food, terskeleton-case [skelatan-keis] krat.
skeleton-enemy [skelatan-ena ► ni] X nauwernood genoeg to eten geven; vi
gemarkeercie vija ► d.
erg zuinig zijn, bezuinigen.
skeletonize [skelatanaiz] slceletteeren. skimpy [sicimpi] schraal, karig, krap,
skeleton-key [sIcelata ► i•lci] looper, (slot) petieterig.
opsteker.
skin [skin] sb mid (oolc v. een scalp),
skerry [skeri] Sc bliude Islip.
vet, levier; bail;, leeren zalc; schil, pet
sketch [sketf] sb schets 2 ; vt & vi schet- (v. vruchten); S paard; iv and all, ► net
,
.
tumid en tsar ; he is only cv and bone,
sen
sketchy [sketSi] schetsmatig, vluclitig
vet over been ; come off with a
geschetst, onatgewerkt.
whole cv, er zonder kleerscheuren afskew [skjit] aj scheef, schuin(sch); sb
korner', het er heelhuids afbrengen; esscheeve hock.
cape with the c, of one's teeth,
skewer [skji.1.2] sb vleeschpen; J slakternauwernood zijn liachje redden; he
kensteker: sabel; vt met vleeschpennen
got through by the c of his teeth,
vaststeken.
hij kwam er net op 't kantje of door;
ski [Si, ski] sb ski: sneenwschaats; vi 1 would not be in his cv, ik zou niet
skiloopen.
graag in zijit vel steken, niet graag in
skid [skid] sb remketting, remschoen, zij ► schoenen staan; next his cv , op
slot;; slee; het slippen (van een auto
het bloote lijf ; save one's cv , zij ► i
enz.); put on the c,, ook: re ► nnien
hachje bergen; vt met een velletje (met
fig; vt vastzetten met den remschoen ;
vet) bedekken; Maiden (af)stroopen'2,

skin-deep
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sky- scape

pellen; A S spieken, overste- skittle-pin [skit'l-pill] !cep:el.
chelen ; c, a ;lint, cv the lamb, S den skittle-pot [skit'l-pot] stneltkroes.
heeler inzet opstrijken (van den book- skive [skaiv] snijden (v. leer), afschillen;
Maker als een niet-favoriet paard wint); , afslijpen.
fig eel' kolossale winst waken; keep skiver [skaiva] afgeschild leer; uses on'
your eyes coned, S kijic goed nit (je leer of to
doppen); vi dichtgaan (ook c, over, up skreel [skril] krijten, jammeren.
van wooden); spieken, stecheleu. skrimshanker, zie scrinzshanker.
skin-deep [slcin-dip] niet dieper dan de skua [skjaa] _a m jager.
skulk [s1w11<] vi gluipen, loeren,sluipen;
huid gaand; niet diep zittend.
skinflint [skinflint] schrielhannes, knij- (zich ver)schuilen, zicli schuil liouden,
schuilgaan ; maletrgeren; vt ontwijken;
per, knar.
skinful [skinful] zalcvol; when he has uit den web glum; sb zie skulker.
als hij het noodige op lieeft. skulker [skDlka] gluiper, wegscliuiler;
got his
malenger, lijntrekker.
skink [slcitlk] skulk, stink-hagedis.
skinner [skina] viller; huidenkooper, skull [slcvl]schedel,hersen.kas; doodskop.
skull-cap [skuI-kap] kalotje; j glid-,
pelshandelaar.
skinny [slcini] huid...; broocimager, helmkruid; c, membrane, helm (bij
knokig. geboorte met den helm).
stinkdier; stinkerd,
skip [skip] vi springers, huppelen; S skunk [slcvtlic]
over, overspringen, vuilik, siiieerlap.
gaan sjochten;
luclit,
luclitstreek,
sb
sky
[skai]
overslaan (bij lezen); vt later springers; i
keilen (steentjes); overslaan (bij 't lezen), s uttspansel ; hentelsblauw ; opening in de
boventent van een cab; in the cam , aan
overspringen; sb sprougetje.
den kernel ; praise (laud) to the skies,
skip-jack [skip-d3ak] springbok (speeltot den hentel verlieffen, hemethoog
goed); kniptor; springkever; t parvenu.
'skipper [skip] sb springer; spring-in- prijzen, ophemelen; be raised to the
skies, in heerlijkheid opgenomen wor't-veld; snellezer; dikkopje (vlinder);
den; under the open cv, under den
*4s. makreelgeep; kaasinijt.
blooten heinel; , if the cv falls we
schipper
(gezagsb
[skips]
skipper
,
shall catch larks, als de hemel van
voerder); sp kapitein (v. elftal of ploeg);
krijgen alle menschen een blauwe slaapkommandeertn
(een
X S kaptein; v(t)
'nuts; vt de luclit ingooien (schoppen,
sehip), (be)sturen.
trapper),
opgooien (een geldstuk) t (een
skippery [skipari] vol mijten of maden.
skipping-rope [skipitkroup] spring- schilderij) zeer hoog hangen (op een
skirl [skirl] vi gillen; sb (ge)gil. [touw. tentoonstellinv,).
skirmish [ski)iniS] sb schertnutsetine; sky-blue [slcai-blil] aj hemel(s)blauw,
heete of blauwe
sb hemeiblauw
vi schermutselen , ; X tirailleeren.
bliksent.
skirmisher [slcOmiSa] schermutselaar ;
sky-clad [skai-klad] in Adamskostuum.
tirailleur.
skirmishing-order [slcfpnifit3-Qda] < sky-coloured[skai-kvlact]hemelsblauw.
Skye [slcai] (het eilaiid) Skye; F Skye
verspreide orde.
terrier.
skirr [ski)] vliegen, scliuiven.
skyey [skai-i] hemelsch.
suilcerwortel.
skirret [skirit]
skirt [siciA] sb slip, pand; kant, rand, sky-fleet [skai-flit) luchtvloot.
zoom, boord; greus; (vrouwen)rolc; sky-king [skai-kill] !coning der luclit
(vliegenier).
iniddeurif; on the (•is of the forest,
aan den rand van het bosch; vt out- skylark [slcai-lak] sb leeul.verik ; vi Vie
stoeien, lolletjes uithalen, den boel op
boorden, omzoomen, begrenzen; fangs
stelten zetteii, donderjagen.
den rand, zoom of kust gaan varen,
[slcai-fait] dakraani, Icoelcoek,
skylight
in:
c,
along,
looped
stooinen enz.; vi
valliclit, bovenlicht, lantaarn ; no c,,s!,
fangs, grenzen aan.
voile
glazen !; ad fund= !
oolc : F
skirting-board [skiptirs-bQd] Whit.
skit [skit] schimpscheut; parodie (op sky-line [skai-lain] horizon.
sky-pilot[skai-pailat] S hemeldragonder.
upon).
skittish [skitinschichtig, grillig, dartel, sky-rocket [skai-rokit] X seinvtiurpijl.
sky-sailor [skai-seila] vliegenier.
uitgelaten.
sky-scape [skai.skeip] luchtgezicht
kegelspel.
skittle [slcitl]
(schilderip.
skittle-alley [skit'l-ali] kegelbaan.

sky-scraper
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sky-scraper [skai-skreipa] S langesla- bruiken ;

slate
vt unmake,' voor vuile vise'',

dood, boonenstaalc; F wolkenkrabber : nitschelden, schimpen op.

'slang [slag] 13 verl. tijd van sling.
zeer hoog gebouw.
sky-topper [skal-topa] S lange slangier, slanginess [slatiinis] slang-achtigheid.
stadood.

skyward(s) [skaiwad(z)] lienielwaarts,
ten kernel.
islab[slab] sb (rnariner)plaat, platte steer;
schaal, schaaldeel (ook (.0 of timber);
gedenksteen.
's 1 a b [slab] aj (naar SH).dik, pappig,
kleverig.
slabber [slaba] vi lewijlen, zeeveren;
vt bekwijlen beezeeveren.
slabberer [siabara] kwijler, lc wijlbaard,
zeeveraar.
slabbery [slabni] zeeverig, slobberig.
slabby [slab)] vochtig; kleverig.
slack [slak] aj slap 2, los; laks, slof;
loom (makend); the cv season, de
komkommertijd;,, water laagtij,doodtij ; ook ]centering (v. het tij) ; sb loos
(v. e. touw); F slappe tijd, slapte in den
handel, komkommertijd; steenkoolgruis
(voor briketten); cvs, X lange broek;
viverslappen; slabalcken; vertragen, (de
vaart) verminderen (ook c ■-, up); vt
loos geven, bijvieren (ook mi off).
slack-baked [slak-beikt] niet goed
doorbalcken, half gaar.
slacken [slak'n] vt doer verslappen,
(ver)minderen; loos geven, vieren ; cv
speed, zijn vaart verminderen; vi vet.•
slappen, slap worden, afnemen, (ver).
minderen, zijn vaart verminderen; cv
(in one's zeal), beginner' to slabakken.
slacker [slaka] F slabakker, treuzelaar ;
S lijntrekker; zoutzak van eel' vent.
slag [slag] sb stale, slate!; fig zoutzak;
vi slakken vormen.
slain [stein] verl. deelw. van slay; the
de gevallenen (gesneuvelden).
slake
'
[sheik] lesschen ,!; blusschen (van
kalk).
slam [slain] vi hard dichtslaan, dintgooien, slaan met (een deur); S het winner' van; cv down, neerstualeleen; vi
slew, vole waken (kaartspel); harde slag,
bons; slew, vole (lcaartspel).
slander [slanda] sb taster, lastering;
vt lasteren.
slanderer [slandara] lasteraar.
slanderous [slanddras] lasterlijk, laster..,
islang Cslat3] sb het buiten het algenteen
beschaafd staand Engelsch; groeptaal,
eigenaardige, min of ineer platte
drukking (aan beroep of stand ontleend);

dieventaal, jargon, argot; vi slang ge.

slangular [slallgjula] S slang-achtig.
slangy [slatii] slang-achtig, slang..., plat
(v. taal enz.); vol slang.
stank [simile] verl. tijd v. slink.
slant [slant] vi zijdelings of schuin hel(in)vallen of gaan ; vt doer' hellen,
schuinhouden of zetten ; afschuinen.
slanting [slanthi], slantly [sleuth],
hellend, schuinsch.
slantingdicular [slantitidilejula] S hellend, schuin.
slap [slap] vt slaan, een klap geven,
meppen; sb klap, mep; fig veeg uit de
pan ; cv in the face, klap in het gezicht 2 ; ad pats, pardoes, viericant.
slap-bang [slap-bag] ad boem, holderdebolder, pardoes, pats, vierkant, zoo
maar ; [slap-bag] aj nonchalant, in jedoe-maar stip; ook: tiptop, chic ; sb
gaarkeuken (oolc:cv shop); explosive
cvs, zevenklappers ; vi kabaal waken;

crop los slaan.

slapdash [slapdaS] ad zie slap-5ang;
oolc: in eens; [slapdaS] aj nonchalant,
overhaastig, in elkaar geflanst; vlot, met
een Franschen slag gedaan ; sb nonchalance; beraping, het schilderen met
lcwakken van verf ; vt erop klodderen of
lcwalcken. vi maar vat neerkwaklcen.
slapper [s1
' a pa] S zie whopper.

slap-up [slap-vp] S prima, patent, (piek)

fijn, tiptop; Haar de laatste mode, met
de nieuwste
slash [slaS] vi om zich heen slaan (lion' wen, hakken); ov at, slaan naar; vt
slaan, ranselen; fig op zijn hop geven,
er van tangs geven, afinaleen (een schrijver enz.); sb houw, jaap, snee, veee;
split (in urouw of kniebroelc); creve,
mouwsplit, split waaruit een dof komt.

slasher

[slaSs] die erop los timmert,
bolcser, vechtersbaas, houwclegen; hon.
wer, halcines; F afbrekende kritiek;• the
Slashers X S het 2Jste reg. infanterie.
slashing '[slaSi13] om zich heen slaand
enz.; (link, kranig ; afinakerill (v. kritiek);
sb het slam' enz.; ctev6- < verhakking.
slat [slat] sb at (van een jalouzie); vt
van latter voorzien.
!slate [sleite] sb lei ; r,r. , leien (laic; he
has acv loose, F lie sclieelt hem in
zijn bovenkamer; clean the c,, de spoils
erover haler'; aj
vt met
leien dekicen ; op de lei schrijven.
, slate [sleit] vt F duchtig doorhalen, op

slate-club

663

sleeve

zijn kop geven, er van tangs geven, af- 2sledge [slec13] sb voorliamer (ook : cv
hammer).
malcen.
slate-club [sleit-lclvb] onderling uit- sledge-coach [sled3-koutn toeslede.
sleek [sIN] aj gladt2 ; giadharig; glanzig;
keeringsfondsje.
glad, glimmend (v. gezondneid); zalvend,
slate-pencil [sleit-pensil] griffel.
glad van tong, zoetspralcig, liefdoend ;
slater [sleita] leidekker.
slating [sleitn-l] bedaking, dakwerk 11 F vt glad malcen, polijsten.
afbrelcende kritek; give one a sound sleeker [silica] gladhout.
sleek-headed[slik-liedid]Stigladharig.
c, er duchtig van tangs geven.
[slatan] sb slons, morsebel ; aj sleekstone [silk-stoun] gladsteen.
slattern
,
slonzig, slordig.
sleep [slip] sb slaap; have a md, slapen;
a little m•, een slaapje, dutje; vi slapen:
slatternly [slatanli] slonzig, slordig.
• for the prefigrusten; the questions
slaty [siehl] leiachtig, lei...
slaughter Natal sb slachting; bloedbad; sent, die questie laat men voor 't oogeu-

blik rusten; (,) in, in huffs slapen (van
vt slacliten, afmaken, vermoorden, neerdienstboden, employes enz.); (..) on
sabelen; a tout prix verkoopen; eyed
slaughter-house
(over)
it, zicli er eens op beslapen; vi
furniture, S in een
laten slapen ; cv fifty, slaapgelegenheid
vervaardigde menbelen.
slaughterer [slotara] slachter; moorde- hebben voor vijftig; c, the hours away,
zooveel urea, zijit tijd verslapen; c, off
naar; afmaker.
slaughterhouse [slota-haus] abattoir, the drink, zijn roes uitslapen ; (..., off
slaclithuis; S (neubel)fabriek die hon.
one's headache, zijn hoofdpijn vet- slapen ; (..., it out, eens goed uitslapen;
gerloonen betaalt.
slaughterous [slotaras] moorddadig, c.., the clock round, een wijzertje road
slapen ; vr in: c.., oneself sober, zijr,
bloedig.
roes uitslapen.
slaughter-prices [slota-praisiz] bespottelijk lage prijzeu.
sleeper [slips] slaper 2 ; slaaplcop, -mats;
slaapwagen; dwarslegger (spoorweg),
Slav [slay] sb Slaaf ; aj Slavisch.
slave [slew] sb slaaf, slavin; the (a) beddingballc; winterslaper : dier, (tat den
winter in slapenden toestand doorbreagt;
C.., to..., de slaaf van...; vi slapen, sloven;
iii hazelmuis; marmot.
,..., away at, ploeteren aan.
slave-dealer [sleiv-dila] slavenliande- sleepily [slipili] slaperig.
sleeping-car [slipitvIcA] slaapwagon.
laar.
[slipiri-lcomslave-holder [sleiv-houlda] slavenhou- sleeping-compartment
patmant] slaapcoupe.
der.
[slipitkpatna]
stille
(slaver [sleiva] slavenliandelaar;:slaven- sleeping-partner
venitoot.
haler (schip).
'slaver [slava] sb kwijl, gelcwijr, ge- sleepless [sliplis] slapeloos.
sleep-walker [slip-wOka] slaapwandezeever 2 ; vi kwijleii; vt bekwijlen.
laar.
slaverer [slavara] kwijler, kwijibaard,
sleepy [shim] slaperig ; slaapwelcicend ;
idioot.
slaap..; melig;cv drink (potion), slaapslavery [sleivari] slavernir2.
slave-trader [sleiv-treida] slavenhande- drank ; acv pear, een melige peer ; c.,,
lar;svenh, cip.
seeds, slaper (in de oogen).
slavey [sleivi] F (dienst)meisje, duizend- sleepy-head [slipi-hed] F slaaplcop,
slavik]
Slavisch.
-mats.
[poot.
Slavic
sleet [slit] sb tinge sneettw met regen;
slavish [sleiviS] slaafsch-.
vi sneeuwen met regen.
Slavonia [slavounia] Slavonie.
Slavonian [slavounian] ajSlavonisch; sleety [sliti] als ;:neeuw met regen.
sleeve [sliy] sb mouw ; creep up a
sb Slavoniel, Slavonische.
man's c..), bij iemand een wit voetje.
Slavonic [slavonik] (het) Slavonisch.
zien to krijgen ; hang on the c.., of,
slaw [slo] Am koolsla.
g afhangen van ; have (a plan &) in
slay [slei] doodslaan, dooden, (neder).
vellen, afmaken, slacliten.
one's m), up one's cod, in de mouw
hebben, in petto, achter de hand hebben;
stayer [stela] doodslager.
laugh in one's ,,, in zijn vuistje
sleave [sae] ongesponnen zijde.
sled [sled] sb slede, slee(tje); vi sleeen; lachen ; turn up one's c' s, de mouwen
sleeen,
per
stee
aanbrengen
(vervoe-opstroopen
; fig de handen uit de mouw
vt

sledge Esled3] zie sled.

[rep).I steken ; wear one's heart upon one's
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hebben; sliding-scale

slip

[slaidilkskeil] (loon).
Vt de mouw(en)zetten aan, van mouwen schaal, die zicli regelt naar den marktprijs van een artikel.
voorzien; in zijn mouw weginoffelen.
scliuifsleeveless [slIvlis] zonder mouwen; sliding-valve [slaiditkvalv]
send one on a N errand, voor gels klep.
(voor niets) late!' loopen.
slight [slait] aj liclit, luchtig; zwak, gesleeve-links [sliv-litlks]ketting- of ',cop- ring, onbeduidend; vluchtig ; not the
miest..,00k:niet de (het)minste...; not in
pelmanchetknoopen.
sleigh [slei] sb (arre)slede, slee; viarren. the c,est, in het minst niet ; sb gebrek
sleight [slait] hand igheidje, gauwig- aan egards, minachting, geringschatting,
verachting ; put (pass) a N on one,
heidje; vaardigheid,behendigheid, kunstniet met de noodige egards bejegenen,
greet) ; c ■-, of' hand, handhabiliteir2,
geringschatten, veronachtzamen ; vt mingoochelarir, goochelkunstjes ,.
slender [slenda] stank, rank ; spichtig, achten, geringschatten, niet tellen,buitett
beschouwing laten ; versmaden, opzij
schraal, dun, wager, gering; a mi constitution, een zwakke gezondheld ; a zetten, veronachtzamen.
man of cv parts, niet erg begaafd, slightingly [slaitigli] minachtend, gemet zwakke vermogens. ringschattend, verachtelijk, sniadelijk.
slept [slept] verl. tijd en verl. deelw. Sligo [slaigou ] Sligo (in Ierland).
slily [slaili] zie slyly.
van sleep.
slim [slim] dun ,, schraal, rank, slank;
Sleswick [sleswik] Sleeswijk(sch).
sleuth [sli117] Sc spoor ; cv hound, ZA slim, pienter ; prov slim : erg ; a
excuse, een arinzalige uitvlucht.
bloedhond.
slime [slaitn] sb slib; slijm (v.den aal),
', slew [slit] yeti. tijd van slay.
, slew [slit] vt & vidraaien,(om)drizaien. ' spog, zwadder (v. slangen) ; B aardpek;
vt met slib of spog bedekken ; bezwadslice [slais] sb sneedje, schigje, plak
deren ; vi slib, slijm, zwadder afschei(vIeesch enz.); vischschep ; spatel; schietschop; wig ; a N of bread and butter, dett ; c, out of it (through), S zicli
eruit draaien.
een (eiikele) boterhant ; a m, of territory, een stoic, lap grond ; vt in sneed- slimy [siai ► ii] slibberig, glibberig ;
plays, schuine, scliouwe tooneelstukken.
jes, dunne schijven of plaklcen suijden
sliness [slainis] zie slyness.
(ook c, up)
slicer [slaisa] wie snijdt enz.; steenzaag. sling [still] vt slingeren, zwaaien met;
glade,
rad,
vlug
;
out of gooier, werpen; (op)liangen ;
slick [slik] aj
perversity, louter uit dwarslcoppig- slaaii, vastsjorren, in een take! hangen ;
N arms !, X aan schouder... geweer !;
held ; ad glad(weg); r, into the middle,
N ink, S voor (in) de kraut sclirijven;
precies, vial( enz.; vi in : N through,
sb slinger; verband, draagband, doek ;
erdoor glippen ; vt glad malcen, polijsten ;
riem (v. geweer enz.); 0 hanger ;
oppoetsen.
slicker [silica] polijster ; gladliout; S borgkettiiig.
slinger [slit3a] sliiigeraar; ceps, X S
olie(regen)jas.
slid [slid] verl. t. en verl. deelw. van slide. brood met kotlie.
slide [slaid] vi glijden, glippen, glissen, ' , slink [sligk] vi (weg)sluipen (ook
een tnisstap doen;
away, off).
slieren ;
let (-4,, laten schieten ; let things (the 9-slink [sliglc] vt & vi outijdig werpen ;
N,
den
boel
in
't
riet,
Gods
sb oiitijdig geworpen kalf, slalc; P
world)
bastaard.
water over Gods aki;er laten loopen;
veel over zijn scant Wen gaan ; vt laten slip [slip] vislippen,(uit)glijden, glibberen, glissen,(ont)glippen ; (weg)sluipen;
glijden, laten slippen ; laten glippen;
laten schieten of schuiven ; she lets her- c%) across (to the baker's), even overself (N.), zij ne„.,,ligeert zich; you can N wippen ; N along, S vooruitsnellen,
vliegen ; N away, wegsluipen, een slip.
it, S je kunt uitrukken ; sb bet glijden;
glijbaan ; hellend vlalc; lantaarnplaatje;
per inaken (oolc cv off); voorbijvliegen
(v. den tijd); it had coiped from n:y
schuif, draaischijf ; windlclep, ventiel ;
grasp (from me), liet was inij ontglipt ;
aardverschuiving, bergstorting, lawine;
N into..,,binnensluipen; c, into one's
glijbank in een roeiboot ; (IN glissando,
clothes, zijn Icleeren aanschieten ;
portaniento.
out, van zijn plants schieteri ; re , up, F
slider [slaida] glijder; schuif ; glijbaitic
misloopen, fiasco :rake!:; vilaten glijden,
in een roei boot.
c■-i, liet hart op de tong (tippet!)
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gli ppen, schietee; laten vallen, loslaten ;
.ontglippen, ontvallen; aanschieten (van
kleeren); vOcirschniven; infs., verwerpen
(v. drachtig vee); cv the card, de volte
slaan; it had c'ped my memory, 't
was mij ontschoten; c, roses, stekken
nemen van; c ■-■ the yoke, het jute afschuddent=; cv off a ring, afschuiven
(v. den vinger); cv on, aanschieten (v.
kleeren); sb uitglijding ; vergissing,
abuis; misstap,taux pas ; aardschuiving ;
misicraatn, yerwerping; (kussen)sloop,
overtrek, hoes ; saut-de-lit, onderrok,
-lijfje, overjurk; stet:, spruit; liondelcoppel, band; reepje, strook papier, drukproef ; scheepshelling ; kleinste soort
tong of schol ; sliptrein ; acv of a girl
(boy, youth), een spichtig meisje enz.;
get the cv , F een blauwtje loopen ; give
one the cv, iemand latent schieten, in
den steek laten; have... on the
op stapel hebben staan ; make a (,),zicti
vergissen ; een misstap begaau (v. e.
nteisje); make a c, in writing, zich
verschrijven; a cd of the tongue, sea
vergissing in het spreken, verspreking.
slipboard [slipbQd] schnifplank.
slipknot [slipnot] sehttifknoop.
slipper [slip] sb pantoffel, muil, slot ;
remschoen; F beddepan ; vt F (met) de
slof ges'en.
slippery [slipari] glibberig, glad', to
vangen als een aal bij zijti staart.
slipshod [slipSocil met afgetrapte schoenen, ,sIoffig; cv English, slordig Enslip-train [slip-trein] sliptrein. [gelsch.
slit [slit] vt (door)snijcien, aan reepen
stlijcien, spouwen, splijten; vi splijten;
sb lane snee, spleet, spouw, sleuf.
slither [sties] F glibberen, slieren.
slithery [slibari] F glibberig.
sliver [sliva. slaiva] sb reepje, fleeter,
splinter ; vt aan heaters snijcien.
slobber [slobs] vi kwijlen ; vt belcwijlen, beslobberen, bemorsen; opslobberen ; afraffelen, of-, volknoeien ; sb kwijl,
gelcwijk gezeever 2 ,
slobbery [slobari] slobberig, k
sloe [slog] sleepruitn.
slogan [slougan] oorlogskreet (bij de
Bergschotten); strijclicreet,
sloep.
sloop [ship]
'slop [slop] sb spoeling; slobber ; c,s,
vaat-, spoelwater, vuil water; spoelsel ;
vt opslobberen ; (neer)plassen; ktessen,
kwalcken; vi plassen, baggeren (door
through); c, over, overloopen, stroomete over.
Cslop [slop] sb S klabalc.

- sloven

;slop [slop] sb morsjark, -kiel ;

flodderbroelc; gemaakte (matrozen)plunje, goedkoope confectiekleeding.
slop-chest [slop-tSest] plunjekist.
slope [sloup] sb schuinte, glooiing,helling (naar beneden); valling, X talud; S
vlucht ; do acv, S aan den haat gaan;
vi glooien, hellen, schuin afloopen ; S
aan den haal gaan; vt schuin 'louden ;
schuin snijden ; doers hellen ; cv arms!,
X over... ge.weer!
sloping [sloupirj] hellend, afloopencl,
.schuin; c, heels, scheeve hakken ; c,
writing, schuinschrill.
slop-pail [slop-peil] toiletemtner.
sloppy [slopi] plassig, slobberig, sopperig, inorsig ; slodder(acht)ig, slordig;
dronicemansachttg sentimenteel.
plunjekamer.
slop-room [slop-ruin]
slop-seller [slop-seta] verkooper van
goedkoope gemaalcte kleeren voor matrozen.
slop-shop [slop-Sop] 0 winkel van
goedkoope gemaalcte kleeren; goedkoope
slosh [sloS] sb P klets, gezwam (oolc cv
and tosh); zie oolc slush; vt slaan,
meppen.
sloshy [slopi] zie slushy.
'slot [slot] sb spoor (van Bert).
t'slot [slot] sb gleuf, sleuf ; sponning,
valdeur (op het tooneel); vt van een
gleuf, sleuf of spouning voorzien.
slot(e) [slout] valdeur (op het tooneel).
sloth [sloop] luiheid, vadzigheid,traagheid; luiaard.
slothful [sloupful] lui, vadzig, traag.
slot-machine [slot-maSin] (verlcoop)automaat.
slouch [slautS] vi slap (neer)hangen;
slungelig loopen, slungelen, sjokken,
sloffen; vt neerdrukken, over de oogen
trekker (v. e. hoed); cued hat, hoed
met breeders neerhangenden rand, gluiphoed ; sb het neerhangen; slungelige
gang, gehosklos; S pummel; bennhaas,
knoeier ; he (that) is no md,Shij(dat)
is jet inis, hij (dat) wag er wezen.
'slough [slaw] sb poet, modderpoe2 ;
moeras`.
"slough [slut] sb afgeworpen slangevel ;
lcorst, roof (v. wonders); vi vervellen
(oolc re, off); vt afwerpen (v. het vet);
c, off the winter-skin, vervellen.
sloughy [slatt-i] modderig, moerassig.
Slovak [slavak] sb Slowaalc; aj Slowalcisch.
sloven [slvvan] sloes, sloerie, morspot;
slordevos.
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Slovene [slouvin] Sloveen.
slumber [slumba] vi sluinieren 2 ; sb
Slovenian [slouvinian] aj Sloveensch; sluinier(ing); cos, ook: sloop.
sb Stoveen.
slumberous [slvinbaras] slumberS,
slovenly [slovanli] slordig, slodderig, [slvinbari3slaperig(inakend);sluitnerend.
slonzig.
slum-brat[slum-brat]achterbutirtboefje.
slow [slou] aj langzaam 2, traag, loom ; slumland [slvmland] de buurten der
Met gauw, niet vlug 2 ; saai, verveleiid;
sloppen en steegjes.
cv and sure, langzaam maar zeker; slummer [slunia] s/lintbezoeker.
the clock is cv de lclok is acliter ; 1 slummock [sIvinalc] vt opslokken ; vi
am ten minutescv, ik ben 10 minute!' sjokketi ; cv along, voortsjokken.
achter ; he is and to..., Itij zal niet gauw...; slummy [sInnii] achterbuurt-, slopachhe was not c•-, to see the difficulty, tig, sloppen...
hij zag de znoeilijkheid gauw genoeg ; slump [stomp] sb plotseling dales van
he is cv of speech, hij spreelct erg prijzen, plotselinge vermindering van
langzaain; hb is N of wit, niet (erg)
ziavraag of belangstelling ; plotselinge
vlug ; he was cv to anger, niet gauw
Milani?. van populariteit ; vi plotseling
lcwaad; cv fever, sluipkoorts;cv poison, zalcicen (v. prijzen), afnemen in populalangzaam (wed:end) vergif ; it was a
riteit enz.
cv thing, it was mo work, het was slung EsIvi3J verl. tijd en verl. deelw.
een saaie (dooie) boel, een taaie gevan sling; als sb
kooi.
schiedenis ; ad langzaam ; vi (de) vaart slunk [sivr3k] verl. t. en verl. d I w. v. slink.
verminderen (ook cv down, up), long- slur [sli)] vt besmeuren, (be)smetten,
zanier rijden; vt de snelheid verinindeschandvlekken; licht of losjes been looren, langzamer later loopen (oolc cv
pen over (ook: (N., over); wegtnoffelen
down).
(v. letters in de uitspraalc); slepen;
slow-coach [sloe-lcoutfl treuzelaar, vi sinetten; sb lclacr, stnet 2, vlek 2 ;
treuzelkous; soeskop.
bindboog; put (throw) a c, on, eeti
slow-gaited, ,,-paced [slou•geitid, suet werpen op; een lak aanwrijven ;
--peist] langzaam (v. gang), traag.
it is no cv upon his reputation to
slow-match Eslou-InatS3 lout.
say that .., het is gee bloom.
slow-worm [sloe-wontj hazelworni.
slush [stvS] slobber, sneett wslilc, sneett wslubber [s1Dba] vt !toast' g of knoeien, afmodder.
roffelen ; bemorsen; vi knoeittionorsen. slushy [sIpSi] slobberig, derrieachtig.
sludge [slvd3] slobber, modder, silk, slut [slat] sloes, sloerie, morsebel ;
,

half-gesniolten sneeuw.

teef (= meisje).

slaapkop.

stieku tn.

sludgy [slvd3i] slobberig, modderig, sluttish [slvtiS] slouzig, morsig, sloerieslikkerig.
Sluys [slois] Sluis. [achtig.
slue [slit] zie slew.
sly [slai] sluw, listig, slim, loos ;
slug [slog] sb stoic (zonder huisje), naakte
patrol, X sluippatrouille; acv saint,
slat< ; luiaard, leeglooper.
een Itetlig boontje, een Mennistenzusje;
slug-a-bed [slug-a-bed] F langslaper, on the cv, ter sluiks, in het genie!),
sluggard [slvgad] luiaard, luilak.
sly-boots [slai-blits] slininte vos, slimsluggish [sIvgiS] lui, traag.
tnerd,F lislgaard, oolij tcerd, !ooze lcwant.
sluice [slus] sb sluis, spui (sluis), vet-- slyly [slaili] 9p listige wijze, loos.
last ; sluiswater; waterbuis; i ► jectie- slyness [Stainis] sluwheid,
klep bij stoommachines •' have a (.4,,
loosheid.
zich eens flink afspoelen,NI zich sirammen ; vt uit-, doorspoelen, (af)spoelen,
spuien, later afloopen, vol later loopen,
doen uitstroonien ; vi in stroonien neerIconien, vloeien; it is sluicing down,
het giet

sluice-gate [slils-geit] sluisdeur.
sluicy [slitsi] stroomend, gietend.
slum [slain] sb slop, achterbuurt ; vide
sloppen en achterbu lute') bezoeken out
zicli op de hoogte van de toestanden to
stellea.

ismack [sinalc] sb
smak(schip).
'2 5111ack [smak] sb stnalc, pats, klap ; kraal
(v. zweep) ; F flapper, flap-, sinakzoen;
have a m, at them, hull een veeg tilt
de pan geven ; vt swakken met, Happen,
doen Happen of knallen; slaan op, ineppen; ry 'one's lips stnakken; vi
klappen, knallen ; if di ad pats!
Hang; pardoes! vierl<ant enz.
:smack [swab] sb sinaaKje; geurtje,

luchtje ; tikje, tintje; vi
ken naar ; fib riekett naar.

of, slim-

small
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smile

smart-money [stnEtt•invni] rouwkoop;
smartegeld.
kleingeestig; dun; fijn, swat; chop
fijn halcken; feel cv, zich Hein voelen; smarty [smati] F gewild geestig heertje.
look cv, er klein uitzien, klein lijken ; smash [man vt stukslaan, inslaan, ingooien; stulcgooien, kapotsinijten, inop zijn neus kijken; cv arms, draagdrukken, breken; totaal verslaan (ook
bare vuurwapenen; cv beer, dun bier;
cv cards, age kaarten; c, cattle, Hein- cv up); cued, F ook failliet ;
oolc: vernietigend (v. kritiek) ; vi breken ;
vee ; three c, clubs, drie kleintjes in
F over den kop of bankroet gaan ; S
de schoppen; cv debts, lcladschulden;
C., folks, (de) lcleine luyden; cv fry, valsche munt in omloop brengen; sb
sweet, smak, slag, botsing ; $ krach,
klein grut, kinderen ; cv hours, de uren
kort na middernacht; cv intestine,
bankroet ; go (to) cv, kapot gaan ; F
dunne darm; have cv love for, maar
naar den bliksem gaan, $ over den kop
weinig liefde voelen voor; he was no
gaan ; ad pardoes, vierkant.
ever man than..., niemand minder smasher [smaSa] F breeksche dienstdan...; cv money, kleingeld ; very cv
bode, meisje dat veel breekt; vernietipotatoes, F niet veel zaaks; cv pox, g,ende slag, verpletterend argument.
kinderpokken ; a cv rain, een fijne re- smash-up [smaS-Dp] botsing ; verbrijzegen; cv shot, bagel; cv talk, praatjes
ling ; debacle, krach.
'over koetjes en kalfjes, gewauwel; cod smattering [smaterit3] in : acv of...,
wares, galanteriewaren,garen en band; een hap en een snap van...; he has got
in acv way, in bet 'dein; a ... in a a mi of French, hij verstaat een mondjesmall way, een kleine...; bescheiden, vol Fransch.
smear [smia] vt smeren, besmeren, beop zeer bescheiden voet.
zoedelen (met with); sb vlek, smet, (vette)
smallage [smolid3]
eppe, wilde

small [smal]

af kleino, gering!, min;

selderij.

veer.

smaragd...

stopper, daai op den neus.

zie smew & widgeon.
small-and-early [swot-and-fili] S niet smee [smi]
tot laat durend partijtje.
smell [smel] sb reuk, geur, lucht(je);
small-beer [smill-bia] dun bier; he I have not even got a cv of it, ilc
thinks no MI of himself, liij gooit heb er niet eens aan !Bogen ruiken;
zichzelf niet weg.
take acv at it, F ruilc er eens aan ; vt
ruiken ; beruiken, ruiken aan ; cv powCsmall-clothes[smol.klouz]kniebroek.
smallish [stnoliS] kleintjes,
der, kruit ruiken ; cv a rat, lout ruiken;
small-minded [smol-maindid] klein- cv out, uitvorschen, achter lets komen;
zielig ;
vi ruiken, rieken; stinken; cv about,
smallness [sinolnis] kleinte, kleinheid, rondsnuffelen; Md at (souls to), ruiken
geringheid enz.
aan, beruiken; cv of the lamp, naar
de lamp rieken; cv of nepotism etc.,
smallpox [smolpolcs] kinderpolcken.
small-sword [smol-sQd] stootdegen.
rieken naar nepotisme enz.; cv of oil,
naar de lamp rieken.
smalt [smolt] smalt.
smaragdine [stnaragdin] als smarag,d, smeller [smela] (be)ruilcer ; S neus; op-

!smart [mat] aj scherp, pijnlijk, bits, smell-feast [smel-tist] ongenoode gast,

vinnig; waklcer, flink, vlug, knap, bijde-hand, gevat, snedig; F keurig, chic,
zwierig, modicum; as cv as a new pin
(threepence), F tire a quatre eplingles,
ow door een ringetje to halen; the cv
people, the c, set, de lui van den
bon ton, de toonaangevende chic; say
cv things, geestigheden debiteeren ; be
(look) c,!, vlug wat!; sb F dandy,
modeheertje.
`'smart [smat] vi zeer of pijn doen, smarten, lijden; you shall cv for this,
daarvoor zul je boeten, dat zal ik je
betaald zetten ; cv under the blow, den
slag pijnlijlc voelen, lijden order den
slag; cuing, ook schrijnend.

tafelschuimer.

smelling [smelit3] reuk, Iucht.
smelling-bottle [smelitkbot'l]
fleschje.

reuk-

smelling-salts [smelirksolts] reukzout.
smelly [stneli] vies ruikend, stinkend.
Ismelt [smelt] sb *tits, spiering.
'smelt [smelt] verl. t. en v.deelw. v.smell.
's melt [smelt] vt (erts) smelten.
smelter [smelts] smelter; ijzersmelterij.
smew [smjil] Ida wintereend.
smifligate [stnifligeit] S zie spiflicate.
smile [small] vi glimlachen, (tegen, om
at); cv (up)on, toelachen; vz lachen,
door een glimlach(je), glimlachend uitdrukken of to kennen geven (bijv. cv

smirch
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one's appreciation); (.0 an ironical

smokiness

smug
[s ►►

ottkinis] rookerigheid ;

ironisch glitnl'ac ► en ; (.0 away,
berooktheid.
door adieu verdrijven •
one into smoking [sinotilcig] aj roolcend enz.; sb
lachjes in
het rooken ; $ rooktabak; no c, allowed, verboden te rooken, niet rooken,
zijn hu ► eur brengen ; sb glimlach(je);
give one amd, Ciewand in het zonnetje
Am slokje.
smirch Esin1?tS1 vt bespatters, bekladclen, zetten.
bestneuren, bezoedelen; sb Iclodder(verf), smoking-carriage [smotikii3-1caric13]
rookcoupe.
veeg, Iclad'2 ; smet.
smirk [smuts] vi gemaakt lachen ; sb smoking-jacket [sinoulcit3-djalcit]rookjasje.
gemaalct lachje.
smite [smolt] smijten, tref fen, slaan (met smoking-room [smouldtkrittn] zie
smoke-room.
with); kastijden, straf fen ; botsen, scholcsmith [smiP] staid. [ken. smoky [smoulci] rookerig, wahnig, walsmithereens [smioarinz] smithery mend ;• berookt; rook...
smion] gru(i)zelementen.
smooth [swilo] aj glad, vials, gelijic,
smithery [smiPari] smederij; gesmeed. effen, vloeiend ; gladloopend (v. verzen):
smithy [smil)i] stnederij, smidse.
mooi pratend, vriendelijk, vleierig; a
smitten [smit'n] verl. deelw. van smite. c, face, een uitgestreken gezicht ; say
smock [stnolc] vrouwenhemd, kinder- cv things, complimentjes verkoopeir;
jurk; baadje; werkmans-, boerenkiel.
be in c, water, boven Jan zijn; ad
smock-frock [smolc-frok] werkmans., glad enz.; go (run) c,, oolc: van een
boerenkiel.
leien dakje gaan.
',mock-mill [stook-mil] Hollandsche smoothe [smila] vt glad, vials, gelijlc of
wind molen.
effen makers, gladstrijken, effenen; stifsmoke [smoulc] sb rook, damp, smoolc; fen (v. de golven), doers bedaren ; beF rookertje: sigaar; have a
steek
wimpelen (een misslag); away cv , weg-,
eens op; from thec, into the smother,
gladstrijken ; c. down (out), weg-,
van den.regen in den drop ; out of the
gladstrijken; effenen ; cv over, effenen,
uit den rook : Londe!' nit, buiten
Woolen, bemantelen; r, over the
Louden; vi rooken, dampen; walmen
matter, er een goede plooi aan geven,
(v. een lamp); F woedend zijn ; een
de zaak plooien.
kleur krijgen; cv off, S 'em smeren als smooth-faced [smug-Feist] uitgestre.
de bliksein ; vt (be)roolcen ; uitroolcen ;
ken.
een rooksinaak geven ; in de snuf krij- smooth-tongued [striae-tr313d] glad van
gen, de lucht krijgen van, snapped; F
tong, lief(pratend), mooipratend, vrienuitIcloppen, a franselen ; C in het zonnetje
delijk.
zetten, voor 't lapje 'louden ; (.0 away, smote [s ► out] verl. deelw. van smite.
verrooken ; (.0 out, uitvisschen, achter smother [sinDoa]sb damp, rook, s ► oolc,
iets zien te Icomen.
walm, stof ; vt(ver)smoren, doers stiklcen,
smoke-black [smoky-blalc] lampzwart. verstik ken (oolc: c. up); •dempen ; onsmoke-consumer [smouk-kansill ► na] derdrukken (een lack); in den doofpot
rook verbrandin gstoestel.
stoppen (ee ► schandaal) ; smeren ; vi
suloke-cure[snlonk-kjila] ziesmohe-dry.
smoren, stikken ; c smeulen.
smoke-doctor [smoulc-dokta] rookver- smothery [sinDoari] verstikkend, broei.
d rijver.
erig, om te smoren.
smoke-dry [smoky-drai] roOken, in den smouch [smautS] P stnous.
rook hangen.
smoulder [st ► oulda] vi stneulen 2 ; sb
smokeless [smouldis] zonder rook, s ► enle ► d vuur.
roolawak (van kruit).
smudge [smud3] vt bestnere ► , bevuilen,
smoker [s ► notilca] rooker ; rookcoupe;
bestneure ► 2 ; vismetten,swerig worden;
partij, concert, gezellig avondje waarop
it c,s easily, het is erg (be)smettelijk ;
gerookt snag worden.
sb si ► eer(vert), veeg; stnet 2; verstilcsmoke-room [smouk-rfitn] rookkamer; kende rook ; stneulend vuur om de mils•
r. story, verhaa I dat alleen voor heeren
kieten te verdrijven.
geschikt is, schui ► e mop; (.0 talk, niet smudgy [smycl3i] veil, smerig,
voor dames.
stnoke-stack Is ► ouk•stalc] pijp (van smug [smog] aj (hurgerlijk) net, brave
losoinotief).
Hendrikachtig, zelfvoldaan, •genoeg-

good humour, door ;

smug-faced
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snare-head

len ; lcnippen met; dichtklappen (ook
zaam; sb zelfgenoegzatne, brave Hendrik,
blokker, vosser.
together, to); overhalen, attrekken (v.
heilig boontje ;
vuurwapen); (toe)snauwen ; F kieken;
smug-faced [stuDg-feist] met een
c, one's fingers, net de vingers knipgestreken geziciat, brave HendrikacIttig.
smuggle [stnug'1] smokkelen, sluilcen ; pen; c, one's fingers at..., wat malen
X 5 steles ; cv away, ook : wegmolfe- om...; lie c, ped a No, Neen, beet hij
mij toe ; G\f., c, asunder, doen (af)knaplets ; c, in, binnensmokkeient!; cv out
pen ; verbrek en ; c, at, stiappen, happen
(over), over de grenzen sniokkeleu.
smuggler [sinvg'1] sinolcicelaaro,sluiker. naar ; afsnauwen; c, away, wegsnap.
pen ; c, off, afknappen ; afbijten ; have
smut [stuvt] sb roet(vlek), roetvlolc;
one's head miped off, grauwen en
vuiltje,vuiligheid;vuile taal,vuilbekkerij;
snauwen krijgen, toegesnauwd worden;
brand (in het koren); vt veil oaken ; be.
bezoedelen; met den brand be- c , off one's nose, iemand afsnauwen,
P een soak in zijn achterste geven; c , up,
smetten.
op-, wegvangen, op., wegsnappen, weg.
smutch [snwtS] zie smudge.
kapen (voor iemands neus), oppikken
smutty [smpti] beroolct; vies, veil;
(op uitverkoop enz.); opslolcken ; c, one
smerig, schouw.
tip, iemand afsnauwen ; cv up a prize,
Smyrna [smbna] Smyrna.
Smyrniot(e) [smbniot] aj van Smyrna ; met eett prijs gaan strijken; sb snap,
hap, hapje (eten). beet ; knap, klap, knip
sb Stnyrnioot,
snack Esnakj haastige maaltijd ; go cos, (met de vingers & slootje) ; knak, knife,
breuk, barst ; Icnaplcoek ; kort engage(met iemand) deelen.
snaffle [snarl] sb trens; hold on the 'neat (v. acteur); X schot op den
slag ; F kiekje •; F jeuigheid,„Schwung",
op start Odell ; vt de trees aanlegpistool;
gang, fut ; S flesschentrelcker ;
gen; in town houden.
snag [snag] sb kwast, knoest, bolt, a cold c,, plotseling invallend vorststomp(je), boomstatn, die recut overeind
weer ; I don't care acv who..., het
!can tne gees for (zier) schelen wie...; a
in den bodem van een rivier steekt-, vt
een Icnipbeurs ; als
van stompen zuiveren.
i purse with a
snagged Esttagicill, snaggy [snagi], aj in : a N division, een niet vooraf
aangekondigde in der haast gehouden
kwastig, Icnoestig.
snail [sneil] sb Imisjesslalc ; .R4 snekrad stemming; ad in: c, went the line!,
knap ! zei de vischlijn.
(in unrwerk); fig „slak" ; vt van slakken
zuiveren, (de) slakken vangen (in tuin). snap-beetle [snap-bit'I] kniptor.
snail-trefoil [snei 1-trifoi I] 0 rupsk laver. l snap-dragon Esnap•ciragani zeker Kerstspelletje waarbij men rozijnen uit bransnail-wheel [sneil-wil] snelcrad.
deaden drank grijpt; leeuwenbek.
snake [sheik] slangt2;zieook snake-fence;
cos !, F loop road !; Great cads!, P lieve snapper [snapa] knalbonbon ; kletsoor
;rut !; there is acv in the grass, er (v. zweep); E pistool; cos, castagnetten.
schuilt een adder in het gras ; cherish snappish [snapiS] snibbig, kortaf, bits,
scherp, vinnig.
( nourish, warm) acv in one's bosom,
een adder awl zijn borst koesteren; snappy [snapi] knappend ; F jeuig; zie
oolc snappish.
see c--s, S ze zien vliegen : delirium
tremens hebben ; wake (raise) cos, een snap-shooter [snap-Sutaj schutter op
den aanslag.
geweldige Kerrie (ruzie) veroorzaken.
snake-charmer [sneik-tcatua] slangen• snap-shooting [snap-futitl] het schiebezweercier.
ten op den aanslag, op verdwijnende
snake-fence [sheik•fens] Ain slangs- schijven.
gewijs loopende schutting of afrastering. snapshot [snapSot] sb schot op den
aanslag, op verdwijnende schijf,zonder.
snake-fly [sheik-flai] kameelhals.
mikken gelost schot; F kiek, momentsnakeroot [sneilcrfit]
pijpbloem.
opname, instantattee ; vt kielcen.
snake-stone [sneik-stoun] slangensteen,
a in monshoren.
snare [snea] sb strikt2 ; fig vaistrik; cos,
snaky [sneilci] slangachtig 2, vol slangen,
snaren (v. een trom); vt strikken (vogels);
slangen...
afstrikken (een writ enz.); fig verstrik.
snap [snap] v.% snappen, happen (naar
ken.
at); toehappen ; (af)knappen (ook c , snare-drum Esnea-drvinn< Heine trout.
off); knippen, dichtklappen, dichtsnap- snare-head [snea•hed] snarenvel (van
pen); tit does (af)knappen, klappen, !thatfrom).

snark
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snark [snak] door Lewis Carroll in 't
leven geroepen fabelachtig dier (zie zijn

The Hunting of the Snark).
lsnarl [anal] vigrauwen,snauwen,grommen (tegen at, over over); cw at, atsnauwen; the cuing letter, de r; vt
(toe)snauwen, grommet' (ook: cv out);
sb grauw, snauw, groin.
'snarl [seal] vt in de war maker, verwarren, verwilcicelen;sbC strik fi warring,
warrel; war (in hout); warboel, verwikkeling.
snarler [snal.9] grout-. knorrepot, bullebalc.
snarling [snalig] snauwend, grommend,
nijdig, bits.
Csnary [sneri] verstrikkend 2.
snatch [snatS] vt (weg)snappen, (weg)rukkee, afrukken, (aan)grijpen; c , a
kiss, een kusje steles; c, away, wegrukkent2 ; cv from, ontrukicen`2, ; cv off,
afrukken ; cv up, grijpen ; vi 06, at, grijpen Haar, happen naar; c, at the opportunity, de gelegenheid aatigrijpen; sb
rule, greep, snap ; make acv at, grijpen
naar, een greep doen naar ; eves of
song, brokken melodic ; work by cves,
bij tusschenpoozen.
sneak [snik] vi fig gluipen, kruipen;
S klikken (ook : c, up); cv away (off),
wegsluipen; c, of one, van iemand
kiikken ; vt S gappen; sb gluiper ; kruiper ; F klikspaan, (ver)klikker; S gauwdiet.
sneaker [sulks] sluiper, gluiper; borrel(tje) ; punchlcommetje.
sneaking [snikiri] gluipend, kruiperig;
iu 't geheim gelcoesterd, stil; have a cv
kindness (fondness) for one, hem
in zijn hart t och wel molten.
sneak-up [snik-vp] gluiper, glimpieper,
mispunt, vent van niks.
(sneap [snip] SH uitbrander.
sneer [sad] vi grijnslachen, spotachtig
!adieu ; spotten (met at); vt in: c, down,
spotlachend afmaken; c, out of countenance, door spotlachjes van zijn stuk
bren gen ; sb spottende grijus(lach), spotla chi .
sneeze [siaz] vi niezen; it is not to
be cud at, F tel is niet mis; F dat is
geen kattepies; sb het niezen.
sneezer [saw] niezer; S snuifdoos; P
snotkolcer, neus; S zakdoek ; S borreltje;
F kokkerd, Icanjer.
sneezewort [snizwiA]yg wilde bertrain
/snick [snik] viknippen ; c, away (out)
F uitsnijden, uitknijpen, er van door
van; cv up!, loop rond!; vt kuippen

snob(b)ess

(met een schaar); cv the road, F den
weg over•, afwippen.
%nick [snik] vi een klik geveu ; vt met
een klik opsteken ; sb *Mc.
snick and snee [snik-an-snij, snickersnee [snika-sni] gevecht met messes;
bekkesnijderij ; thans: scheermes.
Snider [snaida] Snijdergeweer.
sniff [snif] vi snuiven; snuffelen; (N.)
about, rondsnuffelen 2 ; cv at, ruiken
aan, besnuffelen, beruiken ; den news
optrekken voor; vt opsnuiven, ophalen
(ook: cv up); ruiken 2 ; sb snuivend geluid, gesnuffel; reuk; a cv of air, een
luchtje; een hapje
sniffle [snif'1] snotteren, grienen; snuffelen, snuiven.
sniffly [snifli] snotterend, grienerig.
sniffy [snifi] F arrogant, voor alles den
tens optrelckend; ruikend, een luchtje
hebbend; Met in zijn hum (zijnd).
snigger [sniga] vi onderdrukt lachen,
gichelen, grinniken (bij obsceniteiten),
gnuiven; sb gegichel, gegrinnik, gnuivend lachje.
sniggle [snig'1] (aal)peuren (ook c,

for eels).
snip [snip] vt afsnijden, (af)knippen; vi

lcnippen; sb sneetje, knip; snipper,
,sneb"; S snijder, Icleermalcer ; c,s, S
'boeien.
snipe [snaip] sb snip, snipper ; S lange
rekening & deurwaarder; vi snippet
schieten; X verdekt opgesteld als scherpschutter tirailleeren ; vt e'en voor edn
(weg)schieten.
snipe-dust [snaip-dust] musschenhagel.
sniper [snaipa] X verdekt opgestelde
tirailleerende scherpschutter.
snippet [snipit] sneetje ; suipper(tje);
piezel uitknipsel- beetje.
snippety
' Esnipatilfragmentarisch, kort;
snipperachtig ; halcIcelig (v. d. stijl).
snip-snap [snip-snap] sb halctakkende
woordenwisseling, gehaktalc, gehakIceteer; vi haktakken, halcketeeren,hakIcen
(op iemand), bekvechten.
snivel [sniv'l] vi druipneuzen ; snotteren,
jenken, jengelen 2 ; sb neusvocht, snot;
gesnotter, huichelarij; janken, gejank.
sniveller [snivla] snotteraar; janker.
snob [snob] schoenlapper; c ploert (in
de studententaal); S poen, parvenu,
snob: iemand die opgaat in slaafsche
aanbidding en naaperij van wien maatschappelijk boven hem verheven is ; S
onderkruiper.
snobbery [snobari] snobachtigheid;
snob(b)ess [snobis] snobdatue.

snobbiness

snuffles
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snobbiness [snobinis] snobachtigheid, I snow-bunting
poenigheid.

sneeuwinusch.

[snou-bvntiti] 22,

snobbish [snobin snobby [suobi] snow-capped [snou-kapt] met sneeuw

bedekt.
snobaclitig, poenig.
snobocrac Esnobokrasij de gezamen- snow-drift [snou-drift] sneetiwjacht
sneeuwbank.
lijke snobs, het poenendom.
sneeuwsnood [sniicl] haarliiit (als teeken van snow-drop [snou-dropl
k lolcje.
•
naagdetijicheid); haarnetje.
sneeuwsnook [souk] ).0so I. Canacieesclie ser• • snow-finch [snou-fief]
musch.
geantvisch ; 2. robalo(viscli) 1I S in : cock
(cut) a cv at one, een neus maken snow-flake [snou-fleik] sneeuwviok;
zomerklokje.
tegen ieinand.
snooker[snalca]poule-pyramide H S baar, snow-line [stiou-lain] sneeuwgrens.
snow-shed [snou-fed] sneeuwdak bopas aangekomen kadet to Woolwich.
snoop [soup] Am vi gluren, stiuffelen, ven een spoorweg enz. (ter beveiliging
tegen lawinen).
nenzen, overal zijn neus in steken; snoepen ; sb kijk-in-de-pot, benioeial.
snow-slip [stiou-slip] sneeuwstorting,
stieeuwval.
snooper Estilipaj sb zie snoop.
snooze [stifiz] vi een dutje (tukje) doen, snow-squall [snou-skwol] sneeuwbui,
-vlaag.
zitten dutten ; vt in : c■-■ away, verdroosnow-white [snort-wait] ajsneeuwwit ;
men (ziju tijd enz.); sb dutje, tukje.
sb sneeuwwit ; $ sneeuwwitte wol
F vi lekker liggen
snoozle
soezen, dutten; vt du wen.
snowy [snou-i]aisneeuwachtig,sneenwsnore [sn2a] vi snorken, snurken, ron- wit ; sneeuwen, sneeuw...; sb S wit linken ; vtin
away, verslapen ; cv one- nen ;• 2a, sneeuwuil.
(self) awake, ientand (zich) wakker snub [snub] vt toegrauwen aan-, afsnauwen (iemanci); ininachtend' afwijzen,
snurken ; sb gestitirk.
wegwerpeit (eel' voorstel); ook : knotten,
snorer [sticra] snorker, snurker, ronicer.
snort [sn9t] vi snuiven, brieschen, proes• afstompen ; sb lowest; stompneus; snauw,
terechtwijzing, hatelijke opmerking.
ten, rot ken (v. machine); vt
cv out,
snub-nosed [snub-nouzcl] stompneuzig.
uttproesten, brieschen ; sb gesnuif.
snorter [sticzta] smirker; S buldereude Isnuff [snvf] sb snuf, snuilje; snof (schapenziekte); zie ook sniff; give one n,,
storm wind
F ientand e• van fangs geven : taken.,
snot [snot] T snot : snotneus.
snotter [snota] lellen van den kat- snuiven ; take cv at, take in m-i,(iiaar
koen.
SH) kwalijk opnemen ; be up to r.,,S
snotty [siioti] aj snotterig, snot.; sb van waiiteu weten ; vi snuffen,snuiven;
snotneus;
S adelborst.
(..iing pig zie snuffer; vt opsnuiven,
ruiken (aan), besouffelen, beruilcen.
snout [snatit] snoet, siiuit; tuft.
snouted [snautid] met eensnuit of tuit, 'snuff [suvf] vt snuiten (v. kaarsen); he
can e, a candle with a pistol, hij
sunk•, tuitvormig.
snouty [snauti] stinitvormig; F brutaal. schiet een vlieg weg op honderd pas;
snauw.
c■-■ out, F eclipseeren ; I was nearly
isnow [soon] sb
=snow [SHOO sb stieeuw`2 ; geklopt cued out, F mijn lanipje was bijna sitgebiazen; his hopes were cued out,
schuim van eieren ; S schoon linnet] ;
sneetiw 2 ; sneeuwvelden ; vi (Beer)zijn verwachtingen werd de bodem insneeuweti;vtbesneeuwen,laten sneeuwen,
geslagen; .ii; cv out, S opkrassen ; sb
uitstrooieu ; be c,ed under, onder tie snuitsel.
sneeuw bedolven raker (zijn); be c,ed snuffbox [snipfbolcs] snuifdoos
under with, oversteipt (overstroomd) snuffer [supla] bruinvisch, zeevarken.
wordeti met ; cv up, cinder-, insneeu wen. snuffers [stinfaz] snuiter (voor ae kaars);
snow-ball [snou-bol] sb stieenwbalo; a pair of
een snuiter.
snuiterbakje
sueeuwroos, Geldersche roos ; F roet- snuffer-tray Esnapfa-treij
'
mop : neger; vi & vt met sneeuwbalIen snuffle [snDf'l] vi door den neus sprein; cv out,
vt
gooien. ken, snuiven, snuffen ;
snow-bird [snow-bbd] ge% zie snow- door den neus snuivend zeggen; sb
bunting.
snuivend geluid.
[stiou-baund]
snow-bound
Inge- snuffles [sir/Wiz] snof, verstoppiitg (in
sneeuwd.
den neus).
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snuff-mill [snof-inil] snuifmolen ; snuif.
doos.

snuffy [snufi] als snuif, snuif...; tnet
suuit bemorst; S in zijn wiek geschoten,
S aangeschoten.
snug [snvg] aj gezellig, lekker (beschut);
(lekker) dicht bij elkaar, Icneuterig, knus;

be (sit) as coo as a bug in a rug,
een Leven op een bordje liebben ; lie cv,
kicker liggen; F zich gedekt 'louden,
zich schuil 'louden; sb F zie snuggery;
vt in orde brengen, opredderen (ook:
coo up); onder dale brengen, opbergen
(ook : cv away),
snuggery [snugari] F boudoirtje.
snuggle [snzug'1] in : N down into
one's place, zich knussig neervlijen;
co, up to one, dicht bij ietnand kruipen.

so [sou] ad zoo, O alzoo ; zoodanig;
far, (o., good, tot zoover
zulks, datis de zaalc in orde; cv many, evenzooveel ; cv new an idea, een zoo nieuw
idee; in so cv short a time, in zoo'n korten tijd ; cw., (much) afraid that..., zoo
bang dat...; a dozen or co,, een twaalfhoe dat ?, hoe zoo?;
(tal); how
waarom dat?; they were
why
glad, and co, were we, en wij ook ;
I told you v, ilc heb het a wel ge-

society

vt zeepen, inzeepen; S honig out den

mond smeren.
soap-boiler [soup-boils] zeepzieder.
soap-bubble [soup-bvb'l] zeepbel;
soapery [soupari] zeepziederij.
soap-house [soup-hams] zeepziederij.
soapsuds [soupsvdz] zeepsop.
soap-works [soup-woks] zeepfabriek,
zeepziederij.
soapy [sottpi] zeepaclitig, zeep...; S lekkermakend, flikflooiend; zalvend.
soar [sQa] hoog vliegen; oinhoog vilegen, opstijgeti, de lucht ingaan 2', zich
verlieffee.
sob [sob] visnikkett ; vt (uit)snikken (ook:
co, out); sb
sober [souba] aj sober, matig ; nuchter,
verstandig; bedaard; bezadigd; stemmig; a (o., estimate, een bescheiden
schatting; vt (doer) bedaren, ontnuchteren; vi bedaren (ook : co., down).
soberize [soubaraiz] ontnuchteren.
sober-minded [souba-maindid] bedaard, bezadigd, bezonnen.
soberness [sottbanis] soberheid enz
sobersides [soubasaidz] saaie Klaas.
sober-suited [souba-sifitid] (naar SH)
in stemmig,e dracht, stemmig gekleed.
sobriety [soubraiati] niatigheid, sober-

heid, bedaardheid, bezadigdheid; steminigheid.
spot.
naam, bijnaani.
zon
Item
(o)
zoo
graag
zien;
so-called
[sou-kold]
zoogenanind.
him, ik
live r, as that you may..., zoo dat soc(c)age [solcid
t1 landbezit met
het servituut van zekere lieerendiensten,
gij kunt...; cj zoo, als; dims, derlialve;
c, it is done, it matters not how, soccer, zie sacker
zoo (als) het maar gedaan wordt; cv sociability [souSabiliti] gezelligheid.
that, zoodat; opdat ; als ...maar; sing sociable [souSab'I] aj sociabel, geschikt
a song, no matter what, co, that
voor de maaischappij, conversabel ; ge(ook: co, as) it is not a sad one, als
zellig; sb soort char.a.bancs; sociable;
driewieler voor twee personen; S.vorhet mar Been droevig is; we leave to
morrow, co, I will wish you good- mige sofa; Ant gezellige bijeenkonmst.
social [souSal] maatschappelijk, gezelbye now, zoo, (Ins.
lig of in geineenschap levend; gezellig;
soak [souk] vt in de week zetten, week
niaken, weelcen, soppen; op-, inzuigen,
co, animals, gezellig levende dieren;
opslurpen (ook; r, in, up); doordrinthe co, evil, de prostitutie; a c, evil,
gen, drenlcen; r , ed in, ook fig doorF een prostituee; cv intercourse, gekneed, geconfijt c•ied with rain,
zellig verlceer ; his,...) position (rank),
Wets-, doorimat; vi in de week staan;
zijn rang in de maatschappij; sb F(g eP zuipen; co., into, trelcken in, doordrinzellig) avondje.
gen ; sb het weelcen; F nathals,zniplap; socialism EsottSaliz'ini socialisnie. • zuippartij.
socialist [sotmSalist] sb socialist ; aj socialistisclm.
soaking [soukin aj doorweekt, klets.
nat(inakend); N., wet, klets-, doormat; socialistic [sonSalistik] socialistisch.
sociality [smiSaliti] gezelligheid.
sb het weeken; F plasregen; get a
een nat pak lialen, doornat worden.
society [sousaiati] tnaatschappij; de
zegd ; c, there !, nu weet je het !; I
believe (think) ik geloof het, ilc
deltic van wel; 1 should,ilike to see

so-and-so [sou-an-son] F dirges.
soap [soup] sb zeep; S lekkerniakerij;

sobriquet [soubrikei] scheld-,

sainenleving; vereeniging, genootscha 1);
de (groote) wereld, de bean monde;

Socinian
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(iemands) gezelschap ; go a great deal r. , goods, tnanufacturen; cv money,
into mi, ook: veel uitgaan; aj in: c, papiergeld ; c, nonsense, verlield geparagraphs, nieuwtjes nit beuzel ; his c, place, zijn zwalcke zijde;
de groote wereld; t, verse, vers de c' roe, horn ; ,.., soap, groene zeep ; fig
societe. leklcertnakerij; his c, spot, zijn zwalcke
Socinian [sousinian] aj Sociniaansch ; zijde; c ,..i tack (tommy), week brood
(tegenover scheepsbeschuit); ad zachtsb Sociniaan.
(jes), zacht wat; (.., and fair goes far,
sociology [sousi-, souSiolad3i71 socio-

news, (..,

zaclitjes aan dan breekt het lijntje niet;
logie.
sb het zachte; S papieren geld; acv, S
sociologist [sousi-, souSiolad3ist] soeen onnoozele, halve gare.
cioloog.
'sock [sok] sb sok ; vilten binnenzool ; soften [sof'n] vi zacht, week worden,
milder
gestemd, verteederd worden (ook:
het
blijspel.
lichte tooneellaars; fig
c.., down); vt zacht maken, verzachten,
=sock [sok] vt S gooier, lcei len, smijten;
verminderen,
lenigen, tempered; versb daai, fleer; give one ,is, S klop
weekelijken ; vermurwen ; he would
geven ; ad flang.
not be c,ed, hij liet zich Met ver3 sock [sok] sb Z snoep, bikkes, eterij.
sockdologer [sokdolad3a] S oplazer, murwen ; c, down, verzachten, temperen, matigen.
labberdoedas; genadeslag; kokkerd.
socker [soka] S voetbal (volgens de softener [sofna] verzachter, verzachtingsmiddel, leniger (v. pijn enz ); demregels der Association tegenover Rugby).
per
socket [sokit] pijp (van een kandelaar);
softening [sofnig] aj verzachtend enz.
kas; Nolte (van een tand).
sb verzachting, verweeking; leniging,
socket-joint [sokit-d3oint] koileIgetempering.
wricht.
socle [souk'l] sokkel: deel van de basis softness [softnis] zachtlieid enz.
soft-sawder [soft-soda] S honig om
eener zuil.
den mond, lekkermakerij.
L
socman [sokman]_
tot soccage.
soft-soap [soft-soup] F leklcer maken.
dienst verplichte opgezetene.
soft-spoken [soft-spouk'n] zacht (geSocrates [solcratiz] Socrates.
zegd); zacht, lief sprekend, vriendelijk.
Socratic [soulcratik] aj Socratisch; sb
softy [softi] F halve gare, sukkel, doetje.
aanhanger van Socrates.
soggy [sogi] vochtig, drassig; S doorSocratical [soukratilcal] Socratisch.
weekt, (door)nat.
'sod [sod] ver'. deelw. van seethe.
"sod [sod] sb zode; under the ,./ on- Soho [souhou] Soho: wijk v. Louden.

der het (groene) zoodje : in het graf ; vt

solio [souhou] daar I

hoe groot ook.

blijvende; gast.
sojournment [souci3linmant] verblijf

bezoden; met zoden bedekken.
isoil [soil] sb land, stuk land, grond,
bodem; a child (son) of the (,), een
soda ]souda] soda; spuitwater.
soda-bread [souda-bred] net dubbel kind des lands; een bebouwer van den
koolzure soda klaargemaakt brood.
orou cs
2sggrond.
[soil] sb smet 2, vlelc 2 ; vuiligheid,
sodality [sondaliti] broederschap.
vt bezoeclelen, besmetten," bevuil(nis);
soda-water [souda-wota] spuitwater.
sodden [sod's] aj doorweekt, door- vlekken; besmeuren; vi smetten.
[soudp>n]sb(tijdelijk)verbliji;
trok ken (v. vocht); nattig klefferig (v. sojourn
1 vertoef-, verblijfplaats; vi(tijdelijk) verbrood) ; pafferig; vt & vi door)weelcen.
,
blijven, verblijf houden, zich ophouden,
sodomite [sodamait] Sodomiet.
vertoeven.
sodomy [sodami] sodotnie.
soever [sou-eva] in: how great ,,, sojourner [soud3Lna] een ergens versofa [soufa] sofa, canapé.
soffit [soffit] soffiet.
soft [soft] aj zacht sonalsch, week ; ver1,vijfd,zoetsappig; sentimenteel; S sullig,
onnoozel ; be r..., on, F verkikkerd, verliefd zijn op ; go (,), idioot worden;
verslappen; a r, billet (job, thing), S

(plaats).
sokeman Esoulcmanj zie soernan.
Sol [sol] J Sol: de zon.
sol [soi] iis sol.

solace [Bolls] sb troost, vertroosting,
verlichting, 0 soelaas; vt (ver)troosten,
verlichten, lenigen.
een makkelijk (lui) baantje; (•, drinks,
niet-alcoholisene dranken; ac,fellow, solacer [solisa] (ver)trooster ; troost.
een onnoozele kwibus, een halve gare; solan [sonlan] Zak zie gannet.
Engelsch,
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solanaceous [solaneiSas] A van de vrager (on' baantje of gunst) ; aj vernachtschaden
zoelcend, vragend; c, of, vragend om.
solar [soula] van de zon, zonne...; c%, solicitation [solisiteiSan] aanzoek,verdeity, zonnegod ; c, eclipse, zonsver- zoek ; het lastig vaileci, aanklampen (door
duistering; ev engine (telegraph),
een publieke vrouw op straat). ,

*heliograaf ; c, year, zonnejaar.
solicitor [solisita]aanzuelcer, verzoelcer;
solarium [souleriam] zonnewijzer ; ka- zaakbezorger,zaakwaarnemer;procureur;
icier voor zonnebad.
cv to the Treasury, officier van justitie.
(sold [sould] verl. tijd en verl. deelw. v. Solicitor-General [solisita-d3enaral]
sell; c, note, S verkoopbriefje.
(plaatsvervangend) Procureur-Generaal.
`sold [sould] sb soldij.
solicitous [solisitas] belcommerd, besolder [solda, soda] sb soldeersel ; fig zorgd (omtrent, about, concerning, for);
cement ; soft cv, soldeersel ; fig Iekker- begeerig (naar of), verlangend, erop uit
malcerij ; vt soldeeren; fig cementeeren, (om to).
bevestigen.
solicitress [solisitris] aanzoekster, versoldier [sould3a] sb soldaat, krijusinan ; zoelister.
S bootafhouder ; bolcking; zie oolc: solicitude Esolisitjficil belcominernis, besoldier-ant; go for acv , onder dienst zorgdheid, ongerustheid, angst.
gaan; old cv , oudgediende; S soldaat solid [solid] aj vast stevig,hecht,sterlc,
gemaakte flesch: lijk; stompje sigaar ;
flinic, solied 2 ; solidair; betrouwbaar;
red cv, boklcing; vi(als soldaat) dienen,
gezond, degelijk (v. argumenten enz.);
soldaat spelen ;
S de boot afhouden,
massief;ktibiek,stereometrisch;cvangle,
lijn trelcken.
drie-, veelvtalcshoelc; cv contents, !cu.
soldier-ant [sould3a-rant] roode mier. bieke inhoud ; cv geometry, stereoinesoldierly [sould3ali] krijgsliaftig, soltrie ; for two c, hours, twee voile
dateu...
(goede) uren; cv square, X carre; be
soldier•servant Eso uld3a-sbion tj X c, against (for), eensteminig tegen
oppasser.
(voor) zijn; sb vast lichaam; c,s, oolc:
soldiership[sould3aSip] militairestand;
vast voedsel; a regular c,, een regelinilitaire bekwaantheid,krijgsmanschap,
tnatig lichaam (in de wis!cunde).
krijgskunde•
solidarity [solidariti] solidariteit.
soldiery [sould3ari] lcrijgsvollc, solda- solidify [solidifai] vt vast makes; hechtenbende,soldateslca;the,,,de soldaten.
ter plaice!' ; aanden (doen) sluiten, vet .!sole [soul] sb zool ; voet; vt verzolen. eenigen; vi vast of hechter worden.
t'sole [soul] sb
tong.
solidity [soliditi], solidness [solidnisj
:, sole [soul] aj eenig, eenigste;(alleen; vastheid enz:
fur ongelmwd.
soliloquy [satilakvvi] alleenspraalc.
solecism [solisiz'in] (taal)fout, F flater. soliped [soliped] (dier) net den hoef.
solely [soulli] alleen(lijlc), enkel, uit- solitaire [solited, soliteo] enkel gezette
sluitend.
diamant of stem solitairspet.
solemn [solain] plechtig, plechtstatig; solitary [solitari] eenzaain, verlaten,
deftig.
afgelegen, afgezonderd; op zich zelf
solemnity[soleinniti] solemniteit, plechstaand ; enkel ; eeiizelvig ; cv bee, aard•
tigheid enz.
bij; cv confinement, afzondcrlijke opsolemnization [solamnizeiSani (plen- stuffing; with one cv exception, op
tige) viering, voltrelcking.
den uitzondering na ; sb kluizenaar.
solemnize [solainnaiz] (plechtig) vieren, solitude Lsolitjacil eenzaamheid, eenvoltrekken.
zaine plaats.
solen [soulanj zwaardsclieede, meslieft solo [soulou] is solo.
(scliaaldier).
soloist [soulou-ist] fs solist.
Solent [soulant] the
de Solent.
Solomon [solaman] .Saloino`2 .
Soleure [souljaa] Solothurn.
Solomonian [solamounian] Salomosolicit [solisit] vt aanzoeken; vragen, nisch, van Saloino.
verzoeken, bidden om ; dingen naar; f solstice [solstis] zoniiestilstand.
lastig vallen (een vrouw), aanhouden I solstitial [solstiyal] zonnestilstands...
(heeren op straat); that question :, ed I solubility [soljubiliti] oplosbaarheid`2 ,
our attention, vroeg onze aandacht; ontbindbaarheid.
vi vragen ; cv for, verzoeicen(oin).
i soluble [soljub'Ll oplosbaar ,, ontbinct.
solicitant [solisitdlit] sb verzoeicer, i baar.
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solution [saljuSan] oplossiiig 2, ontbin- someone, some one
ding.

solutive [soljutiv] laxeerend (middel).
solvability Dolvabilitij vermogen ow

somebody.

somersault

sonant
ESD111 XVD111

zie

[sDniasolt], somerset
[sDniaset]salto mortale,duikeling,bnitete betalen,
ling; sprong 2,
soliditeit, credietwaardiglied ; oplosbaarheid.
something EspinPiri]sb iets, vat; Q een
solvable [solvab'l] oplosbaar; -solvent. ietsje, ietwat ; a (certain)c,, een zeker
solve [solv] ontbinden, oplossen, ont- iets ; f, like 1500 people, (wel) een
warren, ontraadseleu.
1500 uenschen ; a bishop or cow, Wssolvency [solvansi] vermogen on' to
schop of zoo lets; co, or other, het
betalen, S soliditeit, credietwaardigheicl.
een of ander, iets ; the five c, train,
solvent Esolvantj ajontbindend
sol- de trein van 5 uur zooveel ; I am cv
vent, in staat oni to betalen, soiled.
of a doctor, ik ben zoo'ii stub (een
halve) dokter ; there was c, of presomatology [souniatolad3i] leer van
het menselielijk lichaam.
ciosity in his style, iets precieus in
sombre, somber [sombd] aj somber, zijii stijl ; there is cv in it, daar is
donker; vt versomberen, verdttisteren ;
wel jets van sail; daar zit wel wat in ;
vi donkeren.
that is r, like a pudding, dat is in
[sombrerou]
sombrero nog eens een podding; that's cv like!,
sombrero
(hoed); t sambriel, pajoeng, parasol.
a la bonne heure !; make co, of it,
er iets van oaken; munt slaan nit lets;
sombrous [sombras] zie sombre.
some [svm]pron eenige, vat, iets; sons- co. , damp, cv short, a drop of
mige(n); co, say yes, c, say no, sons- • S een borreltje, een beetje „drank";
migen zeggen.., anderen zeggeii...; cv
not for cv, voor nog zooveel niet ;
of it, iets ervan ; co, of them, eenigen with c, of impatience, eenigszins ongeduldig ; soft c,s, verliefde praatjes,
(enkelen) hunner ; co , of these days,
een dezer dagen ; if I find cod, als ik er
complinienten ; a (N., else, F (ineisje van)
islet veel zaaks; aj in : the (vest robvind ; there are cv who..., er zijn er
die...; aj eenig(e); de en of ander, een,
bery I ever saw, de gemeenste diefeen zeker(e); ettelijke,wat,een beetje; zoostal; ad iets, ietwat ; vt in : I'll see him
seat, ongeveer, onitrent, (sours onverved first, ik zag hem nog Bever doocivallen enz.; be cv elsed !, F loop naar
taald); rod fool, de een of andere gels;
I saw it in cv book (or other), in 't de weerlicht !, val flood! enz.
een of andere boek, ergens in een bock; somewhat [sDniwot] eenigszins, ietwat.
ask r*., experienced person, vraag (sometime [snintaini] ad sonitijds,
het aan een persoon, die er ondervinding eens,sonis;als aj vroeger, voormalig, ex...
van heeft; it acquires cv dexterity, sometimes [somtainiz] sointijds, sonic.
een zekere handigheid : eat c■., bread, ( somewhen [spin wen] to eeniger tijd.
eet wat (een beetje) brood ; can we somewhere [saPinwea] ergens; I will
have bread ?, kunnen we look) see him mi first, ik zag hem nog liever .. (in de hel).
brood krijgen ?; can't we have
bread ?, kunnen we gees (niet wat) , somewhile [s/plum:ail] een poosje.
brood krijgen ?; there were cv fifty, somnambulism
[soninainbjuliz'in]
somnambulisme.
er waren er zoowat 50, een 50 ; that's
hat (c., shooting &), S dat is nou , somnambulist [soninambjulist] slaapwandelaar, somnambule.
nog eens een hoed, dat heel schieten ;
red S ietwat, iets, een beetje ; niet gering , somniferous [soinnifaras] slaapwekook ; he seemed annoyed cv , hij kend.
sclieen ietwat, een beetje, een tikje het somnolence [somnalans] somnolency
land to hebben; you like them? Some! , [soinnalansi] slaperigheid, dommeAm En of !, niet zuinig, niet gering ligheid.
S het snag gezien worden, somnolent Lsomnalantj slaperig, doinook !; it is
het is je, het is eenig, prachtig enz.
inelig.
[sninbodi]
iemand ; (een) son [svnj zoon ; SH ook : schoonzoou;
somebody
zeker iemand ; the Somebody, de
' ro, of a gun, P lamineling, beroerling:
vel.
the rvs of light, de kinderen des lichts,
ietwat, iets, wat. sonant [sotinant] aj sonantisch, stemsomedeal
hebbend, klinker...; sb sonant, stemsowehow [sDinhau] op een of andere
wijze, hoe dan ook (ook
or other). hebbende letter.
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sonata [sonata] is sonate.
sonatina [sounatina] J sonatine.
song [sol] zang, lied ; gezang; poezie;
the usual cv , F het oude liedje; the
Song of c,s, het Hooglied ; at (for)
a cv, for an old cv, F voor een appel
en een ei ; not worth a c, (an old

sororal

sooty [sun] roetachtig, roet(er)ig, roet.
sop [sop] sb sop, sopje; poel, plas; omkoopmiddel; a c, of the same sauce,
van hetzelfde laken een pak ; vt soppen,
doopen ; (door)zoeken; omlcoopen.

Soph [sof] F Sophie, Phie.
soph [sof] zie sophister en sophomore.
geen duit, geen for waard.
Sophia [safaia] Sofia.
song confab [soil Iconfab] S zang- sophism [sofiz In] sophisme,drogrede.
avondje.
sophist [sofist] sofist, drogredenaar.
®songster [sot3sta] zanger (inz. van sophister [sofista]
in : junior
vogels).
tweedejaarsstudent ; senior
derde®songstress [sorlstris] zangeres, 0
jaarsstudent.

a*

zangster.

sophistical [sofistikal] sophistisch.
[sounifaras] klankvoort- sophisticate [sofistikeit] vt vervaisclien;
brengend, klanlcgevend
v i den sophist spelen.
son-in-law [sail-in-lo] schoonzoon.
sophistication [sofistikeiSan]sophis ► ne,
sonnet [sonit] sb sonnet, klinlcdicht:
drogredeneering; vervalsching.
vi sonnetten dichten.
sophistry [sofistri] sophisme, drogresonneteer [sonitia] sbsonnettendichter;
den, drogredeneering.
vi sonnetten rijm(el)en.
Sophocles [sofakliz] Sophocles.
baasje!
vadertje!
sonny [sDni] F
sophomore [sofamco] Am a student
sonometer [sounomata] klankmeter.
in het tweede jaar.
sonorific[sounarifik]Iclinkend, geluids... Sophy [soil] F Sofie.
sonority [sounoriti] sonoriteit, klank- soporiferous [souparifaras] slaapwekrijklteid, klankvolheid.
kend, slaperig makend.
sonorous [sanQras] (helder)klinkend, soporific [souparifilc] slaapwekkend
welklinkend, klankrijk, IclanIcvol; cv
(middel).
figures, klankfiguren.
soppy [sopi] sopperig.
sonsy, sonsie [sonsi] Sc. gelulckig, ge• soprano [soupranou] N sopraan.
lukaanbrengend ; fiksch, glunder, knap, sorb [sQb] sorbeboom, 'lijsterbes,
net.
sorb-apple [sob-ap'1] lijsterbes.
fsonties [sontiz] in : by God's cv I SH sorbet [scebit] sorbet.
(bij) God allemachtig !
sorcerer [scsara] toovenaar, heksenineester 2 ; I am no
soon [sun] spoedig, weldra, gauw;
ik kan niet
after, lcort na, kort daarop;
vroeg;
tooveren.
as (so) cv as, zoodra ; so cv as (ever), sorceress [sosaris] tooveres, heks.
zoodra, zoo gauw als...; I would just sorcery [sQsari] tooverij, helcserij.
as c, ... (as...), ilc snag net zoo lief... sordet [s2dit] zie sardine.
als...; c■-, got, (-4, gone, zoo gewonnen, sordid [scadid]smerig, vuig, vuil; laag;
zoo geronnen ;
vroeger, eer(der);
gierig, inhalig, vrekkig.
he would ,,er die than..., hij zou (nog) sordine [s2din] sourdine, toondemper.
liever sterven dan...; we had no mder sore [s2a] ajpijnlijle2, gevoelig, zwaar,
sat down than he began, nauwelijks hevig ; touch one on a c, place,
waren wij gaan zitten of hij begon; no iemand in zijn zeer tastes, bij hem een
ever said than done, zoo gezegd zoo gevoelige snaar aanraken; a c, subgedaan ; ever or later, vroeg of laat ;
ject, een pijnlijk onderwerp, een teer
the ever the better, hoe eer hoe beter. punt ; have a c, throat, keelpijn hebsoot [sut] sbroet; vt met roet bedelcken. ben ; ad
zeer ; sb rauwe, pijnlijke
sooth
sb in: waarheid ; in md, plek, zeer; reopen old c,s, oude wonin waarheid, waarlijlc ;
in good
den openrijten, F oude koeien uit de
aj waar
sloot halen.
soothe [sub] verzachten, kalmeeren, sorehead [s2hed] Am ontevredene,
sussen, stifles, bevredigen.
i Inopperaar.
soother [subs] verzachtend, stillend sorely [soli]
zeer, erg, hard.
middel; susser, stiller ; fopspeen.
; soreness [s2nis] pijnlijlcheid enz ; oolc:
soothsay [sill)sei] waarzeggen, voor- I ontstemtning.
speller.
sorex [s2relcs]
spitsmuis.
soothsayer [siljneid] waarzegger.
I sororal [sarorall zusterlipc, zuster...
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sororicide [sarorisaid] zustermoord; 'sorter [sQta] sb sorteerder.
zustermoordenaar.
'sorter [siva] Am & F om zoo te zegsororize [soraraiz] als zuster(s) Om- gen, als 't ware, in zelceren zin, eenigergaan met.

mate; hoe dan ook.

zuting.
' sorrel [soral] sb
sortilege [sgtilid3] wichearij, waar', sorrel [soral] aj rosachtig; sb roskleur; zeggerij door loten.
vos(paard) ; reebok in het derde jaar.
so-so [sousou] aj zoo-zoo, niet veel
sorrow [sorou] sb droefheid, smart, bijzonders; F aangeschoten, boven zijn
leed(wezen); more in c, than in ang- theewater; very cv, heel gewoon.
er, met nicer smart dan boosheid; sot [sot] aj c zot, dwaas; sb zuiplap,
what the c, is the matter with you?
nathals; vi zich bezutpen.
F wat drommel scheelt je tocli? vitreu- sotadic [soutadik] pornographisch.
reit, bedroefd zijn, leedwezen gevoelen sottish [sotiS] bezopen. cironlcen; zot,
(over at, for, over).
souchy [sautSi] zie soutchy. [dwaas.
sorrowful [sorouful] bedroefd, treurig, Soudan, Sudan [sudan] de Soedan.
jammerlijlc.
Soudanese [sildaniz] aj Soedaneesch;
sorry [sori] bedroefd, bedroevend, mi- sb Soedanees ; het Soecianeesch.
serabel, ellendig, armzalig; I am cv, sough [sof, sau] sb suizend, zoevend

het spijt me; ook: neem mij niet kwageluid; gesuis, suizen, zucht ; va suizen,
WI( ;• I am (.0 for him, het doet me
zuchten, zoeven.
teed voor den vent, het spijt me voor sought [sot] verl. t. en v. deelw v. seek.
hem.
soul [soul] ziell; not a c,,geen levende
sort [sQt] sb snort ; slag; Hasse; all ziel ; a jolly c,, een leuke baas; poor
c•s (and conditions), (van) allerlei
och arme! if I have a c, to save,
slag (van); all c,s of things, van alles I bij mijn ziel en zaligheid; from his
(wat), alles en nog wat ; a c,of people, I very c,, uit den grond zijns harten;
oolc : P een hoop menschen ; these c, I (up)on my
bij mijn ziel ! he has
of people, dat slag van menschen ;• a c, above buttons. above sherry,
P hij is geen hij heett lioogere idealen ; she dared
he is not a bad
kwaaie vent ; the better (higher) c,), not call her (..0 her own, zij duride
F de betere stand(en); the common geen boe of ba te zeggen.
c,, het g,ewone slag (van menschen); a soulful [soulful] zielvol, zielroerend,
good c,, P een goeie vent ; he is my
zielverhetfend.
cv, S een man naar mijn hart ; that's soulless [soullis] zielloos.
your (,! S dat is opperbest! goed zoo ! soully [south] zielroerend, gevoelvol.
after acv, in zekeren zin, op zijn(haar) isound [saund] aj gezond, flink, vast,
kraclitig, sterlc, grondig ; betrouwbaar,
manier; after his own cv, op zijn maHier; in a c, of way, in a e, of a
solied, degelijk; ad in: cv asleep,vast
kind of a way, 1 op zekere 'nattier, in slaap.
in zekeren zin, op zijn(haar) manier ; 'sound [saund] sb g,elnid, klank, toon;
of music, met mua... of acv, zoo'n soort van.. ; nothing geschal; to the
of the cv, niets van dien aard; of c,s, zielc, op de torten der nr,:zielc ; without
een snort van .., van zekere snort maar
a cv, ook: onhoorbaar ; vi Hinkel], luiden, weerklinken, zich doer liooren,
Met veel bijzonders ; a dinner (turban &) of cve, een soort diner (tulband galmen ; that c,s all right; dat Iclinkt
(heel) goed, dat laat zich liooren; vt
&); he was an excellent,.. of c,s,
doeii (weer)klinken, later klinken ; later
een uitmuntend... in zijn soort ; a poet
zoo'n snort dichter (van dertien
hooren ; uitspreken,uitbazuinen;kloppen
of
op het dozijn); the copy is hard on
op ; bekloppeti, ausculteeren; c, an
(upon) fess, runs on (upon) c,s, veralarm, alarm blazer] (staan); cv two
eischt veel letter van hetzelfde type;
blasts (on the whistle,, tweestooten
be out of c,s, tekortkotnen van zelcere op de fluit geven ; c,a man's praises,
lettersoort ; F niet in zijn hum zijn;
zijn lof uitbazuinen; c,the retreat,den
niet erg lekker zijn ; c, of, zie 'sorter; terug-, aftocht blazen.
vt sorteeren, schikken, uitzoelcen (nob
:-, sound [saund] vt sondeeren, peilen;
c out); vi in: c, well with, goed logger, looden ; onderzoelcen ; uithooren;
konien bij, strooken met.
c, one, c, his opinion (on, about,
sortable [scrtabl] gesorteerd kunnende as to), ieinand polsen (omtrent, over);
worden ; voegzaam, gepast,
sb sonde; 0 loading.
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sound-board [satind-bcod]Iclanhbociem;

soya

souther [satil,a] znidenwind.
southerly [s/ Asti] aj zuidelijk, zuiden...;

klaukbord.
[saunda] dank-, weergever (v. j ad znidetijk.
telegrafeermachine)11
dieplood.
; southern [svoan] aj zuidelijk, zuider...;
sound-hole Daund-howl] Hank-, galm- I having acv aspect, op het zuiden Begat. legen ; the mi Cross, het Zuiderkruis;
sb bewoner van 't Zuiden (v. Engeland
lsounding Esatindit3] aj klinkene, hotklinkend. enz., inz. van de Zuidelijke Staten van
`=sounding [saundit3] sb het sondeeren Anierika).
grond Southerner [s/Amid] zuiderling, beenz.; c,s, 0 peeling; be in
voelen ; lose c,s, Been grond peilen ;
woner van Znid-Engeland ; bewoner van
strike. mis, grond .peilen ; take c's, Zuid-Amerika.
citroenlooden.
southernwood [spoatiwud]
Druid.
sounding-leadEsaunditkledydiep)lood. Southey EsnitOij Southey.
sounding-line[saundig-lain]schietlood. soothing [saulm3] znidelijke richting.
soundly [saundli] gezond; lustig, wak- southmost [saujnitoust] zuidelijkst.
tier, flink, terdege, geducht; c, asleep, south-pole [sanj)-pool] zuidpool.
vast in slaap, in diepen slaap.
southron [s/Aran] Sc bewoner van het
soundness [saundnis] gezondheid enz. Zuiden (v. Engeland).
be
in
the
South-Sea
[sap]
soep
;
cis,
snert
soup
[sati .P.si] de Stifle Zee, zuidzee; the Bubble, de zwendel (van
c,, F in de soep zitten.
soup-plate [sup-pieit] soepbord, diep 1720) der South Sea Company, die de
bord heele rationale schuld wildeovernemen.
soup-stock [sup-stole] soepbeenderen. southward [saulmad], mswardly
soupy [silpi] soepaclitig, soeperig.
zuidelijk, zuidvvaarts.
sour [sana] ajzutira, gemelijk ; norsch ; Southwark [s/Adk] Southwark : cieel v.
Louden.
naar (v. h. weer); sb zunr2 ; vt zuren,
zuur waken ; verbitteren ; vi zuren, zuur south-west [satil)-west] zuidwesten.
worden, verzuren.
southwester [saujiwesta] zuidwestenwind ;
source [sos] brona, oorsprong.
zuidwester.
sour-dock [sand•dok] 0 1. veldzuring ; south-westerly [satik, westali] ten zuidwesten, zuidwestwaarls.
2. witte klaverzuring.
zuidwester.
sourish [sauriS] zuurachtig, zuur(ntii- sou' wester [sau westa]
sovereign[sovarin,s»varin]ajsouverein,
lig).
sour-krout [sand-kraut] zunrkool.
oppermachtig, opperst, hoogst, opper...;
sour-sop [sand-sop] g zuurzak.
a m, remedy, een probaat (aftioend)
souse [sans] sb pekelsaus ; onderclom- middel; sb (opper)lteer, worst, souverein
peling ; ooren en pooten van varkens iii
(ook geldstuk van 1 pond sterling ==
pekel, zult; vt marineeren, zulten, inzulpi ns. t 12.— ).
ten ; in-, onderdompelen ; vi neerschie- sovereignty [sovarinti, spvarinti] souten (op upon); ad pious, pardoes, plotsevereiniteit, opperlieerschapplb oppergesoutane [saran] RI( soutane. Ding. zag, oppermacht.
soutchy [santSi] waterzoodje, water- 'sow [sau] sb zetig 2 ; gieteling, gets,
baars.
schuitje (tin enz.); kelderpissebed ; have
south [son),] ad zuidelijk, in zuidelijke (get, take) the wrong co, by the ear,
richting, naar 't zuiden ; (N., of, ten zuimistasten, aan het verkeerde labor

sounder

den van ; aj zuidelijk, zuid...; sb het
zuideno ; zuidenwind ; vi zich zuidelijk
bewegen ; vt den meridiaan passeeren.

Southampton [satilthamptan,svoanitan]

Southa in pton.
[satOdauti] South Downs-

southdown
sctiaap.

south-east

[saul)•ist] (in, naar, van) het

zuidoosten

southeaster [sanNstd] zuidoostenwind.
south-easterly [sauj?-istali] aj ten znidoosten gelegen, zuidoosten...; ad zuidoostwaarts.

zijn, den verkeerde voOrhebben.

sow

[son] vt zaaien ,-1 , (uit)strooien, bezaaien, bestrooien (met ivith).
sowar [spwa] X El kavallerist.
sowback [satibak] varkensrug'2 .

'

sowbread [satibred] varkensbrood.
sow-bug [sau-bvg] keiderpissebed.
sower [sow] zaaier!2 ; zaaimachine.
sown [soutill verb. deelw. van sow.
sow-thistle [sati-is'i] melkdistel.
soy [soi] (Japansclie) soja; soyaboon.
soya [sob]
dine, NI daoen ender i!
soyaboon.

Spa
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Spa [spa, spo] Spa (in Belgie) ; minerale

sparkle

erop turven, ranselen ; vi er van tangs
vegen, F 'ent vegen (ook cod along,
bron ; badplaats.
cod away), er van door gaau ; sb klap,
space [speis] sb wijdte, ruinite, afstand;
tnep,
plaats ; tijdruitnte, tijd, tijdje; spatie (v.
letterzetter); for acv, een tijdje, een spanker [spar Ica]
(groote) bezaan;
vierde toast; F kaujer, kanis, „lcokkerd".
poos; in cod comes grace, Iconit tijd,
konit raad ; into c..), oolc: de lucht in, spanking [spagkil] aj groot, stevig,
Plink; ook : heerlijk ; ad
in het niet ; vt (neer) ruhnte later' Wsin: c fine
schen, spatieeren (ook c, out).
tSt donders moot ; sb palc voor de broek.
spacing [speisir3] spatieering.
spanner [spana] spanner; ratel; platte
spaciassin [spadasin] bravo, gehuurde
schroefsleutel; spanrups.
moordenaar.
span-new [span-njil] splinternieuw.
spade [speid] sb spade, schop; schop- span-roof [spa ► -rut] Duitsch dak.
pen (in het kaartspel); call a cod acv, tspar [spa] sb spar, spier, spriet spaath ;
het kind bij den naa ► noemen; vt (out) cods, rondhouten.
spitten.
=spar [spa] vi net de vuist vechten ; net
spade-bearded [speid-biactici] met een
de armen uitslaan, slingervuisten, er op
vierkant (a ls een schop)geknipten baard.
los slaan; bekvechten, kibbelen; sb bolts-,
lcloppartij.
spade-work [speid-wick] graafwerk ;
fig pion ► ierswerlc.
isparable [sperabl] aj gespaard lcunspadger [spad3a] prov & S musch,
nende worden.
spadiceous[speidips] (IcasOarje)bruin; *-sparable [sparab'l]sb zie sparrow•bill.
bloemicolfachtig.
sparadrap [sparadrap] hechtpleister.
spardelc.
spadille [spadil] spadille: schoppenaas. spar-deck [spa-dek]
spaclix [speiditcs]
bloemlcolf.
spare [spea] aj schraal, inager ; waarloos; reserve ..;cod anchor, extra•anker;
spahi [spahi] Turksche ruiter ; spalii,
Spain [spent] Spanje.
Etsipajer, co-, bedroom, logeerkamer ; co, cash
(money), geld over ; cod fittings, reC spake [speilc] vert. tijd van speak.
spall [spot] sb splinter ; vt tot gruis servedeelen ; cO., hours (moments),
vrije (ledige) urea, verloren oogenblikslaan, vial( maken (van arduinsteen).
spalpeen [spalpin] Ir daglooner;
-ken; a cad penny, een paar centen die
men misses kart; cod time, leege tijd,
kerel, schurk, schoelje ; aankomencle
jongen.
snipperuren ; vt spare'', besparen; op
zij leggen, afzonderen ; missen ; verspan [span] sb span ic); strop; spanne
tijds, boric cair; spanning (van een
schoonen (van); cod no expense!, spaar
geen lcosten! ; cod the rod and spoil
boog of 'brug); vt spanner], over-, afspanners, ahneten.
the child, wie de roede spaart, haat
zijn kind ; co-, no trouble, geen moeite
-'span [span] verl. tijd van spin.
spancel [spansil] sb spansel; vt met een ontzien ; have enough and to cod, steer
dan g,enoeg (volop) hebben; I have
spansel vastbitide ► (de pooten van
paard of hoe).
no time to cod, geen tijd over ; cod to...,
d ualaten te...: vr: c oneself,zich ontspandrel [spandril] tympaan: driehoelcige ruinhe tusschen of bitinen de ro ► - zien ; va spaarzaam, zuinig zijn.
dingen en de bovenlijn van een arcade. sparingly [speritili] spaarzaam, zuinig.
spangle [sparlg'l] sb loovertje; vt met sparingness [speririnis] spaarzaaniheid
loovertjes versieren; cod with, oolc: be.
enz.
zaaid met.
spark [spak] sb vonlc, vonkje,spratik•
S Marconist ; not a cod of...,
Spaniard [spanjad] Spanjaard (ook =
(je) ; cods,
Spaansch schip); Spaansche.
ook: geen greintje...; vi vonlcen, vonken
spatters.
spaniel [spanjal] sb patrijshond ; krui•
perige vleier; vi kruipen,kruiperig vleien. ,-*spark [sptilc] sb vroolijke Frans, zwierbol; galant; vi (ook co, it) de ineisjes
Spanish [spaniS] aj Spaansch ; cod bahet hof -maker, vrijen.
yonet, 4g, yucca; cod castles, lucht.
kasteelen; rod chalk, kleermakerskrijt ; sparking [spakiri] f vonlcontstelcing.
cod grass, espartogras; cod juice, drop ; sparkish [spakin vroolijk, v lot, zwierig.
sb het Spaansch; Spanjaarden: Span- sparkle [spak'l] vi sprankelen, vonketi
schieten, fonkelen, flikkeren,schitteren;
sche aandeelen; S Engelsch: duiten,
contanten ; tSpaansche suuif.
tintelen; paarlett, schuimen (v. wijn); sh
spank [spar3k] vt op de bloote geven,
spranlc, vonk, fonkeling, flonkering, ge•
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spearman

foukel, gef!ikker, schittering, glans; tinthe fact Nis for itself, het feit spreekt
al voldoende ; it cods (well) for him,
teling 2 ; pareling (van wijn); tbrillant,
[spakla]
glanslcever.
Erobijn.
het
pleit voor hem; c, for yourself!,
sparkler
of, spreken
sparklet [spaltlit] vonkje ; koolzuur- Iaat mij er s v. p. buiten ;
over ; no harm (nothing) to co, of,
capsule (voor siphon).
sparklingly [spakligli] fonkeleud enz. geen feed (niets) van beteekenis ; niets
sparrer [spara] bokser; vechtersbaas. noemenwaardigs; c, out, hardop nitsparrow [sparou] musch ; F pick (haar). spreken, harder zeggen; zeggen waar
sparrow-bill [sparou-bil] stiltspijkertje. het op staat, geen blad voor den mood
as- Heinen; c, out!, spreek (op)!; c, to,
sparrow-grass [sparou-gras] P
perge. spreken tot (tegen, met, over); I can cod
sparrow-hawk [sparou-hole] sperwer. to his having been there, k kan gesparry [spari] spaathachtig. tuigen dat hij er geweest is; know one
sparse [spas] dun gezaaid 2, verspreid, to N., to, genoeg kenned on hem aan
te spreken; c, up, hard(er) spreken ;
ver van elkander; schaats.
beginnen te spreken; c, up for one,
spart [spat] espartogras.
net voor ieniand opnenten; c, with,
Sparta [spata] Sparta.
Spartan [spatan] aj Spartaansch2 ; sb spreken met ; vt spreken ; uitspreken,
Spartaan. uiten; opzeggen ; praaien (een schip);
spasm [spazim] kramp, (krampachtige) his conduct cods him generous, kentrekking. scketst hem als edelmoedig; cod one's
spasmodic [spaztuodilc] krampachtig. mind, zeggen waar het op staat ; this
'spat [spat] sb zaad, hroed van oesters; cs's a little mind, dit getuigt van Heinhet zaadschieten ; vi kuit schieten.
zieligheid ; this fact Nis volumes,
=spat [spat] in : cods, F sloblcousen ; vt in : spreekt boekdeelen, zegt meet dan h'oekneatly co,ted, white-Med, met nette, deelen ; certain ways which N., the
witte sloblcousen aan.
woman, waaruit de vrouw spreekt ;
zie ook speaking.
3 spat [spat] F sb klap, pats ; vtmeppen.
4spat [spat] veil. t. eti v. deelw. v.spit. speakable [spikab'fl wat gezegd of
spatch-cock [spati-kok] geslaclit en waarover gesproken kan worden.
terstond gebraden !men, NI ajam kodok. speaker [spIka] spreker ; the Speaker,
spate [spelt] banjir, hoog water, stort- de voorzitter van het Lagerhuis (ook
vloed .
genoemd : Mr. Speaker).
bloemscheede.
speaking [spikttj] sprekend enz.;
spathe [speia]
hoornpapaver. spreelc...; a co, acquaintance, kennis
spatmore [spatinco]
spatter [spats] vt bespatten, bespuwen ; met wien men zoo familiaar is dat men
bekladden, bezoedelen ; vi spatten ; zie
hem aanspreken kan ; c, exercises,
ook spatter.
spreekoefeningen ; a co, likeness (pot-spatterdashes [spatadaSiz] slobkousen. trait), een sprekend portret ; c, pieces,
spatula [spatjula] spate!.
declatnatiestulcken ; we are not on N.,
spatulate [spatjulat] spatelvormig.
terms, wij sprelcen elkaar niet (niet
spavin [spavin] spat, aderspat.
meet); wij spreken niet tneer tegen
spawn [spoil] sb kuit, broed; fig broed• elkaar ; be on co, terms with a man,
set, product ; zaad ; vi (eieren) Leggett,
zoo fantiliaar met iemand zijn, dat men
kuit schieten, (uit)paaien.
hem aanspreken lcan; als sb het spreken;
spawner [spona] *quo kuiter.
declatnatie
spay [spei] de eierstokken wegnetnen. speaking-trumpet
Espikirktrvinpitj
speak [spilt] vi & va spreken (ook v. e. scheepsroeper, spreelctrompet;
aanspreken (v. in- speaking-tube [spikig tjiin] spreekbuis.
Bond); praten ;
strutnent); so to cod, on zoo te zeggen ; spear [spin] sb speer, cans, spiets ; elger ;
they don't co., now, zij spreken niet scheutje ; ® speerdrager; vt met een
meer tegen elkaar; the portrait cods,
speer doorsteken, spietsen ; vi als een
is sprekend (van gelijicents); c, about,
speer opschieten ; zie ook spire.
spreken over ; c, as to, jur getuigen spear-foot [spla.fut] rechter-achterpoot.
omtrent ; c, at one, min of neer bedekt spear-hand [spia-hand] rechterhand (v.
hatelijk over ientand spreken in zijn mutter).
bijzijn ; to N., by the book. out inij spearhead Esplahecill speerpunt.
eens nauwkeurig uit te drukken ; c, for, spearman [spiainan] speerdrager, piespreken ten gunste van; getuigen van;
kenier ; speerruiter.
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neelmatigheid, het op tooneeleffect be
spearmint [spiamint] Qt, pepermunt.
rekend zijn.
spearside Espiasaid] zwaardzijde.
[spekteita] toeschouwer, aan-,
spectator
spec. [spek] F afk. v. speculation.
special [speial] a] bijzonder, speciaal, bescliouwer.
extra...; f, constable, lid van de vrij- spectatorial Espektatgrialjspectatoriaal;
willige burgerpolitie; mo pleading, pro- van(een) toeschouwer, toeschouwers...
cedure volgens het Eng. recht ; F spits- spectatress [spelcteitris] toeschouwster.
vondig pro domo geredeneer, sophisterij, spectral [spektral]spookachtig, spook...;
van het spectrum ; cv analysis, specad vocaterij, spitsvondigheid ; sb bijzon-

traalanalyse.
dere correspondent (v. dagblad); lid der
bijzondere spectre [spekta] spook, geest; spoolcsel.
vrijwillige burgerpolitie;
vriend, intimus, tboel; extratrein; extra- spectroscope Lspektraskoupj spectrosttitgave (v. dagblad); lijfdeuntje ; d spectrum [spektrani] spectrum. [coop.
specular Espekjulaj als een spiegel,
herexamen (in een of sneer vakken).
specialist [speSalist] specialiteit (in vak spiegelglad, spiegel...
speculate [spekjuleit] theoretiseeren,
of wetenscliap).
speciality [speSialiti] specialty Espe- peinzeii, bespiegelinlien waken (over
on) ; $ speculeeren (in on, in).
Salti] specialiteit, bijzonder vak ; bijzonderheid; bijzonder geval; specialities, speculation [spekjuleiSan] bespiegeling, beschouwing ; speculatie.
S gumini-artikelen, voorbehoedmiddelen
speculative [spekjulativ] speculatiefo,
(tegen zwangerschap enz.).
bespiegelend,
beschouwend,zuiver theospecie [spiSi, spifi] specie, contanten.
retiscli ; cv builder, bouwspeculant.
species [spiSiz] soort; geslacht.
specific [spesifik] aj soortelijk, speci- speculator [spekjuleita] bespiegelaar,
fiek, speciaal, soort
cv sum, een be- bespiegelend wijsgeer ; speculant ; cv
for a fall, baissier
paalde sow; c ■-■ to..., eigen aan...; sb
speculum [spekjulam] speculum, spiespecifiek middel.
specifically [spesifikali] soortelijk ; op gel (v. e. dokter).
sped [sped] verl t. en v. deelw. v. speed.
specifieke wijze.
speech [spitS] spraak, taal ; rede(voespecificate [spesifikeit] zie specify.
specification [spesifikeiSan] specifica- ring), toespraak, aanspraak ; King's
from the
(Queen's) Speech,
tie, gedetailleerde opgave, nauwkeurige
throne, trootirede.
vermelding of detailleering.
promotiedag,
EspitS-deij
specify [spesifai] specificeeren, gede• speech-day
prijsuitdeeling.
tailleerd opgeven, in bijzonderheden
oreeren, specspeechify [spitSifai]
beschrijven, aangeven, vermelden.
specimen [spesiman] specimen, proef ; chen
staaltje, voorbeeld ; F exemplaar, type, speechless [spitSlis] sprakeloos, verstomd, stow (van with).
„merk" (in: what am, !).
specious [spifas] schoonschijnend ; be- speech-reading [spitS-ridill] het van de
vallig. lippen aftezen van het gesprokene (door
speciousness [spifasnis] schoonschij- doofstommen).
nendheid, bevalligheid.
speed [spid] sb spoed, snelheid, voortgang, haast ; versneiling ; good
Ispeck [spek] sb walvischspek.
voorspoed; at full cv, net volte kracht,
t2speck [spelt] sb smetje, spatje, vlekje,
spoorslas; vi zicn spoeden, voortinaken;
spikkel ; tikje; vt spikkelen, vlekken,
how have you sped ?, t hoe is 't u gestippen. .
r, down the street, atsnelspeckle Espelelj sb spikkel; vt spikkelen, gaan?;
specksioneer EspekSania] speksnijder, len ; (■., on, zich vuortspoeden; c, up,
voortmaken, er vaart achter zrtte , , zie
eerste liarpoenier.
ook vt; ; vt bespoedtge, ; bevot deren;
specs [seeks] F bril (v. spectacles).
spectacle [spektakl] scliouwspel, vet- - cv an arrow from the bow, (een
piil afschietet. ; c. , an engine, de vertootling, tootteel(tje) ;• (pair of) (,,s, bril.
etschte snelheid geven ; c. , the parting
spectacled [spelctak'ld] gebrild; bril...
guest, den vertrekkende het best, wen•
spectacular [spektakjuIP] tooneelmatig,
schen ; God ti you!, God zrgene »I;
op (tooneel)elfect berekend, vertooning
makend, grandioos; van vertoon hon. cv up the work, nat voorttnaken, er
wat sneer vaart actiter ze , ten.
dend.
spectacularity [spektakjulariti] fob. speeder-up [spida•rvp] aanporder.
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speedily [spidilij spoedig, snel, vlug. spent [spent] verl. t. en verl.deelw. v.
spend; als aj verbruikt, uitgeput, op
speedometer [spidornata] spoedmeter.
(m, with fatigue); a c, ball, een matte
eereprijs.
speedwell [spidwel]
speedy [spidi] spoedig, snel, viug,
kogel ; (N.-, fish, uitgepaaide visch;
herring, file haring.
vom tvarend.
ispell [spel] sb betoovering, tooverij; sperm [sp6m] sperma, zaad; walschot,
knit.
toovertormulier ; toovermacht, -kracht ;
be under a c.J, gebiologeerd zijn ; vt spermaceti[spi5masiti]spermaceti,walspellen ; voorspellen, beteekenen ; what schot; cv whale, cachalot.
does it cv?, hoe worth dat gespeld?, spermatic [spomatik] zaadhoudend,
zaadvoerend, zaad...; md vessels, zaadhoe spel je dat ?;
out, spellen ; uitspellen; rod over (door)spellen ; vi vaten.
sperm-whale [spipm-weil] cachalot,
spellen.
spermaceti-walvisch.
[spel] sb tijdje, poos; poosje,
rust(tijd) ; werktijd, beurt ; N and ( ■., spew [spja] vi uitspuwen, uitbraken ; vi
about, -om de beurt; at acv, in eens spuwen, brakes.
veenmos.
door, achtereen; at cods, bij tijden ; by sphagnum [sfagnam]
cis, ors de beurt ; bij tussclienpoozen ; sphenoid [slinoid] wigvormig (been).
Pt aflossen.
sphere Esfifaj sfeer2 ; bol, bal ; globe,
spell-binder [spel-bainda] Am biolohemelboi; Ohemel(gewelf); (werk)kring,
arbeidsveld, omvang,' gebied; cor of
geerend redenaar, politieke beroepsspreker.
influence, invloedssfeer.
spellbound [spelbaund] als betooverd, spheric [sferik]
al r — al] spherisch,
gebiologeerd, aan den grond genageld.
bolrond, bol...; N triangle, boldriespeller [spela] speller; spelboek.
hock; cv trigonometry, boldriehoeksspel(1)icans [spelikanz] Icnibbelspel.
meting.
spelling [spelirl] specling.
sphericity [sfirisiti] bolvormigheid.
spelling-bee [speliti-bi] wedstrijd in spheroid [stiroid] spherolde.
het spellen (ook
sphincter [sfit3kta] kringspier.
Ispelt [spelt] spelde ; gespeld (van spell). sphinx zie sphynx.
'spelt [spelt] 0 spelt.
sphragistics [sfracl3isti1cs] zegelkunde.
spelter [spelta] $ zink.
sphynx Estiriks] meerv. sphynges [snitspence[spens]dispens,provisielcatner.
d3iz] sphynx'2.
Spencer [spensa], spencer [spenda] sphinx-like [sfigks-laik] sphynxachtig.
spencer ; zie ook trysail.
spice Espaisisbspeceriblcruid,kruiderij;
spend [spend] vt uitgeven, besteden
a ry of..., een zweempje
een tikje...;
(aan on, over); cloorbrengen (v. tijd);
vt kruidee.
verbruiken, verteren, verkwisten • ry spice-nut [spais.nvt] pepernoot.
one's strength, zijn Icrachten uitputten; spicery [spaisiri] speceriyen);
vr cv oneself, .zich uitputten, afmatten ;
specerijlca specerijbewaarplaats ; pithe storm had spent itself
, was uitkanterie, bet pikante.
geraasd ; vi uitgeven, uitgaven doen ; spicily [spaisili] gekruid ; op pikante
( verteerd worden; cv and be spent
'nattier.
for a person, voor iemand zijn geld spiciness [spaisinis] gekruidheid; pien zijn krachten geven ; c, freely, kwisIcanterie.
tig zijn, van den hoogen boom of teren ; spick [spilt] in : c, and span (new),
zie oolc spent.
(spilc)splinternieuw;
spender [spenda] gelcibes!eder ; door- spicy [spaisi] Icruidig, gekruid, kruibrenger.
specerij ..; geurig, pikant ; kittig;
spending [spendiri] het uitgeven enz ;
Iceurig, net: c, ale, kruiderbier.
mds, uitgaven have the cv of, de be- spider [spaida] spin, spinnelcop; soort
schikking hebben over.
phaeton op hooge spichtige wielen; treeft
spending-money Espendit3-invnii zak- spider brusher [spaida•brvSa] F dui.'
geld ; speldegeld.
zendpoot (dienstmeisje).
spending-power [spendiikpaud] hoop- spider-inonkey[spaida.mvOi] stinger.
kracht.
aap.
spendthrift [spendprift] sb verlcwister, spiffing Espifitfj S magnifiek, „fijn".
doorbrenger ; aj verkwistend.
spifflicate [spitflikeit] S ruineeren, van
Spenserian [spensirian] van Spenser.
de sokken slaan, zijn vet geven.
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spindle-side [spindl-said] zie spindlehalf.
spike [spaik] sb aar ; spijI ; lange nagel ;
spindle-tree
[spindl-tri] papenhotit,
tand (v. kani); vt (dicht)spijkeren ; X
kardinaalsinuts.
vernagelen.
spindrift [spindrift] 0 revel van op.
aartje.
spikelet [spaiklit]
gewaaid schuitn.
spikenard [spailcnad] nardus, ook 0.
spine [spin] A witte doorn; doorn;
waterbies.
spike-rush [spailc-rvS]
ruggegraat;
rug.
spiky [spaiki] puntig, spijlvormig; cv
spinel[spinal] spinet: bleekroode robijn.
helmet, putithelm, Pickelhaube.
spite [spail] sb spil; staalc ; zwilde; vt spineless [spainlis] zonder ruggegraat;
fig slap.
spillen ; aansteken (met een zwileje).
spinescent [spainesant] doornachtig.
spill [spit] sb spit, spijI; fidibus.
[spit] vt storteii, vergieten (van spinet [spinit, spinet] p spinet
bloed), worsen (v. nielk, inlet), omgooien spink [spline] prov , boekvink.
(ook v. een rijtuig),afwerpen(e. rinter); spinner [spina] spinner; spinmachine;
spinorgaan ; SH spin(nekop); a (N., of
C te gronde richten, het levee benemen ;
long yarns, iemand die fang van stof
sb (stort)bui; vat, tuimeling; a N of
is, die eindeloos kan boomen,schrijver
milk, wat geniorste melt( ; give one
a cv , afwerpen (v. het paard); have a van lange verhalen.
re', van 't paard afgeworpen worden, spinneret [spinaret] spinorgaan (van
spinnen).
omvallen (met een rijtuig)
spiller [spits] storter, (bloed)vergieter; spinney [spini] boschje.
spinning-jenny [spinig-d3eni] spinsleepnet.
machine.
bulbspillikin [spilikin] spijltje ;
spinning-wheel[spinirkwillspinnewiel.
o belspel.
[spainositi] doornigheid,
spilt [spilt] verl. tijd en vert. deelw. v. I spinosity
steketiglieid, neteligheid.
spill; zie oolc use.
spinster [spinsta] jonge dochter, oude
spilth [spill,] spillage.
!spin [spin] vt spinnen; uitspinnent2, vrijster.
laten(doen) draaien; S later zakken (bij spinous [spainas], spiny [spaini]
doornig ; sielcelig, netelig, lasttg.
examen); of laten rotten (een kluwen) ;
a top, een tot opzetten ; c, a yarn, j spiracle [spairalc'1] luchtgat, adem.
S een verhaat doen, (zitteii) ,,boomen"; I halingsopening.
c, out, uitspinnen'2, tot in het oneindige spiraea [spairia] A spiraea.
rekken ; vi & va spinners; draaien (in spiral [spairal]ajspiraalvormig,schroetde rondte) ; S sjeezen (bij examen); cv vorniig, kronkelend ; r.,staircase, wenalong (on- one's bike), (voort)pedde- teltrap; sb spiraal.
len ; c%-, round, ronddraaien (ook bij spirant [spairant] schuringsgeluid (zooals f, v).
het datisen); my head seemed to
round, het begon me te draaien ; I spire [spaia] sb (gras)spriet, spier;
spiets (v. hers); spits, top (v. e. toren);
sent him ,dning, lb deed heni achterkronkeling; vizicli verheften,opschieten.
uit tollen (tuimelen); sb het spinnen of
(road) spired [spaiad] spits(toeloopend); van
draaien ; F (rij)toertje; do a
torenspitsen voorzien.
rijden (in wager of auto, op fiets enz.);
een toertje gaan waken. Spires [spaiaz] Spiers (in Duitschland),
go for a
spirillum
[spirilain] schroefbacterie.
"spin [spin] El S zie spinster.
spin'ach, spinage [spinid3] A spinazie. spirit [spirit] sb geesta (ook == spook);
geestkracht; moed, durf ; ziel, bezieling
spinal [spainal] ruggegraats...; c, column,ruggegraat: c, stripe, aalstreep. gevoel, zie, aard, genie; spiritus, sterIce
spindle [spind'l sb spil, as; spoel; spijl, drank • c,s, levensgeesten, bewustzijn;
spiritualien, geestrijice dranken. branpin; maat voor garen, leatoen : 15120
of wine, wijngeest; anidewijn ;
yards; vi spilvorniig uitloopen.
levenslust ; ardent r.,s, vurige
mat
spillespindle-half [spind'l-leaf] r
geesten;
geestrijice
dranken; the choice
ziide.
spindle-legged [spind'Idegd] met spil- c,s, de groote geesten; c.,s ran high
het
was
zeer geanimeerd
ball,
at
the
'
lebeenen.
op het hal ; be in (high) c,s, opgespindle-legs [spind'l-legz] spillebeenen.
ruimd zijn ; in the best of c•s, in de
spindle-shanked [spind'l Sat3let] spillebeste stemming ; in low cds, nee:beenig, met spillebeenen.

spigot [spigat] zwikje, deuvilc.
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slachtig ; put into c,s, op spiritus, op 3spit [spit] sb spit (met de spade); vt& vi
spitten.
sterlc water zetten ; the Holy Spirit,
de Heilige Geest ; in (the)
in den spitchcock [spitSkok] sb speelaal ; vt
kleinsitUden en braden (v. aal).
geest ; he did it in a c, of mischief,
uit baldadigheid ; he took it in a spit-curl [spit-lcf)1] spuuglok (op de
slapen).
wrong cv, hij rant het verkeerd op ;
objections made in a captious rv , spite [spait] sb boosaardigheid, wrok,
uit vitzucht ; enter into the cv of the wrevel; (in) c, of, ten spijt van, in
thing, de situatie snapped (en ook mee- weerwil van ; in cv of me (myself),
tegen inijn wil ; mijns ondanks; out of
doen); out of a ,, of contradiction,
uit lust om in de contramine to zijn, uit cv , nit wrok, uit boosaardigheid; have a
zucht tot tegenspraak ; with cv, met c, against (souls to) one, een wrok
jegens iemand koesteren; het niet op hem
(veel) animo •' vt aan wak keret' ; cv away
(off), wegfutselen, wegmolfelen, weg- begrepen hebben, lets tegen hem hebben ; vt ergeren, het land opjagen ; in 't
frommelen, doen verdwijnen; c, into,
vaarwater zitten, dwarsboomen;
wegtooveren in (naar); cv up,aanwalckeren, aatunoedigen, optnonteren.
spiteful [spaitful] nijdig, boosaardig ;
spirited [spiritid] geestrijk ; bezield, spijtig, hatelijk; afgunstig.
geanimeerd ; leveudig, vurig ; moedig, spitfire [spitfaia] iemand die opvliegt
pittig.
als buskruit, drifticop, kribbebijtster,
spirit-lamp [spirit-lamp] spirituslamp. kribbelcat.
spit-kid
[spit-kid] (2; spuwbalc, wispespiritless[spiritlis] geesteloos,levenloos,
door.
futloos, (10.
spirit-level [spirit-Leval] luchtbelwater- spittle [spit'l] speeksel, spuug, spog.
pas.
[per. spittoon [spitiln] kwispedoor.
spirit-rapper [spirit-raga] gecstenklop- splanchnology [splat3knolad3i] leer
spirit-rapping [spirit-rapit3] geesten- der ingewanden.
klopperij.
splash [splaS] vt bespatten, bemodderen ; vi spatter, plassen, lcletsen, klatespirit-stove [spirit-stouv] theelichtje.
spiritual [spiritjual] geestelijk, geestes
ren, plonzen, ploeteren, plotnpen (in 't
spiritualism [spiritjualiz'in] geestelijk- water); sb gelclater, geplas, (ge)plons,
-id, spiritualistisch karalcter; spirituaplomp ; lclets, kwak (verf enz.); plelc
ne (tegenover materialisme); spiri(op de huid v e. dier); Frijtoer; ritje;
,me.
S poudre de riz, NI bedalc ; make a
spiritualist [spiritjualist] spiritualist ; F opzien baren ; swiet slaan, geuren.
spiritist.
splash-board [splaS-b9d] slijkbord.
spirituality[spiritjualiti] geestelijkheid, splasher [splata] spatbord, -plant.
onstoffelijklieid onlichamelijkheid.
splashing [splaSit3] plassend ; F opzien.
spiritualize [spiritjualaiz] vergeestebarend, eclatant ; geurnialcerig, zwierig.
lijken ; beziLlen ; in geestelijken zin ver- splashy [splaSi] slijkerig, beslikt ; zie
kiaren.
ook splashing
spirituous [spiritjuss] geestrijk, alcoho- splatter [splata] vi plassen, lclateren ;
Tisch ; ry liquors, sterke dranIc(en).
vt sputteren ; koeteren.
spirt [spat] zie spurt.
splatter-dash [splata-daS] lawaai, haspiry [spairi] spi ra alvormig,Icron k e le n
baa I, spek ta kel ; r,es, slohkousen.
spissated [spiseitid] verdikt (van sap- splay [splei]vt schuinen ; boeglain rijden
pen).
(een paard); sb afschuining (v. verister);
ispit [spit] sb spit, braadspit ; landtong ; aj wijd uitstaanci.
vt aan het spit steken ; doorsteken, aan i splay-foot(ed) [splei-fut(id)] met platte
den degen rijgen.
wijd uitstawide voeten.
"spit [spit] vi spuwen, spugen; blazen splay-mouthed [splei-matiod] met
(v de kat); c, on (upon), spuwen op` ; scheeven mond.
cv in (upon) one's hands, in zijn spleen [splin] milt, miltzucht ; spleen,
handen spuwen ; cv out, nitspu wen, I lancierigestemming,getnelijkheid,zwaar-spugen; c, it out!, F biecht naar eel's j moedigheid.
op!; sb spun;;, spog, speeksel ; he is spleenful [splinful], spleeny [splini]
the (dead, living, very) r, of his landziekig, zo aarmoedig.
father, het sprekend even beeld van splendacious [splendeiSas] S zie splenzijn
i did.
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splendent [splenaant] blinkend, glin. zullen we een splitjenemen?'; 6a-ticket,
sterend.
stembiljet met sneer dais een naatn;
splendid [splendid] prachtig,luisterrijk, vote, stemming waarbij men zijn stem
schitterend.

op candidates' van beide partijen uitzie brengt.
:'split [split] sb spleet, scheur(ing), splitsplendour
[splenda]
(schitterende)
sing (v. partijen), breuk, afsclieiding,
pracht, (ulster, praal.
afgescheiden partij ; $ klip-, stokvisch;
splenetic [splinetik. splenitik] aj het F splitje (= glas met half fleschje sodaspleen hebbend, miltzuclitig, gemelijk, 1 water en cognac of whiskey) & half
verdrietig; sb [splenitik] miltlijder,
fleschje Apollinaris enz.; S verklikker;
hypochonder.
cvs, spliterwten ; do the Nds, (v. acrosplenic [splenik] van de milt, milt...; baten gezegd) den „grand ecart"maken
cv fever, miltvuur.
(met de beenen wilduit horizontaal op
splice [splais] vt splitsen (twee einden den grond); (at) full cv, Am in voile
touw samenvlechten); F trouwen ; ced vaart.
the main-brace, Oeen oorlain pakkeii splosh [sploS] S
duiten.
((geven); sb splitsi
ng (v. touw); S splotch [splot5] sb plek, smet, klad,
trouweratie ;• vrouw.
Hodder ; vt voIsmeren, bekIadden.
splint [splint] sb spallc, splinter ; splint ; splurge [spli5d3] S sb spektakel, senvt spalken.
satie; vi spats maken.
splint-bone [splint-boon] kuitbeen.
splurgy [splispd3i] geurmalcerig.
splinter [splints] vt versplinteren ; vi splutter [splvta] vi sputteren, spatten
splinteren ; sb splinter. (v. e. pen) ; rammelen (haastig en onsplinter-bar [splinta-ba.] zwengelhout. verstaanbaar spreken); sb gesputter; a
splinter-proof [splinta-pruf] aj bom-, big ce.., in a little pot, F eels storm in
scherfvrij; sb
scherfvrije schuileeii glas water.
plaats.
spode [spoud] beenzwart.
splintery [splintari]
splin- spoffish Espotiaspoffy [spofi] S druk,
ter...
i druktemakerig.
lsplit [split]vtsplijten, splitten, spouwen, spoil [spoil] vi bedervens ; he is ceding
klieven, verdeelen (ook cv up); splitfor a fight, de handen jeuken hem oin
sent; cv a bottle, een flesch samen eels robbertje te vechten, hij hunkert er
drinken ; N., the difference, het ver- naar om er bp los te gaan ; 1 was ceding
schil deelen ; cv hairs, haarklooven ;
for this news, ilc hunkerde al naar dat
c, one's sides, zich lawn lachen ; cv nieuws; vt (at)stelen,(weg)rooven,(uit)one's vote, op candidate ► ' van beide plunderen; ontrooven (iemand lets ced
partijen stemmen •' vi splijten; barsten,
one of something); bederveno; N., the
springen ; zich splitsen (ook v. partijen) ;
Egyptians, zijn schaapjes scheren ;

splendiferous
splendid.

F ook =

cv

[splendifaras]

S

one's vote; as hard as he that would be ceding the ship for

could C..), zoo hard hij (loopen) kon ; a hap'orth of tar, zoodoende zou de
cv about it, P den boel verklikken, zuinigheid de wijsheid bedriegen; cv
verraden; No on a rock, op een klip
the show, de bot vergallen,roet in het
stranden 2 ; cv upon one,S klikken van, eten gooien; cv sport (the fun), de
verlclappen; vr in: cv oneself,splijten, pret bederven ; you have ceded me
barsten•
for..., gij hebt getnaakt dat niet
2 split [split] onv. verl. t. & verl.deelw.
nicer apprecieeren ban ; sb oorlogsbuit,
v. split; als aj gespleten, gesplitst ; (op
buits (gewoonlijk cvs); (roof.
een rots) verpletterd, uiteengeslagen (v. spoiler [spoila] bederver;roover,plunschip); cv cod, klip-, stokvisch; N., inderaar.
finitive, gescheiden infinitief met het spoil-five [spoil-faiv] gezelschapskaartbijwoord tusschen to en het werkwoord, spel waarbij 3 van de 5 mogelijlce slazooals in to partly correspond i. p. v. gets gemaakt moeten worden.
to correspond partly; N. peas(e),split- spoil-sport [spoil-spQt] spelbederver.
erwten ; a re/soda, een flesch sodawater spoil-trade [spoil-treid] kladder, marktom met zijn tweeen op te drinken (als bederver ; ook : spelbederver.
aanlengsel van two brandies of two 5 spoke [spouk]sb spaak, sport; put in
whiskeys); ook: half fleschje Apollinaris
one's red, ( ook een duit in het zakje
enz.; will you join in a ce., soda?,
doen; put a min one's wheel, iemand

spoke
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een spaak in het wiel steken ; vt van spoof [spill] S sb seibel, bedrog, verspaken voorzien; een spaak steken in. ' lakkerij; play
S de kluit vernichelen; vi verneurien, verlakken.
, spoke [spoil's] verl. tijd van speak.
spoken [spouk'n] verl. deelw. v. speak. spook [spilk] sb spook ; vi spoken.
spokeshave [spook-Seiv] schaaftnes.
spookist [spilicist] geestenziener.
spokesman [spoulssinan] woordvoer- spooky [spilisi] spookachtig ; spook...
der.
spool [spill] sb spoel, klos; vt spoelen
spoliate [spouli-eit] vt berooven, uit- garen op klossen winden.
plunderen, rooven; vi rooven, plunderen. spoom [spurn]
lenzen.
spoliation [spouti-eiSan] berooving, spoon [spun] sb lepel(tje), lepelvormige
plundering, afpersing, knevelarij.
1 golfstok ; F sul, kruk, ezel ; S verliefde
spoliator [spouli-eita] roover, plunde- gels; be (dead)
on, S verlsikkerd
[raar. zijn op, doodelijk zijil van...; it is a
spondee [spondi] spondxus: -

spondyl [spondii] wervel.
case of ob.'s with them, F ze zijn
sponge [spond3] sb spons 3 ; gebakdeeg verliefd op melsaar; wooden
(voor Moscovisch); X (kanon)wisscher:

fig- klaplooper, tafelschuimer; have a

laatste der geslaagde voor 't wiskundig

tripos-examen to Cambridge; be past
down. zich afsponsen ; draw the the,,,, geen kind meer zijn ; vi net een
c, over it, de spons er over halen...; lepel eten; erg verliefd zijn, den verchuck (throw) up the m.), zich gewon- liefde spelen, vrijeii.
nen geven; vt(af)sponsen (oolcm., down, spoonbill [sputibil] ge lepelaar.
over), weg-, uit-, afwisschen; fig de spoondrift [splandrift] zie spin-drift.
spoils halen over; X wisschen ; op-, spooner [spiinal vrijer; mss ook : vrijinzuigen (oolc: cv up); coy up, opnemen
elide paartjes.
cv

,

met de spons; vi sponsen, wisschen; spoonerisin[spilnariz'in]contrepetterie:
vocht opzuigen ; fig Iclaploopen ; rijzen woordverdraaing als in : verkante keen
(van deeg); zuigen; c, on one, !clap- i. p. v. verkeerde kant.
loopen bij iemand, op iemands zak spoon-feed [spun-fid] net den lepel
loopen; c ■-, on one for..., bij iemand
voeren of ingeven 2.
(lcomen) bedelen of schooien oin...
spoonful [spiinful] lepelvol, lepel.
sponge-cake[spnnd3-1ceik]Moscoviscli spoonily [spfinili] mai verliefd.
gebals.
spoonmeat [spfininit] lepelkost.
sponger [spond3a] klaplooper, tafel- spoonwort [spunwiit] A lepelblad.
schuiiner.
spoony [spilni] !nal verliefd, vericilsspongious [spDnd3os] sponsachtig,.
kerd (op on).
sponging-house [spDnd3il3-liaus]
Sporades [sporadiz] the c. , de Spoc;..f...7,.
gijzelaarshuis.
raden (eilanclengroep).
spongy [splund3i] sponsachtig.
sporadic [sporadik] sporadisch, flier en
sponsion [sponSan] borgtocht ; gelofte. daar vooricomend, verspreid.
sponsor [sponsa] doopvader, peetoom; spore [sna] l spoor.
doopmoeder; borg, 5'; peettante; my cis, sporran [sporan] tasch van de Hoog111110 peten; his political
zijn
ladders.
politieke doopvaders; stand
borg sport [spilt] sb spel, uitspanning, ver(peet) zijn, borg blijven.
maals; speling (der natuur); speelbal;
sponsorship [sponsaSip] peetschap.
sclierts; sport (vooral jagen, visschen,
spontaneity[spontani-iti]spontaneiteit,
paardrijden enz.); he's a
F een
o:igedwongenheid.
bovenste beste, een patente kerel ; old
spontaneous [sponteinias] spontaan,
F ouwe jongen !; in (-4,, voor de
van zeif opkomend, ongedwongen; in j aardiglieid, uit aardigheid; make
't wild groeiend, natuurlijk, natuur...;
of, belachelijk maicen; voor den gels
c% combustion, zelfverbranding ; cw 'louden, den gek aanstelcen, geklsen met;
generation, spontane generatie : self- show cv, zich niet onbetuigd laten ; vi
voortbrenging;
ignition, zelfont- I aan sport (zooats jagen, visschen enz.)
branding. doer; zich ontspannen, zich vermaken
spontaneously [sponteiniaslil spoil- I of veritistigen, spelen, schertsen, gelstam', ongedwongen, uit eigen aandrift I scheren; c, with one's life, net zijn
(beweging), uit zich zeif, van zeif.
y !even spelen ; vt ten loon spreiden (stetspontaneousness [spoliteinDsnis] zie lee), vertoonen; crop na 'louden, zich
Spontaneity.
uitdosseu izi (met); S genren met ;
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(v stu- bout ; N., dog, „broeder" in den pot ;
one's door (oak, timber),
mdfever, vtektyphus.
denten) S niet thuis geven
sportful [spieful] speetscli, dartel, Inch- spotty [spoti] gevlekt, gespilckeld.
tig; aan sport doend.
spousal[spatizal]hu.welijks...,bruilofts..;
braids...
telend, 0 spelemeiend; jacht..., sport...; spousals [spauzalz] huwelijk, bruiloft.
F leuk, P lollig; acv character, een ®spouse [spauz] echtgenoot(e).
sportsman ; a c ■-, man, een would-be spout [spaut] vi spuiten, spatten ; F
sportsman, maguignon ; als sb: jacht, declameeren; blood c,ed from the
wound, g,utste uit de wond ; vt (nit).
sport.
sportingly Esp2tigliNhalf)gekscherend, spuiten, opspuiten 5, F declameeren; S
in den lommerd zetten; sb spuit, pijp,
your de aardigheid ; spelenderwijs,
tuit, (dalc)goot ; watersprong; waterschalksch; zooals het den sportsman
straal (v. den walvisch); straal (v. bloed);
betaamt.
Q schietlift (in den lommerd); up the
sportive [sp9tiv] zie sportful.
sportiveness [spgtivnis] speetschheid S in den lommerd, achter de schuine deur.
enz.
spouter [spauta] F (botnbastisch) declasports coat [spots lout] soort lcielvor- stator; volksredenaar in het Hyde Park,
walvisch.
mige damestnantel.
sportsgirl [spgtsgrA] meisje dat aan spouting-club [spautirkiclvb] debatingclub.
sport doet.
sportsman [sp2ts ► an] liefhebber van sprag [sprag] prov sb tak ; blolc ; vt
vastzetten (met een blolcje); c' a wheel,
de jacht, visscherij, paarden enz.
sportsmanlike [spcotstuanlailc] zooals een spaak in 't wiel stekent2.
een sportsman past, wat een sportsman sprain [sprein] vt verrekken, verstuiken
(den pots enz ); sb verrelcicing, verstuieigen is, van den sportsman.
sportswoman [spQtswuman] aan sport king.
sprang [spray] verl. tijd van spring.
doende dame.
sb sprot, schardijn;
sporty [spoti] van een (den) sportsman; sprat [sprat]
my cv , P suoesje, hart(e)lap; throw a cv
zie ook sportsmanlike.
spoortje.
to catch a whale, een spiering nitsporule [sporjul]
spot [spot] sb vlek 2, spat, spet, plek; gooien om een Icabeljanw te vangen;
Jack Sprat, F peuter, ukkie; Jack.
moederviek ; druppel ; moesje, bolletje
(op das enz.); acquit (biljart);
loco ; Sprat would teach his grandam,
$ goederen voor loco-levering ; F het ei wil wijzer zijn als de hen; vi
sprot visschen.
gevlekte panther ; knock r..is out of...,
de loef afsteken, het glansrijk winnen sprawl [sprOl] vi nonchalant,lomp gaan
van...; in r.is, liter en daar, op enkele liggen ; verspreid liggen (v. huizen enz.),
plaatsen ; on the v , ter plaatse, op de zich onregelmatig verspreiden; wijd
plaats (self wonend); op staanden voet ; uit elkaar schrijven ; spartelen ; X zich
be on the cv, F goed op de hoogte zijn onregelinatig outplooien ; vt onregelmatig bedekken (met with); sb non(van zijn vak); goed „bij" zijn, tang
chalaiite houding; spartelende beweging.
niet mis zijn ; iii goede conditie zijn;
he was killed on the cv, ook: hij spray [sprei] sb talcje, rijsje ; bouquetje;
a cv of diamonds, een diamanten
bleef op de plaats dood ; vt plekken,
bevlekken, bezoedelen, een sinet werpen aigrette.
op ; met moesjes spikkelen ; acquit ge- ''spray [sprei] sb bruiswater ; stofregen ;
sproeier, vaporisateur ; vt besproeien,
vett; S (lets) merken, (lets) snappen,
be-, verstuiven.
(iemand) „schieten"; S beloeren, beginrep ; S verklikken ; Ana sjappen (van spread [spred] •vt (nit)spreiden, uit-,
verspreiden, verbreiden, uitstrooien ;
boomen); cv the winners, F de winnende kaarten er van te voren weten
spanne ► (een zeil); uitslaan (de vleugels, een waaier) ; oniplooien (de
nit te pikken ; vi plelcken ; F druppele ►
(v. rege ► ). I yin); smeren (van brood); co , bread,
spot-cash [spot-kan f contante be- I boterhammen smeren; cv the table,
taling- . de thee Haar zetten, opdisschen; cv
spotless [spotlis] stnetteloos, onbevlekt, , its tail, pronken (van pau•); cv it
about (abrohd) that..., itet gerucht
viekkeloos
uitstrooie ► t dat..,; v out, ttitspreid ►
spotted [spotidl gevlekt, gespikkeld,

sporting [sp2tiq] als aj: spelend, dar-
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cv the payment over 5 years, over gen op; (go at one's throat, iemand
5 jaren verdeelen; cv ...with jam, naar de keel vliegen; c, away, weg.
...smeren met jam ; a meadow c, with springen ; c, back, terugspringen; cv
daisies, met madeliefjes overdekt of down, naar beneden springen; cv from,
bezaaid ; a table cv with dainties, ontspringen tilt, voortkomen uit, voortmet allerlei lekkers beladen ; vi zich uit-, spruiten nit, afstamtnen van; where did
verspreiden, zich uitstrekken ; cv out, you cv from ?, waar corn jij zoo opeens
zich verbreeden (v. rivier enz.); X de- vandaan ?;,../ into life, plotseling leveed
ployeeren ; a miing tree, een breedge- worden ; opduiken ; cv on one's feet
takte boom ; vr cv oneself (itself), (legs), opspringen; zie oolc: c, upon;
zicli verspreiden ; cv oneself on a c, to,dichtspringen, dichtslaan (v. deur);
speech, S de moeite nemen om een c, to one's assistance, iemand bijspeech of te stelcen; cv oneself over
springen; c, up, oplcomen, opduilcen,
details 13c, S gettrend uitpalcken over opschieten, verrijzen, ontstaan, zicli verallerlei kleinigheden; sb verbreiding,
heffen (v. bries enz.); c, upon one,

verspreiding ; uitgestrektheid; omvang ;
toespringen op, aanvliegen op; vi doen
spanning (van boog of gewelf), vlucht
(op)springen ; opstooten, opjagen (van
(van vogel); oolc: sprei, beddesprei &
wild); laten springen (een paard & iniju
tafellcleed; S boter; S fuif, maal; with
enz.); springen over ; cv demands&,
a great c ■dof shoulder, breedgeschott- plotseling met allerlei eischen aankoinen,
derd ; we had no end of acv, S een
plotseling nieuwe eischen stellen ; rod a
lcolossale fuif, er werd kolossaal „uitgeeen lelc krijgen; c, a mine,
leak,
haald".
een ntijn laten springen ; c, a new the[spredeifan]
S feestelijk ory, plotseling met een nieuwe theorie
spreadation
onthaal, diner enz., waarbij „uitgehaald"
voor den dag Icomen; c, surprises
wordt.
(up)on one, met verrassingen op het
spread-eagle [spred-ig'1] sb
arend
lijf vallen ; sb sprong 2 ; lente; bron;
net uitgespreide vleugels; als of: fig
bron(wel), oorsprong; veerkracht, elaschauvinistisch ; vt uitspreiden ; aan haltticiteit; elastiek(je); veer (van horloge
den en voeten vastbinden.
enz.), drijfveer 2 ; have its cv in, zijn
spread-eagleism [spred-igliz'm] Am oorsprong, hebben in ; his muscles
chauvinisme.
have no cv in them, hebben Been
spreader [spreda] verspreider, verbreiveerkracht ; take aced, een sprong doen;
der ; uitstrooier 2 ; sproeier, broes (van
a tiger on the cv, op het punt van
gieter).
springen staand.
spree [spri] sb F fuif, pretje, lolletje; be springal(d) [sprinal(d)]
sprinon a (on the)rv,F aan den rol, aan den gel.
boemel zijn; go on the cv, F aan den spring-back [sprig-bale] springrug :
rot gaan; v(t) in: c, it, aan den hoevalsche rug aan een bock om de bladen
mel zijn.
plat te doen liggen.
sprig [sprig] takje, twijgje, rijsje; stift spring-bed [sprig-bed] springmatras.
(spijicertje); a c, of diamonds, een springbok [sprirlbolc]
diamanten aigrette ; a c, of (the) no- springbuck LspritAbvic] IZA antilope.
bility. een adellijke spruit, een heertje spring-cart [sprig-kat] wagen op
van adel.
veered.
sprigged [sprigd] met takjes
spring-chicken [sprig-tfilc'n]
spriggy [sprigi] vol takjes.
ken.
( spright [sprint] zie sprite.
spring-divider [sprit)-divaido] veer.
sprightly [spraitli] levendig, k wielc, passer.
op ;ewekt, vroolijk. •
springe [sprind3] sb(spring)strik (voor
sprig-muslin [sprig-mvzlin] net takjes
Hein wild); lus ; valstrik ; vt strikken
gehloeinde mousseline.
(klein wild).
spring [sprig] vi springen (oolc =-= sink- springer [sprite] springer; opstooter
gaan), op-, ontspringen, ult., voortsprul(jachtliond); springbok ; dolfijn ; the
ten (nit from), opkomen (v. ,Yewassen),
Springers, X het 62 , te reg. infanterie.
opschieten (oolc : cv up), verrijzen (ge- , spring-gun [sprit)-gvn] van zelf afgaand
woonlijk c, tip); B opgaan (v.dezon); geweet verbolidett inet een voetangel
werken (v. bout); barsten, kapot gaan; spring-halt [sprig-holt] lcanespat ; haveered' j c, at y springen near; toesprin. tietred (v. paard),
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spring-head [sprig-lied] bronwel 2, spunk [spyrik] (zwam, tonder; F fut ;
(spring)bron, oorsprong.
P lef, cooed.
springiness [spriginis] veerkracht, etas- spunkless [spvgklis] F futloos ; zonder
ticiteit; bronrijklieid.
durf.
spring-like [sprig-laik] voorjaarsachtig, spunky [spDgki] F fut, lef hebbend,
tente...
braille.
spring-tide [sprig taid] springvloed ; spur [spi5] sb spoor (v. ruiter, haan,
0 Iente(tijd).
bloemblad); klimspoor ; spoorslag 2, prikspring-time [sprig: taim] lente.
kel • uitlooper, zijtak van een gebergte;
spring-water [sprig-woia] bron-, wet- hoofdwortel (v. boom); win one's r,s,
water. zijn sporen verdienen 2 ; on the md (of
spring-wheat [sprig-wit] zomertarwe. the moment), op het oogenblik (zelf),
springy [sprigi] veerkrachtig, elastisch ;
op staanden voet, dadelijk ; ex tempore;
bronrijk.
vt sporen, de sporen geven (een paard),
sprinkle [spritilel] vt (be)sprenkelen,
aansporen (ook: c, on); van sporen
bestrooieu (met zand enz.); sprengen
voorzien; c, one on, iemand tot spoed
(met zout); uitstrooien (over over); vi
aanzetten; vi in: c, forward (on),
sprenkelen : stofregenen ; sbsprenkeling;
(spoorslags) voortjagen, ook : c, it.
stofregen; sprengkwast.
spurgall [spfigol] vt met de sporen
sprinkling [sprit3k lig] (be)sprenkeling ;
wondslaan ; sb spoorwond.
spikkeling ; a pretty large cv of.,., spurge [spi5d3] 0 springkruid, wolfseen aardig aantal...
melk.
sprint [sprint] sb sprint (korte afstands- spurge-laurel [spipdz-Ifiral] 0 peperwedloop)•, vi sprinten, spurten.
boompje.
sprinter [sprints] deelnemer aan een Spurgeonite [spbdzanait] aanhanger
sprintwedloop.
van Spurgeon.
sprit [sprit] 0 (boeg)spriet.
spurious [spjfirias] onecht, vervalscht,
sprite [sprait] geest ; fee, kabouter.
nagemaalct, valsch.
spritsail [spritseil] 0 sprietzeil.
spurn [spurn] vt met verachting afwij.
sprocket [sprokit] 5Z4 tand (v. tandrad). zen, wegsclioppen, verachten, verstnasprout [spraut] vi spruiten, uitspruiten,
den; vi in: ,.., at, met verachting afultloopen, opschieten (ook : c, up); vt
wijzen ; sb verachting, versmading.
doen uitspruiten of opschieten; he has tspur-royal DO roial] count (van) uit
c..,ed a moustache, hij heeft een sprie- den tijd van Jacobus I.
tig snorretje gefokt ; sb uitspruitsel, spurry [spbri] ggt, spurrie.
spruitje, spriet ; ,,s, spruitkool, spruitjes. spurt [spirt] vi spurten, met inspanning
jSpruce [sprils] Pruisen.
van alle krachten loopen, werken enz.;
ispruce [sprits] sb denneboom.
alle krachten bijzetten; spurten; spatten
"-spruce [sprits] aj net gekleed, knap,
(v. e. pen); vtspuiten,spritsen; sb gulp,
zwierig, opgedirkt, opgeschikt '. vt net
plotselinge, krachtige straal ; uitbarsting,
aankleeden, adoniseeren, opdirken, op.
vlaag; sp spurt ; put on a cv, spurten,
schikken (ook: c, up); vr : c, oneself, alle krachten bijzetten.
zich opdirken, zich mooi tnaken.
spurt-grass [spit-gras] 5% zeebies.
spruce-beer [sprils•bia] jopenbier.
spur-wort [sph-w6t] 0 blauw walstroo.
spruceness [spriisnis] netheid enz.
sputter [sputa] vi spuwen onder 't spresprue [spril] (Indische) spruw.
ken, sputtereu, pruttelen, knetteren ;
sprung [sprvt3] verl. deelw. v. Spring;
rammelen (in een taal), rabbelen ; c, at,
als aj: oolc ', vroolijk" (= tipsy).
sputteren tegen ; vt rabbelen, brabbelen,
spry [sprai] Am vlug, wakker, monter. uitramtnelen; sb gesputter; gerabbel:
spud [sped] sb wiedijzer ; klomp (deeg
gekibbel.
enz.); F prophandje; propje (mensch); sputum [spjfitatn]meerv.sputa [spjfita]
P pieper: aardappel; vt uitsteken (van
sputum; spuug, speeksel.
onkruid).
spy [spai] sb bespieder, spion ; be a
spue zie spew.
cv on, bespionneeren; vt in het oog
spume [spjilm] sb schuim; vischuitnen.
krijgen, ontdekken, bemericen ; bespiespumous [spjilmas], spumy [spjfinti]
den, verspieden, afloeren ; c, out, uitschuimend, schuim...
vorschen, uitvisschen; bespionneeren ;
spun [span] verl. t. en v. deelw. v, spin.
vi spionneeren; zitten gluren ; coy at,
( spunge zie sponge.
bespionneeren, begluren; c, into se-
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steken ; achter geheimen zien te komen;
(% (up)on, bespionneeren, begluren, nagaan (iemands gangen).
spy-glass [spai-glas] (handverre)kijicer.

spy-hole [spai-houl] kijkgat : judas.

spying Espai-irn het bespieden enz.;
spionnage, bespionneering.

spy-mirror [spai-mira] spion(netje).
spy-rash [spai-raS] 1 spionnenvrees,
-koorts

squab [skwobj aj kwabbig, pattepoefachtig, dik (en vet); kaal (v. jonge vogels); sb jonge duif; F pattepoef, dikzak ; gevuld lcussen ; pouf, ottomane.
squabble [skwob'l] vi kibbelen, krakeelen ; vt to pastei gooien (bij letterzetters); sb gekibbel, geharrewar, krakeel,
ruzie.
squabby Eslcwobil icort en dik, pattepoefachtif.., .
rolreiger.
squacco [sicwalcou]

squad [skvvocl] X escouade, rot; troep;

!dick ; F eskader ; awkward (N-, onafgerichte recruten.
[slcvvodran] X escadrou;
smaldeel, eskader.
haai.
isqualid [slcweilid] sb
[skwolid] aj smerig, morsig,
42 squalid
veil, goor.
squalidity [skwoliditi] smerigheid enz.
squall [slcw61] sb gil, schreeuw; windvfaag, bui ; look out for cvs , op zijn
hoede zijn ; zich in acht semen (ook als
dreigement); vi & vt gillen, schreeuwen.
squaller [slcwola] schreenwer.
squally [skwoli] buiig. •
squalor [sic %void, sk wei la] vui 1'2,v ui lheid.
squamose [skwamous] squamous

squadron

[slcweimas] schubbig, geschubd.

squander Eskwondall verkwisten, opmaken, doorbrengen; verspillen.

square [sic wea] sb vierkant, kwadraat;
square, plein ; ruit (op dam- of schaakbord
enz.); vierkant blok huizen ; kwadraatge01; X carre; F quadrille; winkelhaak; a
r, of carpet, een afgepast (vloer)kleed,
een karpet ; hollow v , X carre; form
into co,, X zich in carre opstellen;
act on (by) the co), eerlijk handelen
(ziin); be on the co, with one, gelijk
staan met ieniand, iemand gees cent

schuldig zijn ; I'll be on the ro, with
you, P ik zal met je afrekenen ; on the
and off, op eerlijke en niet eerlijke
nianier; out of co), niet hatasch; it
breaks no
het is niet erg, het
maid niets nit ; see how the
go,
Hiken hoe het spel (bij schaken of

cv

squash-hat
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crets &, in geheimen enz. zijn netts

danunen) verloopt;

aj

vierkante recht,

(hoekig); eerlijk, niets nicer
quitte ; a r, bodice, vierkant Mtgesneden; r, dance, quadrille; eight
inches r. , in het vierkant; the cv man
in the (.0 hole, de recite man op de
rechte plaats ; a cv meal, een flinlc

numbers, kwadraatgetallen;
party, viermans partij ; cv piano,
tafelpiano; acv refusal, een botte weigering ; co, root, vierkantswortel (v. een
getal); ro, to, rechthoekig op; be (.0
with one, iemand niets nicer schuldig
zijn, met hem afgerekend hebben; get
things ced, den boel wat opruimen; get
cv with one's creditors, afrelcenen of
maal ; co,
a cv

tot een vergelijk komen met zijn schuldeischers; ad vierlcant; eerlijk; vt vierkant maicen ; in het lcwadraat verheffen;
X in carre opstellen ; vierlcant brasses ; katithouweu, kanten ; $ vereffenen;
S oinicoopen, weten te witmen; co , accounts with, afrelcenen met t2 ; co, the
circle, de kwadratuur van den cirkel
zoeken, het onmogelijke willen probeeren; cv one's practice with one's
principles, in overeenstemming brengen met; he had been c.0d to hold

his tongue, hij was bewerkt (oinge-

lcocht) om zijn mond te houden; vr in:
c%) oneself, zich in postuur zetten (for
action, for boxing &); vi & va overeenstemmen, kloppen (met ivith); zich
in postuur zetten (oolc: co. tip).
square-built [skwea-bilt] vierkant,
breed (gebouwd).

square-dealing

[slcwEa-dilitt] eerlijke
handel, eerlijk doen, eerlijkheid.
square.rigged [skwea.rigd] 0 met razeilen.
squaresail [sicweo-seil] 0 razed.
square-toed [skwEa-toad] met vier!canter' neus (v. schoen); ouderwetscli
bekrompen.

square-toes [sic wed-tonz] onwerwetsche
paai, pedatite Klaas.

squarrose squarrous

[skwarous,

skwaras]
rappig.
squarson [slo.vasan] J squire tegelijlc
parse' der gemeente.
squash [skwon vt knenzen, tot times
inaken; plat duwen, verpletterent 2 ; den
mond snoeren ; jur vernietigen; vi moezen ; c, into the room, zich plat
drukken oni in de later te komen; sb
klets; 'mak; pulp, inoes; S soiree, partij
(o'aar net zich verdringt) ; kwast
inonacie).

squash-hat [s!: w oS hat] deukhoed,

squat
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squat [skwot] vi hurken, op tie hurken gununizwabber ; vi zwabberen (met deli
gaan zitten; cv down, F gaan zitten ; gummizwabber).
vt doe'' iturken; aj hurkend, (Yelturkt ; squill [skwil]
zeeajuiu.
propperig, kort en dik; sb het 'hurken; squint [skwint] vi scheel zijn of zieu,
propje (inensch). i loenschen ; cv at, F ook : lcijketi naar,
squatter [skwota] neerhuricer ; Austr een blik werpen op ; cv towards, overeerste nederzetter op onontgonnen land; i hellen, rieken Haar; vischeelkijken Haar;
(vee)foklcer ; !colonist. j cv the eyes, met de oogen knippen;
squaw [slcwo] vrouw (bij de Indianen). sb schele blik, loess; F schuin oogje;
squawk [slcwok] vi,lcrijschen, schreeu- J blik ; have acv at it, F er een blik
wen; sb gil, schreeuw, gekrijsch.
in (op) werpen; have a fearful
squeak [skwilc] vi piepeno, knarsen ; S verschrikkelijk loenschen; have a cv
kliklcen ; sb (ge)piep, gilletje ; more (v
towards radicalism, een beetje overthan wool, veel geschreeul.v en weinig hellen naar het radicalisme; aj Scheelwol ; it was a narrow,,,, het was net oogigt!.
op het kantje ; have a narrow (-%., (for squinter [sicwinta] scheeloog, loenseher.
it), nog net den dans ontspringen.
squint-eyed [slcwint-aid]scheel, loensch.
squeaker [skwilca] Pieper; F pieplcui• squire [skyvaia] sb schildknaap; landken ; jonge dud ; keutje : varkentje.
edelman ; landjonker ; cv of dames,
squeaky [skwiki] pieperig, piep...
vrouwenridder ; vt als schildknaap diesqueal [sicwil] vi knarsen, piepena, gil- nen, begeleiden ; chaperonneeren; den
len, ja nk en, jengelen ; S Iclikken; vt (nit).
squire-titel gevenonet squire aanspreken.
gillen; sb (ge)piep, gil.
squirearchy [slcwairarlci] de landjonsquealer [skwila] Pieper ; F jonge duif; lcersstand.
S verklikker.
squireen [skwairin] kleine grondbesqueamish [skwitniS] (licht) inisselijk; zitter, boerenheer, heerenboer.
overdreven k esk euri g,angstva 1 lig nauw- squirehood [skaiallud] rang van
gezet, scrupuleus.
squire, landjonlcerschap.
squeegee [skwici3i, skwicl3i] zie squil- squirk [skvviiiciviP spuiten ; F (schater)gee.
!adieu ; sb spuit ; c■is of laughter,
squeeze [simiz] vt drukken, drulc uit- opklinkende schaterlachjes.
oefenen op; persen, of-, uitpersen, (uit)- squirm [skwLin] vi zich lcronkelen (als
knijpent2, uitdrulcicen (ook :cv out); (lekeen worm), zich in allerlei bochten wrinher) pakken, omhelzeli ; du wen (in into);
gen, wriemelen; wriggelen; kruipen (voor
cv money out of..., geld afpersen ; cv
to) ; zitten draaieu, liggen lcrimpen (van
one's way through..., zich een wen pijn) ; sb
lcrotikel.
banen of heendringen door ; cv up, squirrel [slcwiral] eekhoorntje.
samenpersei; ; vidrukken, duwen; lcetsen squirt [skwiA] vi spuiten; vt (nit)spui(v. drukinkt); sb (liand)drulc; (was)afdrulc; i ten ; spritsen ; sb spuit(je); straal.
F pakkerd; fia druk ; afpersing, chat'. squish [sIcwiS] S sb mannelade;
Mai (voor ambtenaren); it was
plassen.
a (tight) co), 't was een heel gedrang ; squish-squash [skwif.slcwoS] ad plishet spande, het was een harde dobber,
(je)-plas(je) ; sb geplisplas; Vi plisplashet was tusschen hangen en wurgen.
set'.
squeezer [sicwiza] drukker; pers (voor squishy EsIcwiSill F kles(nat), slilcnat.
citroenen); drulcje.
squit [sicwit] S pork, peuter.
squeezy [sk %vizi] eng, nauw (v. !tamer). stab [sta
b] vt(door)steken ; doodstelcen;
squelch [skwelS] F vt verpletteren ; tot den doodsteelc geven (aan iemands rept'.
zwijgen brengen (door iemand to ver- tatie); the word (....,bed him to the
nederen); smoren (een opstand); sb verheart, dat woord was beta een dollcpletterende slag ; troevend autwoord.
steek, trof hem tot in de zie! ; sb ((MHOsquib [skwib] sb voetzoeker; schot- steelc, dolkstoot; acv in the back, een
schrift ; schotschrijver; S schilderskwast;
steek in den rug, een verraderiijke
vt verpaffen, afschieten; libelleeren; vi
val uit het duister.
voetzoeicers afstelcen ; schotschriften nia• stability [stabiliti] stabiliteit, vastheid,
ken; (op ietnand) zitten Irakicen , bekduurzaamheid, bestendigheid; standvasvechten.
1 tigheid.
piji-inktvisch.
squid [slcwid]
'stable [steib'l] aj stabitt, vast, dutirsquilgee
cz; sb i zaam, bestendig; standvastig.
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"stable [steibil] sb stal ; vt stallen ; vis tage-device[steid3-divais] tooneeltruc.
stallen •, op stal staan.
stage-fever [steid3-fiva] tooneelmanie.
stable-boy [steib'l-boi] staljongen.
stage-fright[steid3 trait] lampenkoorts.
stable-keeper [steib'l-lcipa]stalhouder. stage-manager [steid3-manid3a] toostabling [steiblig] het stallen; stalling.
neeldirecteur; regisseur.
C stablish [stablif] (be)vestigen.
stage-painter [steid3-peinta] tooneelstack [stale] sb hoop,stapel; (hooi)mijt;
schilder, decoratieschilder.
houtmijt (108 lcubieke voet); schoor- stage-play [steid3-plei] tootieelspel,
steen(pijp); groep naast ellcander staande
-stuk.
schoorsteenen; X rot (gewereti) ; I have stage-player [sleid3-pleia] tooneelspea c, of them, ik heb er hoopen (een boel)
ler, tooneelist.
van; vt opstapelen; aan mijten zetten; stager [steid3a] C tooneelspeter ; oude
mo arms, X de geweren aan rotten zet- (tooneel)rot ; oude vos ; diligencepaard.
stack-yard [stale-jad] hooiberg. [ten. stage-right [steid3-rait] recht van opstad(t)holder [stadhoulda] stad- voering.
houder.
stag-evil [stag-iv'l] klem (bij paarden).
staff [staf] sb stafe (ook = personeel en stage-wait[steid3-weit]pauze(tusschen
X), stoic (v. e. vlag); schacht; I, node tooneelen).
tenbalk; fig steun, stut; ook: strofe; stage-whisper [steic13-wispa] hoorbaar
the
of life, het brood (des levens);
gefluister.
vt stutten ; van personeel voorzien, be- stage-writer [steid3-raita] tooneel.
zetten.
schrijver.
staff-college [staf-kolid3] X hoogere stag(e)y [steicl3i] tlteatraal ; of the
• krijgsschool.
stage c..), echt theatraal.
staff-notation [staf-nouteiSan] p noten- stagger [stags] vi waggelen, wankelen 2,
balkenschrift, -systeetn.
heen en weer, omtuimelen, suizebollen;
staff-officer [staf•ofisa] X stafofficer.
vt doen waggelen, wankelen of suizestaff-tree [stetf-tri]A pimpernoot.
bollen ; fig versteld doen staan ; that
staff-writer [staf-raita] vaste medewermds belief, dat is niet te gelooven; cv
ker (v krant).
humanity (the world), de wereld vet.stag [stag] (mannetjes) damhert; °cal.
steld doen staan ; it fairly c,ed them,
koenschey haat' ; gesneden bul ; $ preF daar stonden ze van te kijken; sb ommiejager; S shilling.
tuitneling; cvs , duizeligheid; kolder;
stag-beetle [stag-Wel] vliegend hert.
mad mds, razende kolder; sleepy mss,
stage [steid3] sb stetlage, steiger; toostille kolder; give a md, om(ver)tuitneneer, schouwplaats ; station, etape, pleislen, 1 overstag gaan.
terplaats; trap, phase, stadium ; F ook: staggerer [stagara] waggelaar enz.; F
postwagen, diligence; at the (-.0, op puzzle, vraag waarop men niet weet te
het punt waarop de zaken nu staan; at antwoorden.
that
op het punt waarop de zalcen staghound [staghaund] jachthond (voor
toen stonden ; ook op dat moment; by
de hertenjacht).
met de diligence; by easy cis , bij staginess[steid3inis] tooneelachtigheid,
korte dagreizen; fig op zijn gemak,
het theatrale.
zonder zich te haasten; go off the
staging [steid3ig] stellage; monteering
aftreden 2, van het tooneel verdwijnen2;
(v. tooneelstuk), mise-en-scene.
be on the m), op het tooneel zijn ; bij Stagirite [stad3irait] the m.), de Stagahet tooneel zijn; go on the
riet : Aristoteles.
bij het
tooneel gaan; place (put) on the cv, stagnancy [stagnansi] stilstand.
ten tooneele voeren, opvoeren ; tnon- stagnant [stagnant] stilstaand, stil.
teeren; vt ten tooneele voeren, opvoe- stagnate [stagneit] stilstaati.
ren; monteeren; he intended it to stagnation
stilstand,
[stagneiSan]
be cl.d, hij had het voor opvoering
strenuning.
bestemd.
stag-party [stag-patt] S heereupartij,
stage-box [steid3.bolcs] loge d'avant- stagy, zie stagey.
scene.
'staid [steid] aj bezadigd, deftig.
stage-business [steid3-biznis] stil spel, =staid [steid] verl. t, en verl. dlw. v. stay.
mitnielc.
stain [stein] vt vleklcen; bezoedelen,
stage-coach [steic13.1coutS] postwagen,
onteeren; (boat) kleuren, met kleuren
diligence.
drukken, verven, beschilderen (v. glas);
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vi vlekken, smetten; ding on glass, stalker [stoical loer-, sluipjager ; zie
oolc: deer-stalker.
net g lasschi •Id eren ; sb vlelc, schand v
schande, smaad ; verf.
stainer [steina] bevlekker; kleurder,
verver.
stainless [steinlis] vlekkeloos, smetteloos, onbesmet.
stair [steo] trede, trap ; c,s, trap ; steiger ; a pair of c,s, een trap; above
c,s, boven, bij mijnheer (tnevrouw); cv
below cvs, beneden, bij de bedienden
of dienstboden; down c,s, (naar) beneden ; up cis, (naar) boven; up two
pair of c,s, twee trappen op, F twee
Moog.
stair-carpet [sreg-ICOR] traplooper.
staircase Lstealceis] trap.
stair-rod Lstea-rod] traproede.
stake [steik] sb staalc, paal; brandstapel; martelaarschap ; handaambeeld ;
inzer ; prijst= ; aandeel ; c,s, inzet (bij
races), pot ; have a c, in the country,
geinteresseerd zijn its het wel en wee
des lands; have a c, in the issue,
bij de zaak geinteresseerd zijn; be at
op het spel staan ; at the
op
den brandstapel ; put to
op het spel
zetten ; vt ow-, afpalen, afbalcenen, afzetten (oolc: cv off, out); stutten (met
palen); inzetten, op het spel zetten, in
de waagschaal stellen, wedden.
stake-head [steik-hed] mikophouder
(v. lijnbaah).
stake-net [steik-stet] staaknet, schutwant.
stalactite [stalaktait, stalaktait] stalactiet.
stalactitic [stalaictitik] druipsteenachtig.
stalagmite [stalagmait, stalagmait]
stalagmiet.
stale [steel] ajond(bakIcen), verschaald,
muf, oud (ook = verjaard), afgezaagd
(v. aardigheden); „op", overwerkt ; cv
fish, fig ouwe lcost; gone cv , overtrained (v. athleet): gone c, on, F beu
van; vt doen verschalen, zijn kracht
doen verliezen, doen verflauweu (v. de
belangstelling); uitmergelen (van den
grond); vi verschalen, zijn kracht of de
aantrekking der nienwheid verliezen;
uitgeput rakers.
stalemate [steilmeit] pat (in 't schaalcspel); vt pat zetten; fig schaakmat of
vastzetten.
'stalk [stoic] sb steel, stengel ; schacht;
hoo2e schoorsteen.
=stalk [stoic] vi statig stappen ; voortschrijden, sluipen ; vt besluipen (een
hert); sb (statige) stap.

stalking-horse[stolcig-hQs]schietpaard;
voorwendsel, delcmantel, masker.
stalky [stoki] steelachtig, steel...
stall [st61] sb stal ; kraam, stalletje; afdeeling (in stal of restaurant), box; toonbank; koorstoel; parket-, stallesplaats (in
schouwburgen); tit stallen, op stal zetten ; installeeren; fig vastzetten : nit
het veld slaan; van zich afschuiven,
afcaveeren (oolc : c, off); vi vastzitten,
blijven steken (in modder).
stallage [stolid 3] stalg,eld; marIctgeld.
stall-fed [stol-fed] door stalvoedering
genteel.
stall-feed [stol-fid] op stal voederen
(bij staltnesting).
stall-holder [still-houlda] huurder v. e.
koorstoel; iemand die een stallesplaats
heeft; verkoopster in een kraampje v.
e. bazaar.
stallion [staljan] (delc)hengst.
stallite [stolait] F parketbezoelcer, een
stallesplaats hebbende.
stalwart [stolwi3t, stalwi3t] aj flink,
stoer, kloelc, forsch; standvastig, trouw ;
sb in : his c,s, zijn trouwe volgelingen.
Stamboul [stambill] Konstantinopel.
stamen [steiman] meeldraad.
stamina [stamina] vaste bestanddeelen;
weerstandsvermogen (v. het lichaam).
stammer [slants] vi stotteren, stamelen ;
vt uitstotteren, stamelen (ook c, out);
sb gestotter.
stammerer [stamara] stotteraar, stamelaar.
stamp [stamp] vt stain pen, trappen ; fijnstampen; instampen; stempelen; zegelen, een postzegel plaklcen op, frankeeren ; that c,s him, dat teelcent hem;
that c,s the story (as) a slander,
dat stempelt de geschiedenis tot een
lasterpraatje; N., one's foot, stampvoeten; c, ...on the heart (mind),
...inprenten ; cv out, uittrappen ; fig nitroeien, den 'cop indrulcken (v. misbruiIcen enz.); vi stampen, trappen ; sb het
stampen ; stemper, zegel, merk, teeken ;
postzegel ; prent, plaat; soort, slag;
5 stamper, stamptnolen.
stamp-duty [stamp-djilti] zegelrecht.
stampede [stampid] sb plotselinge
schrik under paarden of vee, waardoor
deze op den loop gaan ; groote toeloop
(van menschen); vi & vt plotseling (doen)
schrilcken en op den loop gaan.
stamper [stamps] stamper; ' stempel;
stetnpelaar.
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stamp-paper Esiamp-peipal gezegeld
papier, zegel ; on rv, op zegel.
stance [stalls] Sc plaats; stand, houding
(bij golf of biljarten).
)stanch EstanSij vt stelpen, strentmen; vi
opliouden te vloeien.
!'stanch [stanS] zie staunch.
stanchion [stanSan] rz; sb berkoen,
delcstijl, scut, stoic.; vt stutters.
stanchless [stanSlis] niet te stelpen.
stand [stand] vi staan ; gaan staan,zich
plaatsen; (van kracht) blijven; blijven
(staan); stilstaan, halt 'louden; stand
houden; laten staan (v. relceningen);
zijn; col, who goes there?, X halt,
werda !; cv and deliver!, je geld of je
Leven% he wants to know where he
waar hij aan toe is, zijn (finantieele) positie; I went just as I stood,
F zoo als ilc was (zonder mij eerst te
verldeeden); the work, as it now
zooals het daar staat of ligt; c , clear,
op zij gaan ; co, fast (firm), stand 'louden, niet wijken, pal staan; c good,
van kracht zijn (v. opmerkingen enz.);
cor high, Moog staan, hoop in prijs zijn;
coi low, laag zijn (in prijs); te laag gezet zijn (v. drukwerk) ; he mds six feet
three, is... Lang ; I have often stood
his friend, inij een vriend voor hem
betoond ; he m.../s to win, hij heeft alle
'cans om te winnen ; don't c arguing,
sta (F zit, lig) on niet te redeneeren ;
roe convinced (prepared 8i), overtuigd
c, against, zich verzetten
& zijn ;
tegen, weerstaan ; teg,enwerken ; bestand
zijn tegen; coi aloof, zich op een afstand 'louden; cv aside, op zij gaan
(staan) ; co, at, staan op (zooveel grade!'
enz.) ; cv at ease !, X op de plaats
rust !; co, at X 40 per head, komen op
40; co, at nothing, voor niets staan
(terugdeinzen); c% away, op zij gaan
(staan), uit den weg gaan; co, between,
staan tusschen; als tussclienpersoon dienen tusschen ; c, by, er (als werlceloos
toeschouwer) bijstaan ; c, by one, (gaan)
staan naast ieinand; iemand bijstaan,
ter zijde staan, het opnemen voor hem,
niet in den steek later ; N by one's
convictions Sc, vastlionden aan zijn
overtuiging k3z; c by a vessel, in de
bunt blijven van; these puddings cv
by the children (you), staan in de
maag ; c, down, naar oeneden stappen;
naar zijn plaats gash, gaan zitten (v. e.
getuige); X zich verspreiden na bet
afslagsignaal; c, for, staan voor, be•
:tanteekenetC; c, for the harbour,

stand

koersen op de haven; cv for nothing,

niet gelden, del meetellen; cv for Parliament, zich candidaat stellen voor het
Parlement ; cv for free trade, (de zaak
van) den vrijhandel voorstaan ; c, from
the shore, 0 van land afhouden;
staan (zijn) in, zich hevinden in;
cv in doubt, in twijfel staan (zijn); co,
in need of, behoefte hebben aan, noodig hebben ; the coat stood me in
X 4, imam mij te staan op X. 4; his

wife c,s him in X 50 yearly for
motor tires, lostem 50; cv in
together (in a venture), samendoen;
c, in with, zich scharen aan de zijde
van ; geineene zaak malcen met; c, off,

op zij treden ; zich op een afstand 'louden; rz: afhoticien (v. land); c, off and
voor de haven kruisen; c, on,
on,
clenzelfden koers 'louden ; mi on ceremony, (erg) op de vormen staan (zijn);
on one's defence, zich krachtig vet. weren (verdedigen); zie ook upon ; cv
out, uitstaan ; uitstelcen (boven above,
from); afsteken, zich afteekenen (tegen
against); het uithouden ; volhouden,
blijven onticennen; zich tertigtrekken,
niet meedoen ; cv out (for a price),
vastliouden aan een prijs; co, out for
one's rights, voor zijn rechten op"(omen; co, over, blijven liggen (voor
een tijdje); coi to, staan bij; aan de
zijde (gaan) staan van ; blijven bij ; (het
werlc) aanpakken ; ook = ry to arms,
in het geweer zijn, d.w.z. volledig
uitgerust tegenover den vijand staan out
bij alarm dadelijlc te lcunnen ingrijpen ;
1%, to one's duty, zijn pliclit gestand
does; c, to it, stand 'louden ; op zijn
stulc blijven staan; volhouden
that...) ; cv to one's guns, standhouden;
voet bij stuk houden ; it cvs to reason
that..., het is duidelijk dat..., nog at logisch dat..., het behoeft gees betoog dat...;
ce, to sea, in zee steken ; cv together,
schouder aan schouder staan; cv under
heavy obligations, zware verplichtingen liebben;,, up, overeind (gaan)staan,
gaan staan ; opstaan, in opstand of in
verzet komen (tegen against); ti up
against, oolc: stand houden tegen, het
uithouden tegen, weerstaan; cv up for
one, °pi:omen, het opnemen voor iewand; road up from one's chair, zich
verheffen; we had nothing but the
clothes we stood (up) in, die ,.vij
aan hadden ; co, up to one,lietopnemen
up with
tegen iemanci, hem staan;
a lady, een dame engneeren voor
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een dans, een dame ten dans leiden ;
C% upon, staan or, gesteld zijn op ; cv
upon etiquette (form), op het decoruin gesteld zijn ; c, with, flan de zijde
staan van ; c, well with one, op goeden
voet staan met ; goed aangeschreven
staan bij ; vt doen staan, (neer)zetten,
plaatsen, opstellen; doorstaan, uitstaan,
uithouden, verdragen ; weerstaan ; cv
the damage, P (het gelag) betalen;
c, drinks, F tralcteeren op een glaasje,
rondjes geven; cv examination, den
toets der kritiek doorstaan ; c..) fire, X
het vutir (van den vijand) doorstaan;
c, it, stand houden •, het uithouden; cv
the jug on the table, op tafel zetten ;
1 shall ced you in the corner, ik zal
je in den hook zetten; cv the test, de
proof doorstaan; c, treat, F tralcteeren,
rondjes geven; m, trial, het tot een
proces laten komen ; c, the trial, de
proof doorstaan ; c, one off, iemand
laten wachten; (,) off the bills, de
relceningen wegzenden;:, up a stick 8z,
overeind zetten ; sb stand, stilstand, halt ;
(stand)plaats, positie, Melling; opstand
(v. boomen); weerstand ; standaard,
standertje, statief; rakje; lessenaar; stalletje, lcraampje; tribune; a c, of arms,
stet wapens voor den man; a good,/
of corn, een goed gewas; make a
blijven staan, halt houden; zich staande
!louden ; weerstand bieden ; make a cv
against, zich schrap zetten tegen, te
keer gaan ; make a rw for, oplcomen
voor; take one's cv , post vatten ; gaan
staan (bij de deur near the door); take

one's cv upon the wording of the
act, zich baseeren op de bewoordingen
der wet ; be at a (dead) r, Estilstaan ;
bring to acv, tot staan 1;rengen, stil
laten staan; come to acv tot staan
,

komen, blijven (stil)staan.

standard [standad] sb standaard, vaan,
vlag, regitnentsvaandel (v. de cavalerie);
standaard, maatstaf, norm, peil, gehalte,
klasse; stander,lcolom, stijI ; be out of
one's rws, de lagere school afgeloopen
liebben; als aj: standaard...,
standaard... staande;
normaal...; A alleenstaand; A
!nig; c, clock, staande Idol( ; t:ormaaluurwerk.
standard-bearer Estandad-beral vaan(del)dragert!.
standardization
[standadaizeiSon]
normaliseering.
standardize [sl a miaciaiz]tiorma iseerell.
stand-by [stand-bat] steun, stut.
stand-dish zie standish.

star

stander [standa] staande person" ; if
you are willing to be c,s, als gij u
net een staanplaats vergenoegen wilt.

standing [stand ill] aj staand ; stilstaand;
bestaand; blijvend, duurzaarn, bestendig,
vast ; c, corn, te velde staand Icoren;
a cv jest (joke), een stereotiepe aardigheid ; cod orders, reglement (v. het
Lagerhuis); acv phrase, een geijicte
uitdrukking; acv rule, een vaste regel;
sb het staan; staanplaats; standaard,
peil ; positie, stand, rang ; duur, ancienniteit; a quarrel of longc,,een °tide
veete ; of long (old)
al van ()Eiden
datum, al oud ; a widower of long
iemand die al lang weduwitaar is (was);
men of good (high) cv, zeer geziene,
hooggeachte personen ; friends of old
oude vrienden.
standing-room [standirkriatn] staanplaats
C standish [standiS] schrijfgarnituur,
inktkolcer, •stel.
stand-off [stand-Of] aj zich op een afstand houdend, op een afstand, stijf, uit
de hoogte ; sb partie remise; ]camp op;
S rust (bij wedstrijd).
stand-offish [stand-OHS] zie standoff.
stand-pipe [stand-paip] brandkraan.
stand-point [stand-point] standpunt.
stand-still [stand-stil] stilstaud, staan.
stand-up [stand-up] staand (v. boord
enz.); a c, fight, een regelmatig,e kloppartij; a c, lunch, een wandelende
lunch.
stanhope [stanap] Stanliopewagentje.
staniel [stanial] torenvalk.
stank [stasic] verl. tijd van stink.
stannary [stanari] sb timnijn ; aj in :
(../ court, rechtbanIc voor de mijnwerkers in de tinmijnen van Cornwallis.
stannic [stanilc]
stanza [stanza] stanza, couplet.
'staple [steip'1] sb stapel,produkt,lmoldprodukt; hoofdbestanddeel; stapelplaats,
marIct ; fig hoofdschotel ; draad (v. wol);
aj stapel...; voornaamste, hoofd...; cv
• subject, hoofdvak (op school); vt sorteeren (v. wol).
staple [steip'1] sb '5Z■ stapel, kraut; vt
krammen.
stapler [steipla] handelaar (in stapelwaren); (wol)sorteerder.
star [sta] sb ster`2, ® gestarnte; sterretje
C); geluksster ;• a literary mv, een ster
aan den letterkuncligen hentel; a white
een bles; c,--d of Bethlehem, A vogeltnellc; my (good) md would have
geluksster; my '.! goeic.
it that...,
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guest!; (you may) thank your tvs,
je 'nag nog van geluk spreken; the evs
and stripes, de Amerikaansche vlag;
vt met sterren tooien ; met een sterretje
teelcenen; een ster slaan in (een ruit);
als „ster" laten optreden; c, the provinces, als „ster" gastvoorstellingen in
de provincies geven; vi als „ster" gastvoorstellingen geven (ook: cv it); zie
ook starred.
starblind [stablaind] zie purblind.
starboard [stabQd] stuurboord.
starch [statS] sb stijfsel; aj stijf2 ; vt
stijfselen, stijven.
starched [statSt] gestijfseld, stijf 2.
starcher [statSa] stijfster, strijkster.
starchy [stat Si] vol stijfsel, gesteven;
stijf2 .
stare [stea] vi groote oogen opzetten,
staroogen, staren ; cv like a stuck pig,
slams kijken alsof men het in Keulen
lioorde donderen ; tv at (upon), awl.
staren ; vt in : mi down, (door aankijicen)
de oogen doen neerslaan; c, one in
the face t iemand'aanstaren, aangrijnzen; cv out of countenance, (door
aankijken) van zijn stuk brengen.
starfish [stafiS] zeester.
star-flower [sta-flaua] Rt, zevenster.
star-gazer [sta-geiza] sterrenkijlcer (oolc
v. paard & visch).
star-gazing [sta-geizig] sterrenkijkerij.
staringly [sterigli] staroogend, met
groote oogen starend.
stark [stale] aj stijf, strak ; prov sterk ;
cv and stiff, stijf en strak; a m, calm,
bladstil weer; c, lunacy (madness),
de (je) reinste kranlczinnigheid; cv nonsense, outer onzin: ad a bsoluut, gansch,
gelieel en al; cv blind, stekeblind; cv
mad, stapelgelc; cv naked, moederstarless [stalls] sterrenloos. [naakt.
starlight [stalait] sterrenlicht.
itarlike [stalaik] als een ster, sterren...
siarling [staliq] 2ex spreeuw II paalgording; stroom-, ijsbreker (aan een brug).
starlit [stalit] door de sterren verliclit,
vol sterren, sterren...
starred Nadi gesternd ; sterren...; net
een sterretje geteelcend ; c, men, met
een sterretje ais onmisbaar aangeduid en
dus niet voor recruteering in aauinerking komenden.
starry [stari] net sterren bezaaid ; sterren.. , ® star...
start [stat] vi (op)springen, (op)schrikken ; beginnen, weggaan, vertrekken,
afrijden; ,R4 a anzet ten ; beginnen te loopen; vt doen (op)schrilcken; aan den

start

gang makers, in beweging brengen; beginnen, beginnen (met, aan, over lets);
oprichten; te berde brengen, opperen ;
opjagen (v. wild); 0 storten; c, one
laughing, iemand aan 't lachenmaken ;
it cvs gossip, het geeft maar aanleiding
tot allerlei praatjes; c, another hare,
F over wat anders beginnen ; c, a hymn,
een gezang aanheffen ; cv life as a...,
zijn loopbaan beginnen als..; cv objection, tegenwerpingen waken, excepties
opwerpert ; G..9cv against one, iemands
candidatuur bestrijden door zich tegencandidaat te stellen ; c, aside, op zij
springer; c, at a sound, opschrikken
bij een geluid; cv back, terugschrikken,
-springer, -deinzen; de terugreis aanvaarden ; cv for, (op reis) gaan naar,
vertrekken naar ; cv from, vertrekken
van ; treden buiten ; fig uitgaan van;
cv (as) from a dream, uit een drown
op-, walcker schrilcken; cv from one's
sleep, wakker schrilcken ; the perspiration cued from his limbs, brak
hens uit; to cv from July 21st, in te
gaan op den 2lsten Juli, met ingang van
den 21.ten Juli; the tears cued in his
eyes, kwamen (sprongen) hem in de
oogen, hij kreeg de tranen in de oogen;
cv in talking, F beginnen te praten;
cv into life, (weer) levend worden; cv
off, vertrekken ; md one off crying,
iemand aan 't huilen waken ; ce, on (to)
one's feet, opspringen; cv on a new
work, aan een nieuw weric beginnen;
they cued him on the subject of...,
zij brachten hens aan 't praten over...;
cv out, op reis gaan; beginner!, de
eerste stappen doen ; he was cued out
of his reverie, hij sclirok walker uit
zijn gemijnier; c, to talk, P beginnen
te praten; c, up, opspringen (van zijn
sloel); zich (plotseliug) voordoen, F op
de proppen koinen; c, with nothing,
net niets beginnen ; you have no
right to be here, to cv with, om te
beginner]; sb het opspringen, sprong(etje); voorsprong, voOrdeel; Sp start,afrit;
begin, aanloop ; a false cv, een verkeerd begint2 ; get (have) the (v of
one's rivals, zijn mededingers voor
zijn, de loef afstelcen ; get a good cv
in life, stevig in het zadel geholpen
worden; give am.), opspringen ; it gave
me a cv, ik keel er van op ; give one
60 yards cv, 60 yards voor geven ; give
a c, to, in beweging brengen ; make
an early cv for town, vroeg op weg
naar stall pail; wake a good(,,, eerl
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goed begin maker; at the cv , in het

from cv to
finish, van het begin tot het einde,

begin ; bij het vertrek ;

van A tot Z.
starter [stata] persoon, die bij wedrennen het teeken geeft voor den afrit ;
hood, die het wild opjaagt ; initiatiefneuter; afrijdend paard; schrikachtig
paard ; slow cvs make good stayers,
de paarden die niet te hard van stal
loopen houden 't het latigste vol.
starting Estatiri] aj schrikkend; schrikachtig; s9 het schrikken ; schrikachtigheld; vertrek, afvaart, aanvang, begin;
at r..), bij den aanvang, at dadelijk.
starting-place[statig-pleis]afrij(plaats).
starting-post Estatil poust] afrijpaal.
startle Estat'lj vt doen schrikken, een
schrik op het lijf jagen, doen ontstellen;
doen opkijken, verbazen, verrassen; sb
schrik, ontsteltenis, schok.
startler [statla] die doet schrikken enz.;
F verrassing, verbazing; it was a c,
to me, het deed me opkijken, ik lceelc
er van op.
startling [statlit3] verrassend, opzienbarend, verbluffend, ontstellend.
startlish [statliS] schrikachtig, schuw.
start-up [stat-vp] zie upstart.
star turn [stits.tLn] bravournummer ;
gastrol.
starvation [staveipn] sb uitliongering;
hongerlijden, verhongering; hongerdood; als ajhonger...; cv fever, honertyphus; c■dpolicy,uithongeringspolitiek;

cv wage(s), hongerloon.
starve [stay] vi hongerlijden, verhon-

geren ; hongeren : van 'longer sterven;
gebrek lijden; cv to death, verhongeren; cv with cold, van kou onikonien;

vt

honer later lijden, later verhongeren ; uithongeren (ook : mi out of mi

into surrender); gebrek later lijden.
starveling [stavlit3] sb uitgehongerd
dier of inensch; hongerlijder; aj hon-

gerlijdend, armoedig, ellendig.
sterrekroos.
state [steit] sb staat, toestand, conditie,
stemming; X sterktestaat ; stand, rang;
staat, staatstnacht, rijk; staatsie, pracht,
luister; afdruk (v. ets); the States, F
de Vereenigde Staten; the States General, c;1;21 de Staten Generaal, de
Generaliteit; hold (keep) cv , hofhouden, resideeren; keep acv, een grooten staat voeren; in cv , in staatsie-, in
gala; officieel; in plechtigen optocht ;
op grooten voet ; in a bad (N., of repair,
sleclit ond.erhoucin ; what a c, you

star-wort Esta-wiA]

stationery

are in !, wat zie jij er nit ! ; he was in
quite a cv about it, hij was er heeiemaal van streek, overstuff van; hij was
niet nicer te houden; your nerves get
in acv , rakes van streek ; lie in cv , op
een praalbed liggen (van een dooden
vorst enz.); live in cv , een grooten staat
voeren ; ...of cv, staatsie..., gala..., troon...;
als aj: staat(s)...; staatsie..., parade...,
gala...; vt te kennen geven ; aan•, opgeyen, (ver)melden, stellen, constateeren;
at c,d times, op vaste (bepaatde) uren;
on a c,dday,(op een bepaalden) afgesproken dag; on c,d days, op vaste
dagen.
state-affair [steit-afed] staatszaak.
state-aid [steit•eid] rijkssubsidie.
state-aided [steit-eidid] met subsidie
van den staat.
state ball [steitbol] hofbal, galabal.
state call [steit 1(613 deftige, officieele
visite.

statecraft [steitkraft] staatkunde.
state dinner [stelt-diva] gala-diner.
stateliness [steitlinis] statigheid, deftigheid, grootschheid; luister.

stately [steitli] statig, deftig, grootsch,
glansrijk.

statement [steitmant] opgaaf, mededeeling, verklaring, bericht, verslag;
staat.
state-room [steit-rum] praalkamer,
mooie 'canter; luxe but (aan boord).
statesman [steitsman] staatkundige,
staatsman.

statesmanship

[steitstnanSip] (staatkundig) beleid ; dienst als staatsinan.

static(al) [statik(a1)] statisch, van het
evenwicht.

statics [statiks] statica, leer van het

evenwicht (tegenover dynamica).
[steiSan] sb (stand)plaats, post;
(spoorweg)station ; RK statie (v. den
Kruisweg); Austr veefokkerij; positie,
franco station; vt
rang, stand; at
stationneeren, plaatsen, zetten, stellen.
stationary [steijanari] aj stationnair,
stilstaand, op e'en plaats blijvend, een
vaste plaats hebbend, vast, op gelijke
hoogte blijvend ; sb op een plaats blijvend persoon; stationaries, X vaste
troepen. -

station

stationer

[steiSana] verkooper van
(handelaar in) schrijfbehoeften; a

een kantoorboelchandel; Stationers'
Hall, registratiekantoor voor het kopijrecht.

stationery [steiSanari] schrijfbehoeften.

station-fly

steal
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stationsvigestation-fly Este'
lante
station-house [steiSan-Maus] politiepost.
station-master [steiSan-mitstd] stations-

opschorten ; • verankeren ; cs., one's
stomach, den eersten !longer stiffen ;
sb ve-rblijf, vertoef, stilstancl, oponthoucl;

opschorting, nitstel (v. executie); uit-

houdingsvermogen ;
steun ; time is
chef.
never at acv, staat nooit stil ; he is
statistical [statistilcal] statistisch, de
here on a short cv, hij is bier naar
statistiek betreffende.
voor kort, doortreklcend ; zie ook stays.
statistician EstatistiSani statisticus.
`-, stay [stei] sb stag; the ship is (hove)
statistics [statistiks] statistiek.
stagger,
statuary [statjuari]ajbeeldhouw(ers)...; in rei, gaat overstag; vt

sb beeldhouwkunst; beeld(houw)werk;

overstag gooien.

stay-at-home [stei-at-houm] sb thuishokbeeldhouwer.
ker, huismusch, aj altijd thuiszittend,
statue [statjet] standbeeld, beeld.
holcvast.
statued [statjild] met standbeelden vervolhouder,
stayer [stela] blijver ;
sierd.
ee i stand- athleet, zwemmer, racer enz die het
statuesque [statjuesk]
lang
lean
volhouden
F
plakker.
beeld ; plas isch.
stature [statja] gestalte,postuur, grootte, staying-power(s) [stei-ig-paud(z)] uitlengte.

weerstandsvermogen.

status [steitas] staat (v. zaken); positie, staylace [steileis] korsetveter.
maatschappelijice rang, stand ; reclits- stays [steiz] lceurslijf, korset ; a pair of
rv, een keurslijf, korset.
positie.
stagzeil.
statutable [statjutabl] zie statutory.
staysail [steis(ei)1]
statute [statjut] wet' r•-, law, geschre- stead [sled] in: stand one in (good),,,
yen landswet ; cv of:limitations, ver( loeden) dienst doen, wel to as !cornett;
zijn plaats.
jaringswet.
in his
statute-labour Estatjut-leibai verpliclite ®stead [sted] zie instead.
neerendiensten.
steadfast [stedfast, stedfast] aj standstatutory [statjutari] wet(s)..., wettelijk vastig, onwrilcbaar,trouw ; sb s4gt, ricinusstruik, NI djarak.
(voorgeschreven); cv declaration,
schriftelijke verklaring in plaats van den steadfastness [stedfastnis] standvaseed.

tigheid enz.

staunch [stOnS,stanS] sterk, hecht; trouw, steadily [stedili] ad bestendig enz.; zie

verknocht.
steady.
stave [steiv] sb duig, sport (v. ladder); steadiness [stedinis] vastheid enz.
notenbalk ; strofe, vers; (staf ; vt de steady [stedi] aj bestendig, vast, gestadig, (ge)staag, constant, geregeld, geimigen inzetten; be r,d, in duigen vallijkinatig, standvastig; oppassend, solen ; c, in, in duigen doen vallen, den
bodein inslaan, indruicken ; c, off, aflied •, with acv hand, niet vaste (zekere) hand ; co,!, Icahn !, bedaard !; cv as
weren, afwenden, opschorten, van zich
af zetten.
she goes, 0 rec ► taan !, lcoers houden %
staves [steivz] ineerv. v. staff.
sb steuntje, brit; vt vastheid geven aan,
luiskruid.
stavesacre [steivzeika]
vast, geregeld of bestendig nialcen; kalstay [stei] vi blijven, \yachter!, toeven; ineeren, tot bedaren brengen ; r, your
verblijven, wonen; logeeren (bij with);
helm, k hotici je roer recht ; vr in : ev
co, the oneself, zich steutien; vi tot rust korner].
sp het nit-, volhouden (oolc
course); cv away, we0Aijven ; zich steady-going [stedi-gouit3] kalin, beschuilliouden ; c, for an answer, op daard ; soiled (levend).
antwoord wachten ; cv in, binnen-,thuis- steak [steik] (runder)lapje, moot (visch).
blijven; cv on, in dienst blijven, aan- steal [stil] vt stelen (oolc c, away);
blijven (v. anibtenaar), blijven doordiefrom, ontstelen; r, a glance at..,
ter sluilc of steelsgewijs kijken naar ; cv
nen; (a-, to dinner, cv (and) dine,
blijven etch; c, up, opblijven (des
a march upon one, onopgemerkt vc5or
nachts); c, up during vacation,
zijn, F ieniand een vlieg afvangen; cv
niet net vacantie naar huis gaan ; it
a man's thunder, S ienrand zijn gehas come to cv , dat is voor toed in- heini aineuzen, iernands iciee stilleijes
geburgerd, zal zich wel handhaven, het
overnenien ; r, one's way into..,, binheeft zich een blijvende plaats veroverd;
nerisluipen ; vi stelen ; sluipen ;c, away
(in, out), weg (binners, naar buiten)
tegenhouden, stuiten (in zijn vaart);

stealth
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sluipen; c, on a man's affections,
laten doordringen (van in); :tied in,
emands guest weten te winnen; r, upon
ook gedompeld in (slaap, ellende enz.);
one, ieniand besluipen, beicruipen (v. geconfijt of dooricneed in (net Griebsch
lust enz.); sb P dieverij.
enz.); vi weeken ; trekked (v. thee); sb
stealth [stelly] sluipende rnanier; by ti, bad, loog ; in cti , in de week.
ter slink, steelswijze.
steepen [stip'n] steil(er) worden.
stealthily [stelPili] ter sluilc, steelsge• steeper [stipa] week bak, loogkuip.
wijze.
steeple [stip'l] (spi Ise) toren.
stealthy [stelPi] sluipend ; heimelijk.
steeple-chase Estipl-tfeisi steeple chase:
steam [stun] sb stoom, damp ; vt stoo• wedren te paard naar een punt (meestal
men, dampen • uitstoomen Oaken); door
eeti toren) in 't verschiet, wedren 'net
stoom losweelcen ; gaar (laten) stoomen ;
hinciernissen.
vi stoomen, dampen.
steepled [stiplci] van torens voorzien.
steam-boiler [stun-boila] stoomketel.
steeple-jack [stipl-cl ak] werkman voor
steam-driven [stim•driv'n] door stoom herstelling,en aan torens en hoogeschoorbewogen.
steenen; F torenbeklimmer
steam-engine [stim•encl3in] stoomma• steepness [stipnis] steilte.
chine.
steepy [stipi] steil.
steamer [stima] stoomboot ; stoonilco- 'steer [sad] sb stierkalf.
her ; stooinketel; stoombrandspuit ; by `steer [sad] vt stiffen, richten ; c, (one's
first coy, met de eerste boot (gelegenheid).
course) for, lcoers zetten naar, stevenen
steam-gauge [stun-geid3] manometer : Haar; vi stiffen, naar het roer luisteren ;
stoomdrukmeter.
(..) between..., doorzeilen tusschen ; c,
steam-heat[stim-hit]sb de totale warmte
clear of..., ontzeilen, buiten bereik blijvereischt on] stoom te makers nit water
ven
sb het sturen ;• give it (one)
van 00 C. of 320 Fahr.; stoomverwara wrong
in verkeerde richting stuten.
ming, centrale verwarrning ; vt door
stoom (centraal) verwarmen.
steerable [stirab'I] bestuurbaar.
steam-navigation [stini-navigeiSan] steerage [stirid3] stintrmanskunst.
stoonivaart.
steerage passenger [stiridkpasindpi
steam-roller [stun-roula] stoomwals.
tusschendekspassagier.
steam-trial(s) [stem-traial(z)] proef- steersman [stiazinan] stuntman, met ,
ganger.
stomen.
steam-tug [stini-tvg] stoomsleepboot. steeve [stiv]
vi hellen (v. den boegspriet); vt laden.
steam-winch [stem-winS] stoomlier.
steamy [stimi] vol stoom, stooniend, stellar [stela], stellary [stelari] met
dampend, dampig.
sterren bezaaid ; van de sterren, sterren...
stearic [sti•arik] stearine...
stellate [steleit], stellated [steleitid]
stearine [stiarin] stearine.
stervormig geptaatst.
stellular [steljula] ► net sterren bezet,
steatite [stiatait] speksteen.
bezaaid of versierd, sterren...
®steed [sad] paard, (strijd)ros.
steel [sal] sb staar ; staalmiddel ; wet- Istem [stem] sb stain, stengel; fig tab,
staal ; vuurslag ; a course of cd , een
loot ; steel (v. bloem, pijp, glas); schacht;
staalkuur, de staalbaden ; cold cti , het
boeg, voorsteven ; c,s, S onderdanen:
beenen ; from ro., to stern, van steven
zwaard, de dolk ; aj stalen, van staal ;
tot steven, van voor tot achter ; vt stripvt stalen 2, verstalen, hard 'oaken, verharden, ongevoelig makes.
pen (v. tabak).
steel-clad [stil-klad] net staal bepant- `'stem [stem] vt stuiten 2 , (in den loop)
tegenhouden 2, stelpen (v. bloed); c, the
serd.
steel pen [stil-pen] stalen pen 2 (oolc F = tide, 0 het tij dood zeilen, tegen stroom
opzeilen.
heerenrok).
steel(1)y [still] staalachtig, staalblanlc, stem-winder [stem-wainda] remontoir(horloge).
staalhard, stalen 2, staal...
stench [stenS] stank; *the
steelyard [stiff-ja.d] unster.
XS
steil;
hoog
(van
prijs);
F
de ioopgraven (= the trenches).
'steep [stip] aj
stencil [stensil] sb scitablone, mat; vt
bras, ongelooilijk ; sb steilte, (telling.
`steep [stip] vt (onder)dompelen, in- met de - mat aanbrengen of merken,
doopen; (iaten) weeken, in de week legmallen.
gen, loogen, rotes; laten doortrekken, S stenography [stinograli] stenographie.
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Stentor [stenta] Stentor 2.
stentorian [stantOrian] Stentor...; cv
voice, Stentorsteni.
step [step] vi stappen, treden ; I must
be miping now, ik moet nu opstappen
(gaan); cv aside, ter zijde treden; fig
• een misstap doen; zich op zijpaden begeven, afdwalen (van het onderwerp);
(.%., back, in het verleden teruggaan (in
den geest); een blik in 't verleden
• werpen; cv between, tusschenbeide
lcomen (treden); c, in, binnentreden;
fig tusschenbeide komen, zich in de
zaak mengen, optreden ; cv into a large
fortune, een fortuin erven ; cv off
(with the left foot), X aantreden met
den linkervoet; mo out, naar buiten
gaan ; wat aanstappen ; X den pas verlengen; cv over one's seniors, F over
den bop springer; cv up to him, naar
hem toegaan ; cv up to her, F haar het
tot maken; cv short, X den pas inhouden; cv this way, hierheen als 't
u belieft of = come here; vt afstappen
(een afstand enz.); cv the deck, het
dek op en neer loopen ; cv a mast, 0
vastzetten (in de spoor); sb stap`2, pas,
tred; voetstap; trede, sport, trap; 0
spoor (v. mast); (vs, ook stoep & trap.
(ladder); X promotie (bijv. when did

stick

stereoguiphy [steriografi] beschrijving

van vaste lichamen.
stereometry Esterioniatril stereometrie.
stereoscope [steriaskoup] stereoscoop.
stereoscopic [steriaskopik] stereoscopisch.
stereotype[steriataip] sbstereotiepplaat,
vaste druk vorm; vtstereotypeeren, stereotyp drulcken, F typen.
sterile [steril] onvruchtbaar 2 ; gesteriliseerd, kiemvrij.
sterility [stiriliti] onvruchtbaarheid.
sterilization [sterilaizeiSan] sterilisatie.
sterilize [sterilaiz] onvruchtbaar malcen,
uitputten (land); steriliseeren; kiemvrij
maker.
sterlet [stblit] s•ss sterlet(steur).
sterling Estblit3] sterling ; echt, degelijk.
'stern [stiin] aj ernstig, streng, barsch.
t'stern [stbn]
sb achterstev en, spiegel,
Sterne [stun] Sterne.
sternness [stibniiis] ernst, strengheid,
barschheid.
sternum [sthitam] borstbeen.
sternutation [stiinjuteiSan] het niezen.
sternutative[stim
v]sternuta tory
Estbtijiltatarij het niezen verwelikend
(middel).
stern-wheel [staid-wil]
helcwiel.
stern-wheeler [stain-wila]
helcwielstoomer.
you get your md(s)?); follow in the
of, in de voetstappen treden van, stevedore [stivdco] stuwadoor.
de voetstappen drulcken van ; keep cv 'stew [stjii] sbc stoof, badstoof; bordeel
with, bijhouden 5, gelijken tred 'louden (meestal C, S).
met; take
stappen doer (in een `stew [sWI] sb oesterput, lcweekvijver;
fazantenpark.
zaalc); turn one's c%5 to,zijn schreden
richten naar...; c,
stag voor stag'', 3 stew [stjil] vt stover, smoren; vi hi.;
S blokken, vossen ; let him cv in his
voetje voor voetje 2 ; in cv , in de pas ;
out of (,), nit de pas.
own grease, laat hem in zijn eigen
stepchild [steptSaild] stiefkind.
sop gaar lcolcen; sb gestoofd vleesch;
step-dance [step-dans] stapdans.
Irish ev, hutspot van schapevleesch,
stepfather [stepfa6a] stiefvader.
Men en aardappelen enz.; be in a cv,
in de penarie zitten, Pin de rats zijn
Stephanus [stefanas] Stefanus.
Stephen [stiv9n] Steven.
of zitten.
Stephenson [stivans'n] Stephenson.
steward [squad] rentmeester; hofineesstep-ladder [step-lada] trap(ladder).
ter, bottelier, kellner (aan boord); cerestepmotherly[stepinvoali] stief moecler- moniemeester, (bal)commissaris.
I ijk.
stewardess [stjuadis] hofineesteres, linstepping-stone [stepit3-stout] stap(je): nenjuffrouw (aan boord).
steel] in beek of moeras 010 over te stewardship [stjuacifip] rentmeestersteken ; ladder, middel om vooruit te
schap.
'comer of een doe' te bereiken; be a 'stick [stilt] sb stab; waudelstok; staf;
(the) cv to..., den weg batten tot...
(hout)sprokbel; rijsje; pijp (lab enz.);
stepson [stepson] stiefzoon.
zethaalc; (biljartjlceu ; maatstolcje; blastercoraceous [sto'lcareiSas] van nest, ker; 0 mast; F houten Klaas, clooie dieridrekkig, nest...,
der; S pistool ; steel( (met mes); my co s
stercoration [sti)kareiSani bemesting. (of furniture), F mijn Inenbeltjes; pick
stereo [steriou, sfiriou] F afk. v. stereo. up (gather) c,s (dry r•s), bout sprolctype.
kelen; stir yource,s!, maalc wat voort!;
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want the cv, over de knie moeten ;
not a c, was left standing, de eene

stickler
geren ; $ niet toebijten in de hoop betere prijzen te maker (ook : c, out for
better terms); c, it (out), S (weg)blijven, het uithouden ; c, to, vasthouden
aan, zich houden aan ; trouw blijven aan;
Icleven (plakken) aan ; blijven bij (lets);
the art of c•ing to it, de kunst van
vo ► lsouden; c, to the bottom (pan),
zich aanzetten (v. gekookte spijzen), ainbakken ; c, to one's friends, zijn vrienden niet afvallen ; that c•s to the ribs,
dat zet aan, dat staat in de Irian; c, to
one's word, (zijn) woord !louden; you

steen bleef niet op den anderen, gees
steels werd op den anderen gelaten ;
voor de mast ; fall
before the (..),
off the c,s, Sc lset hoekje omgaan ; go
to m/s and staves, in duigen vallen.
[stilt] vt steken, insteken ; (de
keel) afsteken ; doorstelcen ; besteken
(met with); vaststeken ; op-, aan-, vastplalcken ; stokken, stokjes zetten bij
(planter); c, no bills!, verboden aan
te plakken !; the last problem stuck
me, op de laatste sons heb ik gereden could see him t% his glass to his
(NI gesneden); c, pigs, varkens de keel
eye, zijn monocle in het oog lelemmen;
afsteleen ; op wilde s arleens jagen met
c% together, aane6nplakken ;
opzetten (kegels enz ); rechtop staan ;
de speer; c, one's spoon in the wall,
S den kraaienmarsch blazen ; vr in :
c, up a mail-coach, aanhouden; that
oneself up, eels air aannemen; vi blij• will c, him up, daar zal hij niets
van begrijpen ; cv up for one, het
ven steken, (vast)kleven, blijven kleven,
voor iemand opnemen ; cv up to one,
blijven zitten ,, ; (vast)plalcken'2; niet veriemand niet loslaten, niet later schieten ;
der kunnen S het of later weten; k lemmen (v. deur enz ); c , like a bur, iec, it up to me, F schrijf het maar op
(op het boekje) op tnijn rekening;
Island aanhangen als een fells; as mad
as he can c,, hij is zoo gels als het
don't c, it up to me, ook : schrijf dat
islet op satin credit, reken mij dat niet
nsaar kan ; the name c,s (to him) to
this day, die naam is hens tot heden als een verdienste aan ; we are stuck
bijgebleven; if you throw mud
with postal orders for 4 s. 6 d., wij
enough, some of it will c%), blijft er zitten vol islet postwissels van 4/„; a
altijd wel lets van hangers ;
if you cake stuck (over) with almonds,
c, at everything..., als gij in islets met amandelen erop.
doortasten durft; c, at nothing, voor stick-and-groove [stik-an-grilv] stole
en nitholling oin door wrijving op priniets staan of terugdeinzen ; c, by one,
mitieve wijze vuur te malcen.
iernand trouw blijven, niet afvallen ; cv
in, in de rede vallen islet ; c , a few stick-at-nothing [stile-at-iszpj,irl] voor
niets staand, islets ontzsend,
commas in, zet er een paar 'comma's
in liter en daar; c, in photographs, stick-bug [stile-bog] zie stick-insect.
inplakken ; some of the money will sticker [stilca] (aan)plakker; F echte
c, in (to) their fingers, zal sass huts „plakker", plakbroelc ; F huismusch; F
dooddoener; t winkellenecht, -dochter:
vingers (awl den strijkstok) blijven hanonverlcoopbaar artikel; he is a c, to
gen ; it c,s in his gizzard (throat),
P hij kris het niet verkroppen ; c.. in kith and kin, hij hangt erg aan zijn
the mud, in den modder blijven steken; familie.
stil blijven stasis, niet suet zijn tijd mee- stickiness [stilcinis] kleverigheid, plakkerigheid ; kleiheid.
gaan; the words would c, fast in
his throat, de woorden stolcten hem stick-insect[stik-inselct]wandelende tale.
in de keel; cv a knife into one, ie- stick-in-the-mud [stilt-in-oa-nivd] F
maid met zijn sues doorsteken ; (..) in
achterblijver ; treuzelkous.
(indoors), in huts blijven holcken ; it stickit [stikit] Sc verknoeid; mislukt.
stuck on his hands, het bleef aan stick-jaw [stile-d36],zitaaie schoolpodzijn handen plakken; hij bleef er (op ding.
de verkooping) aan 'lanes] ; can you (stickle [stile]] pingelen ; not c, at
c, on a horse?, in het zadel blij- avowing, c, to avow, niet aarzelen
te bekennen; c, for, vOorstaan, het
vets ?; c, your cap on, zet je pet
op; c, a stamp on, er eels postzegel- , opnemen voor, partij trekken voor.
out, bullets blij- stickleback [stilelbak]*w stekelbaars.
tje opplakken ;
ven ; uit-, vooruitsteken; naar buiten stickler [stikla] in: a great c, for...,
staan; its 't oog spft -,Jen; stijfkoppig
die erg gesteld is op..., eels groot voorslander van...
op zijn stole blijven staan, blijven wei-

stick-seat

702

stick-seat [stile•sit] als een stoic op-

stingaree

vati een doodgeboren kind; c , hock,
niet bruisend of schuimend ;
life,
stilleven (schilderij); sb stilte; the cd
of night, de nachtelijke stilte ; cos S

vouwbaar schildersvouwstoeltje.
stick-up [stilc•vp] staand (v. boorden);
,
sb in : cs-s, F vadermoorders.
sticky [stiki] kleverig„ plakkerig; Idel doodgeboren kindertjes; vtstillen, (doer)
(v. brood).
bedaren, tot bedaren brengen of doe
sticky-fingered [saki-flux]] tangkomen, kalmeeren.
vingerig, gapperig.
[stil] ad 1107, altijd, nog ; altijd
stiddy [stidi] zie stithy.
(nog), steeds; (maar) toch; cd not, og
nog
stiff [sill] aj stijf, stevig, strak, strain, altijd 'net; c, worse, worse
stroef,onbuigzaam, stijfhoofdig; taai (v.
erger.
alckergrond, lectuur enz.) ; verstijfd; stillage [stilid3] stellage, opstaiid oin
nioeielijk, lastig (v. sommen, examens
lets op te plaatsen.
enz.); c, and stark, stijf en strak ; stillborn [stilbcn] doodgeboren"; the
that's a bit cei, dat is (loch) een beetje motion fell c,, was een doodgeboren
kind.
bras; a (ed glass of grog, een stevig
grogje ; a cei one (tin), S een Iijk; ook : stillness [stilnis] stilte enz.
een oude bolcser ; how did you get it, still-room [stil.rilin] distilleerkamer;
red or hard ?, in wissels of in contan- provisielcamer.
ten ?; at a c, pace, stevig doorstap- stilly [still] aj 0 slit ; ad stil(letjes).
pend ; a c, price, een flinlce prijs ; a stilt [stilt] sb stelt; ook = ZE, steltre, whiskey and soda, een straffe looper, ; on rvs, op stelten ; fig
whiskey soda; c, with cold, verstijfd,
hoogdravend ; vt op stelten zetten ; op
stijf van de lcou ; the place is rvwith
stelten doorwaden ; zie ook stilted.
them, de stad is er van vergeven ; sb stilt-bird [stilt-bkij lea._ 1. steltlooper ;
2. steltkluit.
stiifje; F stijve Klaas ; S handelspapier.
stiff-backed [stif-bakt] stijf in den rug; stilted [stiltid] op stelten ; hoogdravend.
stijf, niet erg toeschietelijk.
stiltedness[stiltidnis]hoogdravendheid.
stiffen [stif'n] vt stijven (met stijfsel); stilter [stilts] steltlooper.
(does) verstijven, stijf !oaken ; fig nioed Stilton [stilton] Stiltonsche kaas ; its
inspreken ; het inoreel opwekken (van
(not) the co, S Bat's (niet) je ware,
soldaten); felt hats r,ed or soft, stijf
(niet) je dat.
of hard ; vl stijf, hard worden, verstijven, stilt-plover [stilt-plova]
steltkluit.
stiff-necked [stif-nekt] hardnekkig.
stilt-walker [stilt-woks] steltenlooper;
'stifle [stait'l] vt verstikken, sinoren, onsteltktuit.
derdrukken ; vi stikken, smoren.
stimulant [stimjulant] aj prilckelend,
stifle [stain] kniegewricht (van een
opwekkend ; sb stimulans, prikkel ;
paard).
ook : opwekkencle genotwiddelen (inz.
stifle-joint [stairl-dpint] lcniegewricht. alcoholics).
stifler [staitla]
kwets-, dampmijn.
stimulate [stimjuleit] prikkelen, aanstiflingly[staiflirAli]verstikkend,smoor...
sporen, aanzetten.
stigma [stigma] brandinerle2 ; stempel stimulation [stimjulei scan] prikkel(ing),
(v. den stamper); stigma : wondteeken
aansporing.
van Christus bij godvruchtige meditatie stimulus Estinijulasi prikkel,aansporing;
(zie stigmatization);
stigma: ademmy. stimuli [stinijulai] j brandharen.
gat v. insect ; fig schandvlek.
stimy [staiini] sb ligging van de ballen
stigmatic [stigmatilc] gebrandmerkt.
bij g,olt z66, dat de speler den bat van
stigmatization [stiginat(a)izeiSan] stig- de tegenpartij tusschen den zijnen en
inatisatie (het wonderbaarlijk te voorhet putje heeft; vt den bat sting dekken.
schiiii homer van de wooden van Chris- sting [still] vt stelcent2 ; bijten (op de
ins bij enkele personen tengevolge van
tong), branden (v. 'islets); smarten ;
godvruchtige meditatie).
(Pijnlijk)treffen ; itres his conscience,
stigmatize [stiginataiz] stiginatiseeren; hij lieeft er gmetensknagingen van ; it
brandrnerkent2 .
(vs me to the quick, het treit wij diet)
stile [staii] stip (aan deur) ; overstap
in 't hart;
with envy, afp,unstig,,
(voor liek). Zie ook style (v. zonnewijzer).
sb angel, she;vitkn,zrdo
stiletto rstiletou] stilet ; dolkje; priem.
stekel, prik Lel; steels, (gewetens)kna.
still[stilll sb distilleerketel; vtdistilleeren.
ging ; het pijnlijke (van lets).
'still [slit] aj stilt cv birth, bevalling stingaree [stit3gari] zie sting-ray.
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sting-bull [stiri-bul]

Pieterman.
stinger [stitp] stekel, angel ; stelcelplant,
stekend insect ; *ow pijlstaartrog; fig;
bijtende icon; scheme klap ; bijtend aiitwoord ; sjar, vinnige uitbrander
stinginess [stind3inis] vrekkigheid.

stinging-nettle[stigig-netl]brancinetel.
stingless [stiglis] zonder angel.
(stingo [stirigou] oud (stork) bier.
sting-ray [stirkrei ] I
trygou, pijlsting-tail [still-teil] I
staartrog.
'stingy
aj stekend, brandend.
=stingy Estinci3i1 aj vrelcicig, inhalig,
deun, penningzestien.

stink [stiqk] vi sunken; S ruilcen; it
vs in the people's nostrils, het is
het yolk tot een ergeruis; vein: cv one
out, door stank verdrijven, wegstinlcen ;
you can c%., it a mile off, S je !cunt
het een kwartier ver ruiken ; sb stank`
(S = ruzie); S schandaal ; the c,s,
scheikunde.
stinkard [stit3Icad] stinkerd;
stinkdas.
stinker [stirlico] stinker, T smeerlap;
stinkbom.
stink-horn [stink-h9n] A stinkzwam.
stink-pot [sUO-pot] stinlcpot ; stinker.
stink-shell [still]-Set] X stinlcbom.
stink-trap [stigk-trap] stankvanger.
stink-weed [stink-wid] door.nappel.
stint [stint] vt beperken, karig toemeten ; beknibbelen, bekrimpen, op
rantsoen stellen, mondjesmaat geven ;
lcarig zijn met ; with no cued hand,
op onbelcrompen wijs, met milde hand,
royaal ; yr in : cv oneself, zicli bekrimpen ; cv oneself of, zich ontzeggen ; vi
zich bekrimpen, zuinig zijn ; sb beperking, belcrimping,Icarigheid;toegedeelde
. 1cleine strandlooper ; his
portie;
daily
zipt dagtaak ; without cv,
onbekrompen, royaal.
stipend [staipand] stipenditn, wedde,
bezoldiging.
stipendiary [staipendjari] aj loontrekkend, bezoldigd ; sb loontrekker, bezoldigd dienaar ; bezoldigd rechter.
stiptic [stiptik] stoppend, bloedstelpend
(middel).
stipulate [stipjuleit] vt stipuleeren, bedingen, overeenkomen, bepalen ; vi atsprelcen ; cv for, stipuleeren, bedingen.
stipulation [stipjuleiSan] afspraak,overeenlcontst; bepaling, beding, voorwaarde.
stipulator Estipjuleitaj die bedingt enz.
steunblad, -blaadje.
stipule [stipjfil]
stir [sti)] vt be wegen, in beweging brengen ; verroeren ; (ont)roeren, roeren in,
porren in opporren (het rear) ; aanpor-

stirring

rep (iernand); aanzetten (ook : cv up);
one's bile (wrath), iemand de gal
doe;; overloopen ; ti one's blood,
ientands bloed speller doer; stroomen,
iemand wakker waken, in vuur doen
geraken ; without coring a finger
(hand), zonder een viitger te verroeren,
zonder een hand uit te steken (opt te
helpen) ; F zonder een via te verroeren ;
cv the fire, het vuur oppoken ; cv
one's stumps, F beenen maken;ry your
stumps!, S maak wat voort !, scl;iet
wat op !; co, one to frenzy, iemand
razend maken ; v up, oniroeren ; aanporren, aanzetten ; he wants curing
up, hij moet eens aangepord (aangepakt,
walcker geschud) cvordeu ; cv up the
country, het land in beroering brengen ;
up mutiny (strife), oproer
(oneenigheid) verwelcken ; ry up to rebellion, tot opstand aanzetten ; vi (zich)
bewegen, zich (ver)roeren ; in beweging
(lcomen) zijn ; opstaan (des morgens);
not a breath is r•dring, er is (zelfs)
gee;; zuchtje; Mr. A is not miring yet,
is nog Met bij de hand, nog niet op ;
he did not md, hij bewoog zich Met,
hij verroerde gees vitt ; hij gaf gee;j kite ;
he did not cv in the matter, hij deed
niets in die zaak ; (v a broad, (de deur)
uitgaan, op straat ]omen, (ook: c, out
of the house,c,out); zie oolc stirring;
sb beweging, geanimeerdheid ; drulcie ;
opschudcling, beroering, sensatie; give
the fire acv, por of poolc het vuur vat
op ; cause (make) a md, opschudding
veroorzaken ; make a
ook : zich
roeren ; make a (great) (%), opzien
bare;;, (heel wat) sensatie make;;; he
didn't make acv, hij verroerde gee;;
vitt ; hij gaf gee;; kik ; there was no cv
in the house, niets (niemand) bewoog
zich, roerde zich.
stirabout [stfirabaut] sb haverpap (in
Yorkshire); aj altijd in de weer.
Stiria [stiria] Stiermarken.
stirk [stilt] Sc hokkeling`-'.
stirless
onbeweeglijk, bladstil
roertoos.
stirrer [stbra] die beweegt enz., die in
beweging is; agitator, roervink (ook :
cv up); roerlepel, -spaan : early c,s,
matineuze lei, vroegopstaande menschen.
stirring Estirsprin] bewegend, roerend
enz.; in beweging, actief ; roerig, levendig ; opwekicend ; anything md?, iets
aan 't handje ?, is er nieuws ?; nobody
is nog nientand bij de hand (op)?;
there is no money (N.), geen geld onder
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de menschen; there is no news cv,
geen niettws; sb het bewegen enz.; bewegiOg; cvs of the heart, roerselen
des harten.
stirrup [stirap] stijgbetigel; spanriem.
stirrup-cup [stirap-lcvp] glaasje op de
valreep.
stir-up [stir-vp] in : c, Sunday, laatste
Zondag na het Drievuldigheidsfeest.
stitch [stitS]sb steek ; steel( (in de zijde);
he had not a dry cv on him, hij
had geen drogen draad aan zijn lijf;
put a c, in, een ['editing doen(v.den
chirurg); a cv in time saves nine,
, voorzorg bespaart veel nazorg; vtstikken ; hechten; brocheeren ; c, up, dichtnaaien ; hechten (eel] wood); vi stikken
(op de machine).
stitchwort [stitSwiA]
(vogel)mier.
stithy [sMA] prov aambeeld ; j smidse.
stiver [staiva] stuiver ; not a cv, geen
rooie cent.
stoat [stout] hermelijn.
t stoccado[stokeidou]degenstoot,tritval.
stock [stok] sb blok; stain; (geweer)lade;
geslacht, familie; fonds, lcapitaal; veestapel, vee; (voorhanden) goederen, (goederen)voorraad,inventaris;materiaal;stropdas- ; fig stomkop; ook : stokroos; mds,
effecter]; staatspapieren;Ostapel;
voetblok; cvs and dies, snijijzer ; lay
in a cv of..., een voorraad... opdoen ;
zich voorzien van...; c, in trade, zie
stock-in-trade; hold cv, staatspapieren
hebben ; take cv, staatspapieren koopen;
den inventaris optnaken ; I don't take
cv in his stories, ilc heb geen fiducie
in zijn verhalen; take cv of every
thing, alles opnemen 1. inventariseeren & 2. bekijken); take cv of one (all
over), iemand (van top tot teen) opnemen; be in cv, goed voorzien zijn (van
waren of geld); have (keep) in cv, in
voorraad hebben ; come of a good cv,
van goede familie zijn; have something on the cvs, lets op stapel hebben (staan); roses on low cvs, laagstammige rozen; als aj & in samenst.
traditioneel, stereotiep, vast (v. aardigheden, gezegden enz ); vt opdoen, inslaan (v. voorraacl); $ hebben (in voorraad), er op na houden ; (van voorraad
of van 't noodige) voorzien ; provian(-Jeerer] (een schip); c, a gun, de lade
zetten aan een geweer; c, with clover,
net klaver bezaaien.
stock-breeder [stoic-bridal (vee)fokker.
stock-broker [stoic-brooks] makelaar
in effecten.

stole

stock-dove [stole-dvv]
kleine
houtduif.
stocker [stoka] geweerlademaker; old
(%), F „winkelknecht".
stock-exchange [stok-elcstSeind3] (effecten)beurs.
stockfish [stokfiS] stolcvisch.
stockinet [stokinet] (elastiek) tricot.
stocking [stolciri] lcous; the national
1%, de „Icons" van de natie,h-et nationaal
spaarvermogen ; white
„sok" (v. e.
paard).
stockinged [stokit3d] met kousen (aan);
in his cv feet, op kousenvoeten.
stocking-sole [stokig-soul]zool van een
kous; in (his) cvs, op kousenvoeten.
stock-in-trade [stok-in-treid] (goederen) voorraad, inventaris; (geestelijk)
kapitaal; gereedschap (v. werklieden).
stock-job [stok-d3ob] speculeeren (in
(effecten), agioteeren, „gokken".
stock-jobber [stole-d3oba] speculant
(in eftecten), agioteur, „gokker".
stock-jobbing [stolc-d3obit3] beursspeculatie, agiotage, windhandel in effecten.
stock-market [stole-makft] veemarkt;
fondsenmarkt.
stock-owner [stole-ouna] effectenbezitter ; veeboer.
stock-piece, -play [stok-pis, -plei] repertoirestuk (v. e. theater).
stock-raiser [stok-reiza] veefokker.
stock-rider [stok-raida] cowboy (in
Australie).
stock-still [stok-stil] stoic-, doodstil.
stock-taking[stolc-teikitflinventarisatie.
stock-whip [stok-wip] paardenzweep,
zweep net stok.
stocky [stoki] gezet, dik.
stodge [stod3] vt & vi (zich) volproppen ; sb (onverteerbare) host.
stodgy [stod3i] propperig, dik ; P propvol; zwaar op de maag liggend, onverteerbaar.
stog [stog] prov blijven steken.
stoic [storrik] sb stoicijn ; aj stoicijnsch.
stoical [stouikal] stoicijosch.
stoicism [stouisiz'm] stoicisme, stoicijnsche gelatenheid.
stoke [stoulc] vt stoken (v. machine):
c, up, weer doer opvlammen, aanwakkeret] ; vi stoken ; fig scliransen, zich
volstoppen.
stoke-hole [stotik-howl] stookplaats.
stoker [stoulca] stoker (v. machine).
stola [stoula] stola, stool.
lstole [stool] sb stola.
, stole [stout] sb zie stolen.
stole [stoul] verl. tijd van steal.

stolen

stop
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stolen

[stout'n] verl. deelw. van steal; I
a cv match, een in het geheim ge-

stone-fruit

[stoup-frilt) steenvrucht, Pit-

vrucht.

sloten huwelijk.
C stone-horse [stoun-hqs] delchengst.
stolid [stolid] flegmatiek, onaandoenlijk, stone-pit [stoup-pit], stone-quarry
bot, gevoelloos.

stolidity

[stouts-kwori] steengroeve.

[stoliditi] flegusa, onaandoen- stone's-throw [stounz-Prou]steenworp.
lijicheid enz.
stone-still [stoup-stil] SH stolcstil.
stolon Estoulan3 A uitspruitsel, uitloo- stonewall [stounwol] erg voorzichtig
per, wortelscheut.
batten (bij cricket); S obstructie voeren
stoma [stows] huidmondje.
in de politick.
stomach [stromalc] sb maag; bulk ; stone-ware [stoup-wea] steengoed.
buikje; (eet)lust, honger; geaardheid, stone-work [stoup-wick] metselwerk.
temperament ; his proud (high) cv , stoney [stouni] alikas(knikker).
zijn trots ; a man of his
ieinand stoniness [stouninis] steenachtigheid
zoo trotsch als hij ; he had no c, for
enz.
the fight, had er geen lust (geen puf) stony [stouni] steenachtig, steenig,

in otn to (gaan) vechten; hij had niet de

steenen ,, steen...; F zie stone-broke.

verduwen, slikken, verIcroppen (v. beleedigingen enz.).

(zonder leuning), (voeten)bankje,tabouretje, vensterbank ;
stoel (v. banboestruik enz.); stoelgang; lokduif; close
cv, stilletje ; cv of repentance, zondaarsbankje; fall between two c,s,

courage; he could not keep the food stood [stud] verl. t. en v. deelw. v.stand.
on his cv, hij )con het voedsel niet stook [stulc] Sc zie -'shock.
inhouden; vt trek hebben in, (kunnen) stool [still] sb (1(antoor)lcruk, stoeltje
stomacher [stzmaka]
keurs(lijf).
stomachic [stamalcilc] maagverstericend

middel,

stomjack [stnnid3ak] J zie stomach.
stone [stoup] sb steen, pit (v. vrucht);

tusschen twee stoelen in de ascii vallen ;
(uit)go to cv , zich ontlasten; vi
niersteen,graveel; testikel; hagel(steen);
stoelen.
schuursteen; als gewicht: 14 pond, 6.35 stool-bent [still-bent] A trekrusch.
K.G. & 8 pond of 3.6 K.G. van vleesch stool-pigeon
lokduif;
[stet-pid3an]
of visch; are you e,?, van steen ?; leave
kooieend ; lokvogel.
no c, unturned,* niets (geen middel) istoop [sti:1p] vi bukken, zich bukken;
onbeproefd laten, limel en aarde bevooroverloopen, gebukt loopen of gaan.
wegen; he rides 12 cv, weegt 12 stone zich vernederen, zich verlagen (tot to);
in het zadel ; off the c ■ds, ook buiten
C zie swoop; vt (voorover)buigen ; cued
de stad; aj van steen, steenen ; vt net
by age, krom van ouclerdom ; sb het
steenen gooien, steenigen; van steenen
vooroverbuigen, gebukt loopen ; fig
of pitten ontdoen ; met steenen beleggen,
nederbuigendheid ; zie oolc swoop; have
bekleeden, plaveien.
a slight cv , wat gebukt loopen.
stone-blind [stoun-blaiud] stelceblind. '2 stoop[stilp]sb stoop (kruilc) Am sloe'',

stone-borer [stoup-b9ra] boormossel. bordes.
stone-break [stouts-breik] A steen- stop [stop] vt

stoppen (een gat, lek enz.
breek. ook : 0), dichtmaken, dichten, op-, dichtEstoun-breikal steenen- stoppen (ook : cv up); stelpen (het blocklopper.
den); vullen, plombeeren (een tand);
stone-broke Estoun•brouk3 F zoo hard versperren (den weg); stil laten staan
als een kei, blut.
(een klolc), tot staan brengen, op-, aanstone-chat [stoun-tfat] gsa roodborst- !louden (ietnancl), tegenhouden (hollend
taptut.
paard enz.); inhouden (loon enz.); een
stone-coal [stoun•lcoul] anthraciet ; stokje steken voor, een eind nsakeo aan ;

stone-breaker

t steenkool.

stone-crop

stopzetten (een fabriek); staken (het

[stoup-krop] 54. muurpeper.
werk enz.); uitscheiden, ophouden met,
stone-curlew [stouts-kLIjii] 20, griel, niet voortzetten ; interpuugeeren; cv a
scharluip.
ball, een bal staan ; c, a blow, eel)
stone-cutter [stouts-kvta] steenhouwer, slag pareereu; cv a blow with one's
steenbikker.
head, J een slag op zijn lcop krijgen;
cv a bullet, X S een schot krijgen,
stone-dead [stoun-ded] morsdood.
stone-deaf [stoup-def] potdoof, stoic- door een kogel getroffen worden ; cv
doof.
one's ears, de ooren dichtstoppen;
Engelsch.

45

stop-butt
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store-pig

fig de ooren sluiten ; cv a gap, een gat stopper Estopa stopper ; stop.
Moppet', een hiaat vullen ; cv a man's stopple Lstopl sb (glazer) stop; vt

met een stop dichtmaken.
mouth, ielnands stilzwijgend ► eid Iwopen ; iemand den mond stweren ; ev stopple-holder [stop'l-houlda] in : wire
zijn
news
dichthouden
;
one's nose,
beugel (v. flesch).

one (from) doing something, remand stop•press [stop-pres] in : e, news,

doen uitscheiden met ; c , payment, nagekomen berichten, inlasch (in de
niet verder betalen ; zijn betalingen sta.
kraut).
ken ; c, a string, ' een suaar aan- stop-watch [stop-wotS] sekondenhordrukken ; will you c, supper ?, blijven loge met yang.
soupeeren; cv thief!, houdt den dief !; storage [st2rid3](op)berging; pakhuisthinking, niet weer denken ; cv the ruimte ; pakhuishuur; cold cv, (het opway, den weg versperren ; cv work, slaan in de) vries-, koelkamer ; place
k het werk) staken ; c, a wound, het
in cold cv, in de vries- of koelkatner
bloeden stelpen; vi stoppen (v. trein),
opbergen; fig op stal zetten, opbergen,
opzouten.
ophouden, stilhouden; blijven stilstaan
Est4rid3(v. horloge); ophouden uitscheiden (met storage-accommodation
from); niet doorgaan, 'blijven steken in akoniadeifan] opslagruimte.
zijn rede (ook cv short); zich ophouden, storage-battery [st4rid3-batari] fr
accumulator.
logeeren, blijven ; the matter will not
c, there, daar zal het niet bij blijven ; storage-space [st4rid3-speis] berg! trust they will not cv there, dat ze ruimte.
het daar niet bij zullen laten ; he never store [stip] sb (groote) voorraad, overc,s to think, hij gust zich nooit den vloed , ; fig rijkdom; magazijn ; Am
winkel; (in Engeland) bazaar, warenhuis,
tijd om even na te denken ; c, at home,
thuis blijven ; cv at X, te X stoppen toko, winkel; bonded c,,entrepOt ; c ,s,
voorraad, benoodigdheden; proviand ;
(van trein); reform cannot c, at
this, kan bier niet bij blijven, Ican het bazaar, warenhuis, winkelvereeniging;
maritime c,s, oud scheepsmateriaal;
bier niet bij laten; c, away from
school, van school wegblijven, de
small c,s, kleine benoodigdheden (thee
school verzuimen ; c, for the sermon, en suiker in de monsterrollen, tabak, .
blijven voor de preek ; c, from... lug, zeep, borstels, scheermessen en naaiophouden te..., uitscheiden met...; cv in
gereedschap, door de matrozen te bebed, (in zijn bed) blijven liggen ; c, out
talen); he has a c' of wit, een goede
all night, uitblijven ; up late, laat dosis geest ; he has a c, of wine, hij
opblijven ; c, with friends, bij familie
heeft een goed voorzienen wijnkelder;
(kennissen) logeeren ; sbhet stoppen enz.;
set (great, little) c, by (soars on,
pauseering, pauze; leesteeken; p reupon), (veel, weinig) prijs stellen op;
gister, lclep, gat; ontploffingsgeluid (zooin cv, in voorraad ; be (lie, be laid
als k, t, p); S detective; full cv, punt ;
up) in cv for one, hem te wachten
be at a cv , stilstaan; niet verder kunstaan ; have something in
in voornen; bring to acv , tot staan brengen,
raad hebben ; nog te wachten of te goed
stil doen houden ; come to a cv, blijven
(F in bet vet) hebben ; in petto houden ;
(stil)staan, blijven steken, ophouden, een
vt inslaan, opdoen (voorraad); binneneind nemen; come to a full,, ,geheel
halen, opschuren (den oogst); opslaan
ophouden ;
totaal Stoppen; make a
(goederen); proviandeeren, voorzien (van
c,), halt 'louden, ophouden, pauseeren ;
with); opbergen (v. ineubels), bergen
(v. voorraad); his memory (mind)
put on the pathetic (virtuous
het pathetisch & register uittrekken;
was c,d with facts, hij had een hoop
without
zonder ophouden, zonder
leiten in zijn hoofd ;
up a saying
op te 'louden, zonder te stoppen (v.
in one's heart, in zijn hart bewares.
trein).
store-cattle [stga-kat'l] mestvee.
stop-butt [stop-bvt] X kogeivanger.
store-house [styaliaus] voorraadschutir,
stopcock Lstopkok] (atsiuit)kraan.
pakhuis, inagazijn'2 ; fig schatkamer.
stoppage [stopid3] het sloppy], stop- storekeeper [stipkipo] pakhnismeester;
zetting ; ophouding, oponthond, stil.
proviandmeester ; X magazijnmeesstand ; inhouding (v. traktement), korter ; Am tokohouder.
ting; there is a cv somewhere, het store-loft [stca-loft] pakzolder.
hokt ergens.
store-pig [stRa•pig] mestvarken.

store-room
store-room

[stga-rilm]
-ruitute; provisiekatner.
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bergplaats,

straight

stoutish [stautiS] nogal zwaarlijvig enz.
stoutness [stautnis] kloelcheid enz.

proviandschip. 'stove [stouv] sb kachel, fornuis , stoof,
store-ship [stQa•Sip]
storesman [st2zinan] winkelier, toko- droogoven ; trekkas ; vt stoven.
houder.

2 stove

[stouv] verl. t. en v. deelw. v. stave.
[stouv-paip]
kachelpijp
hooge hoed).
tstover [stouva] SH veevoeder.
stow [stou] stuwen; stouwen, leggen,
bergen ; c, away, wegleggen, (op)bergen ; verdou wen, wegwerken (v. eten);
cv that!, S hou je bakkes!
stowage [stouic13] stuwage; berging;
house).
bergruimte, bergplaats; stuwagegeld.
stork [stQl{] jak ooievaar.
stowaway [stouawei] blinde passagier,
storksbill [st2lcsbil]
reigersbek.
C verstekeling.
storm [stQm] sb storm'', vlaag, aanval ; strabismus [strabiznias] het scheelzien.
onweer; onweersbui ; regenbui ; X be- Strad [strad] F Stradivarius(viool).
storming; there was acv of wind, straddle [strad'l] vi wijdbeens gaan,
het stormde; a cv in a teacup, een
schrijlings zitten ; op twee gedachten
storm in een glas water; the ", burst,
hinken, de kat uit den boom kijken; vt
ook : de bow barstte los; the period of
schrijlings zitten op of staan boveti ; sb
cv and stress, de „Sturm and Drang"
het schrijlings staan of rijden.
periode; de tijd van strijd en woeling; straddle-legged [stradl-legd] wijdby
stormenderhand ; vistormen, butbeensch, schrijlings.
deren, raze!), woedeti; c, and swear, *strafe [straf] X S vt beschieten ; tuchrazen
tiereu ; X storm loopen ; c, at,
tigen, afstraffen, de les lezen, er van
uitvareu tegen; vt X aan-, losstortnen
langs geven; sb oorlog, beschieting,
op, stormloopen op, bestormen 2.
bombardement ; tuchtiging; uitbrander.
stormy [stgini] stormachtig, onstuimig, *strafer [strata] zie Ciottstrafer. Ook:
storm...
beroerling, smeerkanis,
story [stori] sb geschiedenis; historie, straggle [strag'1] dwalen, zwerven, ververtelling, vertelsel, verhaal, sproolcje;
strooid staan, verspreid liggen ; uit het
leugentje, jokkentje; short
ook:
gelid marcheeren.
novelle; the cv goes that..., men zegt, straggler [stragla] ,achterblijver; landdat..., het gerucht gaat dat...; but that
looper; wilde loot; maraudeur; deserteur.
is another ".), maar dat is een andere straggling [straglirl] verstrooid, vergeschiedenis; it is quite another mi
spreid (v. huizen); onregelmatig genow, het blaadje is nu omgekeerd, on bouwd.
staan de zaken heel anders; to make straggly [stragli] wild opgeschoten.
a long ow short..., oni kort te gaan,..; straight [streit] aj recht (niet krom),
tell stories, jokken; tell 'a md, ook
glad (niet krullend); rechtschapen, eereen verhaal opdisschen; they are all
lijk ; in orde; a ", face, een ernstig
in one cv, het is bepaald eels complot, gezicht ; with acv face, ook : zonder
het is afgesprolcen werk, zij slapen oneen spier te vertrekken ; cv shooting,
der emir deice!' ; zie storey & storied.
juist schieten, trefzekerheid; a mdtalk,
story-book Estdri-buk3 bad( met ver- een vrijmoedig, openhartig praatje, gehaaltjes, vertelselboek.
sprek of toespraak; a cv tip, een tip uit
story-teller [stori-tela] verhaler, ver- de eerste hand, een betrouwbare weak;
teller ; jokkebrok, jokkenaar, jobber.
as c■-• as an arrow, zoo recht als een
C stoup [staup] stoop; wijwaterbak.
kaars ; I gave it him
zei het hem
, stout [staut] sb stout : zwart bier. '
ronduit, ik zei hem vierkant de waar'stout [staut] aj kloek, dapper, Wilk ;
put
a
mistake
md,
held ;
herstellen;
(zwaar)lijvig,corpulent, dik, sterk, zwaar;
put things cv, den boel opredderen;
with a ev heart, kloekhartig ; make het Nveer in orde =ken; take one's
a ", resistance, krachtig weerstand whiskey cv, puur, zonder sodawater;
bieden.
ad recht, rechtuit; rechtstreeks, direct;
stout-hearted [stout-hatid] kloekmoejuist, raak; c, away, S op staanden
dig, koen.
voet, op stel en sprong ; cv before you,

storey [stQri] verdieping; on the first sto've-pipe

op de benedenverdieping (rez-dechaussee); on the second cv , op de
eerste verdieping (bel-etage).
storied [stQrid] ill de geschiedenis vermeld ; historisch ; vermaard ; met tafereelen uit de geschiedenis beschilderd
met... verdiepingen (bijv. a four-",

(ook

straighten
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vlak voor u; c, from the elbow, S
ronduit; c, in the face, vlak in zijn
gezicht; c, off, zoo dadelijk, op staanden voet ; cv on, reclituit, rechtdoor ;
r%, out, dadelijk ; c, out of the factory, zoo (direct) uit of van de tabrkic ;
sb rak (in rivier) ; out of the ,,,krom,
sclieef
straighten [streit'n] reclit malted, in
orde brengent!, op-, beredderen (ook:
c, out); c, out, recht maker; reclit
trekken; c, out things, de zaalc weer
in orde oaken ; c, tip the room, de
kamer opredderen, wat opknappen.
straightforward [streitf2wad] reclit
door zee gaand, oprecht, rout!, ronduit.
straightforwardness [streitkawadnis]
opreclitlieid, rondlieid van karakter.
straightfronted [streittrvntici] droit
devant (v. corset).
straightlaced [streitleist] zie strait

laced.

straightway [streitwei] dadelijk,
a anstonds.
strain [strein] vt spannen, (uit)rekken,
strekken ; persen ; (te veel) inspannen
(v. krachten); verreklcen (een gewricht
of spier); verdraaien, geweld aandoen
(een uitspraak enz.); forceeren (de stein);
drukken; (uit)zijgen ; c, one's authority, zijii gezag op de spits drijveii; zijn
gezag gewelci aandoen; c, one's ears,
de ooren spitsen; c, the law, de wet
geweld aandoen; acv every nerve, zich
tot het uiterste inspannen ; c, a point,
zich geweld aandoen; overdrijven ; de
hand over het hart strijken; c, one's
powers, zijn gezag geweld aandoen;
al zijn lcrachten inspannen ; c, one's
sight, zich inspannen oin (goed) te zien;
zijn oogen te veel inspannen ; c, one's
voice, zijn stein forceeren, zich overschreeuwen ; c, out, uitzijgen; co, out
the gnat, and swallow the camel,
13 de mug uitzijgen en den kernel verzwelgen ; vi spannen; trekken; r to...,
zich inspannen c, after, streven
naar ; c, after epigram (effect), jacht
maker op puntigheid (effect); cv at the
chain, aan den ketting trekken (rukken);
at the gnat, zie strain out; c, for
daintiness of speech, keurigheid van
uitdrukking najagen ; c, under a load,
onder een last zwoegen ; sb spanning;
inspanning, streven ; overspanning; veraaiing (v. de waarheid); verrelcicing
(v. spier); geest, toon ; lcarakter, element,
ader, tikje (van lets); ® wijs, melodic
(vooral cws); a cv higher, een graadje

stranger

liooger; a slight of condescension,
een tikje neerbuigendlieid ; there is a
heroic mo in his character, lets
roisch ; he has acv in his leg, liij
heett zijn been verrekt; his letters are
in zijn brieven slaat
in a different
hij een anderen toon aan; a great
deal more in the same md, van dieii
aard, in dezelfde voois; he is of a
noble cv, van edelen stain ; be on the
c,, in gespannen zijn, zich inspannen
(oin..., to...); in gespannen toestand zijn;
strained [streind] gespannen (van verhoudingen); gedwongen, gemaalct (van
lach of vriendelijklieid), geforceerd ;
verdraaid, gewrongen.
strainer [streina] zijgdoek ; vergiet.
strait [streit] aj nauw,eng,bekrompen;
streng (in zijn opvatting); sb moeilijkheld, verlegenheid ; berg pas ; (zee)straat
(meest c,$); uitgestrelctheid ; Straits,
$ Bankatin, Malakkatin.
straiten [streit'n] nauw(er) makes,
(strak) aanhalen, spannen; in verlegen,
lieid brengen; we are cued for room,
wij zijn eng behuisd, liebben maar amper plaats; be in :,ed circumstances,
het (financieel) Met breed hebben.
strait-jacket [streit-d3akit]d wangbuis.
strait-laced [streit-leistj stijf geregen ;
stijf, gedwongen ; preutscli, kleingeestig,
Puriteinsch streng.
ct straitness [streitnis] engte, nauwheid,
bekrompenheid.
gangplanken.
strake [streik] streep;
cf stramineous [straminias] stroo-kleurig, strooieii, stroo...
§stramonium [stramouniatn] doomappel.
'strand [strand] sb strand, kust, oever
(inz. CD); vtdoen stranden, op het strand
zetten; be c.ed, op het strand loopen,
stranden'2, scliipbreuic lijderc2 ; fig blijven zitten (steken), niet verder kunnen;
mied goods, strandgoed, -vond ; vi
stranden, op het strand loopen.
'strand [strand] sb strew,. (v. touw); vt
doen lcnappen (v. e. touw).
b
strange [streind3] vreemd, onbekend ;
vreemdsoortig, ongewoon, zeldzaa in,
zonderling, raars; wonderlijk, opvallend;
play with acv racket, niet een adder
zijn raket; 1 am c, to the work, the
work is cv to me, het werk is mij nog
vreemd; feel cv , zich nog niet tliuis
voelen ; zich raar (onwel) voelen ; cv to
say, vreemd genoeg
stranger [streind3a] sb vreeindeling,
vreemde, iemand vreemds ; 1 am a roe
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here, ik ben hier vreemd, een vreem- wandelende tak ; it is the last cv, dat
deling (in Jeruzalem); you are quite
is de druppel die den beker doet overa cv, gij laat u nooit zien, vertoont u
loopen; catch at (cling to) a cv,zicii
nooit hier ; he is a
to fear, alle aan een stroolialm vastklampen ; be in
the cv (tic P in de kraani zijn; a man
vrees is hem vreemd, hij kept geen vrees;
he is no cv to me, hij is mij niet vreemd, of cv stroopop, een stroomair2 ; fig een
,

,

ledepop; not care a tv, er geen lor,geen
ik hoef mij voor hem niet te geneeren;
make acv of a person, iemand als zier, geen spaan oin geven ; not worth
t en vreemde behandelen ; see (spy)c,,s, a cv , geen for waard ; he has not
net Parlement laten ontruimen van
gone there to pick c,s, hij is daar
(vreemde) toehoorders of publiek ; als niet heen gegaan our vliegen te vangen;
aj: vreemd.
cv straws, zich met haarklooverij bezig-,
strangle [stragg'1] tit worgen; smoren, ophouden, spijkers op laag water zoeonderdrukken ; vi in : I cv , ik stik.
ken ; aj van stroo, strooien.
stranglehold [stragg'lhould] greep bij strawberry [strobari] aardbei, aardstrangler [straggla] worger. [de keel. bezie; cv leaf, aardbeiblad ; the c,
strangles [strat3g'lz] goedaardige droes. leaves, de hertogelijlce waardigheid.
strangulated [straggjuleitid] inge- strawberry-tree [strobari-tri] „aardsnoerd, belcleind (v. breuk).
bezieboompje" (Arbutus unedo uit Z.
strangulation [straggjuleiSan] (ver)Europa).
worging; beklemdheid (v. breuk), be- straw-board [stro-bod] strookarton.
klemming.
straw-bottomed [stro•botaind] met
strangury [straggjuri] tnoeielijke urine- strooien zitting (v. stoelen).
loozing.
straw-built[stro•bilt]van stroo gemaakt,
strap [strap] sb riem, schouderriem; stroo...
drijfriem ; hanglus (in tram); aanzetriem; straw-coloured [stro-lcvlad] strookleu4z, bengel (aan stoommachine); vi met
rig, paille.
een riem vastmalcen ; met een rietu slaan; straw-cutter [stro-kvta] hakselsnijder,
.(op een riem) aanzetten.
hakselmachine.
strap-hanger [strap-harsa] „lushanger".. straw-hat [stro-hat] stroohoed.
strap-oil [strap-oil] F rottingolie, stole- straw-stem [stro-stem] • wijnglas met
visch zonder boter.
uit den bol geblazen steel.
j-strappado [strapeidou] sb wipgalg ; straw-worm istro-wiim] zie caddise.
vt wippen.
strawy [stro-i] strooachtig ; van stroo.
strapper [strapa] driedekker (man of met stroo vermelfgd.
vrouw), dragonder (v, e. wijf),
stray [strei] vi (rond)zwerven; (rond)strapping [strapig] aj groot en sterk, dwalen, afdwalen, verdwalen ; cv from
stevig, pootig ; sb het vastmaken net
the question, (van de zaak) afdwalen;
riemen ; het aanzetten (v. scheermes); cv in, binnen komen loopen; m, into,
riemwerk ; bazaan(leer).
afdwalen naar ; verdwalen (sours: verloopen) in ; sb afgedwaald of verdwaald
Strasburg [striisbit] Straatsburg.
stratagem [stratad3am] krijgslist, list. dier ; zwerver, zwerveling, vagabond ;
aj afgedwaald, verdwaald ; sporadisch
strategic [strated3iIc] strategisch.
strategist [stratad3ist] strateeg, krijgsvoorlcomend ; verspreid ; cv current,
kundige.
vagabondeerende stroom; a mi cusstrategy [strAtad3i], strategics [stra• tomer, een toevallige Haut ; acv inted3iks] strategiC, krijgswetenschap.
stance, een enkel voorbeeld of geval ;
cv notes, losse aanteekeningen ; a
Stratford [stratfad] Stratford.
strath [strap] Sc (Lang breed) dal.
shot, een verdwaalde kogel.
stratification [stratifikeiSan] het liggen streak [strik] sb streep; ader, laag; the
in lagen, laagsgewijze ligging.
silver cv , het Kanaal; have acv of
stratify [stratifai], in lagen leggen, tot luck, veine hebben ; he has a c, of
lagen vormen.
madness in him, er loopt bij hem een
stratum [streitam], meervoud strata streep door ; he has a c%, of super[streita] laag.
stition in him, hij is een tikje bijgestratus [streitas] enk.v. strati [streitai] loovig ; like a
(of lightning), ale
laagwolk(en).
de bliksem, bliksemsnel ; vt strepen.
straw [strb]sbstroo; stroospier, strootje; streaked [strikt] gestreept, geaderd :F stroohoed ; F Gouwenaar (Lange pijp); doorregen (v. spek).
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streakiness [strikinis] gestreeptheid,
het geaderd zijn ; gestreept voorkomen.
streaky [striki] gestreept, geaderd;
doorregen (v. spek).
stream [stritn] sb stroom ; strooming, richting; row against the c..),
tegen den stroom oproeielV; in a md,
in "vs, in strootnen; go with the
net den stroom meegaan ; vi strootnen,
vloeien; golven, wapperen; with miing
colours, met vliegende vaandels; vi
does stroomen; Cstrepen (in de wapenku nde).
stream-anchor [strim-atika] werpan ker.
streamer Estrimai winipel; fang lint of
veer; r.is, Noorderlicht, Zuiderlicht.
streamlet [strimlit] strootnpje.
streamy [strimi] stroomend; rijk aan
stroonien, waterrijk.
street [shit] slepen; slieren.
street [Stilt] straat ; in the cv, op straat;

the American market was strong in
the cv, was levendig op de straatbeurs;
he is not in the same N., with you,

S hij haalt niet bij jou, liij kan niet in
je scliaduw staan; on the cv , Am op
straat ; go on (upon) the mis, de baan
opgaan (v. prostituees).
street-arab [strit-arab] verwaarlooscl
kind (in Londen); straatjongen, boefje,
schoftje.
street-door [strit•dca] straat•, voordeur.
street-lining [strit-lainitl] opstelling
„en haie".
street-orderly [strit•gdali] straatveger,
reiniger.
street-sweeper [strit•swipa] veeginachine, straatveger 3.
street-walker [strut-wolca] de baan opgaande prostituee, F straatmadelief,
-nimf, straathoer.
Strelitz [strelits] Strelitz, the c., (es),
de Strelitzen.
strength [stret0] sterkte, kracht, macht;
ook krachten ; soliditeit (van stoffen);
they were there in cv, groote
sterkte ; be in full cv, X op sterkte;
they were there in (full) talrijlc
vertegenwoordigd, er was een talrijke
opkonist; be struck off the cv , X van
de lijst (rot) afgevoerd worden ; be on
the cv, X ingedeeld zijn ; on the c,
of, op groud van, naar aanleiding van, in
vertrouwen op ; up to cam, X op sterkte.
strenghten [strelVn] vt versterken,
sterk maken ; vi sterk worden, toenemen in kracht.
strenuosity [strenjuositi] energie, aanvlijt.
hottdende inspanning,

strenuous

strict

[strenjuas] wakker, krachtig,
euergiek, ijverig cv days, dagen van
groote (voortdurende) inspanning.
Strephon [strefon] Strephon: smachtend ininnaar.
stress [styes] sb nadruk 2, klem, Heintoon,accent ;(in)spanning ; 413Z. spanning ;
kracht, gewicht; lay c, upon, (den)
nadrttk leggen op; under of circumstances, daartoe gedwongen door
de omstandigheden; under (a) r, of
weather, tijdens, ten gevolge van zwaar
weer; vt den nadruk leggen op`-', accentueeren ; m.ed, den klemtoon hebbend.
stretch [stretS] vt rekken, oprekken,
nithameren; uttreicken ; uitstrekken, uitspreiden, (uit)spannen ; uitsteken (de
armen); inspannen ; overspannen, overdrijven ; geweld aandoen ; cv gloves,
handschoenen oprekken ; cv one' s legs,
zich wat vertreden ; cv one on the
ground, iemand neervellen (leggen); cv
a point, zie strain; N., the truth, de
waarheid een beetje geweld aandoen,
het zoo nauw niet nemen net de waar.
heid (= liege''); vr cv oneself, zich nitrekken (tta slaap en z.) ; zich inspattnen,
beenen maken ; rekken ; vi & va zich
uitstrekken ; reiken ; fig overdrijven, het
met de waarheid zoo nauw niet nemen
(= liegen); c, away, zich uitstrekken
down to, reiken tot,
(naar towards) ;
zich uitstrekken tot aan ; cv out, zich
uitstrek ken ; aanstappen ;sb uitstrekking,
spanning ; inspanning; uitgestrektheid ;
0 slag (bij het zeilen); wandelingetje;
I. at acv, als bet nijpt ; 2. at (on) a
achtereen, iii een stub door ; at full
heelentaal gestrekt; gespannen tot
het uiterste.
stretcher [stretia] rekker ; strekijzer ;
streksche steen; X brancard, draagbaar; X brits; spoorstok (voor de voeteu
van een roeier); F leugen.
stretcher-bearer [stretp-bera] X ziekendrager.
strew [strit] (uit)strooien ; bestrooien,
bezaaien (met wit/z).
§stria [straia] street).
stricken [strilen] verl deelw. v.strike;
geslagen, getroffen; zwaar beproefd,
bezocht ; diet) beproefd ; the N. , field,
het bloedig slagveld; cv in years, oud
van dagen,hoog bejaard ; cv with fever
&, door koorts & aangetast.
strickle [strilel] afstrijkstolc, strelcel,
strijkhout.
strict [strikt] stipt, strikt, streng nauwkeurig, nauwgezet.
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striker

stricture [striktp] (lcritische) aanmer(het werk) staken ; it (vs cold (warm)
king; strictuur, vernauwing (der pisin here, het is (voelt)hier koud (warm);
buts); c■is, ook: kritiek ; make (offer) G.9 r ■., against long hours. staken ass
rvs on, kritiek uitoefenen op.
protest tegen to lange werktijden ; c, at,
strid [strid] stroomversnelling.
slaan naar ; aangrijpen ; c, at the root
stridden [strid'n] verl. deelw. v. stride.
of, in den wortel aantasten;
back,
stride [straid] vi schrijden, groote stapterugslaan ; c, down, neerslaan, neerpen semen, met groote stappen looped ; houwen, neervellen • for higher
cv out, (wat) aanstappen, aanbeenen ; wages, staken om hooger loon ; r for
vt ® stappen over, schrijden over ; sb
the village, op het dorp of gaas ;
schrede, (groote) stap;. at a (one) md ,
one from the list, van de lijst schraptnet een slap; with rapid c's, met pen ; c, home, raak slaan ; cv in, naar
rasse schredee.
binnen slaan (v. ziekten) ; binnenvallen,
stridelegs [straidlegz] schrijlings.
billssen komen stuiven ;
invallen ; cv
strident[straidant]krassend,schril,schel,
in with, de partij kiezen van, genteene
doordringend,door inerg en been gaand.
zaak maken net ; zich schikken naar;
strideways [straid weiz], stridingly
overeenstemmen met ; c, into a gallop,
[straidil)li] schrijlings.
het op een galop zetten ; cv into a
stridulate [stridjuleit] een krassend en road, een weg inslaan ; cv horror (terscherppiepend geluid mattes, sjirpen,
ror) into their hearts, Into hart set
zagen (v. krekels enz.).
tt ; N off, at.
afgrijzen (schrik) vervulle
strife [strait] strijd, twist, tweedracht.
slaan, afhouwen ; (van de lijst) alvoeren ;
strike [strait:] vt slaatt , slaan op (aan,
laten vallen (v. den prijs); trekkers, attegen, voor); aanslaan (cell toon enz);
drukken (zooveel exemplaren); nit zijn
inslaan (een weg); stooten (op, tegen);
mouw schudden (v. opstellen, artikelen
treffeit'2,'frappeeren, voorkomen, lijken ;
enz.); c, one off the list, iemand
strijken (de vlag); afstrijken (een lucifer
schrappen; (N., off to the right, rechts
enz.) ; he is struck so, F zoo is hij nu
afslaan ; cv out, van zich afslaan (hij.'t
eenmaal ; how does it e, you?, wat boksen); de armed uitslaan (bij 't zwemvindt gij ervan ?; c, one blind (dumb),
shell);• cv out his name, zijn naar,
blindheid (stoniheid) slaan ;
me doorstrepen, doorhalen ; c, out r line
dead !, P ilc
doodvallen cv me
for oneself, een eigen richting vinden;
ugly (handsome, up a gum-tree) cv out a new plan (line). een nit men
if..., P ik mag doodvallen als...; it cvs weg inslaan; miout of the subject, van
me as ridiculous, het lijkt tnij be- het onderwerp afdwalen ; cv through,
lachelijk ; cv one all of a heap, F
doorstrepen, doorhalen (een woord); cv
iemand paf doers staan; it is the coolest through the forest, het bosch doorsmoke you can cv, F diets gij vinden of zwerven ; the sun cis through the
aantreffen kunt ; c, an account, een fog, doorboort den mist ; cv up, 1, berekening afsluiten ; cv an attitude, een
ginnen to spelen cv up a song, een
gentaakte of op effect bereketlde houlied aanheffen ; c, up an acquaintding aannemen, poseeren,,, a bargain,
ance with one, met ietnand aanpapeen troop sluiten,t, one a blow, iemand pen ; cv upon an idea, op een idee
een slag toebrengen ; c, camp, het
komen;struck with surprise,verbaasd;
!camp opbreicen;cv one's(the)colours, struck with terror, door schrilc hede vlag strijken ; c, a fish, een visch
vangen ; sb stage; (werk)staking ; strijaan den haat: slaan ; c , one's fist on
kel, strijkliont ; snake a big cv, F -eett
the table, net de vuist op tafel slaan;
slaatje !oaken; the men on cv, de star, a light, een Lucifer aanstrijken (aankers; go out on cv, het werk staken.
steken); vuur slants ; c, oil, olie aan- strike-a-light [straik-a-fait] viturslag.
borers; fig den papegaai schieten, fortnin strike-breaker Estraik-breika] werkmaken ; c, a rock, op een rots stooten ; •illige, onderkrttiper.
ti root, wortel schieten ; cv a good strike-funds [stralk•fvndz] stakittgskas,
thing, F een slaatje (goede winst) ma-fonds.
ken ; cv work, (het werk) staken, tel strike-pay [straik•pei] stakingsuitkeewet k neerleggen ; vislaan ; rakes ; pakring.
ken, aangaan, vuur vatten (v. lucifer); striker [strailcal die of dat slaat, treffer;
wortel schieten ; de vlag strijken (ook —
werkstaker ; strijkstok (bij koreitmaat)•
zich overgeven); op een rots stooten ;
harpoen.

striking

712

striking [straikil] slaand; tref fend, frappant ; stakend; the cv parts (train),

stroll

ken, afrukken ; afstroopen ; strippen (v.
tabak); vr in : c, oneself, zich uitkleedee; vi & va zich uitkleeden ; zich fates
het slagwerk (in klok).
afstroopen, afrissen enz.; losgaan ; cv
string [stril] sb band, lcoord, touw;
bare (naked, to the skin), zich poedelsnoer ; snaar; pees, vezel, draad; streng ;
naalct uitkleeden ; cv to one, zich steles
ris, rist, sliert; koppel (l:aarden); the
tnet iemand; sb streep, strook, reep ; cv
cvs, I, de strcjkers • for evs, •" voor
of carpet, een looper ; a cv of a boy,
strijkorkest ; a bit (piece) of cv, een
een pewter van emit jongen, een broekje;
touwtje; have all the cvs in one's
hands, alle draden in handen hebben tear to (vs, aan flenters scheuren.
(v. e. zaalc); have two (more) cvs to stripe [straip] sb streep, X chevron;
one's bow, nog andere pezen (pijlen) striem; $ kleur, soort ; gestreept taken ;
C slag ; cvs, F de tijger ; get (lose)
op zijn boog hebben ; pull the cvs,
one's cvs, X de streden krijgen (kwijtaan de draden trekken (achter de scherraken ; vt streden, bestrepen; striemen.
men) ; touch a cv, een (zekere) snaar
aanroeren ; touch the cvs, de her (luit striped [straipt] gestreept, streepjes...
enz.) tokkelen, de snare,' tokkelen; strip-leaf [strip-lif] strippeling.
have one on a cv,ientand aan het lijntje stripling [striplicj] jonge borst, jongeling.
'of aan het touwtje hebben ; have a girl
on the cv, aan de hand hebben (main- stripy [straipi] gestreept, streepjes...
teneeren); keep one on the nv, aan 't strive [straiv] hard zijn best doen, zich
inspannen, inoeite doen (om to); streven
lijntje 'louden; vi rijgen (aan stioer enz ),
(naar after, for); strijden, worstelen
snoeren ; besnaren, (met snaren) be.span(tegen
nen ; spannen (de zenuwen, den boog);
with, against); c, at effect, jacht
stale!! (de zenuwen) ;• afitalen (v. boonen
'sakes op effect; cv together (with
each other), met elkaar wedljveren.
enz.); F aan het lijntje houden ; cv out
a list, langer 'oaken, rekken; cv to- striven [striv'n] verl. deelw. v strive.
gether, aaneenrijgetf2 ; up,opknoo- strode [stroud] verl. tijd v. stride.
angen ; strung up, gestaald; 'stroke [strouk] sb slag ; trek, haal,
pen, opli
strung up to do the deed, opgestreep, streets, schrap ; stoot; aanval (v.
beroerte), beroerte (ook: cv of aposchroefd tot het bedrijven van de daad ;
plexy); achterste roeier, die den slag
vi draderig worden (v. vloeistoffen); cv
aangeeft ; a clever cv , een handige zet;
along the road, achter elkaar loopen
(rijden); c, out, achter elkaar, op een
the finishing cv, de genadeslag; the
rij to voorschijn komen.
finishing cvs, de laatste hand (die men
string-band [strit3-band] stt ijk-orkest,
aan iets legt); do a cv of business,
F strijkje.
een goeden slag slaan ; acvof genius,
een geniaal idee; a (.0 of lightning,
stringed [stririd] besnaard ; r■-o instrueen bliksemslag ; he has not done a
ments, snaarinstrumenten.
cv of work, hij heeft geen slag gedaan,
stringency [strind3ansi] urgentie, dringeen steek uitgevoerd ; at a (one)
gendheid ; bindende kracht, strengheid,
scherpte (van wetten of bepalingen);
met een slag ; op stag ; at a (one) cv
nijpende schaarschte (v. de geldmarkt).
of the pen, met emit pennestreek ; he
stringent [strind3ant] urgent, dringend;
was there on the cv, precies op tijd; it
bindend, sit erg, sclterp.
is on the cv of five, op slag van vijven;
stringiness [striginis] vezeligheid enz.
vt & vi bij het roeien den slag aangeven.
stringless [strirllis] zonder banden, '2-stroke [stroulc] vt streelen, strijden,
snoeren of snares.
aaien ; cv down, oplcammen ; cv the
stringy [strigi] vezelig, draderig, zenig,
wrong way, het land opjagen ; sb
stokkig.
streeling, aai.
strip [strip] vt(af)stroopen, villers, afris- stroker [strottka] vouwbeen (op de
ten, afrissen, afrijgen :strippen (v. ta bak);
drukkerij)
(naakt)uitkleeden; ontblooten, berooven strokesman [strouksman] achterste
(van of); 0 onttakelen ; doldraaien
roeier, die den slag aangeeft.
(een schroet); droogmelken (een hoe); cv stroll [stroul] vi(rond)slenteren, kuieren,
bare (naked, to the skin), poedelflaneeren ; ontzwervett, rondd wales ; vt
naakt ontkleeden ; naakt uitschticiden ;
door-, afzwerven ; sb zwerftocht, toertje,
r, it of its fine name, het ontdoen
F lcuier ; go for (take) a cv, op stap
van zijn mcoien naant ; r, off, uittrelcgaan, emu wandeling gaan makes.
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studiedly

stroller [stroula] zwerver; S reizend struma [striima] klier(gezwel); souls:
tooneelspeler.

(krop)gezwel.

strolling-company [stroulig-immpani] strumous [strilmas] klierachtig ; ook:

een kropgezwel hebbend.
reizende troep (tooneelspelers).
strong [strop] sterko, machtig, gewel- strumpet [strompit] stet, lichtekooi.
dig, lcras, krachtig, vurig ; X versterkt ; strung [strap] verl. t. en v. d 1 w. v. string.
zwaar (van aranken of tabak) ; ranzig ; ]strut [strut] vi deftig of trotsch stappen;
ruikend (v. den adem); by the E.., arm vt op en neer stappen op (over): sb
(hand), net geweld, geweldigerhand ; deftige of trotsclie stap.
a ry man, een krachtig man, een athleet ; 2strut [strut] sb stut, schoor ; vt stutten,
sclioren.
iemand die flink aanpakt; cv language,
krasse taal ; grofheden; the md, zij die §struthious [strilPias] struisvogelachtig, struisvogel...
sterk (goed gezond) zijn; de sterke partij,
[striknia,
. strychnia, strychnin(e)
de machtigen (der aarde).
[strotkbakt]
sterk
van
striknin]
strychnine.
strong-backed
Stuart [squat] Stuart.
rug.
strong-bodied [strotkbodid] sterk van stub [stub] sb dronk ; stomp, stompje,
eindje (v. e. sigaar); cvs, talon, souche
Iichaam, forsch (gebonwd).
strong-box [strop-bolts] coffre.fort: (v. cheque-boelc) ; vt (zijn teen eiiz.)
stooten (tegen on); cv up, opgraven, opbrandkast.
strong-fisted [strop-fistid] sterk van wroeten, rooien, uitroeien.
stubbed [stubd] stomp, kort en dilc, gevuist.
[zet.
strong-handed [strot•handid] sterk stubble [stvb'1J stoppet(s) 2.
van handers.
stubbled [stubld] stoppelig, stoppel...
[strorkhould]
sterlcte, stubble-field [stun-Hid] stoppelveld.
strong-hold
stubbly [st/Ali] stoppelachtig,stoppel...
burcht, bolwerk 2.
strongly [strotili] sterlc enz.; ook net stubborn [sti/ban] hardnekkig, halsstar.
rig, onverzettelijk, weerspannig.
kracht.
strong-minded [stroti: maindid] van stubby [stubi] zie stubbed.
stucco [stukou] sb stukadoorskallc;
krachtigen geest; energtek.
strong-room [strop-ruin]] brand- en pleisterwerk; vt stukadoreti, pleisteren.
stuck [stvk] verl. t en v. deelw. v. stick;
braakvrije kluis.
strop [strop] sb aanzet• scheerriem ; vt als aj: verbaasd; verwaand, pedant;
bekocht (aan iets) ; S blut; be c.r up,
aanzetten (v. scheermes).
strophe [stroufi, stroufa] strofe, vers. S vastzitten.
stuck-tip [stuk-vp] zich airs gevena,
strophic [strofik] strophisch.
verwaand, pedant.
strove [strouv] verl. tijd en jverl. deelw.
strow [strou] zie strew.
[Vail strive. istud [stud] sbtapeinde,nok; knop(je);
overhemdsknoopje
; beslagnagel ; stut;
[strok]
verl.
t.
en
v.
dlw.
v.
strike.
struck
vt het knoopje steken in (door); met lump •
structural [strvktSaral] bouw...
structurally [struktSarali] van bouw, jes beslaan, bezetten of versieren ; ceded
with batteries (stars Lk), bezaaid met ;
uit het oogpunt van den bouw.
ceded with titles, doorspekt met; ceded
structure [strvictSa] bouw, gebouw 2.
[strvg'1]
vi
worstelen
(tegen
with
trees , dicht bezel met.
struggle
against, with), kampen (met with); strij- 2stud [stud] sb stoeterij.
den, zich alle mogelijke moeite geven stud-book [st/A.buk]paardenstamboelc.
(om er to komen); mi in (through), studding-sail [sti/dirkseil] lijzeil.
zich met moeite een weg batten naar student [stjiidant] student; beoefenaar
binnen (door); c, through, ook : door- (eener wetenschap) ; eleve (v. muziekworstelen ; sb worsteling, (worstel)strijd, school); minnaar van de studie, navorscher, ijverig lezer.
kamp ; pogingen ; the nv for life, de
strijd on' het bestaan.
stud-farm [staid-fain] stoeterij.
struggler[strvgla] worstelende, worste- stud-fee [stpd.fi] dekgeld.
laar, strijder; ook: Streber.
studhorse [stud-hos] (dek)hengst.
struggling [struglig] worstelend, zich studied [studid] gestudeerd, geleerd;
bestudeerd, gewild, opzetteliik.
doorworstelend, met moeite het hoofd
boven water !louden&
studiedly [studidli] bestudeerd ; opzettelijk, met voordacht ; cv courteous,
strum [strum] vt tjingeleis, pingelen;
pole : grmaakt
sb getjingel, gepingel.
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zich belachelijk maker; zicli zelf gek
studio [sljudiotli atelier (v. ktinstenaar).
verklaren ; zich tegenspreken.
studious [stjudias] ijverig, vlijtig, leergierig, leergraag ; be cv of, bedacht stuns [stain] sb nieuwe wijn, most ; vt
opnieuw laten gisten (wijn).
zijn op, cr zich op toeleggeu om, er
naar streven om...; be cv to..., zich be- stumble [stunib'l] vistruilcelete. ; strompeien ; B zich ergeren ; c, across,
ijveren 0111..4 the cv lamp, de studeertegen het lijf loopen ; cv along, voortlamp ; his cv pursuits, zijn studies.
strompelen ; c, at, ziclt stooten aan ;
itudiously [stjadiasli] ijverig, vlijtig ;
aarzelen; mi for words, zoelcen naar
bestudeerd ; opzettelijk, net vaordacht.
zijn woorden, hakkelen ; cv on zie cv
study [stvdi] sb studies ; p etude ; stuupon; cv over, struikelen over; cv
deerkanter, NI kantoor ; streven ; cv of
a head, studiekop (v. schilder); his through a recitation, hakkelend opface was a (,), de moeite van het be- zeggen ; cv upon, tegen het lijf loopen ;
studeeren waard ; he is a good md, sb struikeling ,!, misstap.
een echte studiekop (voor het leeren van stumbling-block [stumbliti-blolc] struikelblolc, hinderpaal ; steel' des aanstoots.
rolled); make a cv of..., een studie
nialcen van ; zich toeleggen op...; in a stumbling.stone[stninblis•stoun] steel'
brown cv,in diep gepeins, in gedachten des aanstoots; hinderpaal.
verzonken; vt studeeren, bestudeeren ; stump [stomp] sb stomp ; tronk, stronk ;
stobbe; stump, paaltje (v. wicket); doezezich toeleggen op, studeeren in ; er naar
laar ; cvs , eindjes sigaar; F onderdanen
streven (om to...); zich beijveren (om
(beetled);
be on the cv, op verkiezingsoutotitvisschen
;
c,
up,
leeren,
to...); cv
tournee zijn ; go on the r%), den boer
vosseu (voor een examen); vi studeeren.
opgaan
out
vericiezingsredevoeringen te
stuff [stvf] s) stof ; materiaal, goed,
goedje (ook = medicijn); goederen,
'louden vt afstompen, knotten, afknotten ; stooten, omslaan (een wicket) ; . doelading; & tuig ; scheepsweer ; S spul ;
F snert, kids, gebazel ; P groenten ; the zelen ; in verlegenheid brengen, vast•
laten zakken; S opdokketi ;
S de „duiten" ; X S de atumu• zetten ;
blut spelen ; c' the country, S den
nitie; (all) c, and nonsense!, larie
boer opgaan (opt verkiezingsredevoerin.
onzin !; good cv, F goed spul ; heavy
X S zware projectielen; the right
gen te 'louden); v down, zie cv uil:
P goed spul (v. drank enz.); sorry cv out, eruit slaan (bij cricket); . fig
c‘d, bocht; thick cv, planked van over van de baan knikkeren, van de sokketi
de 4 duim dik ; he has the cv in him
slaan ; cv ttp, S opdokken ; vi stonimeof a capable soldier, hij is van het len, strompelen, tippelen ; den boer opbout waaruit men goede soldaten maalct ;
gaan (on' verkiezingsredevoeringen te
'louden) ; it, S beenen maker ; c, up,
vt volstoppen ,,, volproppeii (met with);
farceeren; opvullen ; (dicht)stoppen
opdokken, over de brag komen.
(ook : cv up); S wat voorliegen ; cued stump-bedstead [stump-bedsted] Brits.
birds, opgezette vogels; a cued nose, stump-foot [stDinp-fut] horrelvoet.
eel" verstopte neus ; cv one's fingers stumpiness [stunipinis] stompheid, afinto one's ears, zijn ooren tnet zijn
gestomptheid enz.
viugers dichthouden ; cv one's head stump-orator [stputp-oratd] den boer
with facts, wet feiten volproppen ; vi & opgaande volksredenaar (bij verkiezin•
gen).
va zich volproppen (met eten).
staffer [stvfa] opvtiller, opzetter (v. stump-oratory [stDmp.oratari] verkiedieren).
zingsrhetorielc, •gespeech.
stuffiness [stptinis] benauwdlieid enz. stump-speech[stmnp.spitS]verkiezingsstuffing [stpfiti] vulsel, opvulsel, farce.
rede.
stuffing-box [styfig-boks] d'X‘ paklcing- stumpy [stompi] aj stomp, afgestompt,
(bus)
(af)geknot; dik en gezet, propperig ; sb
stuffy [st/pH] benauwd, duf ; S het land
S the
de duiten.
liebbend, boos.
stun [stun] vt bewusteloos slaan, bedwelstuggy [stugi] prov zie stodgy.
men, verdooven ; verbazen, verbluffen;
stultify [stpltitai] vt verdommen ; (voor)
sb verdooving, ; verbluffing.
gek verklaren ; belachelijk make!'; tot stung [sivil] verl. t. ed v. deelw. v, sting.
bet ongerijmde lierleiden, ontzenutven stunk [stvilk] verl. t. en v. deelw. v. stink.
(door tegenspraak) ; krachteloos maker , stunner [stun)] wie of wat bedtvelmt,
(van uitsprakeu enz.); vr : (N., oneself, ' verdooft, verbaasd doet staan of verbluft;
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he is a rv , S hij is een kraan,een kei;
what a N., !, wat een baas !; she is a
S ze is een prachtstuk (van een meid);
that story is a N.), een verhaal van
de bovenste plank, een reuzenlollig verhaal enz.
stunning [stnniri] bewusteloos makend

enz., zie stun ; verbazend, verbluffend,
stunsail [stpliseil] zie studding-sail.
• stunt [stunt] sb S kunst, toer, tnopje,
nummer (v. vertooning); karweitje, zaak;
on the cv, S op een karweitje uit; op

het slappe koord; vi toeren doen, zijn
kunsten vertoonen.
t'stunt [stvnt] vt in den g r oei belemmeren;
sb niet ontwikkeld dier, wie of wat in
den groei is blijven sicken.
stunted [st/piaci] in den groei blijven

steken, lclein gebleven, dwerg... (ook:
• c, in growth).
, stupe [stjup] sb betdoelcje, omslag,
compres; vi betten.
r-stupe [stifip] sb S uil, stommeting.
stupefaction [stjelpifakSan] bedwelming , verdooving, gevoelloosbeid.
ctive [stjapifaktiv] verdoovend,
stupefa

bedwelmend.
stupeffer [stilpifaia] verdoover ; bed welmend (middel).
stupefy [stjilpifai] verdooven, bedwelmen, verstompen, verdommen.
stupendous [stjupendas] verbazend,
verbazingwekkend, kolossaal.
stupid [stjupid] dow, stom, onzinnig,
ezelachtig; (ver)suf(t).
stupidity[stjupiditi] domheid enz.; stomheid, stommiteit.
stupor [stjapa] stomme verbazing, gevoelloosheid, stompzinnigheid.
sturdy [sti)di] aj sterk, stout, stoer, wakker. stevig.
"sturdy [stbdi] sb draaizielcte (bij schasturgeon [stbdpn] *es. steur. [pen).
stute [stjiit] F zie astute.
stutter [stapta] vi stotteren, hakkelen ; vt
in :
(out), stotteren, stamelen; sb gestotter; the c, of machine-guns, het
sputteren van machinegeweren.
stutterer [stvtara] stotteraar, hakkelaar.

stutteringly [stvtaritlli] stotterend,

hakkelend.
[stai] sb varkenshok; kot`2 ; vt in
een kot sluiten; vi in een varkenshok
woven,
t'sty(e) [stai] sb strontje (op het oog).
Stygian [sti;13ion] van de Styx; donker
als de net.
stylus, (schrijf)style [stall] sb.
stift; wijzer, wijslijn (v. zonnewijzer);

)sty

subclass

stij1 (v. stamper); stijle, wijze, manier,
(schrijf)trant ; soort ; (voile) titel, titulatuur, (firma)naain; stijl: tijdrekening;
of court (of the firm), firmanaam;
N., of writing, stiji, schrijitrant ; that's
your (,)!, F wool zoo !, goed zoo!, a la
bonne heure!; there is no cv about
her, zij heeft gees cachet (van chic of
voornaamheid); in cv, in fine (good)
in stijl. volgens de regelen der
kunst; in de puntjes; met glans; live
in (high) c,, op grooten voet !even ; on
the old N.), naar den onderwetschen
trant; tinder the (name and) cv of,
wider den firmanaam...; vt noemen.
betitelen, tituleeren.
stylet [stailit] stilet (dolk).
stylish [stailiS] naar de (laatste) mode,
elegant, fijn, chique, zwierig.
stylist [stailist] stylist.
stylistic [stailistik] al stylistisch, stijl...;
sb stijlleer (ook N.$).
stylite [stailait] zuillteilige.
stylo(graph) [stailograf] vulpen
stymie zie slimy.
styptic [stiptik] bloedstelpend.
styrax [stairaks] Ot, storax (balsemplant).
Styria [stiria] Stiertnarken.
Styrian [stirian] (inwoner) van StierStyx [silks] Styx. [marlcen.
Su [sit] F verk. vast Susan = Santje.
Suabia [sweibia] Zwaben.
Suabian [sweibian] aj Zwabisch ; sb
Zwaab ;• Zwabische duif.
suability [sjuabiliti] vervolgbaarheid
in rechten.
suable [sjilabl] in rechten vervolgbaar.
suage [sweid3] (bij Milton) zie assuage.
suasible [sweizib'l] overreedbaar.

suasion [sweipti] overreding.

suasive[sweisiv]overredend;c, power,
overredingskracht.
suave [sweiv, sway] minzaant, vriendelijk, lief, zacht.
suavity [swaviti] minzaamheid enz.
sub [svb] sb F afk. v. ].subaltern; 2. such,
scription ; 3. subordinate; 4. substitute ;
S voorschot • vi S voorschot nemen; csi
up, S opdaken.
subacid [svbasid] zuurachtig, zurig ; fig
zuurzoet.
suba(h)dar [silbada] El gouyerneur
X kapitein (der Sepoys).

subaltern [snbaltan, syboltair] aj subaltern, ondergeschilct, lager; sb onderambtenaar • X officier beneden den
rang van kapitein, jong luitenantje.
subby [szobi]
F zie subaltern.
subclass [svbklas] onderklasse.

subconscious
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subconscious [svbkonSas] half bewust.
subcutaneous [svbkjuteinias] onder de
huid, onderhuidsch; mdsyringe,spuitje
voor onderhuidsche inspuitingen.
subdeacon [sybdikan] onderdiaken.
subdean [subdin] onderdeken (Eng.
kerk).
subdecanal [subcilicanal] van een
onderdeken.
subdivide. [svbdivaid] vt in onderafdeelingen verdeelen, onderverdeelen; vi
in onderafdeelingen gesplitst worden,
zich weder verdeelen.
subdivision [svbdivipti] onderafdeeonderverdeeling ; X peloton.
subduce [subdjils], subduct [subs:I/Act]
wegnemen ; aftrekken.
subduction [svbdykSan] aftreklcing.
subdue [subdja] ten onder brengen,
onderwerpen, Hein krijgen; beheerschen
(v. hartstochten), bed wingen ; inhouden,
temperer (v. licht enz.); ook : stil,
zacht, zich zelf meester.
sub-edit [sub-edit] redigeeren (als sub.
sub-editor [svb-edita] secretaris der
redactie.
subfeudatory [svbfjadatari] onderleenMan.
subfuse, subfusk [svbfvsk] donker.
subjacent [svbd3elsant] onderliggend;
lager gelegen.
'subject [szpbd3ilct] aj onderworpen,
onderdanig ; c, to, onderworpen aan,
...onderdanig ; onderhevig aan, blootgesteld aan ; vatbaar voor ; verbonden
met ; cv to the approval of..., onder
nadere goedkeuring van..., behoudens
de goedkeuring van...; cv to such conditions as..., onder zoodanige voorwaarden als...; cv to certain restrictions; behoudens (met) zelcere beperkingen ; sb onderdaan ; sujet, persoou,
individtt ; cadaver (v. de snijkamer);
onderwerp (tegenover gezegde); onderwerp (v. behandeling); (leer)vak ; p
thema; subject,ikheid (tegenover object);
voorwerp (v. studie, proefneming enz.);
a c, for pity &, een voorwerp van
medelijden &; while (as, now) we
are on the r■ nu we het er tacit over
hebben ; on the cv of..,, ook: in zake...,
omtrent..., over...
, subject [svbd3ekt] vt onderwerpen,
blootstellen (aan to).
subjection[svbd3ekSan] oncierwerping,,
afhankelijIcheid.
subjective [svbc13ektiv] aj subjectief;
onderwerps...; cv case, eerste naamval;

cv genetive, subjective genitief (als in:
by the act of God); sb eerste naamva 1
subject-matter [subjikt-mata] stof (behandeld itt een bock enz.).
subject-picture [svbfilct-piktSa] genreschilderij, historiestuk, jaclittalereel,
zeestuk enz.
subjoin [spbci3oln] bijvoegen, nog
toevoegen.
subjugate [snbd3ugeit] onder
juic
brengen •, (aan zich) onderwerpen.
subjugation [svbdgugeiSan] tenonderbrenging, onderwerping.
subjunction [subdporikSan] bij-, toevoeging.
subjunctive [subd3vrtktiv] aj in : cv
mood, aanvoegende wijs; sb aanvoegende wijs
sub-lease [spb-lis] sb onderkontract;
onderverpachting; [svb•lis] vtonderver-

pachten.

sub-lessee [svb•lesi] onderhuurder,
•pachter.
sub-lessor [svb-less] onderverhuurder,
•verpachter.
sub-let [svb-let] onderverhureti.
'sublimate [sifiblimat]aj gesublimeerd;
sb sublimaat.
2 sublimate [sublimeit] vt sublitneeren;
very luchtige0,verfijnen, veredelen, idealiseeren.
sublimation [svblimeiSan] sublitnatie;
vervluchtiginV, verfijning ; op-, verheffing, veredeling.
sublime [sablaitn] aj subliem, verheven, hoog, goddelijk (moot); sb bet
verhevene; vt sublimeeren ; op-, verheffen, veredelen, adelen ; vi zich sublimeeren. •
sublimity [sablitniti] het sublieme, de
verhevenheid, hoogheid.
®sublunar [subliina], subl unary [subondermaansch.
lunari,
submarine [svbmarin] aj onderzeesch,
onderzee...;sb onderzeeboot,onderzeeer ;
zeedier, -plant.
submerge [svbinhd3] vt onderdompe•
len, onder water zetten, overstroomee,
bedelven ; the c,d tenth, de artnoedzaaiers; vi (onder)duiken ; (weg-)zinken.
submerse [svbms.)s] zie submerge.
submersible [sobtubsibl] aj onder water gezet (gelaten) lcunnende warden;
sb duik boot.
submersion [svbint,San] onderdompeling, overstrooming.
submission [svbiniSan] onderwerping;
onderdanigheid, nederigheid ; demand
the N., of the signature to an ex-
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pert, dat de onderteekening een des- subserviency [svbsbviansi] dienstigkundige ter beoordeeling voorgelegd
worde; with
net permissie ; 1

heid, dienstvaardiglieid, bevorderlijkheid ; dieustbaarlieid, ondergeschiktheid.

speak with c.), met uw welnemen.
subservient [spbsoviant] dienstig;
submissive [submisiv] onderdanig, ne• dienstbaar, ondergeschikt, kruiperig onderig, onderworpen, ootmoedig.
derdanig; be cv to, dienstig zijn voor,
submit [svbinit] vt onderwerpen, voor- dienen voor
leggen (ter beoordeeling); meenen, de subside [svbsaid] zinken, zakken, zich

opmerlcing maken (dat that); vr: c.r
zetten ; Jot bedaren konien, bedaren,
oneself, zich onderwerpen; vi zich on- gaan liggen (v. wind enz.), afnemen; I
zich neerlaten of neervlijen (in armderwerpen, zich overgeven (aan to).
subordinancy [svb2dinansi] onderge- stoel enz.).
schiktheid.
subsidence [svbsaidans, subsidans],
aj onderge- subsidency [svbsaidaiisi, spbsidansi]
, subordinate [svb9dinat]
scliikt (aan to); grain onderschikkend ;
het zinken, zakken; verzakking (v. ger, clause, bijzin; sb ondergeschikte.
bou•); het bedaren, gaan liggen.
'subordinate [svb2dinei I] vt wider een subsidiary [svbsidiari] aj helpend,
huip..., plaatsvervangend, tijdelijk verander plaatsen, ondergeschilct waken
(aan to).
vangend ; cv troops, hull-, huurtroepen;
subordination l[svbcditieiSalt] onder- sb noodiiulp, hulp(middel), vervanger;
geschiktheid; grain onderschikking.
subsidiaries, liulp-, huurtroepen.
suborn [sobQn] omkoopen.
subsidize [subsidaii] subsidieeren, subsubornation [sob9neiSan] omIcooping. sidie verleenen aan, geldelijk steunen.
suborner Esvb2nai omkooper.
subsidy [subsidi] subsidie, onderstand,
subpoena [svbpina] sb dagvaarding van liulpgeld.
een getuige onder bedreiging van straf subsist [subsist] vi bestaan, leven (van
bij niet-verschijning; vt subpoena dagon); voortbestaan, blijven bestaan; vt
vaarden.
van leeftocht voorzien, proviandeeren.
subprior [sz/bpraia] onderprior.
subsistence [sobsistans] (middel van)
subreption[svbrepSan]verkrijging door bestaan, brood winning, levensondermisleiding of verschalking. houd, leeftocht • X onderhoud, voeding.
subreptitious [svbraptiSas] door slink- subsistent [sv bsistant] bestaand; inseise middelen verkregen. herent.
subrogation [svbrogeiSan] indeplaats- subsoil [subsoil] ondergrond.
stetting, onderschuiving.
substance [spbstans] zelfstandigheid,
subscribe [svbskraib] schrijven onder, stof ; substantie,wezen(lijkheid); wezeninschrijven, inteekenen voor; the sum
lijke of zakelijke inhoud, hoofdzaak;
was c•d several times over, ver- vermogen; in cv , in hoofdzaak, in wezen ;
scheideue malen volteelcend ; vi(onder)there is no m, in it (him), er zit geed
zijn
teekenen, inteekenen; c•-, for a book, pit (fut) in; he forfeited his
vermogen.
inteekenen op een boek; cv to a newspaper, zich op een krant abonneeren; substantial [svbstanSal] aj bestaand;
c■-, to an opinion, een smelling onder- wezenlijk, stoffelijk, echt ; degelijk, deugsclirijven ; 1 cannot cv to that, daar- delijk, deugdzaam ;• soiled (ook $), gemee kan ik niet meegaan (instemmen). zeten, welgesteld ; sb in : m/s, wezenlijIce
subscriber [svbskraiba] onderteelce- bestanddeelen, het wezenlijke.
naar ; inteekenaar.
substantiality [svbstanSaliti] zelfstatisebscription [sybkripSan] onderschrift; digheid, stoffelijkheid, wezenlijkheid,
wezenlijk bestaan ; degelijkheid, solidionderteekening; inschrijving, inteeketeit.
ning, abonnement ; contributie (v. socie[svbstanSali]zelfstandig;
substantially
teit).
subsequence [spbsikwans] opvolging. wezenlijk; its hoofdzaak; op degelijlce
justified claims, met
subsequent [spbsikwant] (later) vol- gronden;
to, volgend op, komend (degelijIce) bewijzen gestaafde aanspragend, later;
ken.
na ; later dais.
subsequently [svbsikwantli] nadien, substantiate [svbstanSi-eit] verwezen•
lijken; met bewijzen staven.
naderhand.
subserve [subsbv] dienen, clignstig zijn substantival [svbstantaival] -substan•

voor, bevorderliik zip aan.

lief, van. een zelfstandig naainwoord.
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zelfstandlgo; subversion [svbvs)San] oniverwerping'2.
onafhankelijk ; niet-titulair, effectief, vast subversive [svbvipsiv] oinverwerpene;
be cv of, fig omverwerpen, °Inver(v. betrekkingen enz.); gewichtig(st),
hoofd...; sb zelfstandig naamwoord.
sb
substitute [substityit]
plaatsvervan• sgu°13°vieelrbt [svbviit] otnverwerpen, .gooien,
-stooten (v. de regeering enz.), ten val
ger, substituut ; bijkomend artikel, surroontkeeren.
gaat ; vt vervangen, de plaats vervullen brengen ;
van ; in de plaats stellen, substitueeren, subverter [svbvipta] omverwerper.
subvertible EsvbvIr)tibli omver te wren
onderschuiven (een kind).
substitution [svbstitjuSan] stibstitutie, pen enz.
(plaats)vervanging,
plaatsvervulling ; subway [snbwei] (perron)tunnel.
succade Esviceidi succade.
onderschuiving (v. e. kind).
substratum [svbstreitatn] onderlaag, succedaneous DvIcsideinias] plaatsvervangend.
ondergrond ; substraat.
substruction [svbstrvkSan]onderbouw, succedaneum [syksideiniatn] plaatsfondatnent, grondslag. vervanger ; vat vervangt, surrogaat.
subtend [subtend] onderspannen (in de succeed Esvksidj vt volgen op, kornen
nieetkunde). na; opvolgen ; vi opvolgen ; succes
subtenant [subtenant] onderhuurder. hebben, goed uitvalien, (ge)lukken, sta.
gen ; he cued in ...ing, hij slaagde erin
subtense [svbtens] lcoorde (in cirkel).
te..., het gelukte hem te...; nothing cvs
subterfuge [subtafjCid3] uitvlucht.
subterranean Esvbtareiniidn3 onder- with me, niets (ge)lukt mij.
success [svicses] succes, goed gevolg;
aardsch.
subterraneous[svbtareinias]onder den gunstige afloop of uitkomst; afloop,
(gunstige) uitslag; he was a great c••.
grond, ondergrondsch, ouderaardsch;
as a..., hij voldeed uitnemend als...;
fig heimelijk.
meet with a great md, veel succes
subtil(e) [sptil, spbtil] zie subtle.
hebben ; without c,,00lc: onverrichter
C subtilty [sv(b)tilti] subtiliteit, ijiheid
zake.
enz.: zie subtle.
subtilization [sv(b)tilaizeisan] subtili- successful [svksesful] succes hebbend,
met gunstigen uitslag beicroond, gesatie, vluchtigmaking, vervluchtiging,
slaagd ; succes...; oh, in, gelukkig in;
verfijning;spitsvondig geredeneer,haargen orn...
be cv in ...ing, er in sla
klooverij.
EsvicseSanJ successie, opsuccession
subtiliseeren,
vt
[sp(b)tilaiz]
subtilize
volging, erf-, troonopvolging; opeenvluchtig of ijI maken; fijn uitspinnen ;
vi subtitiseeren, spitsvondig redeneeren, volging, reeks, volgreeks, rij, volgorde;
nakomelingschap ; in cv,achtereen,ach•
haarklooven.
subtle [sut'l] subtle', ijlz , ontastbaar ter elkaar ; (for) ten years in cv,00lc:
tien achtereenvolgende jaren; he is
fijn spitsvondig, listig.
subtlety EsDt'ltij subtiliteit, ijiheid, on. second in the cv, milliliter twee ais
troonopvolger; in rapid cv, snel achtastbaarheid, fijnheid; spitsvondigheid,
ter elkaar, dicht op elicaar (volgend).
list(igheid); subtleties, oolc: finesses.
subtract [svbtrakt] vt aftrekken"; vi successive [svksesiv] opeenvolgend,
achtereenvolgend; each cvday, elke(n)
aftreicken; cv from, aftrekken van; af•
volgende(n) dag; for three cv days,
doen van, verminderen, verkleinen.
subtraction [svbtralcSan] aftrekking, drie dagen achtereen.
vermindering.
successively [svhsesivii] successievesubtrahend [svbtrallend] aftrelcker (bij
lijk, achtereenvolgens.
aftrekking).
successor [syksesa] (troon)opvolger.
succi nct [sM( sirlk t] beknopt,bondig,kort.
suburb [splabb] voorstad.
suburban [svbipban] aj voorstads..., in succinctly [svicsigIcti] beknopt, bondig,
kort (en bondig), in het kort.
(van) de voorstad (voorsteden); sb bewoner eener voorstad.
succony [sukari] zie chicory.
Suburbia Esvbbbia] F het Louden der succour [svka] vt bijstaan, te hulp
voorsteden, het voorstedenkwartier. komen, helpen ; sb bijstand, stem!, hulp.
snbvene [svbvin] ter hulp korner!, bij- succubus [sukjubas] succubus; nachtspringen. merrie.
subventioif [svbvenian] bijstand s hulp; succulence [spicjulans], miency Hansubsidie s hulpgelden.
si] sappigheid;

substantive[substontiv] aj
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succulent rsDkjulantj sappie.
succumb [sokuin] bezwijken (voor to);
ti to superior numbers, bezwijken,
zwicliten voor de overmaeht.
succursal [solcbsal] hulpkerk.
such [stitS] aj zulk, zoo, zoodanig ; van
dies aard, dergelijk ; c, a one, zoo een,
een dergelijke ; Mr. c, a one, Mijnheer
zoo en zoo; just cv another, precies zoo
een ; c, a thing, lets dergelijks; c, a
thing as half-a-crown, een paar
shillings; some cv thing, lets dergelijks, lets van dies aard ; r, are the
privileges of a teacher, dat zijn...;
(iron zulks, dergelijke dingen ; (vas, zij
die, degenen die ; zooals; as cv, als zoodanig, in die hoedanigheid ; cv of the
gentlemen as are strangers, die van
de heeren die...; c, and ev, die en die;
dit en dat ;• all cv, at dezulken.
suck [svk] vt zuigen (op), in-, op-, uitzuigen''; c, the monkey, S door een
strootje een vat abuigen ; c, one's
paws, op zijn knuisten zitten zuigen ;
op een houtje bijten (v.honger); c, in,
op-, inzuigen, opslurpen, indrinkent:;
verzvvelgen ; c, up, op-, inzuigen ; vi zuigen ; lens zijn (v. e. pomp) ; cv at, zuigen
op (aan); c, up to, F „likken", lekker
inaken ; sb het zuigen ; zog; S teugje,
likker, lek1cermaker;
slokje, zoopje;
lekker
snoep, 1ekkers; cvs !,
wat
.zeg! lekker mis1; what a (.4
co !, wat een sik!; give cv, zoogen.
een fias
sucker [splca]sbzuiger ; zuigleer ; zingnap; *ow zuigvisch ; A uitlooper, spruit;
als aj zuig...
suck-in [spk-iti] S beetnemerij, verlakkerij.
sucking [spkig] aj zuigend ; a (•, barrister, in den dop; a c, dove, een
onschuldig duifje; sb het zuigen, zuiging ; zog.
sucking-bag [sDkig-bag] zuigdot.
sticking-bottle [splcitl-bot'l] zuigflesch.
sucking-pig [sDkirkpig] speenvarken.
suckle [spk'l] zoogen, de borst seven;
fig opkweeken.
suckling [sukli13] zuigeling, zoogkind,
jong.
suction EsykSanj het zuigen, inzuigen;
zuiging.
suction-pump [snksan-pvntp] zuigpomp.
sectorial [svktQrial] zuigend, zuig...
sudarium [siuderiam] zweetdoek (van
de H. Veronica).
sudation [siudeiSan] zweeting.
sudatorium [silidatgriam] zweetbad.

sufferance

aj zweetend;
sudatory
zweet...; sb zweetmiddel ; zie wok sodatoriurr.
sudden [spd'n] scliielijk, plotseling, onverhoeds; of a cv); on the md, schielijk, plotseling, eensklaps, onverhoeds.
suddenly [sDd'nli] schielijk, plotseling,
eenstclaps.
Sudermania [sifidaineinia] Sudermanland.
Sudetes [siuditiz] in: the cv, de Sudeten.
sudorific [sifidarifik] ajzweetdrijvend;
sb zweetdrijvend middel, zweetmiddel,
zweetdrank.
suds [sods] zeepsop; be in the cv, F
in de soep zijn, in de penarie zitten.
Sue [siii] F afic. v Susan = Santje.
sue [sif] vt in recitten aansprelcen, vervolg,en; verzoeken (out for) ; mi one for
debt, wegens schuld later vervolgen;
cv out a pardon, kwijtschelding vragen en verlcrijgen; cv a beggar and
catch a louse, waar niets is, verliest
de keizer zijn recht ; vi verzoeken; c,
for damages, een eisch tot schadevergoeding instellen ; c, for her hand,
naar haar hand dingen.
suer [sifid] verzoeker, aanzoelc doende.
suet [siista] niervet ; c, face, P bleek
vollemaansgezicht.
suety [siiiiti] vettig, vet.
Suez [siliz, suez] Suez.
suffer [sofa] vt lijden ; te lijden hebben ;
ondergaan; dulden, uithouden, (ver)dragen, uitstaan ; later, toelaten ; c, death,
den dood sterven ; de doodstraf widergaan; heeded himself to be deceived,
hij liet zich bedotten; vi lijden 2 ; er onder
lijden ; boeten, het kind van de rekening
zijn; c, badly (severely), het erg timeten ontgelden ; he was to c, the next
morning, ttij zou den volgenden !norgen terechtgesteld worden; c, for it,
ervoor boeten, het (moeten) ontgelden ;
cv from, lijden aan; c, from the chest,
het op de borst hebben ; c, in the good
cause, voor de goede zaalc ; cv tinder
a complaint, lijden aan een ziekte;
cv with one's head, last van hoofdpijn
hebben.
sufferable [sufarabq] uit te houden ;
te verdragen ; toelaatbaar.
sufferance [snfarans] tolerantie, toeLatin, lijdelijke toestemming,(negatief)
verlof ; pijn, smart ; lijdzaa mheid, geduld; $ tolbrief ; left in (..), $ niet gelionoreerd (v. wissels); be admitted
on r.), ergens geduld worden ; he holds
that position on w, men duldt hem

sufferer
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daar, men laat hem uit genade die positie
innemen,
sufferer [sufara] Hider, patient ; slaclitoffer ; they are the heaviest mds, zij
hebben er het nicest bij verloren, zij
!Udell er het meest onder; the N.'s by
the fire, de slachtoffers van den brand ;
cvs from typhus, typhuslijders; he
was a c, in the Protestant cause,
hij Teed en streed voor de zaak der Hervorming.
suffering [sutaril] aj lijdend; sb het
lijden, de nood; cvs,
suffice [safais] vi genoeg zijn, voldoende
zijn, toereikend zijn ; cv it to say that...,
we, kunnen volstaan met te zeggen dat...;
vt voldoende zijn voor.
sufficiency [safiSansi] competente portie, genoeg om van te !even voldoende
hoeveelheid (voorraad), voldo
end aantal;zelfgenoegzaantheid; E belcwaamheid;
a cv of..., oolc! ...genoeg.
sufficient [safiSant] genoeg, voldoend(e),
toereilcend (voor for, to...); zelfgenoegzaam, bek waam; he is cv to (for) himself, hij is zich zelf genoeg ; cv unto
the day (is the evil thereof), ook :
F geed zorg voor den tijd ; have you
had cv, P liebt ge genoeg gehad ?
'suffix EsDfiksii sb achtervoegsel.
"suffix [safiks] vt achtervoegen.
suffocate [svtakeit] vt verstikken,smoren, doen stikken; vi stildcen, smoren.
suffocatingly [ssftfakeitigli] stikkencl;
cvhot, stile., snikheet.
suffocation [svfakeiSan] verstikking ;

suggestive

my cheek, ik voelde dat het bloed mij

naar de wangen steeg.
sufi [suit] aanhanger van het Sufiisme.
sugar [Suga] sb suiker •' F leklcermakerij,
honig om den mond, doekjes voor het
bloeden enz.; S splint, geld ; vt suikeren, over-, besuikeren, suiker doen in
of bij ; F honig om den mond stneren
(ook: cv up); c, the pill, de pil verguldert; mied words, suikerzoete woordjes; vi S lijntrekken bij het roeien terwijI amen den schijn aanneemt van zijn
uiterste best te doen.
sugar-and-water Efuga-ran-wotal suikerwater.
sugar-apple [Suga.rap'1] zie sweetsop.
sugar-baker [Suga.beika] suikerraffinadeur.
sugar-basin [Suga-beisin] suikerpol.
sugar-bean [fuga-bin] bruine boon.
sugar-candy [Saga-kandi] kandijsuiker.
sugar-cane [Suga-kein] suikerriet.
sugar-coat [Suga-lout] versuikeren,
met een suikerlaagje overdeklcen; cv
the pill, de pil vergulden.
sugar-dredger [fuga-dred3a] sulkerstrooier.
sugar-house [Suga•hatts] suilcerraffinaderij.
sugar-loaf [Suga-louf] suikerbrood.
sugar-louse [Suga-taus] suilcergast.
sugar-maple [Saga-meip'1] suikerahorn.
sugar-plum [Saga-plvm] suikeramandel, suikerboon.
sugary [Sugari] suiker(acht)ig, sulkerzoet,
crowded to v , stikvol ; warm to cv, suggest [sad3est] vt suggereeren, op de
om te stikken.
gedachte brengen, het vermoeden weksuffocative Espfakeitiv3 (ver)stikkend. ken ; ingeven, finblazen, influisteren ; aan
*suffocator [sDfakeita] X stiicgasbom. de hand doen, opperen, voorstellen, in
bverweging geven, aanraden ; yr: cv
Suffolk [sspfak] Suffolk.
suffragan [st/ft-don] aj suffragaan, itself, zich vamizeif opdringen, vanzelf
assistent .,; sb wijbisschop; onopkomen (van een gedachte), invallen.
derhoorige bisschop (ook : bishop cv). suggestible [sad3estib'l] voor sugges.
suffrage Espfrid33 stem; Ides-, stem- tie vatbaar ; gesuggereerd enz, kunnende
recht ; goedkeuring; smeekgebed; they
worded.
gave their c%is for..., zij gaven lion suggestion [sad3estjan] suggestie, in.
stem tot..., zij verklaarden zich voor...
geving, inblazing, influistering,inspraak;
suffragette [svfrld3et] Iciesrechtvrouw. aanduiding; weak; voorstel, overwesuffragist Esvfraci3istj voorstander van
ging, aanraden, idee; in his manner
het vrouwenlciesrecht.
there is a cv of his father, lets dat
suffuse [safjuz] vloeien over, stroomen aan zijn vader herinnert; at my'
Tangs (v. tranen); overgieten, overspreiop mijn voorstel, na mijn uiteenzetting;
den, overdekken (met with); mdd, nat
on the c, of, op voorstel van ; with
(v. tranen); c,d with blushes, met
a cv of annoyance, met een tikje
blosjes overtogen.
ergernis.
suffusion [safjfi3an] overgieting, over- suggestionist Esad3estjanis0 iemand
dekking ; blos, bloeduitstorting (onder
met sterk suggereerend vermogen.
de huid); waas, sluier ; I felt acv on suggestive Dad3estivj suggestief, sag-
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gereerend, een aanwijzing bevattend, te suitable [s(j)iitabl] gepast, voeg,zaatn;
denken, te vertnoeden of te raden ge- • geschikt; gevoeglijk, overeenkomstig.
vend (ook op min of meer onkuische ( suite [swit] gevoig, stoet ; serie, reeks,
wijze), gewaagd, schuin ; veelzeggend, I stel ; IS suite; acv of furniture, een
ameublement; a cv (of rooms), een
veelbeteekenend; leerrijk, (nieuwe) gereeks vertrekken.
dachten wekkend; nieuwe gezichtspunten openend (v, e. bock enz.) ; be cv of, suitor [s(j)ilta] aan-, verzoeker ; partij in
een proces ; vrijer, minnaar (ook : cv
doen denken aaii, wijzen op, een beeld
for her hand).
geven van.
suicidal [s(pilisaidal] zelfmoord...; zelf. sukey [s(Daki] F de theeketel; does
cv boil?, F lcookt het water?
moordenaars...
suicide [sjilisaid] zelfinoord ; zelf- I Suky [s(j)ilki] F verk. v. Susan; Mietje
= liet dtenstmeisje.
moordenaar.
suit [s(j)Cit] sb verzoek, verzoekschrift, sulk [stAlc] vipruilen, mokken; het land
aanzoek; rechtsgeding, proces; reeks, hebben; cv in one's tent, in zijn tent
blijven mokken, zich mokkend op eel'
opeenvolging, volgkaarten, kleur (in het
afstand houden (van politick enz.); sb
kaartspel); pak (kleeren); stel ; cv of
armour, wapenrusting; c, of dittoes, pruileribi gemok ; landerigheid; be in
compleet costuum, pak ; cv of mourn- the ms, het land hebben,(zaten) pruilen.
ing, rouwkostnum ; ...is (not) his long sulky [svlki] aj pruilend, gemelijk,
bokkig, landerig ; sb sulky: licht, tweecv, ...is zijn fort (niet); at the of cv ,
persoon.
wielig rijtuigje voor
op verzoek van; vt passen, voegen, gelegen komen, schikken ; he is hard to sullen [sol'it] aj gemelijk, knorrig, icorzetig, boos; boklcig, zuur, norsch ;traag;
hij is moeielijk te voldoen, nogal
als sb in : mis, (SH) zie sulks.
veeleischend ; cv your own convenience, doe dat maar wanneer het u sullenness [snl'imis] gemelijkheid enz.
gelegen komt; it cued my book (my sully [spli] vt bestneuren, bevlekken,
game), het kwam zoo in mijn kraam bezoenelen, bezwalken; vi smeuren,
smetten; sb sineur, (schand)vlek.
te pas, het kwant net goed nit; if you
are mied, als u reeds voorzien mocht sulphate [splfat] sulphaat, zwavelzuur
zout.
zip' (van een dienstbode enc.): he is
not cued to be a lawyer, liij deugt sulphonal [sulfanal] sulplional (slam).
middel).
Met voor advokaat ; they are not c ■sed
to each other, zij passen niet bij el- sulphur [sulfa] sb zwavel ; aj zwavelkaar; when it mis you, als het ii scliikt; geel ; vt zwavelen ; vi een zwavelkuur
doen.
convenieert, gelegen komt ; that food
does not cv me, bekomt mij niet goed ; sulphurate [svlfareit] zwavelen.
red does not cv her complexion, sulphureous [svIfjarias]zwavelig,zwavelachtig, zwavel...
komt niet bij liaar kleur; it mds me
down to the ground, S dat konit mij sulphuretted [snIfjuretid] in: cv hyprachtig gelegen, dat is een kolfje naar drogen, zwavelwaterstof.
mijn hand ; cv the action to the word, sulphuric [svIfjilrik] zwavelig; (v acid,
zwavelzuur.
de daad bij het woord voegen , (well)
,cued with servants, goede bedienden sulphur-ore[sulfa-roa]zwavelerts,-kies.
(dienstboden) hebben ; vr cv oneself, sulphurous [sulfaras], sulphury
naar goedvinden doen, naar eigen goed- fall] zie sulphureous.
dunlcen handelen; lets naar zijn gading sultan [sultan] sultan.
vinden; cw yourself!, zooals u ver- sultana [svItaua]sultane; sultanarozijn;
sultanslioen.
kiest!, zoek zelf maar uit!, ziet maar
dat u een andere dienstbode krijgt !, sultaness [sDltanis] sultane.
[sDltrinis] zwoellieid, druksultriness
zich
maar
van
.een
andere
f
voorziet u
kende hitte.
dienstbode!; vi & va gelegen komen;
bijeenkomen, komen bij (van kleuren); sultry [spltri] - zwoel, drukkend, beet.
that date will (..), convenieert mil wel ; sum [svin] sb some; $ somma ; cv total,
cv with, overeenkomen met ; (goed) totaalsom, totaalbedrag, liet totaal; the
komen bij (v. kleuren als in: red does cv (and substance) of..., de zakelijke
inhoud van..., waar het op neerkomt, de
not with her complexion).
suitability [s(j)fitabiliti] gepastheid, kern (v. betoog enz.); it is cheap at
I the m), goedkoop voor dien prijs; he
voegzaarnheid ; geschiktheid,
Eugelsel),
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.s good at cis, plug in 't rekenen;
in ma, summa summarum, oni lcort te
in eens; vt
y,aan ; pay in (at) one
samen-, optellen (ook : c.." up); soup
ineeren ; up, opsommen, (kort) samen✓ atten, resumeeren; to c, up..., om kort
te gaan..., resumeerende...; (..) one up,
zich een opinie vormen ointrent zijn
karakter enz., hem peilen, classeeren; vi
sotnmen maken; cv up, resumeeren.
.,umac(h) [siiimalc] sutnak, giftboom.
Sumeria [s(pumiria] Sumerie (Shinar).
Sumerian [s(j)unfirian] (bewoner) van
Sumerie.
summarily [symaraii] sunnier, in 't
kort, beknopt ; korte wetten makend,
zonder compomenten.
summarize [surnaraiz] kort samenvatten, resumeeren.
summary [snmari] aj beknopt, kort;
stimmier ; do cv justice on, volgens het
standrecht vonnissen, korte metten maken 'net ; sb kort begrip, kort overzicht,
resume.
summer [spina] sb zomer2 ; a girl of
eighteen m,s, van 18 zomers; vi den
zomer doorbrengen ; overzomeren; vt
laten overzomeren.
'-'summer [sumo] sb dwars-, schoorbalk';
kalf, bovendrempel.
•summer [sumo] thopteller, berekenaar.
summer-house [soma-haus] tuinhuis,
prieel; zonterhuisje, optrekje.
summer-lightning [sunia•laitnig]weerlicht; prop zomerblik, zeebrand.
summerset [sumaset] zie somersault.
summer-suit [Surma-scut] zonterkleeding, -pak, ®zoinerdos.
summery [sumari] zotnerachtig, zotnersch, zomer... _
summing-up [sDmirs-vp] zie summary.
summit [sunlit] top, kruin, toppunO.
summon [suntan] sommeeren, dagvaar•
den, (op)ontbieden, oproepen, opeischen
(een stad) ; bijeenroepen (een vergadeup one's courage, zijti cooed
ring);
verzatnelen, zich vermannen.
summoner [sninana] dagvaarder.
summons [sumanz] meerv. summonses [suniansiz] sb sommatieo, dagvaaroproep; c, home, terugding, oproepi
roeping ; vt dagvaarden.
sumph [svmf] Se sufkop, soezebol.
sumphish [sumfif] soezebollig.
(csumpter [sum(p)ta] pakpaat d.
5umpter-horse [sum(p)ta•hQs] pakpaard.
$unipte:. -sacklle [sDita(p)t: sad'IJ pak:adel.

sunken

sumptuary [sumptjuari] in : ma laws,

wetten lege!' de weelde of tot wering
van pracht en praal.
sumptuous [sumptjuas] kostbaar,prachtig, rijk, weelderig.
sun [svn] sb zon`', zonneschijn ; in the
c%), in de zon, in het zonnetje; he has
been in the ev, he has the cv in his
eyes, P hij heett het voor zijn ster: itij
in de richis dronken; with the
ting van de zon; rise with the
voor dag en dauw opstaan, erg matineus
zijn; his c, is set, zijn geluksster (zijn
roem) is aan het tanen; take the mai,
zich zonnen; 0 de zon schieten; vt zonnen, aan de zon blootstellen, in de zon
drogen; vr: cw oneself, zich zonnen,
zich koesteren in de zon ; vi zich zonnen.
sunbeam [sunbitn] zonnestraal.
sun-blind [sett-blaind] rolgordijn,zonnescherm.
sun-bright [sDg•brait] zonneklaar, help
der als de zon.
sun-burn [son bun]verbrandheid van
de zon, zomervleic.
sun-burnt [svn•bbnt] (door de zon)
verbrand, gebruind, getaand.
Sunday [sundi] Zondag; cps, ook : F
Zondagsche kleeren; little m, F vrije
Maandag ; his c, best, zijn Zondagsche
kleeren.
Sunday-school [sundi-skill] (van de)
Zondagsschool.
sunder [saunda] vt (vaneen)scheidetV,
vaneenscheuren, afhouwen (een der ledematen), doorsnijden (een touw); niteenrukken ,2 ; vi (van elkaar) scheiden; ad
in: in cv, B zie asunder.
zonnedanw.
sundew [sDndjil]
sun-dial [sun-daial] zonnewijzer.
[sundaun]
zonsonciergang.
sundown
sundowner [sundauna] S Australische
land looper.
sundries [sundriz] inv. v. sundry: diversen, allerlei, allerltande zaken.
sundry [sundri] diverse, allerhande;
all and cv , elk en een iegelijk.
sun-fish [sun-fiS] zonne-, koningsvisch.
zonnebloem.
sunflower [sDnflaua]
sung [svg] verl. deelw. van sing.
sun-glass -[sDn-glas] brandglas.
sun-glow [svii-glou] verspreide, nevelige lichtkroon ont de zon ; zonnegloren.
sun-god [sun-god] zonnegod.
sun-heltnet [svn-liehnit] zonnelieltn,
helinhoed.
sunk [svt3k] verl. deelw. van sink.
sunken [sDt3len] (in)gezonken,ingevallen (v. wangen), diepliggend (v. oogeu),
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hot (v. weg); c, battery, ingezonken superaddition [s(j)tip9r;cliSon] bijvoebatterij; with a c, heart, versaagd;
ging, toevoeging ; bijvoegsel.
c% rocks, blinde klippen.
superannuate [s(j)fiparanjueit] door
Sun-King [sun-lcitj] zonnelconing (Lodeouderdom ongeschikt maken ; op penwijk XIV).
sioen stetlen; cvd , ook : op stal gezet,
sunless [sunlis] zonder zon.
atgedanict.
sunlight [suntait] zonlicht, zonnelicht, superannuation [s(j)tIparanjueiSan]
zonneschijn.
pensionneering; X pensioen.
sunlit [sunlit] door de zoo verliclit of superb [s(j)upbb] prachtig ; F niagnifiek.
b:schenen, zonnig.
supercargo [s(j)ftpalcagou] supercarga.
soon [sun] Oost-Indische hennepplant. supercilious [s(Ditpasilias] trotsch, vet -sunnily [s'min] zonnig2.
waand, laatdunkend.
sunniness [suninis] zonnigheid,zonne- superciliousness
[s(j)tipasiliasnis]
schij0; she brightened the house
trotscliheid enz.
with her c,, zij was (er) het zonnetje super-dreadnought [s(j)lipa-drednOt]
Sunnite [sunait] Soenniet. [in huis.
grootste soort slagschip.
sunny [suni] aj zonnig 2 ; the c, side, supereminence [s(j)iipareminans] uitde zonnekant, de goede, heldere of opmuntendheid, voortreffelijkheid.
timistische kant van lets.
supereminent [s(j)Ciparemi ► ant] alles
sun-picture [sun.piktp] lichtbeeld,
overtreffend, boven alles (allen)uitinuttphotographie.
tend.
sun-proof [sun-prof] niet verschietend. supereminently [s(j)parentinentli] uitsunrise [sunraiz] zonsopgang.
muntend;
ongemeen.
sunset [sunset] zonsondergang; the c
supererogation
[s(j)ilparerogeiSan]
of life, de avond des !evens.
overdreven plichtsvervulting; a work
sunshade [sunSeid] parasol, zonneof (,), een overtollig, overbodig werk.
scherm, zonnetent.
supererogatory[sWilporirogatari]oversunshine [suniain] zonneschije; zonnedreven plichtmatig; overtollig, overtie (in huis); be in the c,, S het voor
bodig.
zijn ster hebben : dronken ziju.
superexcellence [s(j)uparelcsalans] bij-.
sunshiny [sunSaini] zonnig ,t.
zondere uitinuntendheid.
sun-spot [sun.spot] zonnevlek.
superexcellent Es(j)ilpareksalantj zeer
sunstroke [sunstroulc] zonnesteek.
uitmuntend, sties overtreffend.
sun-struck [sun-strvic] een zonnesteek superficial [s(j)fipafiSal] aan de -opper(gelcregen) hebbend.
vlakte, oppervlakkig; vlakte...
sun-tan [spn•tan] zie stilt-burn.
superficiality [s(DapafiSialiti] oppersun-up [sun-op] Am zonsopgang.
vlakkigheid.
sunwise [sunwaiz] met de zon mee.
superficies [s(j)CipafiSi-iz] oppervlakte.
sun-worship [sun-mtbSip] zonnedienst, superfine Es(j)tipafaini extrafijn, alter.
aanbidding der zoo.
iijiist, prima.
stip [sop] vi het avondmaal gebruiken, super-first [s(j)iipa-fist] X sciierpschut.
des avonds eten, soupeeren ; vt het avondter van de hoogste Hasse.
maal verschaffen; to soupeeren liebben; superfluity [s(j)tipafliiiti] overvloed(igsb slokje; neither bit (bite) nor
heid), overtolligheid, overbodigheid.
nat noch droog.
superfluous [s(j)apafluas] over vloedig,
supe [s(j)up] F zie super; oolc S lekkerovertollig, overbodig.
maker.
superheat [s(Distpallit] oververiiitten
F figurant; F opziener;
super
(van stoom).
S liorloge.
superhuman [s(j)Cipalijilman] boveninensclielijk.
superable [s(j)ilparabl] overkomelijk.
superabound [s(j)iiparabaund] in over- superimpose[s(j)Ciparimpouz]er boven
vloed aanwezig ziju; c, with, overop plaatsen; bovendien opleggen.
vloedig (ruim,rijkelijk)voorzien zijn van. superincumbent [s(j)iiparinicumb3:11]
superabundance [s(paparabundans]
bovenliggend, eropliggend
overvloed.
superinduce[s(j)uparilidjils] toevoegen,
superabundant [s(j)Ciparalnindant]
bijvoegen.
overvloedig
superintend [s(j)fiparintend] vt het op.
superadd [s(j)iiparad] (er) nog bij , oezicht liebben over, controleeren; visurgen.
veilleeren.
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superintendence [s(Distparintend2ns] superscribe [2 1j)iipaskraib] 't opschrift
a letter, een brief
-cy [-si] (opper)toezicht. schrijven bij (op);
superintendent [s(Daparintendant] op- adresseeren.
superscription [s(j)ilpiittetpiem] op-ziener, opzichter, inspecteur.
schrift ; adres (v. brief).
aj superieur, vooruperior
treffelijk; opper, opperst, bovenst; bo- supersede [s(j)Cipasid] in de plaats treden van, vervangen ; buiteii werking
yen... hoofd..., hooger, beter, verhevener;
bovenstandig; with a c, air, met stellen, afschaffen; afzetten, ontzetten;
een (hooghartig) air ; uit de hoogte; cv uit den weg ruitnen (een moeilijkheid),
letters, boven den regel geplaatste te boven komen; be cwd, ook : in onletters ; c, numbers, numerleke meer- bruik raken.
derheid,grooteregetalsterkte,overmacht; supersedeas [s(j)fipasidias] fur bevel
tot schorsing.
cv officers, hoofdofficieren ; be cv te,
Vaal' boven, overtreffen ; verheven zijo supersensitive [s(j)ilpasensitiv] over•
boven ; sb superieur, hoogere, meerdere; gevoelig.
the Lady (Mother) Superior, de Re- supersession [s(j)fip'aseSan]vervaliging;
verende Mere ; I was his oolc: ik afschaffing; in c, of, ter vervanging
was hem de baas •, he has no cv, nie- van; met terzijdestelling van.
superstition [s(DilpastiSan] bijgeloof,
mand is hem de baas, overtreft hem.
superiority [s(j)upirioriti] superioriteit, bijgeloovigheid.
meerdere voortreffelijicheid; ineerder- superstituous[s(DiipastiSas]bijgeloovig.
heid, verhevenheid; voorrang, over- superstructure[s(DilpastroktSa]bovenmacht, hooger gezag, gebouw, -bouw.
superlative Es(j)fipi)lativi aj alles over- supertax Es(Dilpataksi sb extra betastrelfend, ongemeen; •voornaam, van de ting, f opcenten; vt nog extra belasten.
beste soort; hoogste ; be cv, ook: uit- supervene [s(j)ilpavin] er tusschenkomen, er bijkomen; intreden, zicli voorblinken; s sb superlatief, overtreffende
doers.
trap.
superlatively [s(j)Cipblativli] in den supervenient [s(j)ilpavinjant] bijkomend, vreemd, nieuw.
boventnate; gram
hoogsten graad;
supervention [s(j)iipavenfan] het bijko(als) superlatief.
superman [sM/woman] de „opper- men, optreden (v. verschijnsel), onverwachte tusschenkomst
mensch" (v. Nietzsche).
supernacular [s(j)11panakjala] uitge- supervisal [s(j)ilpavaiz'l] op-, toezicht.
zocht (van wijn dien men tot den laat- supervise [s(j)iipavaiz] het toe-, opzicht
hebben over ; overzien; nazien, de resten druppel of de nagelproef opdrinkt).
supernaculum Es(papanalcjalami ad visie bezorgen (v. drukproef).
tot op den laatsten druppel; drink (,), supervision [s(j)ilpavi3an] op-, toezicht,
surveillance, inspectie; under cv, ook:
op de nagelproef leegdrinlcen ; sb de
wider politietoeziclit.
nagelproef ; uitgezochte wijn; lets fijns.
,supernai[s(DupDtial]liemelsch,boven- supervisor [s(Dillmvaiza] opziener,
zichter, inspecteur; corrector.
aardsch ; hooger.
supernally [s(j)upisinali] in : cv above, supination [s(j)CmineiSan] achteroverligging (op den rug), achteroverbui(hemel)hoog verheven boventl.
supernatant [s(j)apaneitant] bovendrij- ging.
isupine [s(j)upaiu] aj achterover(ligvend, boven het water uitstekend.
supernatural, [s(j)iipanatSural] boven- gend),•leunend,fignalatig,traag,laksch.
sb supinum.
natuurlijk.
'2-supine
supernumerary Es(j)tipanjilinaratij aj isupper [sDpa] sb avondeten, souper;
®nachtmaal; the Lord's Supper, het
boven het bepaald getal, extra...; cv to
Avondmaal; have cv, bet avondthe establishment, X boven de formaal gebruiken, soupeeren; vt te soumatie; sb surnumerair; figurant, extra.
peeren geven, op een souper onthalen.
bediende ; eservepaard.
supernutrition [s(plipanititriSan] over- supper [sup] sb soupeerende.
supper-cat [sDpa-kat] S soupeuse.
voeding.
superpose [s(j)tipopottz] zie superior- supperless [svpalis] zonderavondeten.
supper-time [svpa•taitu] etenstijd (des
pose.
supersaturate [s(j)upasatSareit] over- avonds).
verzadigen.
supplant [svpplant] den voet lichten,
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verdringen, F van de baan knikkeren ;
ondermijnen.
supplanter [svpplanta] verdringer, onderkruiper.
supple [svp'I] aj buigzaam, lenig, slap,
soepel ; plooibaar, ged wee ; vt buigzaam,
lenig enz. waken; vi buigzaam, lenig
enz. worden.
supple-jack [svp'1-d3ak] slappe Tinus;
slappe stok.
supplement [svplimant] supplement,
aanvulling, bijvoegsel.
supplemental Esvplimentall-mentary,
aanvullend, suppletoir ;
be c, to, aanvullen.
suppletory [svplatari] aanvullend, aanvullings...
suppliant [svpliant] aj smeekend ; sb
stneelceling.
supplicant [svplikant] smeekeling ; suppliant, verzoeker.
supplicate [spplikeit] vi smeeken (oin
for); vt afsmeeken ; bedelen ow; aanroepen.
supplication [svplikeiSan] sinecking,
(sineelc)bede.
supplicatory [snplikatari] smeekend,
smeelc...
supply [saplai] vt suppleeren, aanvullen, vergoeden; leveren, verschaf fen, verstrekken voorzien (van ivith); (..) a loss,
een verlies (geniis) vergoeden; (../ the
place (room) of, de plaats vervullen
van, vervangen; c, the want of..., in
de behoefte aan... voorzien; vi & va
for one, iemands plaats vervullen,
voor iemand invallen; sb levering, leverantie, verschaffing, verstrekking; voorziening, aanvoer, voorraad; $ partij
(goederen); $ aanbod (tegenover vraag);
credieten (op de begrooting); budget ;
vervanger (v. dominee); supplies, credieten, gelden (op de begrooting); cut
off supplies, den toevoer afsnijden ;
vote supplies, op de begrooting aangevraagde gelden toestaan; demand
and cv, c, and demand, vraag err aanbod.
versupply-column [seplai-kolam]
plegingskolonne.
Esaplai-ofisai
X
verplesupply-officer
gingsofficier .
support [sapQt] vt (onder)steunen`2, slutten, schragen ; onderhouden; uithouden,
verdragen, dulden; stave!' (een theorie
enz.); volhouden (een bewering elm);
cv an actor, ter zijde staan (als medespeler) ; c, a character, een rol drager
(spelen); c.ved by the vice-chairman,

supreme

net den ondervoorzitter naast zich ; vr
cv oneself, zich steunen ; in•zijn (eigen)
onderhoud voorzien ; sb ondersteuning,
onderstand, steun 2, hulp; (levens)onderhoud; bestaan, broodwinning; steun (=-broodwinnaar); steuntroepen; stut,
steunsel; support, statief; in c, of, tot
steun van ; give c, to, (zijn) steun vet,
2.
lena,stu
supportable [sapQtab'l] draaglijk.
supporter [sapQta] ondersteuner, steun,
drager, verdediger.
supposable [sapouzab'l] to veronderstellen, denkbaar,
supposal [sapouzal] veronderstelling.
suppose [sapouz] (ver)onderstellen,
aannemen, (voor)onderstellen;. vermoeden, meenen, gelooven, wel denken;

it was so, supposing it to be true,

aangenomen dat het zoo was; c, we
went for a walk, als we eens eery
wandelingetje gingen waken, lie?; you
will not be there, I c., ?, wel?; I must
do it, I cv, denk ilc ; their mid friend,
hurt vermeende (gewaande) vriend.
supposition [svpazifan] veronderstelling, (voor)onderstelling, vertnoeden,
(under) on the c, that..., in de veronderstelling dat...; except upon the
c.0 that..., tenzij wij aannemen dat...
suppositional [svpaziSattal] (voor)ondersteld ; vermeend, gewaand.
supposititious [svpazatifas] ondergeschoven, onecht, valsch; gefingeerd.
suppositive [sapozitiv] (voor)onder•
stellend.
suppository [sapozitari] zetpil.
suppress [sapres] onderdrukkena, bed wingers, stuiten, stoppen; achterhouden,
weglaten, verzwijgen; verbiedeu (een
krant enz.), aan de publicatie wittrekken ; mded rage, ook: gesmoorde woede.
suppression [sapreSan] onderdrukking,
stuiting, stelping, opstopping; opheffiug;
achterhouding, weglating, verzwijging.
suppressor [sapres3] onderdrulcker enz.
suppurate [snpjureit] etteren, drager,
rijp worden, zweren.
suppuration [svpjureiSan] ettering,
ettervorming.

suppurative [supjurativ]ettervormend
(middel).

supra [s(l)C1pra] (hier)boven.
supremacy [s(j)tipremasl] supretnatie,
oppermacht, oppergezag, heerschappij.

supreme [s(j)uprim] aj hoogste, alterhoogste, opperste ; the Supreme Court
(of Judicature), het Hooggerechtshof,
bestaande uit de High Court of Justice

iupremely
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& de Court of Appeal; c, head, opper- here, so c, as we are here, zoo zeker
als 2 X 2 vier is; ad C voorzeker;
hoofd (der Kerk enz.); at the c, hour
enough, zeker wet; waarachtig, waar(moment), op het laatste oogenblik;
with c, contempt, met souvereine lijk, werkelijk.
Bila-fetid] vast op zijn voesure-footed
minachting; be c,, souverein zijn, opten ; fig betrouwbaar, solied.
permachtig zijn; rule (reign) cv, de
[Null]
zeker, met zekerheid; toch ;
opperheerschappij voeren, oppermachtig surely
so c, as, ook : zoo dikwijls als.
zijn; sb het hoogste punt; the Supreme,
surety [Nun] borg; borgtocbt, pand ;
het Opperwezen, de Allerimogste.
( zekerheid, veiligbeid; stand c , for...,
supremely [s(j)uprimli] in den lioogsten
borg blijven voor, waarborgen ; to
graad, hoogst, uiterst.
make a c, doubly sure, voor alle
sura(h) [sera] soerah = hoofdstuk van
securiteit ; of a cc, Czeker(lijk).
surah sWilra] sttrazijde. [den Koran.
suretyship [filatifip] borgspreking.
§sural [s(j)ilral] kuit...
surcease [sbsis] sb het ophouden, sta. surf [sof] branding (van de zee).
king, rust ; vi ophouden, stake!' ; vt doen surface [s611s] sb oppervlalcte; vlak (v.
water enz.); buitenkant; look at the
ophouden.
surcharge [si)tiad3] sb over(beilading c, of men and things, aan den buitenkant blijven hangen; his... is only of
(v. schip); toeslag; ty extra betaling;
the cv, he is all on the c..), het zit
strafport ; overvraging ; tpl (postzebij hem maar aan den buitenkant ; come
gel 'net) opdruk; vt over(be)laden (een
ook : (weer) boven
(rise) to the
schip); overbezwanen; overdragen; c,d,
}cornett ; als aj : oppervlalckig, oogenook: Icy net opdruk; c,d steam, overplaneeren
(v. papier).
schijnlijk
;
vt
verhitte stoont.
surcingle [s1sit3g'1] sb gordel, singe! ; surfaceman [s ► fisman] wegwerker (bij
't spoor).
vt singelen.
opperkleed surf-bathing [sa)f-beiait3] badeu (in de
surcoat [sOkont]
branding).
(over de wapenrusting, 13de eeuw);
surfeit [sfpfit] sb overlading van de
vrouwenjak (15de-16de eeuw).
surd [siid] of doof; dof, stemloos (van maag ; (over)verzadigine; vt (de inaag)
overladen, (over)verzadigee (met with);
inedeklinkers); ontneetbaar (v. getallen);
vi zich de maag overladen; te vest eten,
sb steuilooze ntedeklinker ; ontneetbare
zich overeten ; mded with, ook beu van.
grootheid, b.v. I/ 2.
surge [soc13] vi golven, hoog gaan ; cv
by, voorbijrollen (v. golf)• cv in, binsurdity [si)diti] doofheid.
nenstroomen ; sb baar, golf'
sure [SCia]aj zekere,(ge)wis, probaat: veilig ; vertrouwd, verzelcerd (van of, as to); surgeon [sDd3an] heelmeester; in En geland ook geneesheer; X officier van
his c, destruction, zijn wisse widergezondheid ; scheepsdokter.
gang; in a c, place, op een veilige
plaats; you may be that—, gij kunt Surgeon-General [shd3an-d3enaral] X
Inspecteur van den mil. geneeskundigen
er zeker van zijn dat..., gij kunt er vast op
dienst.
aan dat...; are you zijt ge er zeker
surgery [s6d3ari] chirurgie, heelkunst;
van, weet ge het zelcer ?; well, I'm
operatielcamer.
heb ik van me levet] !, I am cv I don't
know, ik weet bet waarlijk niet; it is surgical [sad3ilcal] chirurgisch, heel►
kundig.
het
zal
stellig
to
turn
out
well,
(%
slagen; you would hem, to like him, Surinam Esurinamj Suriname.
gij zoudt zeker van hem houden ; to be surlily [sisplili] ad norsch, bolckig.
(we!) zeker, voorzeker; so it is, to surliness [siplinis] norschheid enz.
be c, !, zoo is het waarachtig !; well, surloin [sirloin] zie sirloin.
to be c,!, heb ik van inijn lever' !; be surly [soli] of norsch, bold:ig.
c, to come, verzuim niet te koinen ; sur-master [sii-inasta] onderdirecteur
van een school.
I'm not c, about it, ik ben er niet
zelcer van; be cv of, zeker zijn van ; surmisable [si, maizab'l] te verinoeden.
verzelcerd zijn van; make c.) that, zich surmise Esfunaiz] sb vernmeden, pissing ; vt verinoeden, gissen.
verzekeren of vergewissen dat...; make
c of, zich verzekeren van, zich verge- surmount [siiinatint] te boven Icomen,
overwinnen, overtrelfen ; r,ed with...,
wissen van; as c, as eggs is eggs,
as c' as a gun, as as 1 stand over-, bedelct met...
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surmountable [sbinatintabl] overko- surveillance Esiiveigalls] toezicht.
melijk, te overwinnen.
I 'survey [sbvei] vt overzien ; bezien, bebruine rat,
surnthlot Esbinjulot]
zichtigen, opnenten, (1) schouwen; op.
zwerfrat.
nemen (en in lcaart brengen),
surname [sifineini] sb bljnaam, toe- t'survey Eshvei] sb overzicht ; bezichtinaain ; vt een toe- of bijnaam geven;
ging, inspectie; schouwing, opneining
bijgenaaind..
(door landineter);
peiling.
surpass [sOpas] overtreffen, te boven surveying-chain [sbvel-iTtiein] land.
gaan ; his e,ing genius, zijn alles overmetersketting.
trelfeud, weergaloos genie.
surveyor rsoveid] opzichter, inspecteur;
opnemer, landmeter.
surpassable [sr,pasobl] overtrefbaar.
surpassingly lisi)pasitIli] alles overtref- surveyorship Esi)veiajipi opzichtersurplice [siiplis] koorlieind.
schap ; landmetersbetrelcking.
[fend.
surplited [sIplist] met een (bet) koor- survey-report [sfivei-rip2t] expertisehemd aan.
rapport.
surplus [ss)plvs], surplusage Esiiplv• survival Csbvaivoll overleving; !angst
sid3] surplus, overscliot, (batig) saldo.
overgeblevene; overblijfsel.
surprisal Esbpraiz'll verrassing, over- survive [siivaiv] vt overleven; vi nog
rompeling.
in level' zijn, nog (voort)leven, nog besurprise [sopraiz] sb verrassing(oolc =
staali, nog aanwezig zijn ; in Leven blijoverrompeling), verwondering; verba•
yen, het er leveed efbrengen, (den dag)
zing; giver.), verbazing wekken ; take
halen.
by ti, verrassen ; to the c of .., tot survivor [si)vaiva] !angst levende; oververbazing van ; vt verrassen (ook =
geblevene (no ramp).
overrompelen), verwonderen, verbazen ; survivorship EstivaivaSip] het overleven,
I'm c,d at you, dat verbaast mij van
overleving.
u (ass verwijt); he (,,c1 me into con- Susan [s(j)fizan] Suzanna.
sent, hij wist tnij onverhoeds tot toe- susceptibility [syseptibiliti] vatbaarstemming te krijgen.
heid (voor of); (fijn)gevoeligheid (voor
surprise attack [si)praiz•atalc] X ver•
to).
rassing, overronipeling.
susceptible [syseptibl] vatbaar (voor
surprise-visit [sopraiz-vizit] onverof); (licht)gevoelig (voor qf, to).
wacht bezoek.
susceptive [syseptiv] vatbaar (voor of).
surprisingly [sbpraizigli] op verras- suspect [syspelct] verinoeden, bevroesende wijze, verwonderlijk, verbazend. den, verdacht zijn op; wantronwen, versurrebutter [sbribyta] derde repliek. denken, verdacht !louden (van of); aj
verdacht; sb verdachte (persoon).
surrejoinder [sbrid3oinda] tweede reWick, triplielc.
suspend [suspend] ophangen ; later
surrender [svrenda] vt overgeven, uit-, afhangen (van upon); ophonden met,
overleveren, afstand doe!' van, opgeven ;
onderbreken, opschorten, schorsen ; susc, the breath, den laatsten adem uitpendeeren ; be,,ed,hangen; hangende
blazer; vi X zich overgeven; vr: N
zijn, zweven (in vloeistof); stilstaan (der
oneself to a habit, zich aan een ge- levensgeesten; c,ed animation,schijn•
woonte overgeven; sb bet overgeven,
dood; c%) hostilities, de vijandelijkovergaaf, uitlevering.
heden staken; c, judgment (one's)
surrender-value [svrenda-valjel] $ of- opinion, zijn oordeel opschorten ;
lcoopwaarde, -som.
payment, $ zijn betalingen staken.
surreptitious [svraptips] heimelijlc, suspender [syspenda] ophauger enz.;
clandestien,opslinksche wijze verkregen.
(solc)ophouder, bretel (gew. c,s bretels).
Surrey [surf] Surrey.
suspending-lamp
[syspendig-lamp]
surrogate [snrageit] plaatsvervanger hanglanip.
(v. e. bisschop).
suspense [syspens] twijfel,onzelcerheid,
surround [saraund]oniringen,omsinge•
opschorting, schorsing ; in c,, in spanlen, omgeven, insluiten.
ning, in twijfel, in het onzekere; onuitsurroundings.[saraundigz] omgeving,, gemaakt (v. e. zaali)
suspension [syspenSan] ophanging; opsurtax Est/talcs] sb extra-belasting, ophouding, of-, onderbreking, opschorting,
vt
centen, toeslag ;
extra belasten.
schorsing (ook: c, from office); N., of
surtout EsMii] overjas ; X wapenrok. arms, vvapenstilstand ; be in c,, zweven;
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swallow-tailed

be under cv, geschorst zijn; pgints susurrant [s(Dusvrant] fluisterend;
of
puntjes (...); c, of paynient,
ruischend, suizelend.
staking van betaling.
susurration [s(j)CisarelSon] gefluister;
suspension-bridge. [syspenfan-brid3] geruisch, gesuis, gesuizel.
hangbrug, lcettingbrug.
susurrous [s(j)usuras] zie susurrant,
suspensive [syspensiv] onzeker, twij- Sutherland Lsv8aland] Sutherland.
felachtig; opschortend.
sutler [sutlaJ zoetelaar, marketentster.
suspensor [syspensa] draagband, sus- suttee [soti] El zich bij het lijlc van
pensoir.

haar eciagenoot op den brandstapel

suspensory [syspensari] aj hangend; werpende weduwe; weduwenverbranopschortend ; hang...; sb suspensoir.
ding (oolc satteeistnj.
suspicion [syspijan] sb achterdocht, suture [s(j)fitua] sb naad (aan been);
wantrouwen,argwaan, (kwaad) vermoe• hechting (van wond); vt hechten (van
den, verdenking; a of salt, F een wond).
ideetje, een pietsje zout ; not acv of suzerain [sitzarin] suzerein, leenheer,
a smile, niets dat leek op of zweemde opperheer ; cv state, suzereine staat.
naar een glimlach: have acv against suzerainty
[silzarinti] suzereiniteit,
(of) one, vermoeden hebben op (tegen) opperleenheerschap, opperheerschappij•
ietnand; view with an eye of cv, Suzy [s(j)fizi] F Suns.
argwanend aanzien of opnemenn ; wan- swab [swot)] sb zwabber, wisch ; S lumtrouwen; on mere cv , op een bloot vermel ; s epaulet (v. zeeofficier); vt (op).
moeden; be under m, of, verdacht zwabberen (ook: cv up, down).
worden van, onder verdenking staan swabber [swoba] zwabbers.
van; id argwanen, wantrouwen; ver- Swabia [sweibia] Zwaben.
denken.
Swabian Esweibiani aj Zwabisch, van
suspicious [syspips] argwanend, ach- Zwaben ; sb Zwaab.
terdochtig, wantrouwig; verdacht; c, swaddle [swod'I] zwachtelen, inbakelooking, er verdacht uitziend.
ren; S afrosseu.
suspiciously [syspiSasli] zie suspici- swaddling-band, mdcloth, Eswodlirious; ook: be mi like..., bedenkelijic
windsel; luier; fig keurslijf.
veel lijken op...
swag [swag] S roof, bruit.
® suspire Lsyspaia] zuchten.
swag-belly [swag-bell] P hangbuilc.
Sussex [sysaks] Sussex.
swagger [swaga] vi wind waken, geur
sustain [systein] vt onderstettnen, dra- maken, branien, snoeven, pochen ; sb
gen, schragen; aanhouden (een toon);
branie of geurmalcerig air, zwaaiende
volhouden (een beweging enz.); ophougang; als aj : chick, fijn.
den, gaande imudeR (de belangstelling); swagger-cane [swaga-lcein] badinetje,
hooghouden (het gezag); doorstaan, geurmakersstokje (der Engelsche sotverdragen, lijden, uithouden ; c, a condaten).
tusion, een kneuzing krijgen; c, dam- swaggerer [swagara]
opschepper,
age (injury), schade oploopen ; c, a swaggerist [swagarist] branie, geurloss, een verlies lijden c, a part, een maker, snoever.
rol spelen ; c, the part, de rol vol. swain [swein] jonge boer, boerenknecht;
'louden; c, a shock, een scholc door- jongeling; 1 & 0 vrijer, niinnaar.
staan.
'swallow [swolou] sb zwaluw.
sustained [systeind] samenhangend ; eswallow [swolou] vt in-, verzwelgen;
ononderbroken, goed onderhouden (van
slikken (ook van beleedigingen,nieuwlcanon- of geweervuur), aanhoudend;
tjes enz.); inslikken, doorslikken; opconsequent (volgehouden); zich gelijk
slackens (ook N, down), verslindens
blijvend ;

easily cv, sober, weinig voed-

set eischend.

sustainer

[systeina] ondersteuner,

steun; verzorger.

sustainment Esystein, 9iiti ondersteu-

(ook : cv up); vi slikken ; sb slik, slok,
dronk; F keel.
swallow-tail [swolou-teil] sb zwaluwstaart ; F stalen pen : rok (oolc m/s); "R•

zwaluwstaart, verbindingsstuk ;zwaluwstaart: koninginnepage; X zwaluwstaart : vooruitgeschoven bastion.
; swallow-tailed [swolou•teild] met een
ondersteuzwaluvvstaart, gevorkt; c, butterfly,

ruing, steno; onderliond.
[spstanans] levensonder-

sustenance

houd, voedsel.

sustenation [systaneiSan]
fling, stenn, onderhottd,

I 4waluwstaart,koningintiepage; N

coat,

swam

729

sweat

slipjas, staler) pen; cv willow, witte swash-buckler [swot-bvicla] ijzervreter, opsnijer, snoever.
wilg, schietwilg.
Swastika [swa-, swastika] Swastika.
swam [swam] verl. tijd van swim.
swamp [swomp] sb moeras2 ; drasland; (kruis).
C swashing [swoSti)] lawaaierig, snoevi in een moeras zinken; vol water loopen
verig, suoeveud; acv blow, een ge(v. e. boot); vt in groote moeilijkheden
duchte slag.
wikkelen; vol water doen of later loopen; overstroomen, overstelpen (met swath [swop] zwad, rij.
with); opslokken (v. e. tneerderheid enz.); swathe [sweia] vt in het pak doen, bakeren, inzwachtelen; (oolc : c, up); sb
verdringen, naar den kelder helpers ;
unnecessary details c, the story, zwad ; they went down in (-vs, X ze
werden bij heele rijen weggemaaid.
het verhaal verdrinkt in een zee van
sway [swei] vi zwaaien, slingeren, zwenonnoodige bijzonderheden.
ken 2 ; (over)hellen; macht of invloed
swampy [swompi] moerassig, drassig,
hebben, heerschen; vt doen zwaaien,
dras...
zwaaien (den schepter); regeeren, beswan [swop] zwaau ; a black cv, een
witte raaf; the Swan of Avon, de sturen, beheerschen, hijschen ophalen ; c, the sword, het zwaard haltZwaan van Avon : Shakespeare.
teeren ; be rved by, ook onder deli
swang [swan] verl. tijd van swing.
swank [swagic] S vi opsnijen, de kaas invloed staan van, meedraaien met; sb
snijden, geuren, bluffen; sb opsnijerij, zwaai ; heerschappij, !nada, overwicht,
invioed ; bear cv, de macht in harden
geurniakerij, bluf.
hebben, den scepter zwaaien, regeeren.
swanker [swatlica] zie swank-pot.
sweal [swil] vt smelten; vi afloopen
swankly [swagkii] S ad zie swanky.
swank-pot [swat3lc-pot] S opsnijer, bluf- (v. e. kaars).
swear [swea] vi zweren, den eed doen
zalc, geurmaker.
(afleggen); vloeken ; vt zweren, bezweswanky [swagki] S a] geurmakerig„
ren, onder eede beloven, een eed doen
bitifferig, opsnijerig, opschepperig.
swan-maiden [swop-meidan] zwane- op ; dot.bit zweren, beeedigen; cv an
oath, een eed doen (afleggen); m, the
maagd.
swan-mussel [swop-mvsal] eenden- peace against one, onder eede voor
den
rechter vericlaren dat melt door
mossel.
swanny [swonil zwaanachtig, zwanen... iemand met feiteliik geweld bedreigd
swan's down [swonz-daun] zwanen- is; cv treason against one, onder
cede vericlaren dat iemandhoogverraad
dons.
swan-skin [swots-skin] zwanendons been gepleegd ; cv the witnesses, de
getuigen den eed afnenten ; lie was
(f Ian el).
sworn a member , hij legde den eed
swan-song [swon-sori] zwanenzang.
swan-upper [swop-vpa] zwanenmerker als lid af ; hij werdbeeedigd; G.9c , at,
vloeken tegen, uitvloeken (v. personen) ;
(van de zwanen op de Thames).
vioeken met (v. ideuren enz.); they
swaii•[swop] zie swop.
sward [swQd] grasperk, grasveld ; prov had sworn away our lives , zij hademen;
den gezworen ors het leven to ben
zwoord.
mi by Jupiter, by phonetics &, zweren
Csware [swea] verl. tijd van swear.
swarm EswQm jsb zwerm 2 ; vi z wer in en, bij; cv in,beeedigen, den eed afnemen ;
(up)on the Bible,
krioelen, krielen, weinzlen (van with). cv off, afzweren;
Qm] vi & it klauteren (in). op den Bijbei zweren; cv to, zweren
'swarm tsw
op; c, to it, er een eed op doe!' (dat
swarry [swori] P soiree, avondje:
that); cv one (over) to secrecy, iemaltd
schapenboutje.
onder eede later beloven, dat hij zwijCswart [swQt] zwart, donker ; bruin.
(swarth [swop] zwartachtig, donker- gen zal; I'll cv to her, ik dart er een
eed op doen, dat zij het is ; without
bruin, taankleurig.
swarthiness [sw21)i las] donkerheid enz. c,ing to the words of anybody,
swarthy [sw2j,i] donlcer, getaand, ge- zonder bij iemands woorden to zweren.
bruind, door de zon verbrand.
swearer [swera] eedaflegger; vloeicer.
swash [swof] vi kletsen, plassen, plon- swear-word [swea-wild] vloelcwoord,
zen (v. water); slaan ; vt(neer)kwakken,
-kletsen, -plonzen; sb klets, plas, zwalp sweat [ssvet] sb zweet ; F koelieweric;
vi zweeten 2, zitten zweeten; zwoegen;
(wapen).

sweater

sweet
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werken voor een hongertvuu (onder het
sweating-system) ; vt doer zweeten ; (laten) uitzweeten ; het zweet aflialen; ult.
zuigen (van werklieden voor een karig
loon); r.ied labour, arbeid onder het
sweating-system; door sweaters geexploifterde arbeidskrachten.
sweater [sweta] wollen sporttrui ; uitzinger (v. werklieden).
sweatiness [swetinis] het bezweet zijn,
zweetigheid.
sweating-bath [swetirkbaP] zweetbad.
sweating-iron [swetirkaian] zweetmes.
sweating-room [swethkrilm] zweet-

kamer
sweating-sickness [swetirksiknis]

zweetziekte.
sweating-system [swetitl-sistam] hard
later werken voor een hongerloon of
exploiteereu der huis-industrie voor een
hongerloon (bij naaisters, kleermakers,
enz ).
sweat-shop Eswet-Sop] winkel met cinder het sweating-system werkende kra.chten.
sweaty Ls \yeti] zweeterig, bezweet,
zweet ..; waar men een zweetje bij haalt.
Swede [swirl] sb Zweed ; Zweedsche
raap; vt F (,) it, Zweedsche gymnastiek

Sweden [swidan] Zweden. [does.
Swedish EswidiSi aj 8c sb Zweedsch.

sweep [swip] vi vegen; zwenken ; vt
(aan)veg,en, weg-, op-, schoonvegete2 ;
afyisschen, afjager•; strijken over ; X
bestrijketi ; opstrijken (de whist); sleureit, meeslepent); afzoeicen, dreggen (een
rivier); c, the board, net de heele winst,
(dell heelen inzet) van strijken ; c•• , the
ground, over den grond slepen (van japon); mi the horizon, den heeler horizon
omvatten ; c, the lute, net voile alcicoorden toickelen; cv the seas, de zee afzwer-

he (vs everything into his net, apes
is van zijn gading; ear northward, zich
naar het noorden uitstrekken ; N off,
wegvagen, wegmaaien (v. pest enz.);
N out of the room, de kamer uit
zwiereu; c, past, voorbijstuiven, voor-

bijzwieren ; N up, opwegen; sb veeg,
zwenking, zwaai, draai, draaiingskolk,
(riern)slag ; het uitwerpen, worp; vaart ;
X bestrijkingshoek ; verspreiding (van
een ziekte); oprit (voor huis); F schoorsteenveger; zie ook sweepstakes; the

wide c. of his Intelligence (mind),

de verreilcendheid van zijn geestelijken
horizon, het uitgestrekt gebied van zijn
geestelijke werkzaamheid, zijn veelornvattende geest; make a clean r,,,eells
terdege schoon schip maker, tabula rasa
malcen;opruiming houdenn; it is beyond

the c, of the eye (human intelligence), het ligt buiten het (geestelijk)
gezichtsveld; within the c, of, binnen

het bereik van`'.
[swipa] veger; straat-, baanvege• ; baanruitner (aan locomotief);
mijnenveger.
sweeping [swipit3] aj vegend enz.; a
1, fire, X een raseereud your ; a c,
generalization, een gees uitzondering
makende generalisatie ; a "majority,
een verpletterende meerderheid ; a
measure, een radikale maatregel;
plains, wijd uitgestrekte vlakten ; at a
N reduction, $ tegen zeer gereduceerde
prijzen.
sweep-net [swip-net] sleepnet. sweep-out [swig-aut] in: give It a
thorough cv, het een goede „beurt"
geven (ook up).

sweeper

sweepstakes [sWipsteiks] sweepstakes:

wedren met inleggelden, die in huts geheel aan de winners uitbetaald moeten
ven ; de zee schoonvegen (v.. vijanden);
worden.
sweet [swit] aj zoer2 , aangenaam, lier%) the streets, de straten (de straat)
felijk, lief, bevallig ; lekker (v. gear);
vegen ; X de straten bestrijken (van
across, vliegen, schieten zacht (v. beweging); versa, frisch (v.
batterij);
incht, eieren enz.) ; F stmezig, dodderig ;
over ; cv one's hand across, met de
Land strijken over ;
along, voort• as N as a nut, mil door een ringetje
to haler ; a c, course, een toetje (iiastriven ; ineesieuren; he can c, the
gerecht); (..$ coals, zwavelvrije kolen ;
audience along with him, zijn gecv oil, zoete ohe, olijfolie; c, one!
hoor meeslepen ; cv away, vvegvegetr,
wegspoelen, weg,strijken, wegvagen ;
liefste!; for your c, sake, om ti wentmeesleuren ; the plain c,s away to
wit, tniin liefste; c ■-, stuff, lekkers; have
the sea, de vlakte strekte zich it 'mar
a (..) tooth, een zoetekouw zijn; cv vide zee; r..) down, neerschieten ; zich
olet, weirielcend viooltje ; he is c, on
her, hij is op hair verliefd, F vericikstorten op; meesleuren; cv down on
kerd; ad zoet ; lekicer zonder moeice);
the enemy, zich stollen op den vijand;
zoetheid; het zoete ; suikertje, bonbon;
obstacles
from
one's
path,
sb
all
toetje ; lekkers (ook : c.-s); my cam!,
;
alle hinderpalen uit deo weg

sweet-apple
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the ,•‘s and bitters (bitters swelling [swelitf] aj zwellend, uitzetand c,$) of life, 's levens zoet en zuur tend enz.; sb het amt•, opzwellen ; ge-

liefje !;

(lief en leed).
sweet-apple [swit-ap'1] serikaja (NI).
sweet-bay [swit-bei]
edele laurier.
sweet-bread [swit-bred] zwezerik.
sweetbriar [swit-braia]
elegantier.
sweetbroom [switbram] heidelcruid.
sweet-corn [swit-kcii]
male.
sweeten [swit'n] vt zoet maker, zoeten,
verzachten, verzoeten, veraangenamen;
temperen (licht); ververschen (lucht);
luchten (de lamer); vi zoet(er) worden.
sweetener [swit'lla] die of dat zoet
maalt; S opjager (op auctie).
sweet-flag [swat-flag]
Icalmoes.
sweetheart [swithat] sb geliefde; liefje,
tneisje; vi in: go ding, nit vrijen gaan.
sweeting [switiq] St. Jansappel ;
lieveling.

sweetish [switifl zoetachtig, zoetig.
sweet-john [swit-d3on] 411, duizendschoo ► ].
sweetmeat [switmit] suilcergoed, bonbons, lekkers.
sweet-natured [swit-neitSad] zacht van
aard, zacht-, goedaardig, lief.
sweetness [svvitnis] zoetheid enz.
sweet-pea [swit- pi] 0 rielende lathyrus.
sweet-potato [swit-pateita] 1. ,bataat,
Ni oebi djawa; 2. yam (in Bengalen).
sweet-scented [swat-senfid] welrielcend.
sweet-sop [swift-sop] El serikaja.
sweet-stuff [swat-stvf] lekkers, snoeperij(en), F snoep..

sweet-tooth [swit-till7] zoetelcanw.
sweet-william [swit- wiljam] 1.muurbloem; 2. duizendschoon.

sweety [switi] F bonbon.
'swell [swel] sb het zwellen,
deining ; prouker, fat ; groote meneer,
man van beteekenis; aj chic, rijk, voornaam.
[swel] vi zwell en, can-, opzwellen,
uitzetten, buiken ; aangroeien, oploopen,
toenemen; zich opblazen; c, like a
turkey-cock, zich opblazen als een katkoensche haat]; c, into a big amount,
oploopen tot een groot bedrag; d into
a roar, tot een gebrul aangroeien;

out (up), opzwellen; d with pride,
zich opblazen van trotsch; vt doen zwel-

len,
hoovaardig waken ; doen
aangroeien, verhoogen, doen salt-, opzwellen ; vergrooteu.
swelldom [sweldam] de chic, de clique
swelled [sweld](op)gezwollen; c, head,
S verwaandheid; opgeblazenheid,grootheidswaan(zin).

zwel, uitzetting ; opgeblazenheid.
[swel-mobzman] chevalier d'inclustrie, chique oplichter.
swelter [swelta] vi smoren, stikken van
de hitte; the city c,ed in the plain,
lag to blakeren in de vlakte; vt doe!'
smoren of stikken ; sb broei-, smoorhitte.
sweltering [sweltariq] broeiend,smoor-,
snikheet, broei...
(sweltry [sweltri] zie sultry.
swept [swept] vert. t. en v. d I w. v. sweep.
swerve [swbv] vi zwerven, rondzwerafdwalen, afwijlen (van front); vt
doen afwijlen; sb zwenking, zwaai, F
schuiver.
swift [swift] aj snel, vine, vaardig, er
vlug bij (our to...) ; r, to anger, oploopend, gamy kwaad; v to • hear,
slow to speak, yin in't hooren, langzaam in 't spreken ; ad in : run d, vinti,
hard loopen ; sb snelvlietend water,
stroom; 1. aft muurzwaluw ; 2. hagedis ;
3. watersaiamander.

swell-snobsman

swift-footed [swift•futid] suelvoetig,
yiug ter been, rap.
[swig] S vt & vi met groote teugen
drinker, zuipen ; sb groote stoic.
swill [mil] vt doorspoelen ; met groote
teugen drinker, opzuipen, inzwelgen ;
vi zuipen, zich bedri ► iken; sb(varkens)spoelsel, slobber; give it a c../, het tit-,
doorspoelen.
swiller [swila j zniplap, P drankorgel.
swillings [swilit3z] spoeling (voor de
varkens).
swim [swim] vi zwenunen, drijven;
draaien (voor iemands oogen), duizelen ;
everything c■is before my eyes, alles
draait voor mijn oogen; c ■-, in butter,
in de baler zwemtnen (drijven); c ■-, in
the sky, aan den kernel drijven (van
de maan); d into the room, de lamer
binnenzweven (v. e. vrouw); d to the
bottom, c, like a stone, drijven als
een steep; d with the tide (stream),
net den stroom meegaan with tears,
overloopen van tranen ; vtzwenttnen, of-,
overzwenunen ; later zwentmen; out het
hardst zwemmen net (bijv. 1 , 11 d you
a hundred yards); sb tel zwenunen,
zwetnblaas ; zwetnplaats; vischrijke
pleats; be in the d , F op de hoogte
zijn, ingewijd zijn ; er boven op zijir;
meedoen (met de groote wereld).
swimmer [swims] zweintner; lam zwemvogel.

swig

swimming [swimit0 let zweininen;

swimming-bladder

swop
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ciraaiing, duizeling; he has a (.0 in the
head, hij duizelt, het duizelt hem, hij
heat een

swimming-bladder [swimitl-blada]
zwemblaas.

swimmingly [swimigti] in : go on (%);
van een leien dakje gaan,vlot marcheeren.
swindle [swind'i] vt afzetten, oplichten; c, one out of money enz., iemand
geld enz. afzetten; vi zwendelen; sb
zwendel(arij), afzetterij, oplichterij, boerenbedrog.
swindler [swincrla] zwendelaar, afzetter, oplichter.

owine [swain] varken 2, zwijn 2 ; varkens,
zwijnen.

swine-bread [swain-bred] truffel.
swine-fever[swain-fiva]varkenscholera.
swine-herd[swain-hod]zwijnenhoeder.
swine-plague [swain-pleig] zie swinefever.

swine-pox [swain-poks] windpokken.
swinery [swainari] varkensstal.
'wing [swig] vi schommelen, zwaaien,
slingeren, bengelenc (ook aan de galg);
cv along, aanzwaaien, voortschontmelen ; c, by (past), voorbijzwenken; cv
into line, X in 't gelid komen; c, out
•of the room, de !canter nit zwieren ;
cv to, dichtslaan (v. deur) ; vt doen of
later sqhommelen enz.; slingeren met,
schommelen, zwaaien met; doen zwenken ; there is no room to cv a cat,
je kunt je hier nauwelijks omdraaien;
c, the lead, S lijutrekken, luilakken;
pr:c.. , oneself, zich slingeren ;sb schommel schommeling, zwenking, zwaai;
slingering; vlucht ; let him have (take)
his cv, laat hem maar zijn gang gaan,
laat hem maar naar hartelust...; at a
rapid cv, in voile vaart, in een snel
tempo; in full cv, in vollen gang;
swallows on the cv , zwaluwen in de
vlucht ; it goes with a cv, daar zit veel
„Schwung" in (v. melodic).
swing-bridge [swig-bridg] draaibrug.
swinge [swind3] afranselen, tuchtigen,
geeselen.
swingeing [swin(d)3it3] F
verpletterend, kolossaal enz., dondersch; a cv
blow (box), een slag of mep die Iclonk
als een klok.
swinger [swit39] schommelaar, slingeraar.
swinging [swigig] schommelend enz.;
c, mirror, draaispiegel; zie ook swingeing.
swingle [swigg'1] sb zwingel(stok); vt
vlas zwingelen.

swingle-bar[swit3el-ba],swingle-tree
[swigel-tri] zwengelhout, zweng

swinish [swainif] zwijnachtig,zwijnen...
ct swink [swigk] zwoegen, zich afsloven.
swipe [swaip] vt slaan, beuken ; sbwip;
puthaak; harde slag (cricket).

swipes [swaips] dunbier.
swirl [swi31] vi warrelen, draaien ;

vt

doen warrelen of draaien ; sb warreling,
gewarrel.
swish [swiS] vi zwiepen ; ruischen (v.
zijde); Pt afranselen, met de roe geven ;
cv off, afslaan (met stolcje); sb geruisch
(v. zijde), ritseling; aj S froufrouteerend,
ruischend (van de zijde), chic ; ad ritselend.
Swiss [swis] ajZwitsersch ;
guards,
Zwitsersche lijfgarde (van den Pans);
cv roll, jam-sandwich: sb Zwitser.
switch [switS], sb teentje, rijsje, wisch ;
wisroede; Icarwats; wissel(spoor);
selstroom, oinschakelaar, schakelaar;
valsclie vlecht of haarbos; zwiep(geluid); vt uitkloppen ; geeselen, ranselen ;
op een ander spoor brengen; z (den
stroom) omschakelen; c, off, uitdraaien,
afschalceafdraaien (electrisch licht);
len; mh, on, inschakelen, aandraaien
(electrisch licht) ; f, out, fr uitschalcelen ; vi zwiepen ; iz schakelen.
switch-back [switS-bak] rutschbaan,
montagne russe (ook :
switch-board [switl.bQd] fr schakelbord.
switcher [switSa], switchman [switSman] wisselwachter.
Switzer [switsa] Zwitser; soldaat van
de pauselijke lijfgarde.
Switzerland [switsaland] Zwitserlancl.
swivel [swiv'l]sb wervel, wartel; ciraaibas; vi & vt op een wartel (laten)
draaien.
swivel-chair [swiv'l-tfea] draaistoel.
swivel-eye [swiv'l-ai] P scheel oog;
scheel.
jswivel-gun [swiv'l-gvn] draaibas.
swivel-hook [swiv'l-hulc] wartelliaak.
swob zie swab.
swollen [swoul'n] verl. deelw. v.swell.
swoon [swim] vi bezwijmen, in zwijin
vallen (ook : cv away); sbbezwijming.
swoop [swill)] vi reerstrijken, neervallen, neerschieten (ook: c, down); cv
upon, aan-, neerschieten op, afschieten
op; vt neerschietend of in de vlucht
grijpen (ook : N., up); sb het neerstrijken,
plotseling neerschieten ; at a cv, in een
slag.
swop [swop] S vt ruilen, otn-, verrtti len ;
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symposium

never N., horses in mid-stream, in syllabify[silabifai] syllabize Esilabaizj
in lettergrepen of-, verdeelen.
een oogettblikkelijke crisis moet men
geen nieuwen koers uitgaan; vi ruilen; syllable [silab'I] sb lettergreep; not a
geen syllabe, geen woord(je); vt ®
sb ruil ; get the cv, den bons krijgen,
uitdrukken, vertolken; eight-syllabled,
zijn conge krijgen; shall we try acv?,
willen we ruilen?

sword [sQd] zwaard, degen; X sabel;
measure mds, den degen kruisen; put
to the rv, over de klieg jagen.
sword-blade [sQd-bleicij degenkling.
sword-cane [sQd-Icein] degenstok.
sword-cutler [sod-kvtla] zwaardveger.
sword-fish [s2d-fiS] zwaardvisch.
sword-grass [sQd-gras] rietgras, rietachtig kanariegras.

sword-hilt [sQd-hilt] degengreep.
sword-knot [sQd-not] degenkwast.
sword-law [sQd-lo] zwaardrecht, recht
van den sterkste.
swordman [s2dman] zie swordsman.
sword-play [sQd-plei] schermen.
sword-player [s2d-pleia] zwaardvechter.
swordsman [sQdzinan] schertumeester.
swordsmanship [sedzmanfip] schermkunst.
sword-stick [sQd-stilt] degenstok.
sword-swallower [sQd-swoloua] deg ensli lc ker.
swore [sw2.9] verl. t. en P v. dlw. v.swear.
sworn [swQn] verl. deelw. van swear;
als aj ook: beeedigd (in: cv broker,
a cv statement); md enemies, geslagen vijanden; cv friends, gezworen
vrienden.
swot [swot] vi S blokken, vossen, hengsten ; vt blokken op, vossen ; sb bloklcer,
vosser.
®swound [swaund] zie swoon.
swown [swaun] in onmacht gevallen.
swum [sworn] verl. deelw. van swim.
swung [swol] verl. t. en v. diw. v. swing.
sybarite [sibarait] sybariet, verwijfde

sybaritic [sibaritik] sybaritisch, weelceI ij lc w u psch.

sycamore [sikampa] 1. wilde vijgeboom;
2. ahornboorn.

syce [sais] El paardenjongen, rijknecht.
sycophant [silcafant] sycophant, pluitnstrijker, parasiteerende vleier, lekkermaker; poppenroover.

sycophantic [sikafantik] sycophantisch,
pluimstrijkerig, kruiperig vleiend.

sycosis [saikousis] baardvin.
Sydenham [sidan'in] Sydenham.
Sydney [sidni] Sydney.
syllabic [silabik], syllabical
syllabisch, lettergreep...

achtlettergrepig.

syllabub [silabvb] zie sillabub.
syllabus [silabvs] syllabus: program
(v. cursus eiiz.), lcort overzicht der hoof&
punten.

syllepsis [silepsis] syllepsis (als

mend van pornmade en zelfvoldaanheid).

sylleptic [sileptik] sylleptisch.
syllogism [silad3iz'tn] sluitrede. '
syllogistic [silad3istik] syllogistisch, in
den vorm van een sluitrede.

syllogistically [silad3istikali] syllogistisch.

sylph [silt] sylphe, luchtgeest, luchtsylphid [silfid] sylphide 2 . [godin.
sylvan [silvan] aj boschachtig, bosch-

rijk, bosch...; landelijk; sb boschgod,

Sylvester [silvesta] Sylvester. [sater.
Sylvia [silvia] Sylvia.
symbol [simbal] sb symbool, zinnebeeld,
teeken ; vt symboliseeren, zinnebeeldig
voorstellen.

symbolical [simbolikal] symbolisch,
symboliek, zinnebeeldig.

symbolism [simbaliz' ► n] symbolisme,
symboliek.

symbolist

[situ balist] symbolistisch
schrijver, dichter der symbolistische
school.
symbolization [simbalaizeifan] symboliseering, zinnebeeldige voorstelling.
symbolize [simbalaiz] zinnebeeldig
voorstellen.
symmetrical [simetrikal] symmetrisch.
symmetrize [simatraiz] symmetrisch
!oaken.
symmetry [simatri] symmetric.
sympathetic [simpat, etik] sympathe•
tical [-kal] sympathetisch, medegevoelendonedelijdend; cv ink,symphatische
inkt; cv strike, staking uit sympathie.
sympathize [simpaj'aiz] symphatiseeren (met with), medelijden hebben (met
with), medegevoelen, deelnemen (iii in).
sympathizer [simpalmiza] meevoelende
vriend.
sympathy [simpaN] sympathie (voor
with); medegevoel, deelneming, medelijden (met for, with).

symphonious[sinifounias]liarmonisch,

welluidend
symphony [simfani] symphonie,samenklank.
symposium [simpouziam] drinkgelag;."

symptom

synthetic [sinj,etik], synthetical, syn.
thetisch, samenstellend ; c, rubber,
kunstrubber.
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gastmaal; artikelenreeks in eel' tijdschrift over hetzelfde onderwerp door
verschillende schrijvers.
symptom [simptam] symptoom, verschijusel, ziekteteeken, kenteeken.
symptomatic [simptomatik] symptomatical [-kal] sy ► ptomatisch.
synagogue [sinagog] synagoge.
synalgia [sitiald_gia] weerpijn.
synchronism [siqlcroniz'in] gelijktij•
digheid:
synchronization [sigkro ► aizeiSan] het
overeenstemmend maken in tijd; gelijktijdigheid; het gelijlc zetten (v. horloges).
synchronize [sigicronaiz] vi in tijd
overeenstemmen; gelijktijdig zijn; vt
synchronistisch schikken (van gebeurtenissen); gelipc zetten, regelen (van
klolcken).
synchronous [sitlIcronas] gelijIctijdig.
syncopate [sirikapeit] syncopeeren.
syncope [silkapi] syncope o; weglating
van een letter of lettergreep; zinvang,
bezwijming onmacht, flauwte.
syncretismCsigIcritiz'in]
'
samengroeiing,
samensmelting.
syndic [sindik] syndicus, curator; gemachtigde; the Syndics, de Staalmeesters (van Rembrandt).
syndicate [sindikat] syndicaat.
synod [sinad] synode, kerkvergadering.
synodic [sinodik] synodaal.
synonym [sinanim] synoniem (woord).
synonymous [sinonimas]; synoniem,
zinver want.
synonymy [sitionimi] synonymie, zinverwantschap; synonymenverzameling.
synopsis[siuopsis]overziclit,kort begrip.
synoptic [sinoptik] aj syuoptisch, verkort, een overzicht geveude; the cv
gospels, de evangelien van Matthews,
Marcus en Lucas; sb schrijver van een
der synoptische evangelien.
synovia [sinouvia] gewrichtsvocht.
syntax [sintaks] syntaxis, zin(s)bouw,
woordvoeging.
syntactic [sintaktik] syntactisch.
synthesis [sinj/asis] synthese, samen-

Syrian [sirian] aj Syrisch; sb
boerenjasmijn.
syringa Esirit3gaj
syringe [sirinci3] sb spuit(je); vt spui•
ten, be-, inspuiten.

syrtis [sbtis] drijfzand.
syrup [sirap] siroop, stroopje ; siroop.
syrupy [sirapi] siroopachtig, strooperig.
system [sista ► ] systeem, stelsel; constitutie, lichaam; S gesteldheid, gestel;
water (nit de waregeling; F the
terleiding); on (weth),,,, stelselmatig.
matical,
systematic [sistamatik],
systematisch, stelselmatig.
systematize [sista ► ataiz] systematiseeren, in een stelsel brengen, stelselmatig
rangschikken, systematisch indeelen.
systole [sistali] samentrekking (van
het hart).

T
T [ti] (de letter) t; T-vormig steunstoeltje ; the three
talent, takt en (gelijkinatig) temperament; cross one's
(,'s, de puntjes op de i's zetten; to a
c,, net, precies, op een hair, op den
!copal; marked with a (%), als diet gebrandinerkt ; T, staat voor: Territory,
Testament, Titus, Tuesday ; t. voor:

tenor, tome, ton, town, transitive,
ttin ; t. b. d. = torpedo boat destroyer ;
t. b. f. = to be forwarded ; t. g. b. =-

torpedo gun boat ; T. A. = Tommy
Atkins ; T. B. = Top Boy ; T. C. =Tunnelling Company; T.C. D. = Trinity.
College Dublin ; T. I. = Torpedo Instructor; T. N. T. = trinitrotoluene;
Th. = Thomas, Thursday; T. O. =
turn over; T. and 0. = taken and
offered ; T. R. H. = Their Royal Highnesses; tr. -,--- transitive, translated;
typ. = typographer, typography.
to [ta] 1. dadg (ook : ta-ta); 2. danlcie.
taal
: the cv , (het) Kaapsch Hollandsch.
tab [tab] sb leertje aan een schoen, trekker, lus; nestel (van veter); tongetje;
label ; oorklep (aan pet); hangende mouw
aan een kinderjurkje; keep
tellen;
vt van leertjes enz. voorzien ; zie ook

syphilis [sifilis] syphilis.
syphilitic [sifilitik] syphilitisch.
tabby.
syphon [saifan] bevel ; syphon Wesel* tabard [tabad] tabberd, tabaard ; manSyracuse [siratcjils, sairakjns, -kjfiz]
tel van een heraut.
syren [sairan] zie siren.
[Syracuse. tabby [tabi] aj gewaterd,' gestreept ;
Syria [siria] Syrie.
sb tabijn, gewaterde zijde; soort van
Syriac [sirialc]Syrisch; West-Ara meesch.
beton ; getijgerde of gestreepte kat; kat'2;
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oude vrijster, P koffieleut ; vt. tabijnen,
moireeren, wateren.
tabefaction [tabifalcSan] uittering.
taber [teiba] B zie tabour.
taberdar [tabada] 6gS gratisstudent v. h.
Queen's College.
tabernacle [tabanak'I] s 1) tabernakelo;
loofhut, tent; bedelinis (der Meth°.
disten) ; mastkoker; the Feast of c•-s,
het Loothuttenfeest; vi verblijf houden.
§tabes [teibiz] uittering ; ook = dorsal
rv, ruggemergstering.
tabetic[tabetik] ajteringachtig, tering...;
sb teringlijder.
tabid [tabid] uitgeteerd ; teringachtig.
tabinet [tabinit] soort fijn moire.
tablature [tablatja] tabulatuur; teekening, schilderwerk op een moor.
table [teib'l] sb tafelo ; tafel la ; tableau,
tafereel ; Label, register; bladwijzer ; cv
of contents, inhoud(sopgave);
tafel (van vermenigvuldiging); logsritittttentafel ; statistiscite tabellen; tiktakbord, -spel ;• keep a good c.), een
goede tafel hebben ; een goeden pot
eten; keep open md, open tafel (open
hof) houden ; the •ds are turned, de
borden zijn veritangen, de rollen zijn
oingeiceerd; de zaak heeft een minder
gutistige wending genomen ; sit at
aan tafel zitten, aanzitten; tafelen;
wait at cv, aan tafel bedienen, tafeldienen ;• dinner is on (the),,,liet eten
is opgediend; the proposal was laid
on the (,), werd ter tafel gebracht;

ihe protest was laid on the

werd voor icennisgeving aangenomen,
werd order het loodje gelegd; vt voeden,
°Whalen, rangschik ken ; vi in de kost zijn.
table-beer [teib'l-bia] tafelbier, d un bier.
table-book [teib'l-buk] salonboek.
table-centre [teibl-senta] tafellooper ;
piece de milieu.
table-cloth [teib'l-klo1)] tafellaken;
tafelkleed.
table-cover [teib'l-kvva] tafelicieed.
table-cut [teibl-kvt] tafelsteen (vial:
geslepen edele steen).
table-land [teibl-land] vlak land, tafelland, plateau.
table-money [teibl•Inviii] tafelgeld.
Table-Mountain [teibl-matintin] Tafelberg.
tafeldans.
table-moving
table-spoon [teib'l spurt] eetlepel.
,s, memo[tablit]
tablet,
tafeltje;
m.
tablet
randum(boelcje).
table-talk [teibl-toic] tafellcout.
table-tipping [teib'l-Lipid] tafeldans.

tackle

table-fop [feibl-top] tafelblad.
table-turning [teibl-tbilit3] het tafeloptillen . (bij spiritistische seances).

tabloid [tabloid] aj in tabletvorm; sb
tablet.

taboo [tabu] sbtaboe,heiligverldaring;
aj heilig, onaantastbaar, verboden ; vt
heilig- of onaantastbaar verklaren, in
den ban doers, verbannem (uit het ge-

sprek).
tabo(u)r [teiba] sb handtrommel, tamboerijn ; vi op de tamboerijn slaan ; vt
slaan (op de tamboerijn).

tabouret [tabaret] icrukje, stoeltje, ta-

boeret ; bordnurraam; naaldekussen 11
p taboret.
tabu [t9bil] zie taboo.
tabula [tabjnia] schrijftafeltje (der
Ouden) ; tabel, fronton ; c, rasa, tabula
rasa, onbeschreven vel papier.
tabular [tabjula] tafelvortnig, als een
tafel ; tabellarisch ; tabel...; in mdform,
tabellarisch gegroepeerd.
tabulate [tabjuleit] tafelvormig effetten;
tabellarisch groepeeren; tabellen maken
van ; (•dd diamond, tafelsteen.
tacamahac(a) Dalcaniallak(a) balsempopu tier ; populierbalsem.
tachometer Dakotnataj snelheidsmeter.
tachygraphy [takigrafi] suelschrijfkunst ; slielschrift, stenographie (der
tacit [tasit] stilzwijgend. [Oudeu).
taciturn [tasitim] stil, zwijgend; William the T., Willem de Zwijger.
taciturnity[tasitbniti]stilzwijgendheid.
Tacitus [tasitas] Tacitus.
tack [tak] sb spijkertje ; rijgsteek;
hechtsel ,• hats (van een zeil); koers,
gang II kleverigheid 11 & 5 brood,
eterij, eten; hard (,), scheepsbeschuit ;
soft N, „knell"; leicker eten; change
try another
het over een
one's
anderen 'boeg wenden of gooien 2 ; be
off one's cv, nit den koers geraalct
het bijltje of de kluts kwijt zijn ; get
on a false (on the wrong)
het
spoor bijster worden ; get on a new
het over een anderen boeg wenden
of gooient!• fig over stag gaan; vt vastvloerkleed); vastmakett
spijkeren
(aan, on, on to), driegen, 'tech ten, rijg ;
bij den wind oinwenclen ; vi over
stag gam:, laveeren het over een andereit boeg wenden of gooien 2.
tackle [talc'1] sb takel; talie; tuig, gerei; vt vastmaken ; pakken, grijpen;
(ftink) aanpakken, krachtig entaineeren
of aanvatten; vi to, (Slink) aanpakken, de 'widen uit de mom sicken.

tackling

baar; gevoels...

tactility [taktiliti] voel-, tastbaarheid.
taction [takSan] aanraking; tastzin.
tactual [taktjual] tastbaar.
Taddy [tadi] zie Teddy.
tadpole [tadpoul] kikkervischje, donderpad.
taedium vitae [tidion' vaiti] !evensmoeiteicl.

tael [tell] tael, thail: Chineesch ors =

1 1/3 Eng. ors zilver, ± 3.25 gld.
La'en [rein] zie taken.
lintworm ; /-_ -.1;211tooldtafferel [tafaral] zie tafferail. [band.
taffeta [tafata], taffety [tatati] taf.
tafereel.
taffrail [tafreil]
Taffy [tafi] David; F inwoner van Wales.
taffy [tali] F zie toffee.
tafia [tafia] WI tafia(runt).
tag sb malie, nestelbeslag; lus (om een
laars aan to trekker') ; adreskaart; label ;
uiteinde, rafel; aanhangsel; punt of tip
(v. staart) ; wacht: slag-, herkenningswoord (voor tooneelspeler); brokstuk,
citaat; let's; stereotiepgezegde; refrein;
krijgertje, naloopertje; vt aatthechten,
vastknoopee, vastbinden (aan to, on to);
op den voet volgen, achternaloopen;
MO together, ook: aaneenrijgen, aaneenflansen ; vt mo after, overal achternaloopen, (ientand) overal naloopen.
tagger [taga] die „hem" is bij 't naloopertje.
tag-rag [tag-rag] in: (N., and bobtail,
Jan Rap en zijn maat.
Tagus [teigas] Taag.
Tahiti [rahiti] Tahiti, Ota'eite.
hail [teil] sbstaarto,vlecht ; tile ; sleep;
nasleep ; gevolg ; staartje2 (ook = prui lcstaartje); pand, slip (van een jas); onder-, achterzijde; keerzijde v. e. taunt;
my cvl, P sakkerloot!; mds F slippen,
pandjes (v. jas) ; slipjas, pandjesjas; at
the (■-, of, (onmiddellijk) achter, achter
..aan; in mds, met een pandjesjas aan;
go into mds, de pandjesjas aanlcrijgen ; with his c, between his legs,
net den staart tusschen de beenent!;
with the cv of one's eye, van terzijde, tersluilis; vt staarten, van een
staart voorzien, een staart zetten aan;

§taenia
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tackling [taklit3] takelwerk ; gerei, gereedschap; paardetuig.
tact [takt] takt; Is slag.
tactful [taktful] taktvol.
tactic [taktik] tactical, tactisch, lcrijgstactician [taktiSan] tacticus. [kundig.
tactics [taktilcs] tactiek, krijgskunde.
tactile [taktil, taktail] voelbaar, tast-

van het staartje ontdoen (van vruchten); mied negro, staartmensch; vi
een staart vormen; achteraan slepen
of komen; achter elkaar aan komen;
meezwaaien met het getij (ook : cv

to the tide); G\9,,, after the others,
op de hielen volgen; cv away (off),

een voor een afzakken, afdruipen ; cv
off as remnants of..., een uitlooper
(uitloopers) vormen van...; cv on to,
(zich) aansluiten bij ; vasthechten aan;
cv on to a chorus, invallen bij het
refrein ; cv up and down the stream,
met den stroom meezwaaien.
2 tail [teli] sb eigendom met begrensd
erfrecht (ook estate in (,).
tail-board [teil-bcd] krat.
tail-coat [teil•kout] slip-, pandjesjas.
tailed [teild] gestaart, staart...
tail-end [teil-end] uiteinde, achterstuk,
tailingsDeiligz] uitschot. [staartje.
tailless Della] zonder staart; zonder
slipped.

tail-light [teil-lait] achterlamp, Mulllicht, -sein (aan spoorwagen).
tailor [teila] sb kleermaker ; Zondagsruiter; vi kleermaker zijn; vt op zijii
kleermakers bewerken of maken; S ails-

schieten op, slecht raken.
tailor-bird [teila-bbdiaft snijdervogel.
tailor-fashion [teila-faSan] op zijn
kleermakers.

tailor-made [teila-meid] aj door een
kleermaker gemaalct (van dameslcleeren);
sb tailleur(costuum).
tail-piece [teil-pis] staartstuk (v. viool);
eindvignet.
tail-pockets [teil•pokits] pandzakken.
tain [tein] foeliesel.
taint [teint] sb plek (v. rotheid),
besmetting. , bederf, smet, blaam; vt bestnetten, bederven, aanstelcen, bezoedelen.
'taint,'tain't [feint] P het is (heeft)
taintless [teintlis] vlekkeloos, onbesmet, smetteloos, zuiver.
taint-worm [teint-winn] fluweelinijt,'
geluksspinnetje.
take [teik] vt nemeno (ook = kieken
springen over); :tan•, in-, op-, overnemen;
in beslag neaten (v. tijd); pakken (ook
op 't getnoed werken), lcrijgen (v. zielcten enz.), halen (v. slagen enz.), behalen ;
trekken (v. loon); vatten (ook = „snappen"), natl., opvatten, beschouwen (als
as); 'louden (voor for), begrijpen; gebruiken (de bacien enz.); drinker (thee
enz.); brengen, bezorgen; he took a
year about (over) it, hij deed er eel'
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jaar over ; if it mis all summer, al
gaat de heele zomer er wee been ; the
post mis forty hours, de post doet er
40 uur over, heeft 40 uur noodig ; it c,s,
so little to..., er is zoo weinig voor
noodig ow...; it will not c, much...
to..., er zal niet veel.. noodig zijn om...;
1 c, it that..., ilc loud het er voor dat...;
he is a..., 1 cv it, volgens inij, dat is
111110 opinie; deuce c.%, it!, de duivel
hale mij!; wat duivel !, de drommel !; cv
it easy, het gentakkelijIc opnemen ; you
may c, it from me, ook dat geef i1
u op een briefje; c, it in the shoulder,
X S een schot in zijn body krijgen ; c,
me!, sla inij! (bij het dammen); you
c, me ?, E begrijpt u mij ?; c, action,
stappen does, (handelend)optreden ; cv
advantage of a person, iemand bedollen (zie ook advantage) ; c, advice,
naar (goeden) raad luisteren ; (geneeskundigen) raad inwinnen ; c, aim, amt.
leggen, mlkken ; c, air, C ruchtbaar worded, uitleklceu ; c, the air, een luchtje
scheppen; 1 any not taking any, S
daar hap ilc net in, dankje feestelijk ;
c, one a blow, iemand een slag toebrengen ; c, boat, scheepgaan, aan
boord gaan; c, a carrot!, F stile vent!,
verhip !; t, cover, X zich deklcen ; cv
delivery of, 5 in ontvangst neaten;
c, a dislike to, een afkeer krijgen van,
een tegenzin ill jets krijgen; c, a drive
(leap, ride, turn, walk), eel] rijtoertje
enz. make!' ;• c, the evening service,
den avonddienst leiden ; t, earth, naar
zijn hot vluchten (v. vossen) ; fig zich
verschuilen c, a fence, sp een hinderilis ,neinen"; c, God's name in vain,
naam ijdellijk gebruiken ; c, a
B Gods
'
hand, (ook) ineedoen ; c, heart of
grace, zich vermannen ; be c,ti heel
over hair, F omvallen van verbazing •,
iNd
the plunge, den sprong doen of
wager; c, punch, pons drinken; ev
Punch, op de Punch geabonneerd zijn ;
these things c, time, daar is veel tijd
!nee gemoeid ;
your time, haast u
naar niet, doe het op uw gemak ; c,
water, achter raken (bij roeiwedstrijd);
fig in 't achterschip raken; c, the water,
to water gaan ; 0 van stapel loopen ;
the waters, de baden gebruiken ;
c, wine, wijn drinken ; c, wine with,
een lijntje trekken met; vr in: c, one
self off, weggaall; zich wegpakken of
wegmalcen ; vi & va pakkene; succes
liebben, inslaan (v. een sink); vatten,
begrijpen, F snappen ; aanbijten (van
Engelach.

take
ViSCII ; G\

be cvn aback, zie aback;,,,

across, overzetteu, overbrengen ; ti
after, aarden naar; t, one at his
word, ieinand aan zijn woord louden;
c, away, af., wegnemen; opheffen; cv
away one's breath, iemand den aden,
benemen ; iemand paf doer stasis; 1
away from no man's merits, ilc wil
nieniands verdiensten verkleinen, ik last
ieder zijn verdiensten ; c , back, terugIleum!! (ook van woorden); c, down,
afnemen ; uit elkaar Heinen, afbrekeil
(eel: huis); naar tafel geleiden (een dame); een toontje lager doers zingers
(ieniand), vernederen, verootmoedigen;
innemen (een drankje); r, down, opteekenen, op., neerschrijven (het gehoorde);
zie oolc peg; he you for a tramp,
llij itoudt u voor een iandlooper ; cv me
for your husband, neem mij tot echtgenoot ; c, from, of-, ontnemen ; aftrekken; verminderen, verkleinen, kleiLeeren ; it does not t, from his merits as a historian, het vermindert
zijn waarde als geschiedschrijver
c, in, binnenbrengen,binnenleiden,naar
tafel leiden (een dame) ; ontvaugen, lion.
den (v. logeergasten) ; in hula (op)nemen ; innemen (een japon, een reiziger,
de zeilen); sliklcen (eels verhaal); beetHeinen, beclotten (iemand); opvangen
(cell woord); begrijpen, beseffen (den
toestand), F snappen ; omvatten ; ti
in needlework, thuis naaiwerIc aannewel' ;
in a paper, op een kraut
geabonneerd zijn ; 1 don't (.0 that in,
dat wit er bij inkj niet in ; he will
c, you in over that horse. hij zal u
met dat paard bedotten ; c, into consideration, in aanmerking nemen ; cv
cv into one's head to..., het in zijii
lmofd krijgen om...; (N., one into partnership, in de zaalc opnemen; cv off,
of-, wegnemen, afdoen, afleggen (van
kleeren). afzetten (van hoofddelcsel); 8
laten vallen (v. d. prijs); afkoopen (ook:
ti

off one's back, off one's hands);

off
nadoen, copieeren ; parodieeren ;
your glass, drink eel's uit ; c, one's
name off the list, zich laten afschrijven, bedanken voor het lidmaatschap ;
off with the left leg, X net den
linlcervoet aantreden ; we were 'u
off our legs, wij werden opgetild;
on, aannenien (een werlcman, kleur enz.);
op zich nemen (de verantwoordelijkheid
on
enz ); „pakken"; F to keer gaan ;
with another chap, het met een anderen vent aanleggen ; c, out, nemen
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ontvangst, recette (van schottwburg).
of halen nit, te voorschijii halen ; of-,
pitspannen (de paarden); wegmaken takeable [teikabl] genomen, gepakt
enz.kuntiende vvorden;take one where
teen vlelc); nemen (een patent enz.);
lemm' in zijn zwak tasten.
he is
engageeren voor een dans (eel' dame);
c, out one's rights, zijn rechten(zich) take-down [teilc-datui] vernedering,
achteruitzetting ; slag, kiap.
does gelden; cv it out in cigars and
drinks, zich scliadeloos stellen door take-in [teik-in] beetnemerij, bedotterij.
,woken en drinken; :N., it out of one, take-off [teilc-6f] springplaats ; afzet
(bij het springers); karikatuur.
f het iemand betaald zetten, inpeperen;
het hem alleeren; the run had c,n it taker [teilca] nemer, aannemer van een
out of them, had hen (leelijk) aange- weddenschap; $ afnenier; X innemer,
opbrenger (v. een schip).
veroveraar;
pakt; they should be Ni1 out of
themselves a bit, ze - tneesten wat take-up [teik-vp] afzetplaats.
hebben om zich teverzetten; her teeth taking [teikiri] al innemend, aanlokkemd out and .her hair mis off, ze heeft lijk, aantrekkelijk, pakkend (v. e. melodie); sb het nemen enz.; inname, innekunsttanden die zich nit den mond laming ; F bet veraltereerd zijn, zenuwten neuters en valsch Naar dat ze afneachtigheid ; Cagitatie; cis, recette, ontmen kan; c, over, overnemen (een
vangst.
zaalc enz ); X de wacht overnemen;
over charge, den dienst over- talapoin [talapoin] Boeddhistisch priesone ter, bonze.
nemen zijn dienst aanvaarden ;
over the
'
premises, iemand het •erf talbot [ttilbat] hazewindliond ;
beginnen te...; talc [talk] sb talk(aarde); vt met talk
rondleiden ; cv to
cv to one's bed, gaan liggen (v. een
behandelen.
zieke); r, to the boats, in de bootee talcose [tallcous], talcous Etallcasj
talkachtig.
gaan; c, to drink(ing), aan den drank
raken ; c, to the woods, de bosschen tale [tell] verhaal, vertelsel, historic ;
C aantal, getal ; rekeiting, aandeel ; a
iugaan ; in de bosschen gaan huizen ;
c, of a tub, een praatje voor de vaak;
kindly to..., sympathie krijgen voor,
old wives' mds, oudewijvenpraatjes; if
gaan 'louden van, optcrijgen net ; he
doesn't N kindly to it, hij heeft er all c,,,s be true, als bet waar is wat
men zegt; the
is that he..., het heet
Met veel zin in, hij moet er niet veel
dat hij...; the shepherd tells his (..),
van hebben; c, up, opnemeu®, opvat® de herder telt zijn schapental ; full
ten., optilleti, oppakken (ook = arresvoluit, in voila mate; by (..), bij 't
teeren); aannemen (een houding) ; innegetal (aantal); be in a (one, the same)
men (een plaats); in ontvangst Heinen;
met elkaar overeenstemmen (iii burs
in beslag nemen ; onderbanden Heinen;
verhaten), het eens zijn (met elkaar)
komen afhaleii (met een rijtuig); onder
Zie ook tell.
weg opneinen of oppikken; overnemen
(een refrain enz.); c, one up, iemands talebearer [teilbera] aanbrenger, oorblazer, vericliklcer.
voorstel (weddenschap) aannemen; zich
voor iemand interesseeren ; iemand iii talebearing [teilberit3] bet aatibren•
de rede vallen (oni hem terecht te wijgen, oorblazen, verkliklcen.
zen), terechtzetten • c% one up roundly talent [talant] talents, gaaf, begaafdlieid,
bekwaamheid; Attic c,, Attisch talent
(sharply), imamd eens flink de pen op
tip two new sub- ( ± 3000 gld.); local ,••,, de talenten of
den neus zetten;
talentvolle personen van de plaats; the
jects, aan twee nieuwe valcken gaan
S de kring der ingewijden bij weddoes ; cv up with, voor lief nemen
niet; omgaan met, intiem(er) worded
rennen (iii tegenstelling met de book•
makers).
met; (v (it) upon oneself, het op zich
semen; that's what he could not r, talented [talantid] van talent, talentvol,
beaafd.
upon himself to say, dat verstoutte
hij zich del te zeggen ; cv the audience tales Deilizi jar bevelschrift waarbij
juryleden ter aanv unfit , worden opgewith one, zijn publielc meesleepen ; it
mds with the men immensely, bet i roepen, wat men praying a co., noeint.
pakt geweldig bij de mantle!' • be talesman [teilzman] invallend jury-lid.
with a book, geweldig opliel;ben met tale-teller [tell-talc] verhaler, verteller;
een bock; be c, n with fever, de i oververteller ; verklapper (v. gelleini);
koorts (te pakken) liebben; sb vangst; zie ook talebearer.
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of..., het praatje ging dat
er werct
talion [talian] vergeldingsrecht.
ook gesprolcen van...; er was oolc sprake
taliped [taliped] met een horrelvoet.
van...; they gave him cv for his
talipes [talipiz] horrelvoet.
money, ook : hij werd met mooie
talipot [talipot] waaierpalm.
praatjes afgescheept ; as the cv goes,
talisman [talisman] talisman.
naar (bij gerucht) verluidt i he had all
talk [tOk] vi praten, spreken, redelcavethe cv (to himself), hij had de praat
lets ; F hanuessen; cv big, grootspreken,
all6en, hij was alleen aan 't woord; let
F opsnijen; vt praten, spreken ; spreken
over, het hebben over; cv Greek, us have a v, later wij eens wat praOrielcsch spreken; cv nonsense, ook : ten ; at cv of.. , als er sprake is (was)
onzin Icletsen (verkoopen, uitkramen); van...; hold (keep) one in cv, iemand
cv nineteen (sows sixteen) to the
aan den praat houden; get (fall) into
dozen, honderd uit praten; cv politics, r, with one, net iemand aan den praat
let over de politick hebben; cv (scan- komen (rakes).
dal), kwaadsprelcen; vr in : c, oneself talkative [tokativ] praatachtig, pram
hoarse, zich heesch praten ; cv one- graag, -zielc,
N about, talkee-talkee [tolci.toki] gepraat, ge
self out, uitgepraat rakes ;
wauwel, kids; koeterwaalsch, brabbelpratenover, bepraten ; I don't want
to be mied about, ook : ik wil niet taal.
belcletst worden; cv at one, het in zijn talker [tolo] prater; pocher, grootgesprek op iemand geniunt hebben (zoo- spreker, schreeuwer.
dat hij in zijn zak kart steken wat er talking [tokirl] aj pratend ; sprekend::
gezegd wordt); v away, er op los sb praat, gepraat, het praten.
praten; cv away the evening (an I talking-shop [toicirl-Sop] y praatcol•
hour or two), verpraten ; cv back, ' lege; het parlement.
(brutaal) antwoorden; cv down, (ie- talking-to [tolcit-i-tu] F vermaning; give
one a sharp cv, iemand eens flink de
!nand) over praten, tot zwijgen bren gen (in het debat), oversch•eenwen; cv ; les lezen.
from the point, (van 't chapiter) af- talky-talky zie talkee•talkee.
dwalen ; v in (through) one's hat, tall [tot] lang, hoog ; lang, groot (vai
F zitten kletsen (in de ruitnte); zijn , personen); hoogdravend ; opsnijerig; t.
bras ; a ry hat, een hooge zijden (hoed),
toad voorbijpraten ; cv one into...,
that's a c, order, dat is je nog al niks:
iemand bepraten (overhalen) om...; cv
of, praten over; oolc: spreken (getuigen) cv talk, opsnijerij, bluf ; a cv sum een
,
,
Icolossale som ; cv writing, hoogdre
van; • r,ing of .., what..?, van .. geopsnijen.
spreken, wat . ?; he would,/ a horse's I vende stijI; ad in : talk

hind leg off (the legs off an iron tall-boy [tol-boi] soort dubbele con,
pot, a bird off a tree), F hij zou mode of onderstulc.
je van je stoel, praten, hij ban praten tallow [talon] sb talk ; kaarsvet; ;dine:
ale Brugmati; r
the debate (mo- talk besmeren, vet !oaken.
tion) cv out, doodpraten ; v one out tallow-chandler [talon-tSandla] kaar
senmaker, kaarsenhandelaar.
zijn hoofd praof ...ing, iemand
tel ; afbrengen vats .; cv 'over, bepra- tallow-dip [talon-dip] vetkaars(je).
[talou-feis] bleekgezicht.
tallow-face
ten, bespreken, bediscussieeren; bepra•
ten,overhalen ; cv one round, F iemansi tallow-faced [talon feist] bleek.
[taloniS]
talkachtig.
overhalen, overreden ; cv round the tallowish
subject, stet onderwerp zonder resul- tallowy [taloui] talkachtig, talk...
taat nitputten ; ?, to, prate!' tegen, tally [tali] sb kerfstok; kerf, keep, iii•

keping ; rits; tal (van vijf), getal, tel;
spreken tact; aansprekee, wider itauden
semen, een strafpreek 'louden; cv to ' relcening, verantwoording ; tegendeel;
in
zich
zelf
praten;
cv
up,
andere
helft; naamhoutje aan een plant;
oneself,
when the c, is confused, wanneer
aanpreeken, in de hoogte steken, F opmen den tel kwijt is; tell by the md,
kammen; cv ttp!, (spreek) harder!; sb
bij den tel, bij het getal ; live cv, S over
gepraat, praat, praatje; gesprek; conversatie; it is the cv of the town, iedereen den puthaalc getrouwd zijit ; take two%
tellen; vt inlcepen (op den keristok),aatiin de stad heeft het erover ; she is the
v of the town, zij wordt door de kerven, aanstrepen, aanschrijven • natellers, controleeren. (ook: cv off); vi
heele stad besproken, zij gaat geweldig
kloppen, overeenstemmen ; cv with, parover de tong ; there was (some) cv too
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aan of met; peuteren aan, met ziju vinsen bij; overeenkomen met; strooken
gers zitten aan ; lieulen met (den vijand);
et.
tally-ho [tali-hou] ij taiaut !; vi het taiat:t „bewerken" (v. getuigen enz.); het zoo
nauw niet nettle!' met, het op een akblazers of laten schallen.
koordje gooien met (zijit geweten); cv
tallyman [taliman] winkelier die op
het boekje verkoopt.
with one's disease, kwalczalven.
•
tally-shop [tali-fop] winkel waar men tampion [tainpian] geweerprop.
op het boekje Levert`.
tampon [tampan] sb tampon; vt tamponneeren.
Talmud [talmad] Talmud.
Talmudic [talmildik, talmudik] van den tamtam [taintant] zie tom-tom.
itan [tan] sb run, getnalen eikenscliors,
Talmud.
de manege, het
taan(kleur); the
Talmudist [talmodist, talinficlist] kenner, uitlegger van den Talmud ; Talmud- circus; c,s, ook : F gele schoenen; aj
runkleurig, taankleurig; vt looien, tanen ;
jood.
cv (one's hide),F ieniand den rug sinetalon [Udall] klauw ; stoic, talon (kaartren, afrossen ; vi tanen ; bruinen, bruin
spel); borstliak (v. e.sabelkling); talaan
(bouw1c.); stool aan den schoot (v. e. slot).
worden (door de zon), verbranden (v.
taloned [taland] van klauwen voorzien. ,tan [tan] sb F tangens. [de huid).
talus [teilas], inv. tali ['eilai] enlcel- tanager [tanad3a] Zak blauwvogeltje.
been, enkel; talud, belling, glooiing.
Tanagra[tanagra]Tanagrabeeldje (ook:
tamable [teintabl] tembaar-.
figure).
tainandoea: Tanais [tanais], the cv de Don.
tarnandua [tantat:djua]
'
soort miereneter.
tan-cake Dan-iceilc] runkoek.
tamarack) [tamaralc] Amerikaansche Tattered [tagkrad] Tancred(o).
lorlceboom.
tandem [tandant] tandem®.
tamarin [tatnarin] WI sagoewinki- , !tang [tag] sb bijsmaak, (na)sinaalc,
smaakje ; luchtje, geurtje; have a c,
(aapje).
[tamarind] tainarinde, Ni
of the cask, iaar het vat "sinakett.
tamrind
aseMboom, WI tamarijn.
-'tang [tat)] sb tong (v.gesp); doorn (v.
tamarisk [tamarisk] tamarisk.
Ines); angel (v. IAD; 4R■ arend.
tambo [taunbou] ark. v. tambourine. :itang [tag] sb A plaatwier.
tambour [tambua] sb groote trout ; 4 tang [tag] vi & vt (doen) klinken, tjantrommel; tamboeteerraam; tochtdeur ;
ken ; sb klank, tjanIcend geluid.
vt borduren (op het tarnboereerraani), tangent [tand3ant] tangens; zie ook
tamboereeren.
fly off.
tambourinate[tamburineit]trommelen
tangent-sight [tand3ant-sait] X opzet
tambourine [tainbarin] tromineltje; (aan geweer).
tatnboerijn, rinkelboin.
Tangerine [tand3arin] Tangerees;
tambour-work [tatiibua-wi)k] borduur- (orange), mandarijtitje.
werk op het tainboereerraain ; do cv , tangibility [tand3ibiliti] lastbaariteid,
taunboereeren.
voel baarhei 0.
tame [teim] vt temmen'2 , tam makett*2 tangible [tanci3ibl] tastbaar, voelbaar.
(ook : r down); F kleinkrijgen; tent- tangle [tagu'l] vt in de war maken,
peren(v.springstoffen); aj geteind'2, tam door de war helpers, verwikkelen (in);
gentaalcr,
verwarren; verstriklcen; vi in de war
ged wee; slap,
tlauw, kleurloos.
ralcen; sb warlclomp, -hoop, Hit, klis,
tameable zie tamable.
knoop, verwarring; be in acv, in de
tamer [teima] (dieren)teminer.
xvar, in de klis zijii.'
taming [teimit3] het teminen enz.
tangly [tatigli] verward, verwikkeld.
taminy [tantini] stainijn.
tan-house [tan-haus] runschuur.
Willis [tamis] zijgcloelc.
tank Ltalic] waterbalc, reservoir ;(petro•
Tammany [tainani] centraalburean der leum)tank; X tank: gepantserde landdemocratische partij van New York.
dread-nought.
lamtny [taint] F afk. v.tam-o'-sha titer. tankage[tatlkidOankinliond; tankgeld.
'-Tammy [taint] zie tanziny.
tankard [tatlIcad] drinklcan, flapkan.
tam-o'-shanter [tam-a-Santa] (wollen) tank-car [tar]ic-Ica] tankwagen.
Schotsche barer.
tank-drama DatIk-dramal S sensatiestuk
tamp [tamp] aanstainpen.
met realistische tooneelen van geredde
tamper [tampa] in: cv with, knoeien schipbreukelingen enz.
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tank-engine [t8rlk•end3in] tenderloco- tape [teip] sb Hut; band; strook papier
(aan een telegraaftoestel); F telegram;
motief.
tank-steamer [tagk.stima] tankschip telegraphisch koersbericht; lintwortn; S
sterke drank; blue (white)
S jene(voor petroleum).
ver ; the re. , and sealing-wax Office,
tan-mill [tan-mil] runmolen.
de kommiezerij ; vt tnet linter binder.
tannage [tanid3] het looien,
tape-line [teip lain], tape-measur?
'tanner [tana] looier, leertonwer.
'tanner [tana] S sixpence(stukje).

[teip-me3a] maatband, ineterfolletje.

taper [teipa] sb waslicht, kaars, toorts;
tannery [tanari] looierij.
tannic [tanik] run..; c, acid, looizttur. aj ® spits toeloopend ; vi spits toeloopen (ook : c, to a point); vt (toe)spit•
tannin [tanin] tannine, looizunr.
tan-ooze [tan-fiz], tan-pickle [tan- sen, puntig doer uitloopen.
tapering [teiparit3] spits toeloopend.

pilc'1] runvocht.

tan-pit [tan-pit] looikuip ; looikuil.
tansy [tansi]

tapestried [tapastrid] behangen (met

boerenwormkruid, gobelijn).

reinvaar, zilverlcnoopjes.
tapestry [tapastri] geweven behangsel.
tantalism[tantaliz'm] tantaluskwelling, tape-worm [teip-wfml] lintworm.
mondterging.
tap-hole [tap.houl] lekgat, slakkengat
tantalization [tantalaizeiSan] het tanta- (metaalgieterij).
liseeren, tantaluskwelling.

tantalize [tantalaiz] tantaliseeren, een
Tantaluslcwelling doer onderg,aan.

Tantalus [tantalas] Tantalus; c, cup,

tapioca [tapi-ottka] tapioca.

tapir.
tapir [teipa]
tapis [tapis, taps] in: upon the cv, op

het tapijt, ter tafel, iii behandeling.
Tantalusbeker.
tap-room [tap-rum] gelagkamer.
tantamount[tantamaunt]gelijkwaardig tap-root [tap-rut] penwortel, hoofdwor(aan to); be cv to,00k: gelijkstaan met. tapster [tapsta] tapper, schenicer. [tel.
tantara [tantara, tantara] stoot op een tappet [tapit] duim Heine hefboom.
trompet of hoorn: taratata.
tar [ta]sb Leer; S pilcbroelc, matroos; an
tantivy [tantivi, tantivi] sb jachtroep; old cv , S een oude zeerob ; vt teren,
beteren ; c' and feather, net leer besnelle beweging, galop ; vlucht ; aj snel,
strijken en ,dati door de veeren rollen
viug ; ad spoorslags ; vi voortsnellen,
(als strafoefening); c, down, rz: betereu;
er vandoor vegen.
tantrums [tantrana] slecht humeur ; be lapzalven; c, out, P zijn vet geven;
in one's c,, de bokkepruik ophebbett. over, (be)teren; mired with the same
brush, met hetzelfde sop overgoten.
tan-works [tan-wi)lcs], tan-yard [tanjad] looierij.
tar(r)adiddle [taradid'I] F jokkentje.
houten
kraal]
;
tap
;
deuvik;
tar(r)adiddler
[taradidla] F jokkenaar,
tap [tap] sb
schroefboor; tapsel, (soort) drank, jokkebrok.
brouwsel; gelagIcamer,tapperij; of the tarantula [tarantjula] tarantula (ver•
same cw, ook : van dezelfde soort ; on C, ),
giftige spin).
op den tap; a barrel on cv, een aan- tarboosh [tabuS] fez (met kwastje).
gestoken vat; vt een kraal' slaan in, tardigrade [tadigreid] aj traag, tangaan-, opsteken (van eel! vat) ; J openzaani; tot de Minnie der „luiaards" beluiaard.
trelcken (een flesch); tapper, aftappen;
hoorende; sb
5Z. tappeu ; c, the admiral,
S een tardily [tadili] traag, langzaam; last,
vaatje door een strootje leegdrinken; tardiness [tadinis] traagheid enz.
a district, alle verkeer enz. tot zich tardy [tadi] traag, langzaam ; laat, achtrekken; c, a person, iemand het wa- terstallig (c% in one's payments); drater aftappen; iemand uithooren; C, all
lend, nalatig.
sources of information, alle bronnen stare [tea] $ sb tarra; actual md, netto
exploiteeren; c, a subject, een order- tarra ; average cv, gemiddelde tarra;
werp entatneeren; c, the wires, fr de
customary md, use tarra ; estimated
telegraafdraden „aftappen".
cv , geschatte tarra; super cv, extra
tilcicen,
kloppen
tegen,
op
tarra
; vt tarreeren.
vt
'tap [tap]
2. dolik, herik; 2. voederof met ; piklcen tegen ; vi in : c, against -'tare [tea] sb
wikke; distinguish the wheat from
(at), tikkeu, kloppen tegen of op; sb
tikje, (clop (op deur); c,s, X signaal
the c,s, B het onkruid van de tarty ,
scheiden.
voor „licht nit"; there was acv at
the door, er weed geklopt, aangetikt. 'tare [tea] C verl. tijd van tear.
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ttarge [tad3] zie target.
'tartan [tatan] (27 tartaan: soort dentarget [tagit] (schiet)schijf; mikpunt, master.in de Middellandsclie zee.
doelwit; spoorwegsein (aan wissels); Tartar [tats] sb Tartaar; F driftkop;
catch a md, (sneer dan) zijil man vinden ;
Cschild ; nowhere near the
heeleaj . Tartaarsch ; in a IN, mood, in een
mat er naast, de plank mis.
humeurtje, stierlijlc het land liebbend.
target-practice[tagit-praktis]Xsellijfschieten.
tartar [rata] wijnsteen; tandsteen.
ariff [tarif] sb tariefo, toltarief ; vt tad- i Tartarean [taterian] van den Tartarus,
feeren, in tarief brengen.
ariff-union [tarif-jfinian] tolverbond. tartareous [taterias] wijnsteenaclitig.
ariff-war [tarif-wQa] tarievenoorlog.
tartaric [tatarilc] wijusteen...;
tarin [tarin] gek sijsje.
wijusteenzuur.
tarlatan [talatal]] tarlatan (soort mousse- Tartarus [tataras] Tartarus.
line).
tartlet [taint] taartje; ook : S hippie
tarn [Van] bergmeertje; pod, moeras. tartness [tatnis] wranglieid, zuurheid,
tarnal [Canal] P aj & ad vervloelct, vet- .
scherpheid, sclierpte, bitsheid.
do(e)ind, verdord.
task [task] sb task, huiswerk ; set the
tarnation [taneiSan] P sb verdoemenis; pupils a (-■,, de leerlingen (huis)werk
als aj: verdo(e)md, verdord ; ad - veropgeven ; the c, I have set myself,
vloekt, vertommes, verdord.
die ik inij zelf opgelegd heb, wat ik
tarnish [taniS] vt late!' aanloopen (van mij tot task gesteld heb ; take one to
inetalen); dof of mat maken, ontglanzen,
cv, iemand de les lezen, onder halides
ontluisteren; bezoedelen ; her m,ed
nemen ; vt een taak opgeven, werk op
glory, haar getaande roem, haar vergeven, een taak werlc opleggen ; hard
doofde luister;viaatiloopen(v.inetalen);
laten werlcen ; it cvs our credulity,
dof of mat worden ; verbleelcen, tauten;
het vergt (te) veel van ors geloof.
sb ontluistering, verbleelcing ; bezgede- task-drive [task-draiv] (te) hard laten
smet.
werken, afbeulen.
aro [tarot]]
keladi, tales.
tasker [tasks] taakgever, werkgever ;
aroc [tarok] i tarokspel (met 78 kaar. taakwerlcer, stulcwerker.
arot [taton] i ten).
task-master [task.masta] taak., werk.arpattlin [tapolin] teerkleed, Zeit ;
gever; opzieneroneester
,
; onderdrukker.
presenning ; matrozenhoed ; pilcbroek, task-mistress [task-mistris] task., werkmatroos.
geefster ; opzieueres, meesteres.
Tarpeian [Caplan] Tarpeisch.
task-work [task- wi)k] opgegeven werk,
Tarquin, Tarquinius [takwin,
verplicht werk ; stukwerk.
nias] Tarquinius.
Tasmania[taztneinia]Van Diemensland.
tarradiddle zie taradiddle.
Tasmanian [tazmeinian] aj van Van
tarragon [taragan] 9%, dragon, slangen- Diemensland ; sb bewoner van Van
kruid.
Diemensland.
arrier pariaj draler, uitsteller.
tass [tas] brokaatzijde slokje; kop(je).
arrock [tarak]
jonge drieteenige tassel [tasal] sb !mast, franje; lint (als
zeenieeuw; zie ook guillemot & tern.
bladwijzer tusschen de blades van een
tarry [tart] vi toeven, blijven, dralen ;
bock) • zie ook tercel.
t wachten (op).
tasselled [tasald] net kwasten versierd.
tarry [taxi] aj teerachtig, beteerd.
tastable [teistab'l] te proeven; smakelijk.
arsal [tasal] 1. tot den voetwortel of 2. taste [teist] vt proeven ; keuren, beproetot het kraakbeen der oogleden beltoovets ;• smaken, ondervinden;
smaak
rende, voetwortel...
vinden in ; without tasting food, zontarsier [Casio]
spool«liertje.
der lets te nuttigen; vi smaken; cv of,
tarsus [ta,sas] voetwortel ; kraakbeendesmaken naar; ( nuttigen ; proeven; sb
ren der oogleden.
smaak a, bijsmaak, voorsmaak ; (voor)
'tart [tat] sb (vruchten)taart ; taartje ; S i proefje; zwe?.mpje; they are (in) bad
hippie ; the cvs. S de „meisjes".
ze ziju smakeloos; there is no
-'tart [tat] of wrang, zuur ; scherp, bits,
accounting for cv , there is no distartan [ratan] sb tartan, Sehotsch gepitting
over den smaak valt niet
ruit goed; Schotsche plaid van tartan ;
te twisten; the coffee has a cti, er is
F Scnot; the c,s, X de Schotsche sot- een (biDsmaakje aan die koffie; have
dates; aj van tartan.
acv of whiskey, teeth etni hapje whis.
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key; in bad tv, smakeloos; in good §taurine [tOrin] stieren...
cv, zooals het hoort, comme ii faut; §tauromachy[toromaki]stierengeveeht.
sinaakvol; my mouth is out of (•), Taurus [Cords] stier (Dierenriem) fl the
(..), de Taurus of Ala-Dagh (iii Kleinik ben mijn smaak lc wijt ; to ,,, a dis.
Azie).
creticn ; is . it to your c•--, ?, naar uw
zin ?; every man to his mi!, elk zijn taut [tot] 0 strak, gespannen; in goemtug!; pungent to the L.', scherp deu toestand ; a m., hand, een stretige
van. E mask. meerdere, een dienstklopper ; keep a
tasteft I [teistful] smakelijk; smaalcvol, cv hand over them, de teugels strak
tasteless [teistlis] stnakeloose. aanhalen, hen goed ondt r appel !louden.
taster [teista] proever (van wiju, thee tauten ['Coen] 0 vt straf aanhalen ;
klaren ; vi zich spaniien.
enz.); adviseur van een uitgever ; proeftautological[totalod3ikal] tautologisch.
glaasje; Icaasboor ; f pimpelaar.
tastily [teistili] sniaakvol.
tautologize [totoladpiz]
hetzelfde
tasty [teisti] F smakelijic ; van smaak ;
noodeloos met andere woorden herlialee.
smaakhebbend ; smaakvol.
tautology [totolad3i] tautologie, noo
delooze herhaling.
Itat [tat] vi frivolite maken
tavern [tavan] kroeg; logeiiient, wijn', tat [tat] sb pony.
huts.
lat [tat] El soort goenie ; zonnezeil, kree.
tavern-haunter [tavan-honta] kroeg4 tat [tat] zie tit.
tata [tata] adieu !, daag !
looper.
tavern-keeper [tavan-kips] kroeghouTatar [rata] zie Tartar.
der; logementhouder, wijuhuishouder.
tater [teita] P pieper, aarpel.
tats [fats] S lompen, vodden,
tavern-politician [tavan-politifan]poli- •
tieke tinnegieter.
tatter [tats] sb lap, lomp, vod, tlard ,
in r.,s, in slenters. aan Harden ; vt aan ltaw [to] sb knikkerspel ; meet (bij 't
knikkerspel); alikas, kiiikker.
Harden scheuren, verscheuren.
tatterdemalion Etatadimaljani have ',law [to] vt zeeintouwen, witlooien.
looze. vent, vageboud, schooier.
tawdrily [todrili] op sniakelooze, opTattersall [tatasal] Tattersall : inrich.
zicktige wijze.
ling in Louden waar paarden gestald tawdry [tedri] smakeloos, opziclitig,
en in het openbaar verkocht kulinen tawer [tlia] zeemtouwer. [opgedirkt.
tawny [tout] taankleurig, tanig, gewordeii.
taaiid, bruin, geel.
tatting [tatill] frivolite.
tattle [tat'l] a snapped, babbelen ; (nit tax [taks] vt belasten, schatting opleggen; beslag leggen op ; veel verged
de school) lclappen; sb gesnap, gebabbel.
van, op - een zware proef stellen; aantattler [tatla]snapper, babbelaar; klikpakken (ook = wider halide!' nemen);
spaan ;10,strandsnip.
bescliuldigen (van ivith); it mied his
'tattoo [rata] sb taptoe, avondappel ;
beat the devil's c., tile de vingers op strength, het pakte hem (erg) aan ; sb
(rijks)belasting; schatting; last, (zware)
de tale! trommelen Of net de voeten op
en neer wippen (van ongeduld).
proef • it is a heavy c■-, (up)on your
health, het eischt veel van ieinauds ge'-tattoo [tala] vt tatoeeeren; sb taloeeerzondlieid.
Tattersall.
Tatts [tats] F zie
[sel.
taxability [taksabiliti] belastbaarheid.
tatty [tati] El zie :Vat.
taxable [talcs9b1] belastbaar.
tatter [teita] P zie tater.
taxation [takseiSan] belasting, schat.
tau [to] Grielische t : T.
ting.
itaught [tot] verl. t. en v. deelw. v. teach.
tax-cart [talcs-lest] tweewielig wagentje
-'taught [tot] zie taut.
(op veered).
taunt [tout] vt beschimpen, hoonen,
syladen; 0., one with..., iemand zij ► ... tax-collector [talcs.lcalekta] ontvanger
der belastingen.
smadelijIc verwijten, voor de voeten
werpen ; sb schinip, Boon, sinaad, sdot- tax-dodging [taks.dod3iri] belasting.
ontduiking.
(ternij).
taxer Etalcsdj zetter (van de belastingen),
`'taunt [tact] aj rZ: hoog (v. mast).
taxateur.
tauntingly [tontitIli] op hoonend vertax-farmer [talcs-fania] pacitter der bewijteude wijze.
taunt° [tontou] 0 strak, stijf gespannen.
lastingen.
§tauriform [toritQm] stiervorutig.
tax-free [tales-fri] vrij van belasting.
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tax-gatherer [tal,s gaaara] ontvauger tea•equipage [ti-elcwipidz] theeservies,
der belastingen.
theegerei.
taxi [taksi] sb taxi; vi in een taxi rijden. tea-fight [ti-fait] S zie tea-pal -1y.
tea-gown [ti-gauti3 Iosse japou voor de
taxi-cab Etaksi•kabl taxi(auto).
taxidermist [talcsicibmist] dierenopzet- ' of ternoon- tea .
ter.
• Teague [tig]
Ier.
lerland.
taxidermy [talcsidoini] de kunst van Teague-land [tig-land]
dieren op te zetten.
teak [tile] djatie(hout).
taxi-driver [taksi-draiva] chauffeur van tea-kettle [ti•ket'l] theeketel.
een taxi.
teal Dili 1,2„ taling (defile eend).
taximeter [taksiniata] taximeter; taxi. team [tim] sbspaii(paarden enz ); toom
taxpayer [takspeia] belastingbetaler, (varlcens); ploeg (werklui, spelers), elftal
belastingschuldige.
(voetballers); vt aan-, inspannen ; nitbetaxis.
taxus [taksas]
steden (v. werk) aan een contractant.
tchick [tSik] sb klappen net de tong ; tea-party [ti-pati] thecpartij.
vi stooten of klappen met de tong.
teapot [tipot] theepot.
tea [ti] sb thee ; F theeroos; high cv, teapoy [fipoi] knaap, gue•idon, theekoud avondmaal (met thee), namiddalztafeltje.
koffietafel ; at cv , bij de thee ; have 'tear Diaisb traan ; (all) in mis, in tranen
people to cv, menschen op de thee badend.
hebben ; vi tea-en, de thee gebruiken, 'tear [tea] vt scheuren, stuk., verscheti•
thee drinkers.
ren ; rulcken of trekken aan ; weg-, nittea-board Eti.bcsdj theeblad.
eenrukken, openrijten; c, one's hair,
tea-caddy [ti-kadi] theekistje.
iemand aan zijn Naar trekken ; zich de
tea-canister [ti-lcanistd] theebus.
haren uitrukken; torn by factions,
teach [titS] vt onderwijzen, leeren, les door partijschappen verscheu•d, inwenof onderricht geven (in) ; 0 leeraren ;
dig verdeeld ; vr in : c, oneself away,
we are taught French, oolc: wij lee- zich (van de plaats) los-, wegrulcken;
ren Fransch, wij krijgen (les in het) vi & va scheuren, stormen, vliegen ;
Fransch; c, one better, iemand eens razes, tieren ; zich later scheuren ; G
anders leeren (door kastijding); c, one it across, het door-, verscheuren;
manners, iemand mores leeren ; I was cv along, voortjagen, koinen aanstui•
never taught music, ik heb nooit yen; c, at, rulcken aan; c, down, afmuzielc geleerd; c, school, les geven scheuren (een aanplakbiljet); c, down
(op een school), school does; c, one I the hill, den henvel afrennen; c, from,
(how) to..., iemand leeren...; vi les wegrukken van ; ontruklcen; c, it in
geven, onderwijs geven.
half, in two, het in tweeen scheuren;
mogelijicheid oin c, it into bandages, het aan halide!'
teachability
lets te onderwijzeu ; bevattelijkheid.
scheuren ; cv into the room, de tamer
teachable [titiobl] aannemelijk,bevat. binnenstormen; c, off, afscheu•en; cv
telijk, leerzaam; te onderwijzen,onderopen, openscheurev, openrukken; cv
wezen kunnencle worden.
out, uitscheuren, uitruk ken ; c, to piecteacher DitSaJonderwijzeres; onderwij. es, stukscheuren; c, up, door., ver-,
zer, leeraar.
stukscheuren ; c, up the stairs, de trap
tea-chest [ti.tiest] theekistje.
opvliegen; torn up by the roots,
teaching [titSig] aj onderwijzend; the ontworteld; sb scheur ; haast; (at) full
cv line, het onderwijs (als beroep); a
cv , in voile vaart, full speed (aan 't werk);
c, post, een betrekking bij 't orderwhy are you in such a cv to...?,
wijs, een leeraarsbetreklcing; sb onder•
waarom zoo's vliege ► de haast out...?;
wijs; het les 1z- even; leer; the mds of
be on acv , S aan den •ol zijn.
the church, de lcerkleer.
tearer [tera] scheurder; razer.
teachy [titSi] schoolineesterachtig.
tearful [tlaint] vol tratien, net tranen
tea-cloth [ti-lclol,] theetafelkleedje.
gevuld ; beschreid ; become (,), begintea-cosypikouzi3theemuts,theewariner.
nen te schreien.
tea-cup [t?-lcvp] theekopje; the,,, and tearfully [tiafult] schreiend, met tranen
saucer school, de klein-burgerlijke in de oogen.
richtincY in de lcunst; cv politics , petite- tearing [tearitl] aj getnakkelipc schen.
ripe politielc,
rend; lieftig, wild, razend ; at a cv
tea-dealer [ti-dilaj theehandelaar.
pace, in onstuimige vaart, in vliegenden
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ren ; in a c, rage, razeud en tierend I drachtig zijn, vol zijn ; cv with, krioelen
(van woede); sb het scheuren ; a sound i of wemelett van, overvloeien van ; fish
of rw, een scheurend geluid.
' r.., in these wat e rs, het wemelt van
I. visch.
tearless [tialis] zonder tranen.
tea-room [11-rum] theesalon.
- =teem [tim] vt prov (uit)gieten, schen*tear-shell [tia Sel] X traangranaat.
ken; afladen ; vileegloopen; gieten (ook
tear-stained [tia-steind]beschreid, ® be- = stortregenen).
kreten.
teemful [ti:nful] vrtichtbaar; t zwanger,
tease [tiz] vt plagett, kwellen ; kaarden ; drachtig.
vi plageti; s6 plager, plaaggeest.
teeming [titnirl] wemelend, overvol,
teasel [tiz'l] zie teazle.
boordevol (van with); vruchtbaar, drach.
teaser [tiza] k welter, plager, plaaggeest ; C teen [tin] verdriet, teed a.
Dig,.
puzzle; F aai (= peuter).
teens [tinz] jaren tusschen het dertiende
tea-set [ti-set] theegerei.
en tel twintigste; a girl in her c.i,eett
tea-ship [ti-Sip] groote theeurn.
meisje tusschen 13 en 20 jaar oud, een
teaspoon [tispiin] theelepeltje.
bakvisch.
teat [tit] tepel, get, uier, borst; dot, speen. teeny [tini] (heel) klein.
tea-table [ti-teibl] theetafel.
teeny-weeny [aid-Willi] F heel klein,
tea-things [ti-Pit3z] theegerei.
Mein, klein.
tea-tray [ti.trei] theeblad.
'teeth [tip] sb meerv. van tooth.
tea-urn [ti-On] thee-urn.
2 teeth [tip] vi tanden krijgen.
a tec [tek] S detective.
teeth cutting [fil).kvtig] het tandem
techily [tetSili] gemelijk, prikkelbaar, j krijgen.
lichtgeraakt.
teeth-drawing [tThdroit3] het kiezentechiness [tetSinis] gemelijkheid enz.
treklcen; S het „moeren' van schellett en
technical [teknikal] aj teclinfsch; re., deurkloppers.
term, vakterm; sb in : cvs, techniek, teethe [tia] vi zie teeth.
technische finesses.
teething [flail] het tandett krijgen,
technicality [telcnikaliti] het techni- teeto [titon] F afk. v. teetotaler.
. sche ; the technicalities, de technische teetotal [titoutal] geheelonthouders...,
finesses; de vaktermen.
algeheel; ,..., beer, alcoholvrij bier; c.,
technicist [teknisist] technicus.
society, afschaffersgenootschap.
technics [tekniks] techniek.
teetotal(l)er [titoutala] afschaffer, getechnique [telotillc] techniek.
heelonthouder.
technologist [telcuolad3ist] teclmoloog. teetotally [titoutali] geheel en al ; F.
technology [teknolad3i] technologie; totaliter; cv inclined, met afschafferstechnisch woordenboek.
neigingen.
techy [tetSi] gemelijk, prikkelbaar, licht- teetotuin [titoutatn] A-al-tolletje.
geraakt.
tegular [tegjula] tegelvormig tegel...
tectonic [tektonik] aj(arclii)tectonisch ; tegument [tegjutnant] bedeklcing,
i
deksb in: c- .s, architectuur • sierkunst.
seal ; huid (v. zaad enz ).
tectrices [telctrisiz] .7d;, delcveeren.
tehee [tila] sb onderdrukt gegichel; vi
Ted [ted] F afk. van Edward,
gicheleu.
ted [ted] nitspreiden en keeren (pas ge- Teheran [teiharasn] Teheran.
maaid gras).
tell-tree [til-tri] lindeboom.
Teddy [tedi] F verk. van Edward en telamon [telaman] atlaszuil.
van Theodore.
telegram [teligram] telegram.
Te Deum [ti-diam] Te Deum•
telegraph [teligraf] sb telegraaf; vt &
tedious [tidias] vervelend, saai.
vi telegrafeeren.
tediousness [tidiasnis] verveling, saai- telegraph-board [teligraf-bcd] numtedium [tidiam] zie tediousness. [heid. merbord (bij wedrennen),
!tee [ti] sb doel, waarnaar een bal moet telegrapher [tell,r5fa] telegrafeerend
geslagen worden; (in het golf-spel)
persoon ; telegratis•.
aardhoopje, vanwaar de bal wordt weg• telegraphese [teligriifiz] telegrammengeslagen ; vi den bal op de tee zetten;
stijl.
vi in: (%) off, beginner to spelen (bij telegraphic [teligrafik] telegrapltisch.
golf); fig beginnen, van wal steken.
telegraphist [tilegrafist] telegrafist.
flee [ti] sb de letter T; T-buis.
Telemachus [tilemalcas] Telemachus.
Deem [tint] vt voortbrengen, baren; vi telepathic [telipailtilc] telepathiscli.
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telepathy [tilepal)i] telepathie.
telephone [telifoun] sb telefoon; vt &

vi telefoneeren.
telephonic [telifonik] telephonisch,
telefoon...
telephony [tilefani] telephonie.
telescope [teliskoup] sb verrekijker,
telescoop; vt in6enschuiven ; in elkander
schuiven (v. spoorwagens bij een ongeluk).
telescope-table [teliskoup-teibl] nittrektafel.
telescopic [teliskopik] telescopisch ;
ineenschnifbaar; r, sight, vizierkijker
(aan geweer).
tzlewriter [teliraita] versclirijver.
tell [(21] vt vertellen, zeggen ; (ver)melden, onderrichten, verhalen; bevelen,
gelasten; telleit ; onderscheiden ; (her).
kennel] ;• zien (aan by); cv the clock,
op de klok kunnen kijken ; don't cv
me!, kout mij niet met zulke praatjes
aan !; cv them apart, ze nit elkander
!louden; cv it not in Oath, B vertel
het niet verder, zeg het niet in het openbaar ;cv a story, ook : een verhaal doen;
ry that to the marines, F maak dat
je grootje wijs; cv the tale,het naver!ellen ; a hundred all told, 100 in het
geheel ; the English won't be told,
laten zich niet conunandeeren; have
one's fortune told, zich laten waarzeggen ; you can c, him by his walk,
je kent hem aan zijn gang ; I can't (%)
one from the other, ik ken ze niet uit
elkaar; you never can N., je hunt het
niet weten; vi & va vertellen, verhalen,
(het) zeggen; klikken, het oververtellen;
effect maken, uitwerkilig hebben zijn
uitwerking niet missen, zijn invloeddoen
'
gelden, indruk malcen, palcken,(je) aattpakken; every shot (word) told, elk
schot (woord) had effect; that shot told,
F die was raak ; I told you so !, dat heb
ik u wel gezegd ; it Ns well to..., het
maakt een goeden indruk.. , F het staat
gekleed.. ; cv against, 151eiten tegen ;
for little weinig to beteekenen hebben ; cv in his
, favour, te zijnen gunste spreken, voor hem pleiten cv of,
ook : getuigen van ; klikken van ; N., off,
tellen ; aanwijzen (voor corvee enz );
be told off, op de vingers getikt worden, F aange;,nald worden; don't cv
on me, klik niet van me; the strain
begins to cv on him, hegint hem aan
to palcken ; cv over, natellen ; N up,
F oploopen (v. rekeningen); cv upon,
effect hebben op; the confinement

temperament

began to cv heavily upon him, pakte
hem erg aan ; that won't c, with him,
dat maakt gees indruk op ltetn,sorteert
geed effect ; dat legt bij hem Been gewicht in de schaal.
tellable [telabl] zich latende zeggen.
teller [tela] verteller; teller ; kassier ;
stemopnemer.
tell-tale [tel-teil] aanbrenger; verklikher, oorbtazer.
tellural [teljural] van de aarde, aard
tellurian [taljurian] aj van de aarde ;
sb aardbewoner.
tellurion [tellurian] tellurium.
telotype [teloutaip] druktelegraaf ;
druid telegram.
telpher [tells] transportkabel.
telpherage [telfirid3] (vervoer per)
electrische luchtkabelspoorweg.
telpher-line Della lain], telpher-way
[telfa-wei] zie telpher.
Telugu [telugel] Teloegoe(taal).
temerarious [temarerias] vermetel, roekeloos.
temerity [tImeriti] vermetelheid, roekeloosheid.
temper [temps] vt temperer®, matigen;
mengen, de brosheid ontnemen; verzachten; SH zacht kneden ; doen bedaren ; tempereeren ; harden (v. ijzer);
blauw laten aanloopen (v. staal); laten
beslaan (v. !calk); cv colours, de kleuren mengen; c, justice with mercy,
genade voor recht laten gelden ; sb temperament, gemoedsgesteldheid,-toestand,
geaardheid; stemming, (goed) humeur;
gemoedsrust, kalmte ; slecht
booze luim ; vermenging ; (grand van)
harang, vastheid ; (little) cvs , oolc aanvallen van humeurigheid ; have (vs,
(erg) humeurig zijn ; have a cv, gauw
kwaad worden, niets kunnen velen ; keep
one's cv, niet nit zijn humeur raken ;
bedaard blijven ; lose one's cv, nit zijn
humeur raken ; on ,zeduldig of boos worden ; he is a bad (horrid) c,, hi) heeft
me het humeurtje wel be in a (black)
(verschrikkelijk) nit zijn humeur zijn,
F de bolckenpruik ophebben ; he was
not of a cv to, hij was er de man niet
naar out ; out of cv, uit zijn humeur;
get out of cv, nit zijn humeur raken;
zijn geduld veriiezen; make one out
of cv, nit zijn humeur brengen ; zijn geduld doen verliezen ; with cv, net (vol.
!contest) ,Yelijkmoedigheid ; geprikkeld,
‘2eirriteerd.
temperament [temparamant] temperament ; equal cv, p gelijkzwevende tem-
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peratuur; a.. of c,,eentemperamentvol... omstandigheden schiliken, de ludic naar
temperamental [temparamental] van den wind hangen,schipperen; ( tijd zoeken te winners, dralen.
het temperament,
temperamentally[temparamentali] met temporizer [temparaiza] die zich naar
temperament ; uit het oogpunt van het den tijd en de oinstandigheden schikt,
de huilc naar den wind hangs, weerhaan;
temperament.
( draler
temperance [temporal's] gematigdheid;
tnatigheid, onthouding (van sterke draft- tempt [tent] verzoeken, in verzoeking
brengen, belcoren ; beproeven; verleiden,
ken); cv beverages, alcoholvrije dratiken ; cv hotel, hotel zonder vergunning
verlokken; c, on, verlolcketioneelokken,
meetroonen.
(waar gees sterke drank verstrekt wordt);
cv society, matigheidsgenootschap.
temptation [temteilan] verzoeking, aantemperate [temparat] getuatigd ; matig. vechting, bekoring; verlolcicing, verleitemperature [temparatfa] temperatuur, ding ; lead us not into cv, leid ons
warintegraad ; C gestel. niet in verzoeking (RK in belcoring); he
tempered [tempad] getemperd, gehard i was under no mi to.. , hij voelde gee , '
(van metalen): gehumeurd, .. van aard. f aanvechting
tempersome [tempasam] humeurig, on- tempter [temta] verzoeker, verleider,
belcoorder ; the c■-,, de verzoeker: de
gelijkinatig van hunteur, vol lcuren.
Satan.
tempest [tempist] sb (hevige) storm;
tempting . [teintil] aj in verzoeking
vi stormen.
tempest-tossed [tempist-tost] door den I brengend, verleidelijk, verlolckend ; sb
verlokking.
storm heel' en weer geslingerd.
tempestuous [tempestjuas] stormach- temptingly[teintiqli] aan•,verlolcicelijk,
verleidelijk.
storm...; c, weather, ook : noodtemptress [tenitris] verlokster, verleidweer.
ster, bekoorster.
templar [templa] aj tempel..., kerk...;
sb tempetridder, tempelier, geheelont- temse [tents, temz] prov zift.
!louder ; juridisch student (die in den ten [ten] lien ; the commandments,
de ties geboden ; P de vijf geboden (aan
"Temple" te Londen studeeyt), jurist.
temple [temp'1] tempel ; (Protestantsche) elke hand); (it is)cv to one, lien tegen
den; by c,s, bij tientallen ; c,s of
kerk ; the Temple (the Inner and
Middle (,), gebouwen-complex (met thousands, tienduizenden.
[tetiabiliti] houdbaarheidt!,
tenability
icerk, bibliotlieelc enz.) voor juristen te
verdedigbaarheid 2.
Louden fl slaap (aan 't hoofd).
templet [templit] vormhout, teal, scha- tenable [tenab'l] gehouden kunitende
worden, houdbaar'2, verdedigbaart%
bloon.
temporal [temporal] aj in: cv bone, tenace [teneis] fourchette (bij whist);
slaapbeen.
major c%), de (groote) fourchette : hoogslaapbeen ; sb
ste en op twee na hoogste kaart in de
'temporal [temparal]ajtijdelijk; wereldachterhand; minor mit kleine fourchette:
lijk, seculier; (N./ augment, tijdvormend
tweede en op drie na de hoogste kaart.
augment ; c, lords, pairs van het honinkrijk ; sb lets tijdelijlcs; lets vvereld- tenacious [tineiSas] vasthoudend 2 (aan
lijks;cws,tijdelijke of wereldsche dingen.
of); kleverig, taai, plalcicerig; vasthoudead; op den penning. ; vasthoudend :
temporality [temparaliti] tijdelijkheid ;
temporalities, tijdelijke inkomsten of sterk (van het geheugen); be c%, of, vast!louden aan, niet (gauw) loslaten; c, of
bezittingen ; temporalien, inkomsten van
geestelijkeii uit wereldlijice bezittingen.
life, taai van !even ; cv , of his rights,
temporarily [tempararili] voor een zijn rechten met hand en tand verdedietatd.
tijdje ; voorloopig.
temporariness [tempararinis] tijdelijk- tegn city [tinasiti] vasthoudendheid
heid, tijdelijk of voorloopig karakter. kleverigheid; sterkte (v. het geheugen).
temporary [temparari] tijdelijk, voor- tenancy[tenansi]vet [luring, huur, pacht;
loopig ; niet vast, niet blijvend, niet per- c, with option (to purchase), litm ,
c, bridge, ook : noodbrug ; cv met het recht van hoop.
manet;
tenant [tenant] sb huurder, pachter;
student, hospitant.
temporization [temparaizeiSan] het in huur hebben, als 'murder be woilen
N.ed, ook : kostgangers hebbend, met
temporiseeren, geschipper • geciraal.
temporize [temparaiz] zich naar tijd en ongedierte.
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tenantable [tenantabl] verhumbaar, tenderloin [tenda-loin] filet, malschte
ierpachtbaar.

van rund of varken.

tenant-farmer [tenant-lama] pachter derness
en
ttenderness
[tendanis] tee(de)rheid enz.;
(van boerderij.
have acv for, ook : een zwak hebben
voor, liouden van.
tenant-in-chief [tenant-in-tSif] pachter
of huurder direct van de Kroon.
tendon [tendon] pees.
hechtrank (v. Himtenantless [tenantlis] onverhuurd, leeg- tendril [tendril]
staand, nog, onbewoond.

planten); rank (in de sierkunst).
tenebrae [tenibri] RKdonleere metten.
ters, de huurders.
tenebrific [tenibrifilc] duistermakend.
tench [tent] *Nsto zeelt.
( tenebrous [tenibras] duister, donker.
drijvend tenement [tenimant] pachtgoed,pachttench-weed [tenS-widl
fonteinkruid.
hoeve; woning, Inds; ]tamers (voor een
'tend [tend] vi zicli mtstrekken, zicli familie).
richten, een zelceren kant uitgaaii, zich tenement-house [tenimant-bans] hum. bewegen, gaan of wijzen in zekere richkazerne.
ting; c, away from the truth, van Teneriffe [tenarif] Teneriffe ; ce, work,
de waarlieid afwijken; mi to, strekken,
Teneriffeborduttrwerk.
bijdragen tot, het zijne (lupine) er toe tenesmus[tinesmas]voortdurende Omar
bijdragen om...; cv to be peaceful,
zonder gevolg blijvende) aandrang tot
oolc vreedzame neightgen hebben. stoelgang, stoelpersing.
'tend [tend] vt passen op (een winkel), tenet [tenit] grondstelling ; (geloofs)oppassen (van zieken), hoeden (v. vee);
leerstuk, leer.
bedienen; vi zie attend; 0 zwaaien; tenfold [tenfould] tienvoudig, tienduboppassen, verzorgen.
cv
tenne [ten] 0 oranjebruin.
tendance [tendons] oppassiug, bedie- tenner [terra] S bankbiljet van tieti pond
ning, verzorging, verpleging.
tennis [tents] tennis.
[(dollar).
tendency [tendansi] neiging (yoor to, tennis-court [tenis-kpt] tennisbaan.
towards), streven, strelcking; have a Tennyson [tenison] Tennyson.
cv to..., ook : aanleg liebben voor (te- Tennysonian [tenisonnian] aj van Teltring enz.); haveapoplectic(consimipnyson; Ten nysoniaansch;sb be wondera ar
tive) tendencies, aanleg liebben voor van Tennyson, !teener van Tennyson's
bercierte (tering)
werken.
tender [tenda] sb oppasser, oppasster, tenon [tenon] sb‘R. pin, pen, tap ; vt met
wachtschip; tender (van locomotief),
eea pin (pen, tap) lasschen.
kolenwagen.
tenon-saw [tenon-so] tapzaag.
tender [tends] vt (aan)bieden; cv one's tenor [terra] gang, loop, ridding ; geest,
resignation, zijn ontslag indienen; vi ziii , inhoud, strekking ;
tenorstem,
in: mi for, inschrijven op (een werlc,
tenor; IN alt-viool; the even md of his
leering); c%.' and contract for, aanlife, het gelijkniatig Icalme verloop zijns
besteden (een werk) ; aannemen (een
levees; of the same cv , ook : gelijkwerk); sb aanbieding, offerte; hischrijluidend (van documenten).
ving(sbiljet); betaahniddel (in legal (.); tenor-drum [tens-drynt] Heine front.
private c,e, onderhandsche insclirijvipg , tenor-violin [testa-vaiolin]
alt-viool.
of aanbestedin
g; invite (receive) cvs ten-pounder [ten-patind9] ttenponder.
for, aanbesteden.
'tense [tens] sb gram tijd.
:lender Etendalaj tee(de)r, zacht, malscli, =tense [tens] aj stra lc, gespanne0, stijf
inurw; teergevoelig; teerhartig; liefaangehaald.
hebbend, liefde...; cv of, teergeroelig op tenseness [tensnis] stralcheid, gespa nhet punt van, bezorgd voor, naijverig
neiilieidz.
op ; be c, of ...ing, bang zijn out te...; tensibility [tensibiliti] span-, relcbaarof, lief krijgen.
grow
tensible rtensib'll zie tensile.
[held.
itendercr [tendara] aj teederder enz.
tensile [tensil, tensail] span-, rekbaar;
-'tenderer [tendora] sb inschrijver (op
force, spankracht.
aanbesteding).
i tension [tenfan] 't gespannen zijn, ge•
tenderfoot [tends-fat] S nienweling, spannenheid; spanning='; inspanning;
groen, baar.
spankracht.
tender-hearted [tc:1,la-hatid] teerhar- tensive [tensiv] spannend, spannings...
tig.
tensor [tensa] strekker, strehspier.

tenantry [tenantri] gezamenlijke pack•

tent
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gent [tent] sb tent; set up one's c,s, terebinthine [teribinj)in] ferpentijn•
ergens min Lenten opslaan ; vt van tenter'
acht ig, terpentijn...
voorzien; in tenten order dale brengen ; teredo [taridon] paalworin
vi in tenten lcampeeren.
Terence [serails] Terentius.
tent [tent] sb donkerroode Spaansche Terentian [tarenieni] van Terentius,
xvijn.

3

Terentiaansch.

tent [tent] sb wiek (v. pluksel); vt (met tergiversate [tbd3ivaseit, tod3ivoseit]
een wiek) openhouden (een word); ( ten.
ten sondeeren (een woad).

[tentalel] last- of zuigorgaan ;
tentacle
'

draaien, uitvluchten zoelcen, schipperen.

tergiversation[tnd3ivaseiSan]draaierij,

zoelcen van uitvluchten, geschipper.
vang,arm, voelhoorii.
term [ti) n i] sb grens; terms, uitdrukking, bewoording; termijii ; fur zitting(stentage [tentic13] X tenten(niateriaal).
tentative [tentativ] aj probeereiid, bij tijd), duur, tijd ; collegetijd, semester,
wijze van proef gewaagd, schuchter ;
kwartaal ; cvs, oorwaarden, condities,
sb proef, poging.
sclioolgeld, prijzen ; verstandhouding,
tentatively [tentativli] at probeerend ; voet waarop men onigaat net iemand ;
bij .vijze van proef.
maandstonden ; eat one's (,s,
in de
tent-bed [tent-bed] ledikant met heinel rechten studeeren, F jus loopen ; keep
'tented [tentid] van tenten voorzien, met c,s, college loopen ; keep c,s with, op
een hemel; in tenten gelegerd. goeden voet blijven inet; make c,s, tot
tenter [testa] spanraam: machine of een vergelijk komen, accoord maken;
main one stollen op te spanner ;• spanhet op een accoordje gooier (met with);;
haalc voelhoorn tentbewoner; be on
set a c, to, Q een eind maken aan ; at
the c,s, (zie tenter-hook.
our usual cis, tegen de gewone betenter-hook [testa-hulc] spanhaak ; be talingsvoorwaarden ; during
jurin
on r,s (on the c,s of suspense), in den zittingstijd; for a c, of years,
gespannen verwachting zijn, op heete
voor een bepaald aantal jaren ; in (,s,
kolen zitten.
ultdrukkelijk, in zooveel woorden; in
tenth [tenj,] aj tiende ; sb tiende (deel); set cvs , in duidelijke bewoordingen;
fiend • ts decime.
in
of the highest praise, in de
tenthly
i i[tenj7li] ten tiende, in de tiende
vleiendste bewoordingen; on good
plaats.
op goeden voet (met with); on easy
ten-to-four [ten•ta•fc] F bureau-amble- c.is, op gemalcicelijkebetalingsvoorwaar•
naar, kantoorheer is gouvernements- den ; on c,s of intimacy, op vertroudienst die van 10 tot 4 werict. welijken voet, intiem; get on c,s with,
tenuifolious [tenju ifoulias] h smal- op goeden voet komen net ; op voet van
bladig.
vertrouwen hone met ; bring to c.-s,
tenuity [tanjiliti] fijnlieid, dunheid, ijl- dwingen zekere voorwaarden aan te
held.
nemen; come to (,s, tot een vergelijk
tenuous [tenjuas] fijn, dun, Mein, ijl, komen met; het eens worden ; reduce
subtle'.
to the lowest c,s, verlcleinen (e , 1
tenure [tenja] het (vast)houden ; leen- breuk); vt noemen.
roerigheid; eigendomsrecht, bezit ; cv termagancy [tbmagansi] kijfachtigheid.
of life, levensduur; mo of office, het termagant [tlimagant] sb leeks, helleaanzijn (van een ambtenaar), anibtsveeg, een vel van een wijf ; als aj kijfvervulling, (dienst)tijd ; he holds life
achtig, ruzieend, iieftig uitvarend.
on a precarious cv, hij is een man terminable [thininabl] begrensbaar; te
van den dag. beeindigen; afloopend (na zeker aantal
tepefaction [tepifakSan] Ian winaking. jaren), opzegbaar.
tepefy [tepifai] vt lauw maken ; vi lauw terminal [tit)Ininal] aj grens..., eind...,
worden.
uiterste; in termijnen betaalbaar enz.;
termijn...;
terminaal; c, figure, grenstepid [tepid] lauw2.
tepidity [tipiditi], tepor [tep] lauw- beeld ; cv value, eenvoudigste vorm ;
[held.
sb eindpunt, uiterste eindstation;
terce [tips] zie tierce.
tarsel: mannetjesvalk.
klem(schroef), poolkleni.
tercel [ti sal]
tercentenary [tbsentanari] aj driehon• germinate [thininat] aj eindigend (v,
dercl ja rig ; sb drielionderdjarigt ged-enkdeci ma le break).
dag.
', terminate [tiimineit] vt begrenzen ;
(be)eindigen, een -eind maken aan ; later
terebinth [teribinP] terpentijubootn.
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afloopen (eel' contract); vieindigen,opqterrify Perifai3 schrik aanjagen ; vet ,
in, schrilcken, met schrik vervullen.
Louden;aflp(v.ctr)
uitloopen op; uitgaan op (klinker, me- territorial [teritorial] aj territorial, op
delclinker eiiz.).
den grond betrek king liebbend, van een
termination [tbmineiSan] begrenzing, grondgebied, land..., grond...; sb soldaat
grens; afsluiting; beeindiging, ommevan het sedert 1908 bestaande territokomst (v. contract); besluit, slot; elude;
riale leger.
gram uitgang; draw to a cv,ten chide territory [teritari] grondgebied, ge.
loopen; put a m, to, een eind maken
landstreek.
aa n.
terror [tera] sclirik, vrees, angst ; schrilc.
terminological [tominalod3ikal]
beeld ; the Terror, de Terreur, liet
nologisch; a cv inexactitude, een Schrikbewind; here comes this cv
kleine onjuistheid leugen). again, daar heb je dat vreeselijke kind
terminology piThtinolad3i] termino• (mensch) weer ; to the cvof, tot schrik
logic. van.
terminus [tnminas] eindpunt; grens• terrorism [terariz'm] schrikbewind.
stem eindpaal 2 ; eindstation; C,;;;;A de terrorist [temist] man of lid van het
god Terminus ; grensbeeld.
Schrikbewind.
termite [t6mait] termiet, witte mier, terrorize [teraraiz] vt terroriseeren,
NI rajap.
voortdurend schrik aanjagen, een schrik.ermiess [tbnilis] eindeloos, onbe.
bewiiid uitoefenen over;
over,
paald, onbeperkt.
terroriseeren enz.
[tOin lain)] jur 7ittingstijd terror-smitten [tera•smit'n] l door
(van rechtbank)•
collegetijd.
terror-stricken [tera-strilen] schrilc
tern [tim] .s9
vischdiefje.
bevangen, van sclirik verbijsterd (oolc
tern [Wu] aj driedubbel ; sb teriie (in cv struck).
loterij).
terry [teri] fluweelaclitige stof.
ternary EtbnariJ ajdrietallig,•cleelig; sb terse [t/3s] pittig, gedrongen (van stijl).
drietal.
tertian [tfpian] aj derdedaagscli ; sb
Terpsichore [tOpsikari] Terpsichore : derdedaagsche koorts ; maat van 3.18
Muze van den dart. H.L. (voor wijn).
Terpsichorean pbpsikarianj van Terp- tertiary [t,)Siari] aj tertiair ; van den
sichore.
derden rang, van de derde orde; sb lid
terrace [tens] sb terras; vt van een van de derde orde van St. Franciscus.
tetras voorzien.
tertiate EtOji.eit] de dilcte en liet inetaal
terra-cotta [teradcota] terracotta.
van een 'canon beproeven.
Terra del Fuego [tera•del-fuigou] tertius PhSias]
drie
derde van
terrain [terein] terrein.
[Vuurland.
lien naani.
terrapin Peraphij soort zoetwater- Tertullian [t6tolian] Tertullianus.
scitildpad.
tessellar [tesala] geruit, ruitvormig, in
terraqueous [tereikwias] nit land en gelegd, nozaiekachtig.
water bestaande ; the cv, globe, de tessellated [tesaleitid] geruit, ingelegd,
aardbol.
in inozaiekvorm.
terrarium [tereriain] terrarium.
tessera [tesara] teerling voor mozaielc;
terrene [tatin] van de aarde, aardscli, dobbelsteen.
ondermaansch.
test [test] sb toetssteen, toets; reagens;
terrestrial [tarestrial] aj aardsch, on. proet, beproeving; Testeed (eed van de
dermaansch ; aard.,.; land...; ,•%, animal,
Test Act); schild, scliaal, pantser (van
landdier ; a c, globe, een (aard)globe; sommige dieren); put to the cv, op de
sb aardbewoner.
proef stellen; de proef nemen met;
terrible [terib'l] verschrikkelijk, vreese. stand them), de proef doorstaan ; take
tijk.
the
den Testeed afleggen (tot 1828);
terricolous [terikalas] in (op) de aarde vt toetsen, op de proef stellen, keureit,
‘vonencl.
onderzoeken(ook chemisch) attesteeren.
terrier [terla] (fox) terrier ; J soldaat testable [testab't] getesteerci of gelegavan het territoriale leger H .kad as ter,
teerd kunnende worden ; testificeerbaar.
Iandregister.
testaceous [tasteiSas] met een harde
terrific [tarifik] schrilcwekkend, ver. scliaat voorzien; bruingeel; c■.0 animals,
schrikkelijk.
schaaldieren.
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teximan

751

Test Act [test akt] verordening omtrent

den geloofseed, waarbij men verklaren
moest niet Katholiek te zijn (inz. in
1673 8t 1685).
testament [testamant] testament.; the
Old (New) Testament, ook : het Oude
(Nieuwe) Verbond.
testamentarily [testamentarili] testatnentair, bij testament.
testamentary [testamentari] testamen- ,
tair,testamenteel,van het (een) testament.
testamur [testeima] testimonium, getuigschrift van een afgelegd examen.
testate [testat] een testament nalatend.
testator [testeita] testateur, erflater.
testatrix [testeitriks] testatrice, erflaatster.
tester [testa] keurder; proefmiddel
heinel van een ledikant II shilling (van
Hendrik VIII)
test-examination [test-egzamineiSaii]
overgangsexamen.
test-glass [test-glas] reageerbuisje.
testicle [testilel] testikel, (teel)bal.
testification [testifilceiSan] betuiging;
getuigenis.
testifier [testifaia] aflegger van een verWaring, getuige.
testify [testifai] vi getuigen (tegen
against, van of); getuigen van,getuigeitis afleggen (van to) • betuigen; vt betuigen; getuigenis afleggen van.
testily [testili] lcribbig, priklcelbaar.
testimonial [testimounial] testimonium
(ook als huldeblijk), getuigschrift; getuigenis, verklaring, attestatie.
testimonialize [testimounialaiz] een
huldeblijk vereeren.
testimony [testimani] getuigenis, getnigenverklaring • bewijs ; bear (%), gegetuigen van, getuigen ; bear
tuigenis afleggen van; call in •), tot
getuige roepen ; in cv whereof..., tot
getuigenis waarvan...; on the c, of...,
volgens de verklaring van.
testiness [testinis] kribbigheid eiiz.
test-paper [test-peipa] reageerpapier.
test-tube [test-tjfib] reageerbuisje.
testudinal [testjadinal] schildpad...
testudo [testjiidou] (land)schildpad ;
schildpad.
testy [testi] kribbig, priklcelbaar.
tetanic [titanik] aj tetanos klem...;
sb tetanisch middel, middel tegen de
klem.
tetanus [tetanas] tetanos, stijfkramp,
Iclein.
tether [teaa] sb tuier (oin een grazend
dier aan vast te maken); be at the

end of one's rv, uitgepraat zijn; itis

beyond my cv, fig daar kan ik filet
bij ; dat ligt buiten mijn bevoegdheid;

vt tuieren, vastbinden; in town houden
aan banden leggen.

tetrad [tetrad] vier(tal)
tetragon [tetragon] vierhoek.
tetragonal [titraganal] vierhoekig.
tetragram [tetragram] woord van vier
letters ; vierhoek.

tetragrammaton [tetragramaton]tetraLrammaton (Jehovah net de 4 letters
J 1-1 V H geschreven).

tetrahedron Detraladran, -hedran] viervlalc.

tetralogy [titralad3i] tetralogie.
tetramerous [titramaras] bestaande uit
vier deelen.

tetrameter [titramata] viervoetig vers.
tetrandrous[titrandras] viermannig.
tetrapetalous [tetrapetalas] 0 vierbladig.
tetrapod [tetrapod] vierpootig (van
insecten).
tetrarch [tetralc, fitralc] viervorst.
tetrarchate [tetrakeit], tetrarchy [tetraki] viervorstendom.
tetrasyllable [tetrasilab'l] vier-lettergrepig woord.
tetter [teta] nitslag, roos op het hoofd);
moist (running) cv, impetigo.
Tencrian [tjalcrian] aj Trojaansch; sb
Trojaan.
teuf-teuf [tvf-tuf] F tuftuf, auto.
Teuton [tjataii] Teutoon; Germaan;
Duitscher.
Teutonic [tjiltonik] aj Teutoilisch; Oerinaansch; Duitsch.
Teutonicism [tjettonisiz'in] Genoanisme.
Teutonize [tjatanaiz] verduitschen,
vermoffen.
tew [tju] zie taw.
tewel [qual] pijp aan de.blaasbalg.
Texan [telcsan] aj van Texas; sb inwotiers van Texas.
Texas [telcsas] Texas.
Texel [telcsal] Tessel.
text [tekst] tekste, grootschrift; stick
to one's (..), bij den tekst blijven; voet
bij stuk houden ; take... for acv, ...tot
tekst nemen.
text-book [telcst-bilk] handboek; leerboek.
text-hand [tekst•hand] groot schrift.
textile [tekstil] aj g-ewevett; weef...; cv
fabrics (goods), geweven goederen;
sb geweven stof.
textman [tekstmaii], textualist [teks-

texture
tualistj, textuary
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[tekstuori] schriftwat Oa everything en that), wat; wretch
geleerde die zich streng aan den tekst
ow you are!, ellendeling die je ben!;
houdt; bijbelkundige, bijbelvast iemand.
what is that nv never freezes ?, dat
texture [tekstja] weefsel, textuur, struc- wat nooit bevriest ?
tuur, bouw.
that [oat] cj dat; opdat.
thatch [patS] sb stroo, riet ; tieten.dak ;
Thackeray [palcari] Thackeray.
.Thalia Dalaial Thalia; maze van het S wol: haar; vt net riet deklcen (een
blijspel.
huis); moed roof, Heten dak ; be well
Thames [temz] Theems; he wil never noed, F goed in zijn haar zitten.
on fire, hij heeft het bus- thatcher [patSa] rietdekker.
set the
kruit niet uitgevouden.
thaumaturge [p'ainatiA3] wonder.
than [fan] dart (na vergrootenden trap). doener; toovenaar.
thaan,
leenman;
(na
1066)
.
thaumaturgic Doinatod3i1c1 wonder.
thane [pein]
doend.
baron.
thank [patlk] vt danken, bedanken, thaumaturgist [poniati)d3ist] zie thandank zeggen (voor for); cv you, 1. maturge
dank u; 2. alstUblieft;,.., you for an- thattinaturgy [pomatod3i] wonderother cup ?, nag ik nog een kopje? ; doenerij:. tooverkunst.
C•., you for nothing, nee boor, dank je thaw [po] vi dooien ; ontdooien 2 ; een
you for the potatoes,wil beetje in vutir geralcen ; vt doen dooien,
lekker;
alstublieft de aardappelen even amt. ontdooiee; sb dooi.
reiken; (%d you for that ball, gooi thawy [1,8-1] dooiend; N weather,
dien bal alsjeblieft even hierheen; no, dooiweer.
you, dank u (bij weigering); you the [ha] de, het, den (sows onvertaald);
have (only) yourself to c.", this you 4
pound, 4 stuiver het (per) pond;
yourself for, dat liebt ge tt zelf te
best painters of no day, de beste
wijten.
scliilders 1. van dien tijd; 2. van °Hien
thankful [patliatil] dankbaar.
tijd ; nothing of no kind, niets van
dien aard ; tinder
thankless Darildis] ondankbaar.
circumstances,
thank-offering Darik-ofarigi dankoffer. onder deze onistandigheden ; (N/ Brownthanks [patjks] dank, dankzegging ; (No ing, de bekende Browning (de dichter);
(awfully)!, F wel bedankt !; (N/ to it is the tobacco, het is de, je tabak ;
your foresight, dank zij awe voor- (N/ more..., c•-, more..., hoe meer..., hoe
zijn dank betnigen, I meer; (N, more so because..., en dat
zorg; render
bedanken; return
for the Navy, wel des te meer oindat...; te steer nog
oindat...; (N./sooner
den toast beantwoorden nit naam van
better, lioe eer
de vloot; accept with md, dankbaar hoe beter (hoe liever).
aannemen,aanvaarden; received with theatre [Nato] schouwburg; tooneel";
in dank ontvangen.
gehoorzaal (van universiteit enz.).
thanks-giving [paglcs-givitl] dankzeg- theatre-goer [J bta-gotia] schouwburgging ; mi day, dank-, biddag.
I bezoeker.
thankworthy [pailkwai] dankens- theatre-going Diata-gonitli schouwwaardig.
burgbezoekend; the c, public, de
that [bat] Aron dat, die (aanwijzend); schouwburgbezoekers, het schotiwburg(.,'s all !, ook: daar- publiek.
all cv, dat
inee basta!; there was nv in her theatre-land [piataland] de schouwmanner which..., er was lets ..; get , burgwereld, de buurt der schouwburgen.
out of the place, and mi soon, en theatric [piatrik] tooneel.. ; theatraal.
dat nog Nv e 1 gauw ; I was not so theatrical [piatrilcal] aj theatraal, van
foolish as cv, z(56 dwaas was ik niet ; het tooneel ; tooneel...; (N✓ season, speeleon't roll your eyes like cv , je moet sefzoen ; sb in : private c,s, liefliebbe?jet zoo mile,' met je oogen ;
a rijtooneel.
dear!, nu (darn) hen je een beste !; he theatricality [piatrikaliti] het theatrale,
has (N/ confidence in this theory theatraal gedoe; tooneeleffact ; a touch
that.., hij heeft zoo's v:rtromven trr
of rv , lets theatraals.
zijn theorie dat...; als ,rd P z66; I will theatricism
[piatrisiem]
theatraal
go nv far, z(56 ver; he was r,angry
zOO boos dat... Zie ook those. Theban [1,ibdn] vt Thebaan(sch); sb
that [chat] prop dat, die, welke, het welk; Thebes Dibzij TI,ebe.
[Thebaan,

theca
theca [pika] schede, etui;
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hulsel (van de mossen).

theorbo [Jigholl]
(der 17de eeuw).

Theresa
theorbe: basluit

thee [chi] 0, ti; pro', jou (vierde naanival theorem [piarim] theorema, stetting.
van thou).
theorematic [piarimatik], cval, theo•
theft [J eft] diefstal.
rematisch.
theic
(ecitte) theedrinker.
theoretic [j,ioretik] aj theoretiscit ; sb
cv s, theorie.
theine
theitte.
their [aed] hun, haar.
theoretical [piaretikal] theoretisch,
theirs [adaz] de of tel hunne, hare.
theoric Diorilc]aj
opde openbare
theism [pi-iz'tn] geloof aan het bestaan i schouwspelen betrekking hebbend; cv
van een God I! verslaatclheid aan de thee.
fund, fonds voor gratisvoorstellingen ;
theist [pi-ist] die aan een God gelooft ttheoretisclt ; sb SI-1 theorie.
(tegenover atheist).
theorist [purist] sb man van de theorie,
them [oetn, Sam] hen, hun, haar, ze ; cv theoreticus; als aj: doctrinair.
girls, P die ttteisjes.
theorize Dioraid tlteoriseerett, theo.
thematic [pimatik] thematisch.
rieett verkoncligen, redeneeren (over
theme [J,im] themao; onderwerp ; F theory [Odd] theorie.
[about).
chapiter.
theosopher [piosafa] theosoof.
Themis [pemis] Themis : godin van het theosophic(al) [piasofik(aI)] theosorecht.

themselves [carnselvz] zich zelf (zij)

;Misch.

theosophist [piosafist] theosoof.
zetf, zelven.
theosophy [piosafi] theosophie.
then [den] ad dan, alsdan, op dies tijd, theow[pei-,J)iou] L"- ;;;A staaf, 1 ijf ei gene.
toentnaals, toen; daar; before m,,voor- therapeutic [peropjatik] a/ therapeudien ; by cv, dan, lege!' diets tijd; from
tisch, genezend ; geneeskundig; sb cvs,
cv (onwards), van toen at; till cv, tot
therapeutic, geneeskunde.
clan, tot diets tijd, tot zoolang; not till therapeutist [perapjfitist] therapeut,
(until)
toed pas..., toen eerst...; cv
geneeslcundige
and there, op staanden voet, op stel there Pea] ad daar, aldaar, er ; er-,
en sprong, onmiddellijk ; cj dan, dus;
daarheen; daarin ; vandaar, daarvan(but) cv why did you take it?, maar daan; m, and back, been en terug; be
waarom heb je 't dan genotnen ?; aj
daar (er) zijn ; be all cv, goed bij
toenmalig; van dat oogenblik, toes in
(zijn verstand) zijn, walker, pienter, bij
zwang enz.; the N., governor, de toende pinlcen zijn, zijn weetje weten ; pamalige gouverneur; in my cv mood, tent, van de bovenste plank zijn; not
in de stemming, waarin ik toett was.
all cv, ook niet recta snik.
thence [Dens] vandaaar, daarvandaan, thereabout, m-s perabaut(s)] daar in
daaruit, daardoor.
de buurt, daaromtrent.
thenceforth PensfOithenceforward thereafter [berafta] daarna ; daarnaar.
[aensf2wad] van dien tijd af.
( thereat [3erat] daarop, daarover;
Theobald [piabald] Tiebout.
daarbij, bovendien.
theocracy [piokrasi] godsregeering.
thereby Peabai] daarnevens, daarbij;
of daaronttreut.
daardoor ; in 1670 or
theocratical [pialcratikal] theocratisch:
van een godsregeerittg.
therefor Peatca] hiervoor, claarvoor,
Theocritean [piokritian] (in den trant)
voor dat doel.
van Theocritus, iterderlijk,
therefore [8eaf9a] daarom, derltalve,
Theocritus [piokritas] Theocritus.
diensvolgens.
theodoliteDiodalaititheodoliet,hoogte- ( therefrom [aeafrom] daarvan, daaruit.
meter.
therein [berin] daarin, hierin.
Theodore [piadco] Theodorus, Theo- therein after [pet- in-Alta] hierna, bierd oor.
onder (in document).
theogony[piogani]theogonie, geslachts- therein before [berin-bif2] hiervoren
re.ister van de gotten.
(in document).
theologian [pialottdpn], theologist ( thereinto [b3erintil] daarin.
[piolad3ist] theoloog, godgeleerde.
thereof [berof] hiervan, daarvan.
theological [pialod3ilcal] theologisch,
thereon [heron] daarop, daar ita.
godv,eleerci.
(tlte
dia n.reont permit] daaruit, daar van
theology [piolaci3i] theologie, goclgeleerclheid.
Theresa Dirisa, -zal Theresia, Therese.
2 ge Is e )) ,
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thereto [6eatil] daartoe•, daarenboven. beat cm vie! kloppen (van 't hart);
come c.r and fast, fast & cv, elkaar
thereunder [oerunda] daaronder.
snel opvolgen (van slagen enz.); sb het
thereunto [oervittei] zie thereto.
dikke, de dikte; het dikste chid van lets;
thereupon [aerapon] zie thereon.
cL therewith Eaeawiol daarmede,daarop. het hevigste ,• acv, F een botterik ; in
therewithal [aeawi681] daarbij, daar- the c■-, of the fight (of it), hi het hevigst van het gevecht; through cv and
tnede ; daarenboven, bovendien.
theriac [Jirialc] heilzaam, genezend.
thin, door dik en dun.
theriaca [Jiraialca] triakel (oud tegen- thick-And-thin [Pik-an4in] door dilc en
supporters).
dun meegaand (als in
gif tegen slangenheet).
therm [Jinn] warnite-eenheid.
thick-bodied [Jik-bodid] dik, zwaarthermae [Jbini]Z;24 wartne brotmen lijvig.
thick-coated [Pik-koutid] dilc van huid.
(bade")
thermal [Jima']
warmte...; warm. thicken [Pilen] vt verdikicen, dilc waken;
thermantidote Dinnantidout] warmte- op-, aanvullen ; ev one's blows, zijn
werend middel ; waaier.

stage!' sneller doen neerkomen, verdub-

pylen.

diklippig.

belen; vi dik(ker) worden • zich op-,
thermic [Ji)mik] warmte...
thereto-electricity Dinno-ilektrisiti] samenhoopen (v. menigte of gevaren);
the plot mds, het begint to spannen.
warmte-electriciteit.
thermogenesis[Jiimod3enisis]warmte- thicket [Jikit] kreupelboschje.
stomicop,
thick-head [Jik-hed]
voortbrenging (in het lichaam).
thermometerWmomata] thermometer, botterik.
thick-headed [Jik-Redid] dik van hoof d;
warnitemeter.
hot, dom.
thermometrical [jnAnometrilcat] titerthickish [OHS] dikaclitig, ietwat dik.
mometrisch.
de
dik van lippen,
Thermothick-lipped
Thermopylae [JiAnopili]

thickly [Jikli] dilc dicht enz.
these [biz] meervoud van this, deze.
thickness [piknis] dikte ; dichtheid ;
theses [Jisiz] nieerv. v. thesis.
het dicta bijeengroeien; c.) of hearing,
thesis [Phis] stetting.
Thespian [Jespian] aj van Thespis; hardhoorigheid three n-des of card
the cv art, de dramatische kunst ; sb board, drie dilden )carton.
thick-ribbed [Jilc•ribd] met dikke ribS acteur, tooneelspeler.
Thessalian [Jiseilian] aj van Thessalia, ben ; c, ice, SH met dikke ballcen.
thick-set [Jik-set] aj dicht beplant;
Thessalisch; sb Thessalier.
Tltessaly [Jesali], Thessalia [Jaseilia] dicht opeengroeiend ; vierkant, gezet,
,

Thessalia.

sterk gebouwd ; sb dichte beg; snort

wonderdoener, toovenaar.

thick-skull.

dilc manchester.
Thetis [Jitis] Thetis.
theurgist [JiOd3ist],theurgus [Jii)gas] thick-skin [kik-skin] dikkuid 2 ; zie ook

theurgy Dit)(13i] wonderdoenerij, ma- thick-skull [Jilt-slcvl] dik-, domkop.
[gie. thick-skulled [Jik-shvId] een harden
thew [Jjit] spier; spierkracht.
hop hebbend, hot, dom.
gespierd..
thewy
they [hei] zij ; ze, men ; cv say, nen zegt. thick-speeched [Jik-spitSt] diktongig,
met een dikke tong sprekend.
dicht;
thick [Pik] aj dike
dicht op elkaar staand, dicht bezet; thick-'un [Jilt-vn] S een pond (sterling);
een Eng. 'croon.
goeci gevuld ; F hard van hop, bot ;
this is a bit (too) (,), F dat is een thick-winded [Jilt-windid] dampig (v.
een paard).
beetje kras ; as cv as peas 8g, in dichte
dromtnen, bij hoopen; they are as cv as thick-witted [Jilt-witid] bot, stout.
thieves, they are very c ■d(together), thief [Jif] diet (ook aan een kaars); B
F het zijn dikIce vrienden, zij zijn vrien- roover ; zie oolc thieves.
in dust, dicht thief-catcher [pif•catSa], cv taker
den als olifanten ; be
[--teika] dievenvanger.
order 't stof zitten; cv of hearing,
zwaar thieve [Jiv] vi stelen, dieven; vt stelen,
of
speech,
hardhoorend ; cv
wegdieven, Icapen.
van tong, net dubbelslaande tong; the
air was r, with snow, de lucht was ( thievery [Vivari] dieverij, diefstat.
kitchen,
dik van de sneeuw ; the plot grows thieves [Jivz] dieven; a
Latin,
een dievenherberg, dievenhol;
het begint to spannen; ad dik, dicht;

thieving
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dieventaal, bargoensch ; cv' vinegar, , schoon goed, mijta verschooning hebben;
dumb cv , redelooze dieren; good
antiseptische azijn.
thieving [Jivit3J aj stelend; diefachtig; lekkernij(en); one of his good c,,een
c, disposition,
diefachtigheid ; so
van zijn bon mots, F moppets; persohet stelen, dieverij.
nal cv , persoonlijk eigendom ; he has
thievish [JiviS] diefachtig.
made a mess of c,. hij heeft den
thigh [Jai] dij.
boel verknoeid ; she flung at him,
thigh-bone [Jai-boun] dijbeen.
ze gooide hem van alles naar zijn lioofd;
thill
lamoen.
he knows cv , hij lcent zijn zaakjes;
thill•horse [Jil-hQs] lamoenpaard.
hij weet zijn weetje; as c, are, zooals
thimble [Pinibl] vingerhoed.
de zaken nu slam'; he is a good
(een) vinger•
thimbleful
fellow as c, go, hij is nog zoo'u
hoed (vol).
k waaie vent niet.
thimble-rig [Jimbl-rig] het goochelen thingum [Jigont], -bob [-bob], •tny
net drie betters en een erwt of bal. [-ui] F Dinges, hoe-beet-ie-ook-weer?
letje.
think [Jitilc] vt denken; geloovenoneethin [Jin] aj dun, dunnetjes; schraal, nen, achten, houden voor, vinden ; bewager; schaarsch ; ijl, doorzichtig; vt
denken ; c, no harm, geen kwaad ververdunnen; vi dun enz. worden.
moeden ; cv little (nothing) of, geen
thine [fain] uw ; de of het uwe.
hoogen dunk hebben van ; als een
thing [Pii.j] ding ; zaak; lets, F dingbeschonwen, geen been zien
sigheidje ; a c, you don't underin...; c, much of, een hoog idee hebstand, lets dat gij Met begrijpt; the ben van ; veel op hebben met ; he mis
dear c,, die lieve snoes, die schat ; no small peaches of himself, zie
die goeie ziel; a good cv, een goed
beer; vi & va denken (over about, on,
zaakje ; make a good c, of, een slaaupon, P on); nadenken; meenen; he is
tje slaw' uit; the great md, de zaak
so altered now, you can't
daar
(waar het op aankomt); the latest c,
liebt ge geen idee van ; I c, not, ik
in hats, het nieuwste modesnufje op denk van niet ; cv alike, eender denken,
't gebied van hoeden ; a nice young
dezelfde gedachte(n) hebben, sympathiF een aardig kippetje : old c'-!, P seeren ; I thought so, dat dada ik wel;
ouwe jongen !, lieve schat !; an old
do you c, so?, vindt ti ?; I rather cv
zoo'n oud portret, een ouwe tent ; the
C, about,
so, dat zou ik meenen ;
old cv over again, het oude liedje; denken over ; cv of, denken van; denken
poor (.4 ocli arme, kassian !; (arme) aan ; komen op, zich te binnen brengen;
bedenken, vinden; c, of ...ing, er over
stalcker !; a proud little c,, een trotsch
denken ottt te...; he had not thought
nest ; a soft cv, een lekker lui baantje; a
sweet cv in scarves, een snoezig model of ...ing, hij had (heelemaal) geen idee
(soort) sjerpeu of ceintuurs; an unusual
gehad om...; to c, of his not knowing
c.', jets ongewoons; zie oolc things; that that!, verbeeld je dat hij dat niet eens
dat is je ware ; the c, is to...,
wist !; c, of it (that)!, denk eens aan!;
is the
het is nu zaak own...; that is not the
c, better of, een beteren dunk krijgen
same cv, dat is Met hetzelfde; 1 ant van; c, better of it, zich bedenken,
not feeling quite the c,, F ik ben niet van gedachte veranderen ; cv on, P denken over ; c, out, uitdenken ; overden(erg) lekker; it is not quite the
ken, overwegen ; a carefully thoughthet is niet comme it faut, niet bepaald
out plan (speech), een goed doornetjes, niet je dat ; it has becoMe the
dacht plan, een doorwrocltte rede; cv
c, to..., het is bepaald je chic geworden
over, nadenken over, overwegen; cv
ow..., do the handsome c, by one,
to oneself (B within oneself), bij
iemand royaal behandelen (beloonen,
zich zelf denken ; c, up, F nitdenken,
betalen enz.); zie ook things.
sb F gedachte; give it a
verzitmen;
[JirAz]
dingen
enz.;(de)
zaken;
things
allerlei dingen ; kleeren, goed, F spullen, c.', F denk er eens over.
bullen, boeltje; ...and cv , ...en zoo thinkable [Jit3lcabl] denkbaar.
(sneer) ; there are ghosts and (,, er thinker [Jigka] denker.
zijn spoken en andere dingen ; he al- thinking [J4011] aj denkend ; cv faculways wants you to do r, for him, ty, denkvermogen ; sb gedachte ; meeting, idee; way of
hij wil je altijd van alles latest doer;
denk wijze ; I
want my clean c,, ik inoet mijn am of your way of cv , ik ben van

thinking-box
meening ; to my
scheiden) meening.
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naar mijn (be- woorden ; all
dit alles; who's cv
coming ?, wie komt daar aan ?; c, and
thinking-box [piqlciti•boks] $ hersen- that, dit
dat ; he went to c, and
kas, kersepit, 'cop.
that doctor, hij liep van den eeneir
thinly [Hull] dun.
dolcter naar den anderen ; put c, and
'thinner [pina] aj thinner.
that together, bet eene met het andere
-'thinner [pina] sb verdunner ; verdun- in verband brengen; talk of
that,
ningsmiddel•
and the other, F over koetjes en kalfjes
thinning Dinitfl verdunning ; (uit)dun- praten ; before
voor dezen, al vroesel ; opengekapte plek ; c,s,00lc : dunsel
ger, al eerder; between (.0 and Paris,
(v. sla enz.).
tusschen deze plaats en Parijs, van Bier
thin-skinned [pin•sIcind] dun van vet tot Parijs; he ought to be ready by
of huid ; fig liclitgeraakt, gauw op zijn
cv , hij inoest (moet) nu toch wel klaar
teentjes getrapt, kitteloorig.
zijn ; hold it like cv , zoo; we leave
Thionville [tianvil] Diedenlioven.
mi to-morrow, morgen gaan wij van
third [pIM] aj derde; ev time (is) lucky,
icier weg, bier vandaan, van de plaats.
alle goeie dingen (bestaan) in drieen ; thistle [pis'1] distel.
sb derde deel, derde part, derde • derde thistly [pisli] distelig, vol distels.
(man); 1/6° seconde;
terts;
tertia- thither Pioa_7, ad derwaarts, daarheen,
(wissel) (ook : cv of exchange) ; lesdaar naar toe ; aj gene ; on the c' side,
ser
kleine terts.
aan gene zijde.
third-class [Phd-lclas] zie third•rate.
thitherward(s) [bibawad(z)] derwaarts.
thirdly [pndli] ten derde, in de derde tho' [owl] zie though.
plaats.
'thole [poul] Q vt dulden, lijden, uitstaan,
third-rate DulPd-refit] derderangs..., min- 'thole [pout] sb dol, roeipeii (aan een
der waardig.
boot), = thole-pin.
thirl [1,12)1] sb gat, opening ; vtdoorboren; Thomas [tomas] Thomas ; de poes ;
doen trillen, tintelen ; vitrillen,tintelen;
ook = mi Atkins, de Engelsche soldaat ;
zie ook thrall.
a doubting cv , B een ongeloovige
thirst [past] sb dorstt (naar after, for, Thomas.
of); have a c, for knowledge, dor. Thomism [tow, tomiz'm] de leer van
sten naar kennis ; vi dorstent! (naar for, Thomas van Aquina.
after).
Thomist Eton-, tourist] aanhanger van
thirstiness [phstinis] dorstigheid.
Thomas van Aquina.
thirsty [In)sti] dorstig, dorsten& ; be thong Dot-ij riem.
dorst hebben ; be c, for, dorsten Thor [Pga] Thor; c,'s hammer, vuurnaar; a c, soul, F temand van de natte
steenbijl.
gemeente; this is c, work, een dorstig thoracic Dorasikj aj tot de borst bewerkje.
hooreude, borst...; sb borstader ; borstthirteen Wan, Phan] dertien.
vinnige visch.
thirteenth [potinp, pbtinP] dertiende thoral [poral] van het lutwelijksbed ;
(deel, part).
the c, line, c, separation, scheiding
thirtieth Dbti
al)] dertigste (deel).
van tafel en bed.
thirty [1,6ti] dertig.
thorax [poralcs] borst(Icas); borststul:
thirty-nine [pit)ti-rain] negen en dertig; (v. insecten).
the c, articles, de 39 artilcelen : in 1562 thorn [pQnj doors, stekel ; doornstruilc ;
aangenomen - belijdenis der predikanten. de sclierpe t/i in het Runenalphabet = p ;
thirtytwomo Diiti-to-mon] 32mo; bock
a rose between c,s, een roos tusscizen
in 32mo. twee dorens: een dame tusschen twee
this [his] dit, deze, oolc dat, die ; (,) heeren ; a c
in one's flesh (side), eel'
day, heden, vandaag; cv day week,
doom in het vleesch ; be (sit) on c,s,
vandaag over een week, vandaag aclit op heete kolen zitten.
dagen ; (in) these days, in onze dagen; thorn-apple [}7211-ap'1] A doornappel,
to cv day, tot op 'leder', tot op den
NI ketjoeboeng.
'mid i gen dag ; c, evening, dezen avoid, thornback[j)cnbalc]
pij 1-, stekelrog.
vanavond ; cv morning, dezen morgen, thornbill
21% zaagsnavelige
vanmorgen; c.../(gewoontijk these) three
kolibri.
weeks, de laatste drie welcen ; these thorn-hedge [Nn-hed3] doornhaag.
were his words, dit (dat) waren zijri thorny [p viiii dooming, doornachtig,

thoro'
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stekelig; met doornen bezaaid
lastig,
netelig.
thoro' [Jura] zie thorough.
thorough [pord] aj volmaakt, volledig;
volkonimingrijpend, doortastend; flink,
degelijk; edit, doortrapt; als sb in:

thrashing-floor

together, (samen) beraadslagen; at cv
of this, bij de gedachte hieraan ; no-

thing can be further from my c,s,

daar desk ilc in de verste verte Met over,
dat koint Iteeletnaal niet bij mij op; in
cv, iu gedachten (verzonken); in de geStrafford's favourite scheme of (,), daclite; on second :vs, bij trader inpolitiek van doortastendheid. zien; on second c,s he took a cab,
thoroughbass DDrabeisi j generaal- hij bedacht zich en nam een rijtuig;
has upon (with) acv , (in een oogwenk;
thorough-bred [imra-bred]aivolbloed my c,s are my own, gedachteu zijn
(v. e. paard), raszuiver; welopgevoed ; tolvrij.
sb volbloed (paard).
thought-compelling Dot-Icampeligj
thoroughfare [kurafea] doorgang ; tot nadenken dwingend, nieuwe gedachhoofdverkeersweg, hoofdstraat; no c,! j ten wekkend (v. e. boek).
afgesloten rijweg (als opschrift).
thoughtful [potful] (na)denkend; peinthorough-going [I)Dra•gotiit3] door- zend; bedacht(zaam); bezonnen; te dentastend, radikaal; zie ook thorough.
ken gevend, suggestief ; denkend pm anthoroughly PDralii degelijk, ter dege, deren, attent; v of, bedacht op; c, of
door en door.
others, attent voor anderen.
thoroughness [Jpradis] volmaaktheid thoughtless [Jotlis] gedachteloos; onenz., inz. degehjicheid, groncligheid.
bedachtzaain, onbezonnen.
thorough-paced [Jura-peistivolmaalct, thought-out [pot-aut, Pot-aut] doordoortrapt, voileerd, aarts...
dada ; a carefully c, address, een
thorough-pin [_Jura-pin] waai- , vlotgal. doorwrochte toespraak.
thorp(e) [pQP] dorp (in plaatsnamen). thought-read Pot rid]gedachten lezen.
those [couz] die, diegenen; c, who, thought-reade• [kot-rida] gedaclitenzij die... lezer.
, thou [oati] prop cc& ® gij ; vt met thou
thought-transference[kot-transfarans]
aanspreken ; vi thou zeggen, jijen en
gedachteoverbrenging, telepathic.
jouen, tutoyeeren.
thousand [patizand] duizend; I beg
thou [part] F aflc. v. thousand.
you a c, pardons, duizendmaal oin
though [5ou] (aphoewel, ofschoon, al verschooning; it is a c, pities, vree(sonis = terwijl); Q als, indien; as cam , se;ijk jammer; a c, thanks, duizendalsof, als; even cv, (zelfs) al...; what
maal bedankt; it is acv times easier,
cv the way is long ?, al is de weg honderdmaal malckelijicer, veel geinalclang, wat zou dat dan nog?; als ad echter, lcelijker ; he is one in a cv , hij is er
evenwel, maar ; he's a good fellow
een uit (de) duizend.
c,, hij is toch geen kwaje vent ; I wish thousandfold [Jatizancl-fould] duiyou had told me cv, ik woo mar dat zendvoudig.
je 't mij gezegd had, had het mij maar thousandth [patizand1)] duizendste
gezegd : I thank you cv , intlisschen Thrace [preis] Thracie.
[(deep.
mijn dank ; you don't mean to say thraldom [jnoldani] slavernij.
that... „I do c..", zeicer wil ik dat, of thrall [prof] sb slaaf ; slavernij ; aj in :
ik ! (Soros Met te vertalen.)
c, to, verslaafd aan ; vt tot slaaf malcen.
'thought [pot] verl t. en v. diw. v. think. thrap [trap]
vastsjorren (ont about,
=thought [pot] gedachte(n), gepeins; round).
het denken; nadenken, overleg; opinie, thrash [pray] dorschen; afrossen, afidee, inval; F ideetje, ietsje, tikje; a c,
ranselen; (ver)slaan, het winner van;
shorter, een ietsje, een tikje korter; I cv out, uitdorschen; fig doorziften ; cv
had no c, of offending you, ik had the thing out, de zaak uitvisschen,
niet het minste idee u te beleedigen; j nitschiften.
he had (some) mds of ...ing, hij dacht thrasher [praSa] dorscher; dorschniaer (half) over om...; it requires much
chine ; s
zeevos (haai).
het eischt veel overleg; take c, ® thrashing [praSit3] het dorschen; give
zich bedenken; take c, for, zorgen
one a
een pak ransel, een goede
voor; take c, of, overwegen ; take no
rammeling.
c, of (for), zich niet bekommeren out, thrashing-floor [jnaSig.flpa] dorschzich niets aantrekken van; take c, vloer, deel.
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thread [pred] sb draacr. (ook van een three-footed [yri-fetid] drievoetig.
schroef); c, and thrum, en bloc, bij three-forked [pri-fQkt] driepuntig.
de roes; he had not a dry c, about three-handed ['rI.Iiandid] net drie

him, litj had geen drogen draad aan
handen ; door drie personen gespeeld.
het lijf ; lie lost the cv of his argu- three-headed [jni-Redid] driehoofdig,
meat, hij raakte den draad lcwijt • hang drievoudig.
by acv , aan een (zijden) draadje Ilan- threepence [lnipans] driestuiverstukje.
gen; with a c, of voice, net een dun threepennorth [pripanbP] P drie stuistemmetje; vt vaclemen (een naald), den
vers waarde; voor drie stuivers.
draad steken in ; (aan)rijgen (v. kralen); three-penny [pripani] drie stuivers;
c, one's way through.., (handig) goedboop, armoedig, zooveelste range...,
manoeuvreeren door....
dubbeltjes...; c, bit, driestuiverstukje.
threadbare [predbea] kaal, versleten ; threeply [priplai] driedraadsch; fig
fig afgezaagd ; discuss one cv, tot dubbel gebeid ; in folio.
in het oneindige. over iemand praten; threescore [pri-skco] zestig (jaar).
iemands doopceel Heinen.
threesome Drisamj partij voor drie
threadiness [predinis] draderigheid.
spelers (golf).
thread-paper Dred-peipal papillotten- threnody [prenadi] klaaglied, lijlczatig.
papier, papillot.
thresh [preS] zie thrash.
thread-worm Dred-w6m] 1. draad- threshold [p•eSould] drempel; begin;
worm; 2. aasworm
he is now at (on) the (, of his arthready [predi] dradig, draderig, zoo gument, hij is nu aan het begin van
dun als een draad.
ziju argumentatie; we are on the f,
threat [Ind] sb bedreiging, dreigement ; of a revolution, aan den vooravond
vt 0 bedreigen.
eerier revolutie.
threaten [lnet'n] vt dreigen net ; be- threw [pre] verl. tijd van throw.
dreigelt; c, one into .., door dreigen ( thrice [prais] driemaal, driewerf.
brengen tot...; c, one out of.. , door (thrid [grid] zie thread.
dreigen afbrengen van...; c,ed, oolc : thrift [prift] zuinigheid. spaarzaamheid ;
dreigend ; vi dreigen (met with).
(het) gedijen, voorspoed;
grasaujelier,
threatener [prenia] dreiger.
Engelsch gras.
threatening [pret'ilitl] aj(be)dreigend; thriftily [priftili] zuinig, spaarzaam.
a c, letter, een dreigbrief ; sb becirei- thriftiness [priftinis] zuinigheid enz.
ging, dreigement.
thriftless [priftlis] niet zuinig, verliwisthreateningly [prernigli] dreigend.
tend.
three [pri] drie ; c, is the charm, alle thrifty [prifti] zuinig, spaarzaam ; goed
goeie dingen bestaan in drieen; the
gedijend, tierib voorspoedig.
het drietal ; cv times c,!, driewerf thrill Drilj vi doorboren ; doordringen,
hoerah!.
doortrillen, doen rillen of huiveren, ®
three-bottle Dri-bot'lj in: c, man, doorhuiveren (ook: c, with); vitrillen,
iemand die drie flessclieu wiju verdrarilleu , tintelen,huiveren; c, along (over,
gen kan.
through) one, door de leden varen,
three-cornered [pri-lc9n9d] drielcant, doorhuiveren; c, to the beauties of
driehoekig ; waarin of waarbij drie per- ' nature Fr, aangegrepen worden door,
sonen betrolcken zijii; a c, constitugevoelig zijii voor de schoonlieden der
envy, acv contest (fight), oolc: stemnatuur • r•ing with one emotion,
busstrijd, waarbij slechts twee van drie
trillend order een en dezelfde aandoecandidate,' gekozen kunnen worden: fling; sb
huivering, (electrithe c, relation, de verhouding van sche) scholc ;
trifler; oolc = vent.
een „menage a trois".
thriller [pnita] F rilroman; sensatiesfulc.
three-course [pri-kQs] in : c, dinner, thrips [grips] blaaspooteu.
diner van drie , ganger".
thrive Draiv] goed groeien, gedijen,
driedekker;
three-decker Dia-deka]
floreeren, vooruitkomen;
(welig) tieF roman in drie cleelen; Am ouder- I ren.
wetsche liooge kausel.
thriven
verl. deelw. van thrive.
three-edged [pri-ed3c1] driekantig.
thriver [praiva] voorspoedig man; he
three-fly [pri-flai] net drie bladen (v. is a cv, let gaat hem goed.
spiegel).
j thriving Draivilli aj opkoniend, flothreefold [T, rifouki] drievoudig.
1 reerend; sb groei, gedijen.
•

,
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throw

als sb: slang (v. boor); bind-, kop•,
thrivingly [Praivigli] voorspoedig.
thro', thro [PHI] verk. van through.
kraagsteen.
throat [prout] keel, strot, hals; ingang, through bill of lading [prii.bil-av-leimonding ; cut one another'sc• ,, ellcan• dig] s doorcognossemeut.
der de keel afsnijden, elkaar er onder through carriage [prii.karid3] doorwerken; cut one's own md, zich den gaand rijtuig.
hals afsnijden ; zichzelf ruineeren ; give through-freight [pril-freit] dthirvracht.
rv, aanslaan (v. 'louden); fly at one Othroughly [prilli] door en door, geanother's mid, elkaar naar de keel vlie- heel en al.
gets; seize one by the cv, bij de keel throughout [prii-aut] ad over de heele
vatten, in den shot grijpen ; be down
lengte, (in zijn) geheel, van boven tot
one's cv, (dadelijk) uitvaren tegen onder, door en door, in alien deele, in
iemand ; thrust it down one's (N.,, het alle opzichten ; prep in: cv the country
iemand opdringen; he lies in his cv, (ook
the length and breadth of
hij kan liegen alsof het gedrukt was, hij
the country), het heele land door (af).
liegt dat hij barst, dat liegt hij zoo through-passenger Dril-pasind3A
groot als hij is ; the words stuck in doorgaande passagier of reiziger.
my cv, de woorden blijven mij in de through-stone [pat-stout)] bind-, hop-,
lceel steken ; that is what sticks in kraagsteen.
his cv , dat lean hij.maar niet verkrop. through-ticket [pril•tikit] kaartje voor
pen ; I have it up to my
het hangt een through-train.
me de keel nit, ik heb er den built vol van through-traffic [pner-trafil:] doorgaand
throatlet[proutlit] bontje voor den hals. Rpf transito verkter.
tliroatpipe [proutpaip] luchtpijp.
through-train [pril-trein] directe, doorthroatwort [proutwiit]
vingerhoedsgaande trein.
kruid, ringklokje.
throve [pronv] vent. tijd van thrive.
throaty [prouti] nit de keel lcomencl, throw [prou] vt werpene, gooien, smijgutturaal, keel ..; zwaar van strot.
ten (met); uttgooten ; afwerpen ; doer
throb [prob] vi kloppen (van het hart,
vallen (een minister) ; sp leggen (bij het
aderen enz.); sb klop, 'clopping.
.
worstelen); twijnen (van zijde); spinnen,
throe [prou] sb (barens)wee, pijn (ge- op de schijf vormen (bij pottenbakkers);
woonlijk mv.); vi bittere pijn lijden,ip
cv a chest, een hooge borst opzetten; doodstrijd zijn.
mi the helve after the hatchet, den
throne ['noun] sb troon ; come to the steel naar de bijl werpen ; mi stones,
den troon beklimmen, aan de regee- met steenen gooien (naar at); vr in:
ring komen ; place one in (on) thee.), oneself, zich (neer)werpen ; zich storten troon verlieffen; vt ten troon ver- ten; cv oneself at a man's head (at
heffen, op den troon plaatsen ; cvd,00lc: a man), zich aan iemand opdringen ;
tronend ; vi tronen, zetelen. zich aan een man verslingeren, een man
throng [grog] sb gedrang, drom, me- naloopen (van een meisje); cv oneself
nigte; vi opdringen, toe-, samenstroo- away, zich weggooien, zich vergooien
men ; vt zich verdringen (om round); (v. een meisje):
oneself down, zich •
the cued streets, de volgepropte (over- steer-, ter aarde werpen ;
oneself
voile) straten.
into a task (work), zich met hart en
throttle Drost'll lijster. - ziel wijden anti een taalc (werk) ; cv
throttle [prot'l] sb luchtpijp; keel ; oneself on a man's generosity (on
stnoorklep; vt de keel dichtknijpen, does the mercy of the court), een beroep
stikken, verstikken, worgen. doer op ; vi & va werpen, gooien enz.;
throttle-valve [Prot'l-valv] smoorklep. se N., about, om zich been werpen of
through [Intl] prep door ; nit; cv the verspreiden ;
about one's arms,
room, door de kamer ; de kamer door ; met de armen (nit)slaan of zwaaien; cv
cv shame, nit scitaamte ; ad door, nit, aside, terzijde %verpete2 ; cv away, wegtot het einde toe; all md, den heelen werpen, weggooien (v. geld enz.); vertijd door ; cv and m.), door en door ; werpen, afslaan (een aanbod); mi back,
van A tot Z; nog eens en nog eens; achterovergooien hoofd), terugwerpen
are you m., ?, F ben je lclaar (ertnee)?, (een leger), achternitietten (in gezond•
ben je erdoor (door je examen)?; I am
held enz.); uit den_aard slaau (v. e. dier);
r, with reading,00lc: ik ben beu(af) van cv backwards, achternitslaan, teruglezen ;als aj: doorgaand (v. treinen enz.);
werpen (cell blik) ; mi by, weggooien;
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No down, neerwerpen, neergooien, ow,

thug

de (widen omhoog iteffen (ook aIs seeker'
gooien, tegen den grond gooien ; doe!'
van overgave); co, up the sponge, F
neerslaatt (in de scheikunde); cv, forth
zich gewontien geven ; the goods are
leaves, in het blad schieten; cv in, er cvn upon our hands, $ wij blijven
tusschen gooien (een woordje enz.); op met die goederen zitten ; much r,n
den (coop toegeven '• mo in one's lot with sailors, veel aanraking
with, meedoen !net, lief en feed deelen
mende met zeelui; sb worp, gooi; pollen'net ;
werpen in ; cv into conexcentriekslag ; stake
bakkersschijf ;
fusion, in de war gooien (brengen); all on a single c%), alles op een hart
cv one's whole soul into..., zijn heele
zetten.
ziel leggen
all the solemnity throw-away [prou-awei] strooibiljet,
that he could md into his manner, programina, circulaire, vliegend blaadje
de deftigheid die hij zijn doen bijenz. dat men weggooit na
zetten kw); cv into raptures, in ver- throw-back [prow-bale] atavistische
rukking brengen , in vervoering doen
terugkeer.
geraken; cv Off, of-, weg,werpen; thrower [Proud] werper ; twijnder ;
werpstok, werphout.
Nverpen," opleveren ; op zijde zetten
(schaamtegevoel enz.); kwijtralcen (een thrown ['noun] verl. deelw. van throw.
ziekte) ; breken !net, loozen, laten schie- throw-off [Prott.2f] begin ; F losse opten (een tennis); op papier gooien, uit merking.
zijn mouw schudden (een gedicht enz.); throw-outs [prou-ants] F uitschot.
SI) beginnen te loopen ; cv on werpen throwster Drousta] zie thrower.
op; aanschieten (een kleedingstulc);
cav , thrum [Irvin] sb dud van de schering
'
it on one side, het op zij gooien ; op een weefgetouw ; dreum ; franje;
het verwerpen (van een voorstel); c
grof garen ; draad ; cvs, grof garen Oil
open, openwerpen,openzetten (de deur), te spekken ; vt een franje makers win ;
openstellen (een wedstrijd); cv open
spekken (een 'oat of zeil).
the door to, fig de deur openzetten lhrtim [prvin] vi & vt trommeleu (op
voor ; cv, out, er uit gooien (bij het soreen piano, tafel enz.); tokkelen, tjingelen
teeren), uitschieten; uitzenden (v. warmte
(op een snaarinstrument).
enz.); uitstrooien, verspreiden (v. praat- thrush [prvS] 1,ft lijster spruw ; rot, jes); verwerpen (een wetsvoorstel); van
straal.
de bawl knikkeren (iemand); van zijn thrust [prvst] vi stooten, duwen, F
stuk brengen (cell acteur enz.); opwer- dolmen; steken; werpen; cv away, wegpen (vraagstukken), te berde brengen ; duwen; co. , one forth, ieitiand nit de deur
v out one's chest, een hooge borst (leather enz.) gooien, stooten ; he was,...)
zetten; N., out a hint, een week geven ;
from his rights, nit zijn rechten gem., out a line of outposts, X uitzetten; stooten ;
a dagger into (ook in)
cv out of employment (work
), out- his heart, hem een dolt in het hart
slaan, broodeloos niaken, op straat zetstooten; he r, his company on (upon)
ten; cv over, overboord gooien 2 ; den
me, hij thong ztch aan mij op; 1 v
bons geven ; v overboard, overboord
out my, hand,
stale de (mijn) hand
gooiest=; (v, one's arms round..., de
uit ; I c him through the arm, slat:
armen Maan om...; cv to, dichtgooien hem door zijn arm ; he cv his way
(een deur); co, together, bijeengooien;
through the crowd, drong zich door
samenbrengen (v. personen); that was
de menigte keen ; vr in : cv, oneself in,
inevitable from their being tin so , binnendringen; zich inciringen; cv onemuch together, oindat ze zoo veel met self through the crowd, door de
elkaar in aattraking lc wattle!! ; cv up,
enig te heendrin gen ; c•' oneself tipopwerpen (een batterij enz.); in de
on one, zich (aan iemancl opdringen;
hoogte steken (de armen enz.); opgeven,
vi dringen ; cv at one will a knife,
Inter varen (eel' plan); er aan geven
naar iemand net eett in es steken ; sb
(eel' zaak, betrekking); neergooien (de
stool, steek ; duw, F don w.
kaarten) ;• P overgeven, brakes ; (sterker) thud Dvdil sb bons, plof, clot fe slag ;
doen niticomen (v. blanicheid enz ); cv
gebons; geboem (v. geschut); vi bolzett,
up one's arms, de armen ten hemel plotter' ; acv ding pain, een bonzende
belles ; cv up one's finger, den vin ger
(kloppende) pij n ; vt (out de ooren)
opsteken; co, up the game, het spel
slaan.
gewonnen geven ;
tip one's hands, thug Fj, vgli(zocisdielistige) moordenaari
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worger (in Judie); (sluip)moordenaar;
schurk, schoelje.
thuggee [Pipgi], thuggery [pogari]
het thugwezen.
Thule [i a- u] Thule.

tic

thunder-stone Dunda-stouts] dondersteer.

thunder-storm [Punda.st9m] otiweer.

thunder-struck [panda-struk] door den
bliksem getroffen ; als van den donder
thumb Lpv...] sb (Willi; his fingers getroffen, verbaasd.
are all
de hanclen staan heat thundery [PDndari] donderachtig; cv
verkeerd, hij 'melt twee linkerhanden;
weather, doiiderweer.
he was left to suck his cvs, hij icon thurible Difirib'12, wierookvat.
op zijn duim fluiten; • he holds me thurifer Wulff)] RK wierookdrager,
tinder his cv, hij heeft mij in zijn
wierookvatzwaaier.
macht ; hij houdt mij wider de plak ; ' tliuriferous [piurifar3s] wierook voortc,is up!, de „duimen oinhoog" nog niet ' brengend.
verslagen, courage !; vt beduim
elen; thurification[piurifikeifan]bet branded
doorbladeren ; knoeierig spelen, of trout- i van wierook ; bewierookine.
melen (een muzielistuk).
Thuringia [piurindp] Thuringen.
thumb-blue [pout-blii] waschindigo, r Thuringian [pflurind3an] aj Thuringer,
kogeltjesblauw.
Thuringsch; sb Thuringen
thumb-nail [ppm neil] nagel van een Thursday [Phzdi] Donderdag; cv Isduim; cv sketch, (tniniatutir)lcrabbel.
land, het Donderdageiland; zie Holy
thumb-nut [plats-nvt] staartschroef.
Thursday & Maunday Thursday.
thumb-screw [putts-skrii] vleugel.
Ithus [17vs] sb wierook; harpuis.
schroef ; tduhnschroef.
= thus [hvs] ad dus, aldus, zoo ; c, far, tot
thumb-stall [pmin.stel] duimpje,duime. zoover, tot dusverre; I've told you cv
thummim [punhill] zie- urinz.
[ling.
much, dat heb ik u wel gezegd.
thump DvmPJ vi stomped, stooten, thusly [aDsli] J op die 'nattier, zoo als
(neer)ploffen; vi bonzen, bonken (op
volgt.
against, at, on); sb stomp, stoot ; plof, thusness[ausnis]lmanier,wijzewaarop.
bons, bonk.
thttswise [8nswaiz] volgender wijze,
thumper [Pumpa] stomper ; F bonk van zoodanig.
eeti vent; leugen met een broekje aan, thwack [pwalc] zie whack.
dondersche leugen.
thwart [pwQt] ad & prep dwars; aj
thumping Dipinpit31 stompend; bonkig; i dwarsliggend ; sb doft iii een sloep; vt
Icolossaal groot, dik ; a cvlie, een donkrinsen ; dwarsboomen, in het vaarwadersche leugen.
ter zitten, den voet dwars zelten, tegenthunder [punda] sb donder , ; (ban)blik- ®thy [hai] uw, uwe.
[werken.
seta; what the cv (what in cv) brought thyme [taint]
tijm.
you here?, wel alle dodders hoe kom thytny
tijinachtig; Him-4 geurig.
jij icier?; elicit is of applause, een §thyroid [Pairoici] schildvormig; cv
donderenden bijval uitlokken; in a
gland, schildklier.
voice of cv, met donderende stem; go thyrse [1)1)s]
to cv!, loop naar den blilcsem!, loop tliyrsus [pOsas] I a‘ B cchusstaf.
naar de pomp!
®thyself [haiself] it, a (zelf).
thunder-and-lightning
[panda ran- tiara [tiara, taiera] tiara (dfiedubbele
laitnig] peper en zoinkleurig (goed).
kroon & dameshaartooi).
thunder-boltDnnda-boultidonderslag; tiara-night [tiara-Wait] gala.avond (in
blikseinflits, -schicht ; donderkeil; ban.
de opera).
blilcsem•
tib [tib] t, vi in: N out, zich buiten
thunder-clap [pDnda-klap] donderslag. de aangegeven grenzen begeven.
thunder-cloud [pwnda.lciaud] onweers- Tib(b) [fib F vetk van 1. Tileobald; 2.
wol lc.
Tabitlia; (Saint) rv's Eve, St. Jutmis.
thunderer [J)undara] douderaar, don- Tiber [taiba] Tiber (rivier).
dergod; the Thunderer, J de Times. Tiberias [taibirias] Tiberias.
thunder-flower [panda-flaua]
klap- Tibert [tibat, taibat] Tibert.
coos.
Tibet [tibet. tibat] "f hibet.
thundering [Pplidarig] aj donderend ; §tibia [tibia] scheenbeen.
ad
F dondersch, Donderdagsch; cv §tibial [tibial] van het scheeiibeen;
glad, weergaasch blij.
scheenbeen...;
flub....
thunderous [Pundaras] donderend.
tic [tik] tic douloureux.
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Lice [tais] zie Yorker.

tidy

ticket-punch [tilcit-pvni] tang oin kaar-

tjes te knippen, kaartjestang.
Welt [tik] vi tikken; vt doen, laten tikken ; puncteeren; stippelen ; cv off, natl. ticket-taker [tikit-teilia] zie ticket-colstippeit, aanstrepen (bij het collationlector.
neeren); c..0 out a message, tikken ; ticket-window [tilcit-windou] loket.
sb beddetijk.
sb tikje; getik; stip (bij het collation- sticking
neeren), streepjeonerkteekentje ; in two !licking Etikit0 sb het tikken enz., getilc
telegratisch bericht.
(, s, in een minuutje, in een-twee-drie ;
to the cv, op den !cop af.
tickle [Mel] vt kietelen, kitt -elen 2, prik=tick [tik] sb crediet ; F beer ; give cv, kelen, kriewelen, streelen; cv the papoffen ; on cv, S op den pof. op den
late, het verhemelte streelen; co, a
beer; go on (%), op den pof (beer) kooman's palm, lemand „smeren", wat
pen; vi crediet geven, poffen. toestoppen ; it them, they were
tick [tik] sb tijk teek, honden- of schac,d at it, het werkte op hun lachspieren, ze moesten er om 'adieu; vi kietepenluis.
paardeboon.
lets, kriebelen ; my foot c,s, inijn voet
tick-bean [tik-bin]
kietelt (kriebelt) inij ; sb kieteling, liitteticken [tilc'n] beddetijk.
ling ; gelcietel.
ticker [aka] die of wat tilct enz.; tilcicer ;
automatische druktelegraaf ; S horloge. tickler [tikla] kietelaar; netelige of
ticket [tikit] sb biljet, plaatsbewijs, toe- moeilijlc te beantwoorden vraag; P opgangskaartje, prijsetiket, (spoor)kaartje;
weklcertje: borrel; P zweep ; he's a
lommerdbriefje; loterijbriefje, lot; Am
regular cv, S een echte diensticlopper.
stembriefje; Austr artikel van het par- tickle-toby [tik'l-toubi] F lange Jan:
tijprogram, verkiezingsprograin ; ( viside stoic.
tekaartje; that's the r•o, F dat is je ticklish [tikflf] lcittelachtig; kitteloorig;
ware, dat is je dat, de ware Jakob; dat I netelig, kiesch, lastig.
is net lets voor oils (oolc: that's the tick-tack [tik-tak] tiktak(ken).
c.d._ for soup); that's not quite the Tid [tid] F verk. v. Theodore & Edward.
F niet precies je dat, niet geheel tidal [taidal] het getij betrefiende; getij ;
comme ii faut; the democratic cv, c , wave, vloedgolf.
het democratisch partijbeginsel (als ver- tidbit [tidbit] zie titbit.
kiezingsleus); cv of leave, bewijs van tiddley [tidli] S slokje, wippertje; drank.
voorwaardelijlce invrijheidstelling (van tiddy [tidi] in: a c, bit, een piezelig
gevangene); he is working for his
stuklcie.
X S }tij legt het op eeti „rood pas- tide [taid] sb tij, getij; stroom ; stroopoort" aan; vt van een etiketje of kaartje
ming ; C & ® tijd ; high cv, hoog tij,
hoog water; low (..), laag tij; work
voorzimprijsetiketjesopartikelenzetten.
ticket-clerk [tikit-klalc] lolcetist.
double c,s, dag en nacht werken ; vi
ticket-collector [tikit-kalekta] contro- met den stroom meevaren of meedrijven,
tear (aan stations), die de kaartjes inmet den vloed zeiten ; c, on, verder
neemt.
meedrijven (met den stroom); fig voortticket-day [tikit-dei] $ dag voor de sjokken; vt op den stroom meevoeren;
r escontre.
c, over a difficulty, over een moeieticketed -[tilcitid] van een etiketje met
lijkheid heenkomen; rad over the bad
prljs, naam, nommer voorzien ; van een
times, den slechten tijd dOorkomen.
kaartje voorzien.
tide-ball Raid-VA] g,etijbal.
ticket-holder [tildt-houlcid] 'wader van tide-gate[taid-geit] getijsluis.
een biljet enz.
tides-man [taidzindn] tide-waiter
ticket-night [tikit-nait] beneficeavond, [(aid-welts] kommies; ientand die zijn
waarvan de opbrengst verdeeld wordt
tijd afwacht 0111 een slag te slaan ; ienaar verhouding van het aantal door de
mand die de kat uit den boom kijkt.
spelers verkoclite biljetten.
tide-wave [taid-weiv] vloedg,olf.
ticket-office [tikit-ofis] loket, plaits- tide-way [taid-wei] tijgedeelte van Cell
kaartenbureati.
rivier.
ticket-of-leave-man [tin-ay-Hy-man] tidily [taidili] netjes, zindelijk, proper,
gevangene, die voorwaardelijk in vrij- tidings[taidiriz]tijding,nienws(tijding),
beid is gesteld.
berictit; the cis come(s) too late, de
ticket-porter [tilcit.pQta] commission.
tijding enz. iccint te Fiat.
Haire, gepatenteerde butler.
I tidy [taidi] of net, zindelijk, proper; a
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tie
sum, F

een aardig sommelje; feel
pretty "), F zich tanielijk lekker (goed)
voelen; put things (all) cv, den boel

cv

aan kart doen;sb antimacassar; schortje; I
kwijllapje.

tie [tat] vt binden, verbinden; lcnoopen,

dill

bullebak, dondcraar; a cv
for work, een echte werkezel; three
cheers and acv, en een extra-hoera.
tiger-beetle [taiga-bit'l] zandkever.
tiger-lily [taiga•lili] 5g1 tijgerlelie.
tiger-moth [taiga-mop] beervlinder.
tiger-spotted [taiga-spotid] getijgerd.
tight [fait] nauwsluitend),
kneclitje;

strikken; vastbinden, -knoopen,-maker;
verankeren (een inuur); c, one's own
hands, zicli (de hander) bincien; cv nauw, krap; gespannen; (water)dicht;
down, (vast)binden ; c, one down, vasthoudend; niets loslatend; schaarsch
iemand de handen binden; c, money (v. geld); F (canon, bezopen ; F blot;
down on, geld vastzetten op; be ",d ", ankle, een nette enlcel ; be in a cv
corner (place), in het nauw; it is a
(down) to time, aan (den) tijd of aan
een vast uur gebonden zijn; (..) off, at- cv fit, het zit erg nauw (krap); dat past
binden (een wrat); c, up, opbinden (v. nauw ; a cv lass, een knappe meld;
perform on the cv rope, op het geplanter enz.); dichtbinden; vastbinclen,
vastleggen ; onderbinden (een ader); ! spannen koord ; it was a "isqueeze,
verbincien (v. wonder enz.); bijeenbin- zie squeeze; money is fv, het geld is
schaarsch; he is as cv as a bottle, P
den (v. papieren enz.); c, up money
on . , geld vastzetten op...; zie ook tied; hij is zoo diclit als een pot; he was as
vr ; c, oneself, zich binden; vi binden; c, as a peep (piper), P hij had hens
staan als een roover; things were
zicli later binden; kamp zijn; they cvd
at 310, zij stonden gelijk met 310 pun- I dat ware; moeielijke dagen; make all
cv,
alles vastzetten aan delc; ad stralc
ten; c, with..., gelijkstaan met (bij
enz.; hold
(goed) vasthouden; zich
spelen, wedstrijden enz.); sb band'2,
goed vastliouden ; hold one "), iemand
knoop ; (las; het kamp zijn gelijkheid
kort houden ; sit cv, zie sit; sb in: a cv,
van de partijen (bii wedstrijden); verF een stuk in (den kraag).
bindingsteeken; fverbindingsballc ;
Ant strilischoen ; a child is acv, ook: tighten [fait';;] spanners, aan-, toehalen
tightener [tait'na] spanner.
een kind bindt je erg de handers.
tie-beans [tai-bin;] bint ; dwarslegger. tighter [taita] strijkband.
tied [laid] •gebonden enz.; c, house, tight-fisted [tait-fistid] knijperig, vast
houdend, penning zestien.
herberg of cafe contractueel aangewezen
tight-laced [fait-leist] stijf iugeregen,
op e'en brouwersfirma.
ingepend; streng Puriteinsch.
'tier [taia] sb binder; (voorbind)boezetightness [taitnis] dichtheid enz.
laartje; sp gelijkstaande concurrent.
-'tier [tia] sb reeks, rij, rang (v. stoelen tights [tails] spanbroelc; tricot (voor
acrobaten enz.)of zitplaatsen); vt in: md up, in rijen
tigress [taigris] tijgerin.
opeenstapelen.
tierce [tias] derde; terts; tierce (derde Tigris [taigris] Tiger.
parade bij het schermen); driekaart ; 3 tigrish [taigriS] tijgerachtig, tijger....
pijp (= + 2 I-1.1..); RK tertia : het 2de tike [talk] rekeI 2, gladalcker 5, sinerige
Yorkshireman.
der daggetijden ; drielingsballc. hood ; Yorkshire cv,
tiercet [tiasit, thsit] terser, ch -ieregelig tilbury [tilbari] tilbury (sjees).
tile [tail] sb pan, dakpan; tegel, F hooge
versje.
hoed ; Dutch "-s, blauwe tegeltjes;
tie-up [tai-vp] hapering ; !eyelid aas als
een geit, bokje enz. (voor de tijgerjacht).
have a loose cv, F Met recht sulk
vt met pannen delcIcen; net tegets betie-wig [tai-wig] korte pruik,
tuff [tit] sb teugje ; booze bui ; ruzietje;
vloeren of bekleeden; c, a lodge, de
be in a "), verstoorci, boos zijn ; take loge „deklcen"; we are all mdd in, 1. er
zich gebelgd, boos toonen ; vt sippen, zijn geen oningewijden bij ; 2. wij mogen
niets loslaten.
slurpen ; vi zich gebelgd of boos toonen;
[kibbelen. tile-maker [tail-ineika] pannenbakker.
tiff [tif] F afk. v. ttffin.
tiler [tails] pannendelcIcer; „deklcer":
tiffany [Mani] zijden floers.
deurbewaarder (in een vrijnietselaars•
tiffin [tifin] El sb tiffin, lunch; rijsttafel;
loge).
vi rijsttafelen, lunclien.
tiffish [WU], tiffy [tifi] gauw boos, tiling [tailig] het dekken (met paunen);
(pannen)dak.
[korzel(ig).
rig [rig] „krijgertje".

tiger [taiga] tijger; palfrenier, livrei- Mill [Ill] sb geldlade (v. toonbank).
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bout ; start ; spant, kromhout ; figtim[til] vt bebouwen, (ont)ploegen.
merhout, materiaal; S lick (bij races);
:Ai11 [iii] prep tot, tot aan ; cv now, tot
Am boom(en); boscii; cws, inhouten;
heden, tot nog toe, tot dttsverre;
shiver my m-s!, 13 wel verdord !, ik
then, tot diets tijd, tot clan ; note, the
last century, niet voor de vorige eeuw, :nag doodvallen !; vt van spanten voorzien, met bout beschieten; mi ,ed land,
pas in de vorige eeuw ; not c, the last
moment, eerst op het laatste oogenblilc. boscligrond; vi (een nest) bouwen, lies.
telen.
tillable [tilabl] bebouwbaar ; omploegtimber-merchant [timba-matSant] boutbaar.
kooper; S lucifersventer.
tillage [tilid3] beploeging, bewerking
van den grond • akkerbouw ; ploeglatid. timber-toe(s) [timbastou(z)] F houten
'tiller [tila] sb bebouwer, akkerman, been.
timber-yard [limbo-fad] houttuin, houtploeger.
stapelplaats.
[tila] sb
wortelscheut, jonge
tak, schoot, uitlooper ; vi wortelscheuten timbre [tintba] 3" timbre (van de stem).
uitzenden • uitloopen, nitstoelen.
timbre! [timbral]
tamboerijn,rinkelbom.
stiller [tits] sb roerpen; helmstok; handvat (v. e. spade).
time [tains] Si) tijde (oolc = uur) leer,
maal; maat ; cv and tide wait for
stuurreep.
tiller-rope [tila-roupl
no man, men moet zijn tijd weten
till-lifting [tit-liftig] het ladelichten.
waar to nemen ; the good old
till-sneak [tit-snik] ladelichter.
[tilt]
sb
limit,
delczeil,
regentent
;
vt de goede otide tijd '• ten cs's easier
'hilt
ten delczeil spanner over; net een zest
(as easy), ties maal zoo gemakkelijk ;
overdelcken
those were ,,s!, dat was eett andere
tijd !; three c,s, drielceer, driemaal ;
`-!tilt [tilt] vi (over)hellen, schuin staan;
met de tans steken of stooten, een lairs
three c,s three is (are) nine, driebreken, toernooien ; ® wiegelen, schommaal drie is negen; two or three,,s,
melen ; C erop los stormen ; cv at, steken ook een pair maal; cvs out of number,
naar-; cv at the ring, ring steken ; cv tallooze =len; cv and (cv) again, telkens en telkens weer ; herhaaldelijIc ; a
over, it will c, to any angle, bij kan
odder elken hock (schuin) gezet worden ;
first c,, (voor) den eersten keer ; the
vt schuin of scheef zetten, op zijn lutist first cv, de eerste keer ; but the c, is
zetten, krengen, Icenteren (doen) kipper ;
not yet, inaar daarvoor is de tijd nog
smeden (met den staartliamer); cv the
net gelcomen ; cv was when.., er was
bucket, tonnetje steken ; he cued his een tijd dat..; as the c, was, as c,s
chair back (on to its back legs), hij went he was a good prince, voor
wipte zijn stoel achterover; sb overdiets tijd ; cv is up!, de tijd (het uur)
helling, hock (vats schuinte); steelcspel,
is ont !, (het is) tijd !; the scientists of
toernooi ; .5Z■ staarthamer ; cvs, toernooi ;
the e,, van den dag; van diet) tijd;
(at) full c,, in voile!' ren ; give it a the c, of day, het tutr; so that's the
cv, op zijn !cant zetten ; schuin zetten (op
N of day!, S aha, is het zoo laat !; be
up to the c, of day, F weteii hoe laat
het hoofd); run acv, een Tans breken
(met with, voor for); run (go) full cv het is ; pass the c, of day, F goedeu
against, in volle vaart aanrennen op, morgen enz. zeggen, groeten; my miis
aan-, losstorinen op.
drawing near, inijii uur (van stertilt-boat [tilt-bout] tentschnit.
ven) nadert; I got there c, enough
tilt-car [tilt-Ica] kiplcar.
to..., F nog bijtijds, op tijd om..., tijdig
tilter [tilta] Icampvechter (in een toer- genoeg
cv out of mind, c, imnooi); ringsteker; hameraar, snieder memorial, sedert onheuglijke tijden;
(met den staarthamer).
.
what
‘vanneer ?, (out) hoe last ?;
tilth [tig)] bebouwing; alckerbouw ; be.
what c,, (!) terwijI ; what a long
bouwd land ; ploegland.
these fellows are!, wat blijven die
tilt-hammer [tilt-llama] staarthamer.
toch lang weg !, vat doen ze er toch
tilting-cart [tiltitklcat] kipkar.
tang over!; what cv is it, what's the
tilt-roof [tilt-riff] tentdak.
I cv?, hoe laat is het ?; what c, are
tilt-yard [tilt-jaci] toernooiveld.
I you ?, hoe laat lieb je het ?; what (.../
Tim [tier] F verk. van Timothy.
was that?, hoe last sloeg het daar?;
timbal [timbal] .h keteltrom, punk.
beat (the) c,, de maat slaan ; beg (.6,,
timber [timba] sb timmerhout, (ruw) ont uitstel (v. betaling) vragen; do cv,
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time-worn

zie ook knock; to cv, precies op tijd;
remand wegwijs
gevangenis); we had a good (fine, put one up to
high, rare) old c, F we liebben ons maken, wat op de hoogte brengen ; vt
(naar den tijd) regelen of berekenen;
kostelijk geauauseerd' ; keep cv, N de
den chair of tijd bepalen van ; den tijd
'Haat !louden; X in den pas blijven ; op
(van een hardlooper enz.) °pitmen ;
tijd bitutenkomen (v. treinen); keep
de maat
goed (juist) loopen (v. uur- ' dateeren ; X teinpeeren ;
good
slaan of aangeven bij ; the remark
werk) ; I shall not lose c, to call on
you, ik twin eens gauw aan ; make was not wel cvd, kwant net op het
good m.), een vlugge reis liebben (v. e. gescliikte oogenblik, was wet opportuun;
boot enz.); serve one's cv, zijn leertijd
vr in : c' oneself, nagaan hoeveel tijd
doormaken; take cv, zijn tijd voor lets
men voor lets noodig Iieeft ; vi in : cv
neaten ; take the c, from..., zich richto, in de mast blijven 'net; cv with,
ten naar de aanwijzing van...; G,.9 it's
gelijken tred 'louden met.
about cv, het is in zoo wat tijd ; be time-bargain [taim-bagin] $ termijnafter cv, over zijn tijd, te laat (binnen) zaalc.
zijn; achter zijn of loopen (v. e. our- time-book [taint-bulc] werkuren-register.
werk); c, after cv , keer op keer; ride
(run) against cv, den kortst mogelijken time-expired [taim-elcspatad] zijn tijd
.tijd zien te maker (bij een wedloop); I uitgediend hebbend.
rijden (loopen) wat men lean, er van CtimefuI [tainiful] zie timely.
door vegen; rijden (loopen) net een time-fuse[taim-fjuz]tijdbuis(v.granaat).
vaart van nul komma zooveel ; speak I time-honoured [taitn-onad] traditioneel.
(talk) against cv, zoo lang mogelijk
aan 't woord blijven ; work against time-keeper [taim-kipa] tijdmeter, ciaonometer; nurwerk; j, metronoom; tijdcv, werken dat de stukken eraf %/liege!' ;
ahead of one's cv , zijn tijd vooruit; opnemer (bij wedstrijden); persoon, die
two at a c,, twee tegelijk ; at my c, den tijd aangeeft of die den werktijd
of day, op mijn leeftijd ; at this c, of van de werklieden opneemt.
the year, op dezee tijd van het jaar ; at time-killer [taim-kild] lanterfan ter ; tijdkorter ; tijdkorting.
one cv, tegelijkertijd, tegelijIc; wel eens ;
at one c, lie thought of..., er was een timeless [taintlis] ontijdig, te onpas
komend, op een ongelulckig oogenblik
tijd, dat hij erover dacht om...; at he
vallend.
toen(tertijd); at this c, of day, no
(nog); at c,s, soms, nu en dan ; before time-lock [taim-lok] uursiot:
cv, voor den tijd, te vroeg ; before one's timely [taimli] aj op den juisten tijd
te vroeg; behind (one's) cy,i, over of op het geschikte moment komend;
van pas, opportuun; actueel; ad tijdig,.
zijn tijd, te laat ; behind the c,s, bij
bijtijds; op den rechten tijd.
zijn tijd ten achter ; by cd, bij het uur
genomen (v. huurrijtuig) ; per our (iiiet time-payment [taint-peitnant] termijnbetaling ; on cv, op afbetaling.
bij het stuk).. by that cv, dan (wel);
by the c, (that), tegen den tijd dat ; time-piece [tai's-pis] uurwerk, pendule,
by this cv, 110 ; for Etc, een tijdje, een klolc (ook horloge); my watch is a
bad (good) N9 loopt slecht (goed).
tijdlang, een pons; for thec,(being),
'
voor het oogenblik ; from c,to,,, van time-pleaser [taint-pliza] (naar SH) die
zich naar den tijd voegt, die de hulk
tijd tot tijd ; in c,, op tijd ; bijtijds ;
naar den wind hangt, weerhaan.
mettertijd; in the c, of.— ten tijde van...;
in c■-,(s) to come, in de toekoinst ; in timer [tahlia] tijdopnemer ; looper (bij
due (proper) cv, te reciter tijd ; te races).
bek warner tijd, te zijner tijd • in good time-server [taini-sLva]zietime.pleaser.
c,, op tijd ; tijdig; op zijn tijd , tozijner time-serving [taint-sLvit3] aj de hulk
naar den wind hangend ; sb het de hulk
tijd, te gelegener tijd ; bijtijds ; in (less
than) no c, in, in (minder dan) geen j naar den wind hangen, het met den wind
ineedraaien,
politieke weerhanerij.
she
is
far
on
in
her
c,
zij
is
al
tijd ;
erg ver (v. e. zwangere vrou wi; she is time-sheet [taint-Sit] lesrooster; zie
de tijd van haar bevalling
oolc time-book.
near her
is haast daar; on cv, Am & $ op tijd ; time-table [taint-teibl] dienstregeling;
spoorwegboelcje ; lesrooster.
niet in de maat, uit de
out of cv,
maat ; X nit de pas; te onpas komend; time-worn [taitn-w9n] aloud, versleten.

zijn tijd uitzitten, F brommen (in de

timid
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timid[timid] beschroomd, bang, bedeescl, ' tinker [titika] sb ketellapper ; S Zon•
schuchter, verlegen; cv about (of)
dagsjager.
...ing, bang, verlegen ow te...
tinkle [tiglel] vi rinkelen, )(Linke'', tintimidity [timiditi] beschroomdheid, gelen, tjingelen; vt doen of laten rinkelen enz.; toklcelen (op); rammelen op
bangheid, bedeesdheid enz
timing [taintiq] het regelen enz.; zie (een piano); sb gerinkel, getingel, getime.
tjingel.
tiinist [taimist] is goed maathouder, tinkler [titlicla] die of wat rinkelt enz.;
lemand die maatvast is.
S belletje, schel.
timocracy [taimokrasi] timocratie.
Unman [tilution] tinnegieter ; blikslager.
Timon [taiman] Timon`-, menschenhater. tinner [tina] tindelver; vertinner; blikttimoneer [taimania] roerganger, stttur- stager.
man.
.
tinning [tinif3] het vertitmen; vertinsel;
timorous[timaras] schroomvallig, bang, het inmaken in bilk, verduurzatning (v.
levensmiddelen).
beschroomd; ®vreesachtig; m, of ...ing,
bang on' te...
§tinnitus [tinaitas] gesuis in de ooren.
timothy(grass) [timal7i(gras)] 0 limo- tinny [tini] tinachtig, tin...; tinhoudend; theegras.
blikachtig.
tinfoils [taimas] Sc zie timely.
Tino [tainou] F afk. van Constantino;
timpani [timpani] weerv. van timpano koning Konstantijn v. Grielcenland.
.ts pauk.
tin ore [tin-ca] tinerts.
tin [tin] sb tin; bilk; blikje, bus; X tin-pot [tin-pot] sb tinned lean (croes);
eetketeltje; S splint, geld; aj van blik, 1 pantserschip; als aj armoedig; a (..)
blilcIcen ; vt vertinnen ; in blik inmaken,
affair, niet veel zaaks, een treurige vet*•
verduurzamen ; ,,ned meat, vieesch tootling ; a c%, game, een spel van niks.
nit (in) blik ; coned vegetables, bus- tinsel [tinsal] sb klafergoudt% als aj
groenten.
blinlcend, schijnschoon,schoonschijnend,
tin-bank [tin-ballk] spaarpot.
schijn..., valsch; vt met kiatergoud vertincal [tirlkal] finical: ruwe borax.
tin-smith [tin-smij)] blikslager. [sieren.
tin-can [tin-lean] (blilcicen)bus ;
auto. tint [tint] sb tint, kleurtje ; of (with)
tinct [tiiikt] sb vielc., verf, ]clear ; vt a blue mi, blauw getint ; vt tinted.
verve'', kleuren.
tintinnabulation [tintinabjuleiSan] getinctorial [tiql(t2rial] in: c, matter, rinicel (van belien), getjingel.
yeti-, kletirstot.
tiny [taini] (heel) Hein; miniem.
tincture '[tilktSa] sb verf, kleur, kleur- 'tip [tip] sb tip(je), top, top(je) ; puntje
set, tinctuur ; finite, tilcje, zweempje;
(v. sigaar); beslag, dopje ; pomerans (v.
vernisje; bijsmaak; vt verve'', klettree.
biljartkeu); vergulderspenseel; F sikje;
tinder [tinda] tonder; zwam.
from c..0 to mi,, van vleugelspits tot
tinder-box [tinda-bolts] tonderdoosje.
vleugelspits; I had it on the c.) of
tine [tain] tand (van een voric, eg of
my (the) tongue, het lag mij op de
rijf), tak (v. gewei)
lippen; he is a(n)... to the cos of his
§tinea [tinia] hoofdzeer.
fingers, in hart en nieren, op en top;
tin-fish [tin-tiS] 0 S torpedo
vt beslaan (met metaal); ontranden.
tin-foil [tin-foil] sb bladtin; stanniool; ' tip [tip] vt schuin zetten of houden,
vt in bladtin of stanniool palcken.
doen kippen of kantelen; wippen;
ting [tig] sb tingeling van een bet; vi
gooien; (aan)tilcken; cv all nine, alle
klinken.
negen gooien (bij 't kegelen); cv the
tinge [tind3] sb !deur, tint, verf ; !luaubeam (the scales), den doorslag gece; zweem, tilde; bijsmaakje, vt Henvent; cv one a copper, S een stuiver
ren, verven.
(fooi) geven; cv us your fin, S geef
tingl
e [tigg'1] vi tuiten, tintelen, prik• poot, geef mij de vijf ; ,../ the porter,
kelen, jenken; sb tuiting, tinteling, prilc.
F den portier een fool geven ; cv one
iceling,
the traveller, S ontuogelijice verhalen
tingling [th3glii3] tufting, tinteling, doen, zitteu opsnijen, iemand wat wijs
prikkeling.,
make'' ; cv one the wink, S ientand
tin-god [tin-god] cen godje in eigen j een wenk geven (om hem te waaroog, een (iteele) Piet. , schuwen); c, a yarn, S een verhaal
*tin-hat [tin-hat] X 1. staler helm; 2. 1 ten beste geven ; they c%, ped him
S stafofficier. S into the river, ze kieperden item in
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het water; cv off one's grog, zijii
of the job, het werkje, het karweitje
grogje [mar binnen wippen; cv over, beu worden; c, with, woe worden van.
oinkippen ; cv up, schuin zetten ; vi :Aire [tala] sb (hoofd)tooi, dos; vttooien,
kippen, kantelen ; een fooi (fooien) uitdossen.
geven ; in de bus blazer (ook : cv up); tired [taiad] vermoeid,F moe; it makes
c, off, S nitknijpen ; sb tikje; kipkar; me cv , Ant het verveelt me; cv of, ben
vuilnisbelt; S fooi(tje), drinkgeld; F
van; cv with, moe van.
wenk, inlichting; the (a) straight cv, tireless [taialis] onvermoeid.
een iulichting uit de eertte hand, uit de tiresome [taiasam] vermoeiend ; vet-beste broil ; take the cv, F iemands velend ; how cv , ook : wat lam!
weak begrijpen.
c tire-woman [taia-wuman] hapster ,
tip-car(t) [tip-ica(t)] hiplcar.
lcleedster (in een schouwburg).
tip-cat [tip-kat] titnpen, pinkerspel.
tiring-maid [tairir•meid] kamenier.
Tipperary [tipareri] Tipperary: it is tiring-room [lairitkrilm] lcleedkamer
a long way to cv, dat ligt nog ver in (bij schouwburg).
't verschiet, zoo ver zijn we nog lang tiro zie tyro.
aiet.
tirra-lirra [tiradira] SH (ge)tierelier,
tippet [tipit] boiiten kraag.
gekwinkeleer.
tipple [tip'1] vi pimpelen, drinker, tirwit [ti)wit] Id% kieviet.
zuipen ; sb (sterke) drank.
'tis [tiz] verk. van it is.
tippler [tipla] pitnpelaar, drinkebroer. tish-ho [tiSou] atschie ! (bij 't niezen).
tipsify [tipsifai] besassen, dronken tissue [tiStl] sb weefsel ; good of zilvermaken.
lakes; ook = zijdepapier ; acv of lies,
tipsily [tipsili] dronken ; als een be- een weefsel van leugens; vt weven, doorschonIcene.
weven.
tipsiness [tipsinis] het „aangeschoten" tissue-paper [tiSti-peipa] zijdepapier.
zijn.
'tit [tit] zie teat.
tipstaff [tipstaf] stoic van een gerechts- t=tit [tit] sb tikje !; c for tat, leer on, leer;
dienaar ; gereclitsdienaar.
zie ootc titbit.
tipster [tipsta] sp verstrelcker van tips. :, tit [tit] sb
graspieper, meesje;
tipsy [tipsi] aangeschoten, sikker, drop- paardje, hit='; hittepetit.
ken, beschonken.
[taitan]
Titan
sb Titan 5 ; aj Titanisch.
tipsy-cake [tipsi-keik] tipsy•calce: ge- Titania [Melilla, titania] Titania.
bak met sterken drank.
Titanic [taitanilc] Titanisch.
tip-tap [tip-tap] triptrap, klikklalc (van titbit [titbit] leklcerbeetje, lekker hapje;
Bakken op steenen vloer).
keep it as (for) a cv voor het laatst
tip-tilted Pip-tiltid] opgewipt, met op- bewares (als het beste).
staanden punt; c, nose, wipneus.
titer [taita] titreeren (in de scheikunde).
tiptoe [tiptou] sb punt van den teen on tithable [tai8ab'l] tieudpliclitig.
(N., op de teenen; on the cv of expec- tithe [tai8] sb tiende (deel); fiend; vt
tation, iii gespannen verwachting, vertienden.
stand on one's m/s, op zijn (de) teenen tithe-gatherer [tai8-ga8ara], tither
staaii ; ad op zijn (de) teenen ; vi op zijn
[tai8a] tiendlieffer.
(de) teenen loopen ; vt in: cv one's way tithing [tai3i13] verdiending; tiend; tier.
to, op zijn teenen loopen naar.
tai ; i;;;kz, tied Imisgezinnen.
tip-top [tip-top] sb hoogste top(je); -tithing-man [tai8it3-man] hoofd van
hoogste punt, toppunt, create; F marga- een tithing.
rine ; aj prima, van de bovenste plank, Titian [tiSan] Titiaan; the cv Venus,
bovenste beste,eerste lclas; ad opperbest. de Venus van Titiaan.
tip-up [tip-vp] met den punt omhoog; titillate [titileit] kittelen, streelen,
cv seat, klapzitting ; klapstoel ; sb per- prikkelen.
senning • kiprijtulaje•
titillation [titileiSan] kitteling, streetirade [tireid, taireid] tirade, lievige ling, prikkeling.
uitval.
titivate [titiveit] vt opschikken, opdirltire [taia] sb band of hoepel (out een ken, moot makes; vr cv oneself, zich
wiel); band (van guttapercha van een
opschikken, zich opdirken.
rijwiel); vt een (den) band leggen out. titivation[titiveiSanjopschik,opdirking.
'ztire [taia] vt vermoeien, moe maken; titlark [titlak]
graspieper.
cv out, afmatten; vi moe worden; cv title [tahl] sb
eeretitel; opschrift,
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aJndht.d!, prosit!; he sang c, his
guitar, hij begeleidde ziju zang met
(eigendows)recht,eigendomsbewijs; aan(op) de guitaar; he will speak cv that
spraak (op to); vt een titel verleenen
question later, over die zaak ; he was
(aan); lituleeren, titelen, betitelen ; cvd ,
seen e, fall, men zag hem vallen; but
ook: met een (adellijken)titel ; een titel
cv our story, maar ow op onsverhaal
voerend.
title-deed [tait'l-did] bewijs van eigen- tern . te 'cornett ; cv covering an umtitelblad, benaming ; gehalte (v. good);

do in.
titleless [tait'l-lis] zonder titel, naam-

loos.
title-page

brella... 6 s., voor het overtrekken van
een paraplu... 6 shillinc! (op eenrekening);

he meant to call but forgot c..), hij

was van plan aan te komen, maar heeft
het vergeten; brother cv the king,
C broeder van den koning ; ad toe, dicht
den rugtitel.
the door is cai, de deur is (al) ingezet ;
titling [titliq] sb ge, zie hedge-sparrow
de deur is toe, dicht ; the horses are
tv, de paarden zijn ingespannen
& titlark.
and
titmouse pitmans] ggs, mees.
again, (teen en terug ; N and fro,
' been
en weer.
titrate [taitreit] titreeren (in de scheik.).
titration [taitreiSan] titrage (in de schei- toad [loud] pad, ® padde ; mi in a (the)
kunde).
hole, F in bealag gebakkeu bief ; J sandtitter [tita] vi gi(e)chelen ; sb onclerdrukt wichman.
gelach, gegi(e)chel; be on the (full)cv, toad-eater [touthita] pluimstrijker,
zitten gi(e)chelen.
lcermaker, P gatlikIcer, sycophant.
titter-totter [tita-tota] F op en neer toad-eating [touc•itig] aj pluimstrijtrend, lekkermakend, de groote lui nawippen.
tittle [till] tittel, jota ; not one jot or loopend ; sb het pluimstrijken enz.
geed (titel of) jota; gees zier; to toad-flax [toud-flaks]
gewone vlasthe minutest cv, tot in de kleinste . bek.
oiiderdeelen of bijzonderheden.
toad-spit [toad-spit] koekoeksspog.
sb gebabbel, ge- toadstone [toudstoun] paddensteen.
tittle-tattle
snap; V/ babbelen, snappers.
toadstool [toudstill] paddenstoel.
tittup . [Map] vi allerlei bolcicesprongen toady [toudi] sb pluimstrijker, lelcicermaker, P gatlikker ; vi in: cv to, zie vt
waken ; c, along, voorthuppelen, verder tippelen; sb bolckesprong, kapriool;
pluinistrijken, leklcermalcen, P gatlikken.
F rijtoertje.
toadyism [toudi-iz'in] pluinistrijkerij,
lekkermalcerij enz.
tittup(p)y [titapi] ouvast op de been.
titubant[titjubant] waggelend,zwaaiend toast [toust] sb geroosterd brood; toast,
[tait'I-peid3]titelblad,(boek)-

titel.

'titling [tuitlit3] sb

het aanbrengen van

(als een dronicaard).
toast, heildronk, drank, „conditie"; the
[titjubeiSdn]
waggeling, c, of the evening, de „conditie" van
zwaaien ; onrust.
den avond; de eeredronk ; de gevierde
titular [titjula] aj titulair, titel.. ; aan den
gast ; she was the cv of the town,
,c( de algemeen erIcende (en bij feestgetitel verbonden ; c, saint, patroon (v. e.
lager gehuldigde) beaute van de stad ;
keric); sb titularis; persoon naar wien
de keric genoeind is.
call a cv, een dronlc instellen ; have
titulary [titjulari] aj titulair, titel ; sb
one on c.), F iemand te graze!' nemen,
[titularis.
Titus Dallas] Titus.
(ongenadig)te pakken hebben; vt roosTityrus [thirds] Tityrus ; herder (in de teren ; warmer' (voor het vuur); beidylle).
toasten, op de gezondheid drinkers van,
tizzy [tiz] S schelling (30 cents).
een toost instellen op ; vi toasten.
to [tu] prep te, om te; tot, aan ; naar, toaster [toasts] roostervorlc ; hij of zij
die een gezondheid instelt.
tegen, tot aan ; voor; bij, in vergelijking
van; c, the best of my power, naar toasting-fork [toustitOck]roostervork;
S slakkensteker, sabel (ook c, iron).
mijn beste vermogen ; with handkertheir eyes (wings
their toast-master [tottst-masta] tafelcerechiefs
shoulders), met... aan ..; tender cv
moniemeester bij groote diners.
weakness, feeder bij zwakheid af ; at toast-rack [toast-rak] rekje voor ge-

titubation

twelve, ow 10 miten minutes
roosterd brood.
him, leen tobacco [tabakott] tabak ; c,
nuten voor twaalf ; lend it
here's ce, you!, op uw gebladtabak.

het item;

in

leaves,
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not ride (sing &) for c, F hij Icon
tobacconist [tabakanist] tabalcsver•
absoluut niet rijdeii (zingen
trooper, sigarenhandelaar.
tobacco-pipe Eta9balcou-paip] tabalcs- toft Dolt] hofstede.
pijp; the King's (Queen's)c ,,
tog [tog] S sb (gew. c,$), plunje ; long
kleeren out te gaan passagieren;
oven in Louden voor 't verbranden van '
gesmokkelde tabalc.
he was in long c,s, S In] lag wider
tobacco-stopper [tabakou-stopa] pijpe- zijn beste tuig, was in zijn Paaschbest ;
Tobias [tabaiPs] Tobias. [stoppertje.
vt kleeden, uitdossen; caged off (out,
Tobit [toubit] Tobias.
up), netjes „aangedaan"; vr : c, oneself out (up), zich optuigen.
toboggan [tabogan] sb tobogganslede;
vi net de toboggan glijden.
toga [touga] toga, tabberd.
Toby [toubi] Tobias ; melkkan, bierpot togaed[tougad] zijn (hun)toga gehuld.
in den vorni van een ouden beer met together [tage6a] samen, te zamen ;
een steek op of van een bekende permet of tegen elkander; (te)gelijk; aan
soonlijkheid; high cv, S groote weg ;
elkaar, aaneen ; achtereen ; during our
play the game of high cv, S struik- first days(.), gedurende de eerste dageu
roover spelen, rooven, plunderer, brand- I van ons samenzijn ; c, with, (in vertoco zie toko.
Eschatten. eentging) met.
tocology [talcolad3i] verloslcunde.
toggery Etogarii S plunje,
karvielnagel; groote
tocsin Etoksinj alarmgelui; alarmiclok. toggle [tog'1]
to(-)day [tu-dei] vandaag, heden; op
marlpriem, taarts, teerts.
den huidigen dag, tegenwoordig; one toggle-iron [togl-aian] g harpoen.
c, is worth two to - morrows, den toil [toil] vi werken, zwoegen ; c, and
vogel in de hand is beter daft tier in
moil, werken en zwoegen, zich afbett•
de lucht.
len; c, at, ook: ploeteren aan ;
toddle [todl] vi waggelend gaan, dribthrough, doorworstelen ; vt later zwoebelen ; c, home, F naar huis tippelen ; gen, afbeulen; sb hard werk(en), gec, round, (wat) rondkuieren; we had zwueg ; in the c...s of..., in de netten
better be toddling, we moesten nu (strikken) van.
inaar opstappen ; vt afdribbelen, aftippe- toiler [toila] zwoeger, werkezel.
len (zijn weg); sb F kleine dribbelaar, toilet [toilit]
kaptafel, toilettafel;
Icleutertje, dreumes.
toilet waken.
make one's
toddler [todia] dribbelaar, kleuter, toilet-jug [toilit-d3vg] lampetkan.
cireumes; ook icruipjurk.
toilet-paper [toilit-peipa] closetpapier.
toddy [todi] palmwijii; grokje met toilsome [toilsam] inoeilijk, zwaar.
sulker.
Tokay [toulcei] Tokayer(wijn, -druif).
to-do pa-dill F drulcte, omslag.
token [toulen] teelcen, aandenken ; by
toe [tou] sb teen ; voorhoef ; be mis up,
the same c,, daarenboven, evenzeer;
S wider de groene zoden liggen ; go more by cv, ten bewijze daarvan.
(turn) mds up, S opkrassen, bet hoekje Tokio [tottkion] Tokio.
onigaan; on his c-.s, op zijn Apostel- toko [toukou] S tansel; give him
paarden ; be on one's c,s, S de hoogte geef hem op z'n kop.
liebben, in de loruin zijn; with one's told [could] verl. t. en v. deelw. v. tell.
cvs in one's boots, F op zijn slofjes, tole [tool] (aan)lokken.
op zijn doode genial( ; vt met de teenen Toledo Doulidouj Toledo; tiling (in T.
aanraken; een teen aanzetten (Icons); S
gemaakt) = c, blade.
een schop geven; md a line, langs een tolerable [tolarab'l] te verdragen,duld(getrokken) streep loopen; c, the line
baar, dt aaglijk ; tainelijic, redelijk.
(mark, scratch), net de teenen aan de tolerably [tolarabli] draaglipc, tamelijk,
streep gaan staan (bij wedstrijden); er
redelijk, vrij.
heel dicht bijkomen (bij het oplossen v. tolerance [tolarans] verdraagzaamheid;
raadsels enz.) ; make one cv the line,
toelating, vergunning, dulding; toleraniemand op zijn nuininer zetten, mores
ties; rentedie (toegestane afwijking in
leeren • iemand voor lets doen opdraaien,
het gewicht v. munten).
toe-catch [tou.katS] stoot (v. e. hoefijzer). tolerant [tolarant] verdraagzaam.
otofall [tlifi51] elude, ondergang; at- tolerate [tolareit] tolereeren, verdragen,
dale, schuur.
lijden , toeiaten, dulden, gedoogen.
toff [toi] S Piet, aristocraat, banjer.
i toleration [tolareijan] toelating, dultoffee, toffy [tofi] toffee ; he could i ding; verdraagzaamheid, tolerantie.
__
_
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[tut:1] sb tot, tolgeld, staan-, weg-, brown c,, X kommiesbrood, „kuch";

bruggeL;ettl; maalloon; schatting; take soft cv, versch brood; vt S met
veel
koopwaren inplaats van geld betalen;
vergen van (de gezondheid enz); veto!
we are tomtnied to death, het sysbetalen ; tot heffen of ontvangen.
teem der gedwougen winkelnering
'toll [tout] vi Widen, kleppen, tamper;
drukt ors dood.
vt luiden, slaan; sb gelui, (klok)slag.
tommy-rot [tomi-rot] F klets, snert,
tollbooth [toulbtio,
larie.
tijdelijlc tollmis; gevangenhuis.
tommy-shop [tomi-Sop]S broodwinkel;
toll-free [tout-fri] tolvrij.
winkel van het tommy-system.
toll-gatherer [tout-gaaara] tolgaarder. tommy-system [tonli•sistain]stelsel van
tolling [toting] gelui, geklep, getamp gedwongen winkelnering.
(v. een kerkklok enz.).
tom-noddy [tom•riodi] domoor, sukkel;
aft zie puffin.
toll-man [toul-man] tolgaarder; bruggeman.
to(-)morrow [tu-moron] de dag van
toll-money [told-in/nil] tolgeld.
morgen den
morgen; morgen; all
toll-union [tool-junion] tolverbond. lieelen dag; c, came, de volgende dag'
Tom [tom] l= verk. van Thomas; manse- Imam ; cv never conies, de dag van
tje (v. sommige dieren); later; S je- morgen komt nooit.
never; c%, Dick, and Harry, Jan, Piet tom-tit [tote-tit],&nieesje, lcoolmees.
en Klaas; c, and jerry, eierpunch (v. tom-tom [tont•tom]tointom, NI bedoek,
rum); long c,, lange draaibas; wait
handtrom.
for
Long, nit den treuren zitten Iton[tvii]sb ton (2000Eng. ponden ,--1016
wachten; old c,,ouweklare;c,Thumb,
kilo • 0 46 kill). voet).
Kleinduimpje; c, Tiddler's ground, -ton Dolt,
'
tots] sb goede loon; mode.
eldorado, paradijs, luilekkerianci ; ook
tonal [tounal] van den toon of 'clank,
betwist gebied.
toon...
tomahawk [tomahOlc] sb tomahawk: tonality [tonaliti] tonaliteit, toouaard,
Indiaansche strijdbijl;
enterbijI; Austr i -zetting; lclankgelialte ;
toonhoogte ;
bijI; vt met den tomahawk neervellen
Loon-, kleurschakeering.
of afinaken.
j to-name [til-neini] Sc bijnaam.
tomato [tamittou] toniaat.
tone [tour] sb toono, kiank; toon, tint,
tomb [turn] sb graf, (grat)tombe, graf- I schakeering; torus, spanning; stemming;
stede; the c..), het graf (= de dood); vt
you must not take that c, with me,
bijzetten in een graftombe, begraven.
niet zoo's toon aanslaan tegen niij; in
tombac [tombakl tombak.
c,s of ice, op ijslcouden toon ; read
tombless [tilmlis] zonder graf, niet be- j with a coy, op zangerigen tool, net een
graven
deun ; vt stennnen ; een kleurtoou geven;
tombola [tombola] tombola. i c, down, lager stenunen ; temperer,
tomboy [tomboi] robbedoes, wildzang, 1 verzachten; c, up, hooger stennen;
wildebras (van een meid) j opwerken (v. kleureu), op hoover peil
tombstone [tflinstoun] grafsteen, zerk. brengen; F opflilckeren; vi harmonieetomcat [toinkat] 'cater.
ren (met Iv/Eh); cv down, verflauwen;
tome [town] (boek)deel.
c, to apricot, zacht overgaau in, zwee•
tomelet [tounilit] boekdeeltje, bandje. men naar; c, tone well with, goed
tomentose [tounientous]
vilti.
konien bij.
wollig, douzig.
tone-poem [touts-pou.iin] toondicht.
tomfool
sb groote gek, kwast; toney [touni] van den bonton, gedisbeuzelaar; c"-'s colours, narrenpalc; vi
tingeerd.
gekke strekeu uithalen.
tongs [togz] tang; a pair of c,,een tang.
tomfoolery [touai-11dd] gekheid, 'car- tongue [tzn31 sb tongs; taal, spraak;
renstreken ; zotternij, onzin; flauwe kul.
landtong tong (v. een gesp); tongetje
Tommy [(owl] F veric. v. Thomas; X
(van balans); kiepel (van een klolc);
de Engelsche soldaat (ook: c, Atkins);
leertje (van een schoen); find one's
later;
Dodd,derde luau (bij spelelt); de spraak terugkrijgen; beginnen to
c, tit, fatje. praten; give (throw)
aanslaan
tommy [tonii] S sb stuiversbroodje, ; (v. hond)•, hold one's c,, zijn (den)
brood; koopwaren als betaaliniddel bij mond 'louden; hold your
hou je
tel stelsel van gedwongen winIcelnering;
mond! zwijg !; keep a silent
in

too great a mi from, ook te
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your head about it!, mondje dicht I;
tie said everything he could lay
(put) his cv to, hij zei alles wat hem
voor den mond kwam; he let his cv
run away with him, hij Icon zijn tong
niet in toom 'louden ; hij heeft zijn mond
voorbilgepraat; wag one's c..), zijn tong
later gaan, F zijn tongwerk roeren ;
be on the cv, op de tong rijden; speak
with mis, B in vreemde tongen spreken;
cheek, ineesmuilend, spotachtig
origeloovig; vi p staccato blaze!' (met
den tongstoot); een messing malcen aan ;
vi F zijn tong later gaan; sclielden.
tongued [told] getongd.
tongueless
zonder tong; spra•
keloos, stom,
tongue-tied [tD13-taid] niet kunnende•
of niet mogende spreken, sprakeloos,
stoic.
tongue•twister [tnt3-twists] moeielijk
nit te spreken woord of rede.
tongu(e)y [tvt3i] F welbespraakt, zijn
tong niet iii zijn zalc hebbend, niet op
zijn (haar) mondje gevallen.
tonic [tonik] aj tonisch, spannend, versterkend ; toon...; N , accent, 'dew-

toon syllabisch accent;

c,

sol-fa, is

too--too

den tandliamer); net blinddrulc versieren ; S mennen, rijden ; vi S rijden (met
een wagen), fietsen (oolc
along).
tool-box [tut-boles] gereedschapskist.
tooter
tandlianier.
tooling
bewerking; behouwing;
met den tandliamer; het net blinddruk
versieren.
tooth
Sc aj leeg; vt leegmaken.
toot [tut] vi toet(er)en, blazen (op den
hoorn ; vt toet(er)en op , blazen op • sb
getoeter; let off acv , toeten, een stoot
geven (op de sirene).
tooter [alto] tooter, toethoorn.
tooth [tili)] sb tand ; they fought

(struggled),, and claw, c, and nail,

zij vochten nit alle macht ; zij verdedig,
den zich net hand en taint; clench
(set) one's teeth, de tanden op elkaar
Icleminen , ; have an aching c, at, een
wrok lcoesteren jegens; have a sweet
veel van zoetigheid houcten, een lel:kerbek zijn; have a c, out, een tand
(Ides) later treklcen; have one's teeth
in the job, F het wed( zoo energiek
mogelijk aatipakken, niet bij de palclien neerzitten; something for the
lets te bit:ken; In the teeth of,
trots, in spijt van, tegen... in; the
wind was full in our teeth, de wind
was ons vial( tegen; in the (very)
teeth of the gale, vial: tegen den
storm in; armed to the teeth, tot de
Widen gevvapencit!, vt van tanden voorzien, Widen.
tooth-ache [till)•eik] Ides-, tandpijn.
tooth-brush [t10•brvS] tandenborstel.
tooth-drawer [ti117•cirCia] tandmeester,
Idezentrekker ; cvs, kiezentrekker (tang).

muzikale letter- of cijfernoteering (tegenover het notenbalkstelsel); sb verster.
kend geneesmiddel; tonica, grond•
toon.
to(-)night [tu-nait] dezen avond ; heden
avond, van avond, dezen nacht.
Tonkinese [tonkiniz] aj van Tonlcin,
Tonkineesch; sb Tookinees(che),
tonnage [43111(13] tonneniaat (van een
schip; tonnegeld, lastgeld, last.
tonsil [tonsil] (Iceel)amandel.
tonsil(l)ar [tonsila] van de (Iceel)aman- toothed [till)t, 0 taj)id] getand;
wheel, taiidrad.
delen.
tonsillitis [tonsilaitis] amandelontste• toothful [till)ful] in : a (N.), een Impje,
een drupje, een vingerhoed van lets.
king.
tonsor [tonsa] J baardscheerder, bar- toothless [tCiPlis] tandeloos.
tooth-paste [t110.peist] tandpasta.
bier.
tonsorial [tons2rial] J baardscltrap- toothpick [teiPpik] tandenstoker.
pers..., barbsers...
I tooth-powder [ti:O•paud.9] tandpoeier.
tonsure [tonSa] schering, latiinschering, i toothsome [till,sain], toothy Etisij)(1

sinalceiipc, fetcher.
tonstiur.
tontine [tontin] tontine (lijfrente)
tootle [tan] vi tic vt doedelen; sb geTony [touni] F vertc. v.Anthony ; gek, doedel.
tootsey-wootsey [tiltsi-weltsi] F schat,
Runinel.
too [tel] ook ; te, al te ; zie oolc too•too. schattebout, liartelap, poeleke.
took [mule] verl. tijd en P verl. deelw. , tootsies Ltiltsiz] F pootjes, voetjes.
too-too [til.tti] ajF sentimenteel doenmi,
van take.
tool [till] sb gereedschap, instrument, aanstellerig sentimenteel ; S piekiijn;
werktuig ,!; (vs, gereedschap; the c, of ad pieldijn; she dresses c, for words,
arbitrary power, het xverktuig der S pielc-piekfijn, me& dan chic 11 vitoete.
refl.
willekeur; vt bewerken; behouwen (met
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top [top] sb top, Icruin, spits, bovenstuk, tophaceous [tafeips] tufsteenachtig.
bovenste • boveneinde, hoofd (v. tafel); top-hat [top•hat] hooge hoed, cylinder.
tent, hemel (v. ledikant); 0 mars; fig top-heavy [top•hevi] topzwaar2 (ook =

zenith; toppunt vvs, kappen (v. laarzen); dronlcen).
kaplaarzen ; old md S ouwe jongen ;
tophet [toufit] de hel ; go to
loop
and bottom, bescluti
t; the r%) of the
naar de hel
morning to ye, Jr (ik wensch goe- top-hole [top•houl] S prima, uitstekend
den morgen !; at (the) cv , bovenaan;
a ", fellow, F een bovenste beste.
be at the m.) of his class, numtner topiarian Etoupi-erianj in : cv art,kunst
edit (van de klas) zijn ; at the c,of his
om boomen te snoeien in allerlei Bierspeed. zoo hard mogelijk ; be at the lijlce figurers.
cv of the tree, F op de bovenste sport topiarist [toupiarist] snoeikunstenaar ;
staan, de man zijn; at thew of his voice,
zie topiarian.
schreenwend nit alle maclit, zoo hard hij topiary [toupiari] zie topiarian.
Icon; from r, to bottom, van boven topic [topilc] onderwerp van gesprek,
tot order ; from mi to toe, van top tot
thema ; plaatselijlc geneesrniddel.
teen ; on cv, bovenaan; bovenop; come topical [topikal] plaalselij1c, uitwendig
out on c, overwinner zijn, het winners;
(v. geneesmiddel); van locaal belang,
on c, of this
'
I had to..., daarna moest actueel (v. onderwerp) ; c, allusions,
ilc nog...; come to the md, weer boven
toespelingen op de plaatselijke toestan(water) !comers ; she humours him to
den of op de kroniek van den dag ;
the c, of his bent, zij geeft hem in
nothing of cv interest, niets van locaal
alies zoo veel mogelijk zijn zin ; als aj belang ; filets actueels; c, poem, gebovenste, hoogste, eerste •, prima ;a
legenheidsgedicht ; c, songs, (actueele)
een hooge ;
grades, prima soor- coupletten ; the
subject (theme)
ten ; at c■-, speed, zoo hard mogelijIc ; vt
of..., het zoo actueele onderwerp...
bedekken ; belclimmen (tot den top); hoo- topknot [topnot] lcuif (v. een vogel);
ger opschieten, !anger zijn dan ; over.
chignon, NI kondeh ; haat'• hoofdstrik.
treffen, overheerschen, uitmunten, zich top-line [top-lain] sb bovenste regel;
verheffe
n
boven ; de toppen afsnoeien,
als aj F van de bovenste plank.
toppen ; ook dekken, bespringen • he top-liner[top-laind]F prima spelers enz.
(..,s 6 ft., hij haalt 6 voet; cv the list, top-man [top-man]
marsgast ; zie
bovenaan staan ; c..0 one's part, zichzelf
oolc top-sawyer.
overtreffen ; to cv all, they..., tot over. topmast [topmast] 0 steng.
maat van ramp...; c, off, afdelcken, met topmost [topmoust] bovenste, opperste,
een kap voorzien, de kroon opzetten ;
hoogste.
voltooien; vi zich verheffen; cv off (up), topographer Etoupog,rafai plaatsbeer een eind aan maken, besluiten ; cv j sch•ijver.
up with, eindigen, besluiten met ; to topographical [topagrafilcal] topogram, up with, ont te eindigen, tot besluit •
phisch, plaatsbeschrijvend.
ook : tot overmaat van ramp.
topography EtoupografiJplaatsbeschrij•
topaz [tottpaz] topaas.
ving.
top-beam [top-IA[11 -j hanebalk.
toponomy Etouponamii plaatsnamentop-boots [top-hilts] kaplaarzen.
register.
top-boy [top-boi]
primus (v. d. klas). topper [tops] F bovenste beste, kraan ;
top-coat [top-kout] overjas.
S daai, dealt, slag op het hoofd ; F cylintop-dog [top dog] F nummer een, bass. i derhoed ; stompje (eindje) van een sigaar;
top-dressing [top•dresig] bovenbemes. restje tabak in den pijpekop.
tope [tour.] zuipen, pimpelen.
Ping. topping [topirj] aj bovenste ; eerste, F
topee[tottpi]Eltoppie,hoed,hoedje,clop. prima, voornaamste; a c sea, een storttoper [toupa] zuiper, zuiplap, drinke• i zee; have acv time, F het fijn hebben,
broer, nathals. zich kostelijlc antuseeren ; sb het toppen
topful [topful] boordevol.
(v. boomen of van de rafts);
snoeitop-gallantmast [top-gatantathsti
takken (van het toppen afkomstig); werk
(van
van vlas).
top-gallantsail[top-galantseirM brain- topple [top'1] vi & it (doen) tuimelen
zei I.
(ook
down, over), (doen) onivallee,
top-grade [top.greid] (van) eerste lcwa•
overkantelen.
liteit.
i top-rail [top reil]
marsleuning.

top-sail
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torps [tops] F torpedist.
top-sail [top.seil] 0 marszeil.
top-sawyer [top.soja] bovenste van torrefaction [torifalcian] verzenging,
twee zagers; Piet, Brain, baas. het brander (v. koffie enz.), roosteren,
top-side [top•said] aj bovenste; beste, drogen.
torrefy [torifai] verzengen; branden (v,
eerste; sb in : c,s, 0 bovenschip.
koffie enz ), roosteren, drogen.
top-soil [top•soil] bovengrond.
top-speed [top-spid] sb grootste suet- torrent [torant] (berg)stroom, (stort).
vloed 2 ; in m.s, in (bij) stroomen.
heid ; at c,, in voile vaart; ad in;
work c,,, met voile kracht, zoo hard torrential [torenSal] in stroomen neermogelijk.
komend ; c, rains, stortregens.
topsy-turvy [topsi-tbvi] ad 't onderste torrentially [torenSali] in stroomen.
boven, op zijn lcop2 ; turn cv, het onder- Torricel lion [toritSelian] van Torricelli.
ste boven keeren of gooien; op zijn kop torrid [torid] brandend, verzengend,
zetten 2̀ ; aj op zijn kop staand, met de heet; the c, zone, de verzengende
beenen in de !Licht; ,, railway,centriluchtstreek.
fugaaispoorweg; sb chaotische verwar- torse [les] 0 wrong ii torso, romp (v.
ring, verkeerde wereld ; vt het onderste
standbeeld).
1 torsel [t9sal] ineengedraaide krul (ter
boven keeren, op zijn kop zetteo.
Popsy-turvydom [topsi-tbvidam] de 1 versiering); parelsnoer.
verkeerde wereld, chaos.
torsion [t2San] (ver)draaing, wringing,
topsy-turvyfy [topsi-ts)vifai] opzijii kop
torsie.
zetten, in de war gooien.
1 torsion-balance [t2fan•balans] torsiedorsch, loin. Ebalans
top-up [top•vp] S afzakkertje.
torsk [tcoslc] torso [t2son] torso, romp (v. stand beeld).
toque [tonic] toque.
torch [tetS] toorts, fakkel ; electric (..,, tort [et] jnr onreclit, ongelijk, beleedielectrische zaktamp.
tortious [tqSas] onrechtvaarclig. [ging.
torch-bearer [t9tS•bera] toortsdrager.
tortoise Lt2tas, t2tisl de (land)schildtorch-light [t2tS•lait] fakkellicht ; (.,
pad; t•- __..71 testudo, schilddak.
procession, faidceloptoclit.
tortoise-beetle [t2tos-bit'i] schildkever,
schildpadtorretje.
torchon [12San] in : (.., lace, torchon!cant; c, paper, - gekorreld papier.
tortoise-shell 1 t9tas-felj sb het schildtore [hp] vent. tijd en P v. deel w. v tear. pad ; aj schildpadden.
toreador [tQriadQa] toreador.
tortuosity [t2tjuositi] bochtigheid,
Itorment[igmant] sb loitering, kwelling,
kronkeling, bocht, kromming ; kronkelmarteling, plaag ; be in mi, gekweld
weg, draaierij.
worden.
tortuous [tgtjuas] boclitig,gekronicelci,
'torment [lenient] vt folteren, kwellen,
gedraaid ; zich met draaierijen ophoumartelen, plagen ; mied with, gekweld
dead, niet recht door zee (gaand).
enz. door.
torture [12tSa] sb loitering, pijniging;
tormentor [tQtnenta] kwelgeest, pijnikwelling, marteling ; put to (the) f,,
ger, plager, bent ; groote eg; c,s, 0
op de pijnbank leggen ; vi folteren, pijgroote vleeschvork..
nigen, kwellenonartelen.
tormentil [tcainantil] 0 zevenblad.
torturerpszetSara]folteraar, pijniger; bent.
torn [tgn] vett. deelw. van tear.
tory [tgri] tory, koningsgezinde; thans:
tornado [teneidou] tornado, wervel• conservatief (in de politick), behoudstorpedist [tepidist] torpedist. [storm.
man.
torpedo [tepidou] sb krampvisch, sid• toryism [tgri-iz'in] politick conservaderrog; X torpedo; knalsignaai (op time. w
spoorbaan); knalklapper; vi torpedeeren. toss [tos] vt onthoog-, opgooien; omtopedo-catcher [tepidou-kaiSa] torwerpen (het 'tool); toegooien, •wer•
pedojager.
pen, •smijten; heen en weer slingeren;
torpedo-tube [t9pidou•tjilb] torpedo- I sp tossen; c, one's head, het hoofd
lanceerbuis.
in den nett gooien ; I'll mi you for
torpid [t2picl] of stijf, verstijfd; in een
it (who has W, we zullen er opt
staat van verdooving; loom, traag; sb
opgooien ; c, about, been en weer
in : •is, d roeiwedstrijden in de Vaster.
slingeren ; zwaaien (met de armen);
torpitude [tgpitjild] zie torpor.
mo aside, opzij gooien; c, away, wegtorpor [t2pa] verstijidheid ; verdooving,
gooien ; c, in the air, opwippen; c,
traiNheid,
one in a blanket, jonassen, sollen; m.•
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off one's glass, F
(eens) omslaan; I raken (oolc v. lijnen), aangaan, betreffen ;
aandoen (ook v. scitepen), roeren, treffett;
co, off page after page, de eerie Wadtoucheerene, (v. geld enz.), F opstrijken;
zij na de andere op 't papier gooien,
hit zijn moues schudden; cv up, opgooien
the bell (ook : cv
S beetnemen ;
(een geldstuk); de !Licht in gooier; sa•
one's finger to the bell), op de bel
drulcken; c, bottom, grond voelen;
inenflansen; c, up one's nose at, den
he refuses to cv breweries hij
neus optreklcen voor ; vi heel' en weer
rollen, woelen (in bed); slingeren, herwil met brouwerijen 8: islets .te malcen
hebben ; cv one's cap (hat)..., aanslaan
en derwaarts geslingerd worden, been
(voor to), salueeren, groetetr, cv glasses,
en weer schudden, zwaaien of waaien;
opgooien (om lets); cv about, cv in
aanstooten, klinken (met with); c, the
bed, liggen woelen ; cv for it, c, up, ground, i op een zandbank stooten;
er oin opgooien ; sb het opgooien ; sp
not a hair of your heads shall be
cued, geen Naar op uw hoofd zal getoss; goof, worp (met dobbeisteenen);
lcrenkt worded; there you cued him,
slinger(ing); F wippertje: borrel; it was
just the c, of a coin, het was een daar hebt ge een gevoelige suaar bij
dubbeltje op zijn kant ; with a c, of
hem aangeraalct; I never •red him, ik
the head, net bet hoofd rulckend, het heb nooit een vinger naar hem uitgehoofd in den nek gooiend; win the cv,
stoken; there's no... (who) can
SI) den toss winne:%
hint, die bij hem haalt ; I cued hint
tosser [tosa] opgooier. werper, smijter.
for a cigarette (ten dollars), ik heb
toss-pot [tos-pot] F zuiplap, drinke- een sigarette enz. van hem weten los te
broer, pultebroer.
krijgen; it cued him on a raw (tender)
toss-up [tos-vp] in: it's a (v, eel' dubplace, zie raw ; I wouldn't c, bins
beltje op ziju kant, eeti toeval, tref.
with a barge-pole (with a pair of
, tot [tot] sb F peuter, hummeltje, dreutongs), ik zon hem met geen tang willen aanpalcken; cv one's lips to, even
!nes ; S hapje, borreltje ; likeurkelkje.
lot [tot] sb F (optel)som; E totaal; vt met de lippen aatiraken, even nippen
optellen (ook: :v up); vi oploopen; it aan; I could no tc, that paper, S ik koti
cvs up, bet loopt op, het loopt in de die examen-opgave niet maken; the new
papieren; it c,s up to..., het beloopt..
polish won't c, our candlesticks,
total [toutal] aj (ge)heel, gansch, alge- palct Met op ; you are miing pitch,
heel, totaal, gezamenlijk; in (.0 ignorgij zult uw viugers (aan hem) veil maance of the fact, ook: geheel en at ken ; cv a subject, eenonderwerpaanonbelcencl net bet felt; the ship is a
roeren; cv wood, eventjes „afkloppen";
c, loss, volslageu verloren; sb het to- cv off, op het papier gooien, uit de
taal; gezamenlijk bedrag; vt optellen;
moues schudden; c' up, opknappen, opeen totaal vormen van...; the visitors
verven; bij•, opwerken ; optoetsen, re.
cved 1200, het aantal bezoelcers be- toucheeren (een photo), restaureeren (eelz
schilderip; cv tip a horse, wat aandroeg 1200 (oolc cv up to).
totality [toutaliti] het totaal, geheel.
zetten (met de zweep); cv up one's
totalizator [toutalaizeita] zie totalizer. memory, iemands geheugen wat optotalize [totitalaiz] op-, samentellen, frisschen ; vi & va ellcaar aanraken of
sommeeren.
rake„ (oolc van lijnen); rz; op een zandbank stooten; cv and go, even aauratotalizer [toutalaiza] totalisator (bij
races).
ken of stooten tegen (sett grond of eeu
tote [tout] F afk. v. totalizer.
schip); er op het kantje atkomen, nog
totem [toutam] totem: stamteeken (bij net den dans ontspringen; zie ook
Wilde volken).
touch-and-go; cv at,
aandoen (een
tother [toad] verk. voor the other.
haven); cv on a shoal, op een oncliepte
totter [tota] waggelen 2, watticelen (van stooten ; cv (up)on a painful subject,
een staat enz.).
een pijillijk onderwerp of een teedere
tottering(ly) Etotaritj(li)] waggelenc1 2, snaar aanroeren ; sb aanraking; tikje,
wanlcelend.
zweetnpje, ietsje; lichte aanval, attaque
Tottie [toti] F Hottentot.
(v. zielcte); p aanslag; tastzin, gevoel;
totty [toti] F pork, hummeltje, ulckie,
X voeling, contact; streelc (met het
toucan Etalcanjgam toek an, pepervreter, penseel); (karakter)trek, (teekenend)
touch [tvtS] vt aanrakeno, aanroeren 2 ; treicje, f to et s(st een); zie ook : touchaanstrijken p aauslaan, spelen (op);
lot; put the last cv, the finishing

•
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-es to the work, de faalsie hand aan (te gelooven); a cv business (job,
piece of work), een lastig werkje, een
't werk leggen; a magic cv, toover.
heel karweitje ; that's a cv story, dat
slag. it was a near cv, F het was op
is moeielijlc te gelooven of aan te nemen;
het Icantje
'
af, op het nippertje; have
the right cv, de goede manier te pak. sb S jongen van de vlalcte.
ken hebben ; the royal cv, bet aanra- toughen [tDf'n] vt taai of taaier malten;
vi taai(er) worden.
ken ter genezing der klierziekte; a twopenny & cv, F een ding van (voor) een toughish [tufiS] een beetje taai.
dubbeltje; a cv of romance, lets ro- toughness [tDfnis] taaiheid enz.
mantisch ; a cv of the sun, een zonne. toupee [tfipi], toupet [tupei] Naar,
toer, toupet.
sleek ; be no cv to, S niet halen bij;
find cv, voeling krijgen; keep cv of tour [tuo] sb reis, toer, roiidreis, toclitje;
kunstreis ; the grand cv,
de
(with), voeling blijven houden met;
groote reis (door Fraiikrijk, Italie enz.
stand the cv, de proef doorstaan; steekter voltooiing v. de opvoeding); cv de
lioudend blijken (zijn); play at cv,
naloopertje spelen; be in cv with, force, kraclittoer ; vi een reisje maken;
vt afreizen, bezoeken, een rondreis (oolc
voeling hebben (houden) [net; be
kunstreis) waken door; cv through the
brought in(to) c' with, voeling krijprovinces, de provincie afreizen (van
gen met; be out of cv with, geed
acteurs enz.).
voeling hebben met; it is soft to the
cv, het voelt zacht aan, het is zacht op tourism [ttIariz'm] toerisme.
het gevoel ; put to the cv, op de proef tourist [Waist] toerist.
toermalijn (steer).
stellen, beproeven (zijn geluk).
tourmalin
touchable Etptjablj aan te raker enz.; tournament Etaanainantj steekspel, toernooi; ook : wedstrijd (in 't schaken enz.).
voelbaar, tastbaar, voor aandoening vat.
baar; F zich latende vinden voor het Tournay [tuanei] Doornik.
leenen van geld.
tourney [titan'] sb toernooi; vi toertouch-and-go [tutS-an(d).gou] aj los; nooien.
onbetrouwbaar ; !1, naloopertje, krijger- tourniquet [tilaniket] tourniquet, adertje ; it was cv, het was op het nippertje,
pers.
op het Icantje af, het scheelde maar een tournure [ffianiCia] vorm, wending,
liaartje.

toucher [tutSa] die aanraakt ens.; it
was a near cv, S het was er aan toe;
as near as a cv, bijna raak, zoo goed

draai; tournure, queue de Paris; cv

thought, eigenaardige denkwijze.

of

( touse [tanz] plukken, havenen.

tousle [tattzl] in •wanorde brengen,
verionifaaien; verfronnuelen.
tous-les-mois [ta-lei-mwa] fijne soort
arrowroot.
tousy [tauzi] verward (v. het baar),
verwaaid.
tout [taut] vt klanten lokken (voornakende.
inelijk voor hotels); spionneeren (in de
blind der racestallen) ; cv for custotouch-last [t/AS-last] naloopertje.
mers) 81, klanten zien te werven; cv
touch-me-not [tptS-ini•not]
kruidjeroer-me-niet.
on one, iemand bespionneeren; sb
touch•needle [tptf-nid'1]•proef-, toets- klantenlolcker; spion, gebruikt voor het
is raak.

touch-hole [tDtS•houl] laad-, zundgat.
touchiness LintSinis] lichtgeraalctheid
enz.• zie touchy.
touching
[tutSit3] aj roerend, aandoent
lijlc; prep aangaande, betreffende, ra.

naald.

beloeren van de renpaarden die voor

een wedloop getraind worden.
touch-pan [tntS-pan] kruitpan.
.[tDIS-peia]slr. touter [tauta] klantenlokker; spion.
touch-paper
touch-stone [tvt.c.stottn] toetssteen.
stow [ton] sb werk (van touw).
touch-up [tutS-vp] in : give it a cv, het =tow [ton] vt sleepene, boegseereu ; sb
wat retoucheeren, het wat opknappen.

het steepen of boegseeren; gesleept

touchwood [tntS-wucl] zwani; a cv,

schip; take in c%), op sleeptouw Heinen;
towage [tort-id3] het steepen of boeg-

een porte-bonheur, amulet (om daarmee
te kunnen „afkloppen").
touchy EtDtSi:1 lichtgeraalct, lcitteloorig,
gauw op zijn teeutjes getrapt; cv on
the subject, teergevoelig op dat punt.
tough [tot] aj taai, lcleverig; moeielijk

seeren ; sleeploon.

( toward [towd] ajleerzaam, gewillig;
ad in: ( the feast is cv, is op handen,
op til.

toward(s) [tottad(z)] tiaartQe, tegen;

towel
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tegenover, jegens ; onitrent ; he saved I town-planning [tattn-planifj] stedensomething cv his education, voor, aanleg, stedenbouw.
met het oog op; he has done much i townscnpe [taunskeep] stadsgezicht
cv it, hij heeft er veel voor gedaan,veel j (schilderij).
toe bijgedragen; look mo the sea, op townsfolk [tattnziottli] stadslieden,
zee uitzien ; zie ook look.
stedelingen.
towel [tatial] sb handdoek; cvs, ook: township [taunSip] stadsgebied; gealtaardoeken ; an oaken md, S een knup- nieente.
pel ; vt afdrogen (met een handdoek) ; townsman [taunzma ► ] stedeling ; fueS iemand afdrogen, afranselen; vi zich deburger.
towns-people [tatinz-pip'1] stadsmenafdrogen of afwrijven.
towel-horse [taual-hQs] handdoeken- schen, tnenschen van de (= onze) stad;
rekje.
stedelingen.

towel-rail [taual-reil] rek om een hand- town-talk [tatin-tole] stadspraatje;
that's common cv , men praat over
doek in op to hanger.
niets anders (in de stad).
tower [tona] sb sleeper.
`tower [tana] sb toren; burg, burcht, town-wall [fann-WO!] stadsmuur.
stad-,
lcasteel; hoogte ; a cv of strength, towny [tatini] aj stadsch; sb
landgenoot.
een „vaste burcht"; vi zich verheffen,
(hoog) uitsteken 2 (boven above, over); tow-path [tou-pap] jaagpad.
hoog optvliegen (v. aangeschoten vogels). tow-row [tatt•rau] kabaal, lawaai, her-

towered [tatiad] van torezis voorzien. rte.
towering [tauarig] zeer 'wog, hoog towser [tatiza] groote ruigharige bond,
nitstekend boven ; geweldig ; he was towy [tou-i] werkachtig.
in a cv passion (rage), hij was ge- Towzer [tauza] eigennaam voor een
towser.
weldig boos, liij kookte van woede.
tower-mill[taua-mil]Hollandschewind- toxic [toksik] vergiftig; vergiftigings ..;
vergift....

moles.

towery [tatfari] van torens voorzien; toxical [toksikal] zie toxic.
zie ook towering.
toxicant [toksikant] aj vergiftig; sb
vergift.
town [taus] stad; getneente; Louden;
c% and gown, di de ploerterij en de toxicologist [tolcsikolad3ist] vergiffenstudenten ; a man about C%, een boe- kenner.
melaar, flaneur; a woman about c..), toxicology [toksikolad3i] toxicologic,
een publieke vrouw, F een straatmadeleer van de vergiften.
lief; in cv in de stad, in Louden enz.; toxin(e) [toksin] toxine, giftstof.
he is not in md, he is out of (-4,, uit toxophilite [tolcsofilait] sb boogschutde stad ; come to c■-, (ter wereld) komen
ter ; aj in : cv society, boogschutters(van pasgeboren kind); go up to cei,
vereeniging.
Haar Londen gaan; go upon the cv, de toy [tot] sb speeltuig, (stuk) speelgoed;
breeviertien opgaan.
fig speelbal, •pop; she wakes ac,../
town-boy [taus-boi] externe leerling.
of..., zij maakt een spelletje van haar...;
town-bred [tann-bred] in de stad ge- vi spelen,dartelen,mallenoninttemallen.
borer en getogen, stads....
toy-dog [toi-dog] schoothondje, damestown-clerk [taus•lclak]gemeente-secre- hondje, miniatuurhondje.
tarts, stadsschrijver.
toyingly
spelenderwijs; dar•
town-crier [taus- raja] stadsoniroeper. telend
townee [taunt]
ploert : Met-student toyish [toi-iS] speelgoedachtigl 4 dada
eetter academiestad.
toyman Dolman), toymonger
town-girl [taus-gf,1] meisje van de stad invgga] koopinan in speelgoed.
(dat niet aan het buitenleven ineedoet). Toynbee [toinbi] Toynbee (bekeud
town-hall [tann-hal] stad-, raadhuis, menschenvriend t 1883).
gemeentehuis.
toy-shop [toi•Sop] speelgoedwinktzh
town-house[taun-liaus]stad-,raadhuis; :trace [treis] sb streug; draLlEriem
huts in de stad (tegenover iemands - kick over the
ujE den band
,

buiten).

townish Dannifi stadachtig, steeciWi.
town-major [taus-ineidpj X pleats.
tuajoor.

' gen.

trace [Ereis] sb epoore, voetspoor

trace: (v. fort); vt naiiporeit, opsporeii,
(op 't spoor) volgen, naltaan, (tia)speuroli

tracer
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over-, natrekken, calqueeren ; traceeren,
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traction [trakSan] tractie, bet (voort)-

trekken; trek kracht.
schetsen, teekenen, afteekenen; afbakenen (een weg), aatigeven (een gedrags- traetion-engine[trakSan-end3in]straatlijn); neerschrijven (woorden).
locomotief (voor zware lasten).
tracer [treisa] opspoorder ; naspeurder; tractive [tralctiv] trekkend ; c ■-• power,
trekkracht.
loopbrief.
tracery [treisari] traceering (Gothi- tractor [trakta] zie traction-engine.
sche) ornameuteering ; tietwerk (op de trade [treid] sb handel, koophandel ;
vlengels van insecten enz.).
ambacht, beroep, vale, bediening, bedrijf;
trachea [tralcia, treikja] Inchtbuis (v. in- them), inz. de boelchandel ; de handel(ssecten); luchtpijp (v. den mensch). lui);
S de onderzeebootdienst ; the
tracheal [treikjal] van de luchtpijp; cv c ■-,s, de passaatwinden ; by cv , van becartilage, kraakbeen van de luchtpijp. roep ; be in cv, in den handel zijn, hantracheotomy [treikiotami] het open- delsman zijn ; it is not in the cam, niet
snijden van de luchtpijp.
in den handel (v. een bock); the Board
trachitis [treikaitis] luchtpijpontste- of Trade, ± ministerie van handel (en
king,
nijverheid); two of a c, never agree,
trachoma Etralcoumaj trachoom, gra- vaklui zijn het zelden eens ; every one
nuleuze bindvliesontsteking (v. het 00g).
to hiSrv,schoemnaker blijf bij uw leest ;
trachyte [treikait, trakait] trachiet.
vi handelen, handel drijven (in in);
tracing [treisitl] het nasporen enz.; varen (op to); cv on, exploiteeren,specuovergetrokken teelcening; ottittek; trace;
leeren op.
traceering (als bouw1c. versiering).
trade-card [treid-lcad] $ adreskaart.
tracing-cloth [treisitj-klofl calqueer- traded [treidid] bedreven, ervaren
linnet].
bevaren.
tracing-pen [treisitkpen] trelcpen.
trade-hall [treid-hol] gildehuis.
track [trak] sb voetspoor, wagenspoor, trade-list [treid-list] prijscourant.
spoor e; Imam', pad, weg; spoorbaan ; trade-mark [treid-mak] handelsmerlc.
lcoers ;
kielwater ; the beaten cv, de
fabrielcsmerk.
platgetreden weg ; double N.), dubbel trade-name [treid-neitn] handelsnaam
spoor ; single rv, enkel spoor ; make (v. artikel); naam der firma.
F er van door gaan ; make r.,s, for, trade-price[treid-prais]Sgrossiersprijs,
'
koers
zetten naar; F achterna zetten;
en gros prijs.
follow in one's cv, iemands spoor trader [treida] koopman, handelaar ;
volgen, zijn voetstappen drukken ; off
slavenhandelaar; koopvaardijschip
the
het spoor bijster ; run off the trade-secret [treid-sikrit] fabriel:sgederailleeren; be on one's cv , iemand
helm.
op het spoor zijn ; on the cv, sp op de tradesfolk [treidzfottk] neringdoenden;
baan; vt nasporen, opsporen; (het spoor)
kleinhandelaars, winIceliers; hand werksvolgen ;
trei len, steepen, op sleeptouw
I ui.
hebben ; cv down, opsporen ; cv out, tradesman [treidzman] neringdoende ;
opsporen, nagaan.
kleinhandelaar, winkelter ; hand werkstrackage [tralcid3] het trelcken of sleeman.
pen; de rails.
tradeswoman [treidzwoman] nerin gtrack-clearer [tralc-kliara] baanruitner doende, winlcelierster.
(sail locomotieven).
trade-union [treid-jilnian] vakvereenitracker [tralca] naspeurder, vervolger;
ging.
speurhonci.
trade-unionism [treid-jilnioniz'tn] vaktrackless [traklis] zonder spoor ; spoor- vereentgingswezen.
loos ; ottgebaand.
trade-unionist [treid-junianist] lid van
track-road [tralc-road] treil-, jaagpad. een valcvereeniging.
track-rope [trak-roup] treillijn, jaag- trade-wind [treid-wind] passaat(wind).
Iijn, troy.
1 trading [treiclit3] aj handeldrijvend,
tract [trakt] uitgestrektheicl, streek
handels...; sb nering, handel(en),handelstractaatje, brochure, verhandeling.
bedrijf.
tractability [traktabiliti] ha ticielbaar- tradition [tradiSan] overlevering,tradiheid,
tie; legende; the cv is that..., de overtractable [traktabl] handelbaar, volt - levering zegt dat..., volgens de overgaam, meegaand, gezeggelijk,
levering moet...
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traditional [tradiSanal], traditionary train-bearer [trein.bera] sleepdrager,
[tradiSdnari] traditiottneel,overgeleverd•
slippendrager.
de traditie volgend, op de overlevering, trained [treind] getraind, gedresseerd,
steunende.
geoefend, afgericht, geschoold, goed getraditionally [tradiSanali] Tangs den drild 11 cued dress, sleepjapon.
weg der overlevering; volgens de over- trainer [treina] trainer, dresseur, aflevering.
richter, driltneester.
traduce [tradjus] (be)lasteren.
training [treiniti] het trainen enz.,drestraducer [tradjusa] lasteraar.
sour, oefening, africhting; X exercitie;
traduction [tradDleSan] overbrenging, leiding (v. ooftboomen enz.) treinreis;
voortplanting; C vertaling..
zich trainen, getraind worden,
be in
Trafalgar [trafalga] Trafalgar.
opgeleid worden (voor for).
traffic [trafik] vi handel drijven, ban. training-college [treinig-lcolidg]
delen (in in), fig schacheren (in in); vt
kweeleschool, vormschool.
verhandelen; sb (koop)handel, verkeer. training-ship [treinig-Sip] opleidingstrafficker [trafileal handelaar..
schip.
traffic-manager [trafik-manidga] chef train-londEtrein-loticiltreinlading,trehtvaa den goederendienst. train-oil [trein.oil] traan. [vol.
tragacanth [tragaleanj)] dragant, gele train-road [trein•roud] spoorweg (in
sons. tnijn).
tragedian [tradgildian]treurspeldichter; train-sick [trein.sik]
wagenziek.
treurspeispeler.
trait [treit] haal, toets, trek (van het
tragedy [tradgadi] tragedie, treurspel. learalcter.
tragic [tradgik], tragical [tradgilel] traitor [treita] verrader; play (the)
tragisch.
cv , tot verrader worden, zich een vertragi-comedy [tradgi-komadi] tragilco.
rader toonen.
medie, blijeindend treurspel.
traitorous [treitaras] verraderlijle;
tragi-comic [tradgi-lcomilc] tragilco.
trouweloos.
misch.
traitress [treitris] verraderes.
tragopan [tragopan]
hoornfazant. Trajan [treid3an] Trajanus.
trail [treil] sb sleep, nasleep, sliert; trajectory [trad3ektari] baan (van een
spoor ; staart (van een lcomeet); affuit.
projectief), leogeloaan.
staart; rank (ook als ornament) ; pad ; tram [tram] sb kolenwagen (in mijn);
at the (%), X in de hand ; off the r J , trainwagen, trem; spoorrichel; vitremhet spoor bijster ; on the cv , op tel
men, in een tram reizen ; vt per tram
spoor; vt (achterna) sleepen ; op tel
vervoeren ; c, it, tremtnen, per tram
spoor jagen; plat treden; cv arms, X
gaan.
het geweer (horizontaal) in de hand trammel [tramal] sb net,sleepnet; spandragen ; vi slepen;
kruipen ; ev on,
riem ; ellipspasser, stangpasser; prov
zich voortslepen.
schoorsteenhaak ; mds, Icluisters, leetenen,
train [train] vt op-, grootbrengen ; op.' boeien ; the ", of etiquette, het )(elms.
leiden ; oefenen, drillett, africhten, dreslijf der (beleefdheids)vormen; vt kluis.
seeren; sp trainen; leiden (v. boomen);
teren, binden, in zijn bewegingen be.
C trekker!, sleepen; F per spoor afleg.
lemmeren of hinderen,vangen,opvangen.
gen; m, away, oneetrooneu ; cv a gun tratnontane [tram °titan, tramonteiu] aj
upon .., een kanon richten op...; cv tip, aan de andere zijde van de Alpert ligzie train ; vi (zich) oefenen, zich trainen ;
gend ; vreetnd, barbaarsch ; sb be woner
F per spoor reizen (ook: c it); sb , van de overzijde der bergen; vreemde•
sleep ; nasleep; aanhang, gevolg; stoet;
ling; barbaar.
aaneenschalceling, reeks, rist ; staart (v. tramp [tramp] vi trappen, sta mpen, stap•
affuit of vogel, ster enz.); (spoor)trein;
pen, treden, marcheeren ; rondtrekken
fig lolemtdclel ; lerrigslist ; cv of gun- rondzwerven, vagebondeeren; vt trap.
powder, loopvuut ; N Of thought, ge• pen, treden in ; aftrappen, afzwerven, F
clachtengang; by cv, per spoor ; be in
aftippelen ; sb mare trecl, gestamp ;
a ev, in a fine r.,,Egoed marcheeren.
voetreis, zwerftocht, otnzwerving; vagetrainable [treinabl] getraind enz, knitbond, zwerver, landlooper;
wilde
nende worden.
boot, vrachtzoeker; on the cv, F op
train-batid[trein-bancl]•eerbaarheid(sden tippet, al tippelencle.
korps).
trample [tramp'1] vi treden, trappen,

trampoose
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trappelen (op upon); vi met voeten tre- ± aan, overschrijven op (v. bezittingen).
den" (ook c, underfoot), trapper op, ; -''transf er [transfi)] sb overdracht, oververtreden, vertrappen ; c, to death, i brenging, transport, overschrijving(van
doodtrappen • sb ge;tap, getrappel. eigendom); overplaatsing; ook : overl
trampoose [trainpitz]
P rondzwerven. geplaatst militair ; boot on treinen over
tramway [tramwei] spoorweg (voor een rivier te brengen; overstapkaartje;
paarden), trem. calque, afdrulc.
trance [trans] sb verrukking, geestver- transferability [transfarabiliti] transvoering , trance, schijndood; vt verrulc- j porteerbaarheid enz.
ken, 0 vervoeren ;
ook: extatisch. transferable [transfarabl] overgedragen enz. kunnende worden, voor overtranquil [tragkwil] rustig, stil.
tranquillity . [tragIcwiliti] rust, rut tig- dracht vatbaar.
transferee [transfari] persoon aan wie(n)
held, kalmte.
tranquillization [trai3kwili3eiSan] ge• ietsovergedragen wordt; concessionaris.
ruststelling, kalmeering, bedaring.
transfer-paper [transfb-peipa] overtranquillize [tragkwilaiz] tot rust of drukpapier
tot bedareu brengen, kalmeeren, stillen, transfer-picture [transfb-pilctSa] cal.
bedaren.
queerplaatje.
transact [tranzakt, trans.] vt verrich- transfiguration [transfigjureiSan]
ten, (af)doen, verhandelen; 1 verorbereu ;
herschepping,
gedaanteverwisseling ;
afleggen (een afstand); be r,ed, ook:
tratisfiguratie, verheerlijking.
plaats hebben ; vi zaken doen; transi- transfigure [transfig(j)a] van gedaante
geeren (met with).
doer veranderen,
herscheppen ; vertransaction [tranzakSan, trans•] verrich- heerliiken1.
ting, afdoening, affaire, (liandels)zaalc; transfix [transtiks] doorboren,doorsteonder-, verhandeling ; transactie, verge- lcen ; stand cued, als aan den grond ge-.
lijk;the Transactions of this Society,
nageld stain; m.ding cold, door merg
de Handelingen van dit Genootschap; - en been gaande, verstijvende koude.
during these (..s, terwijl dit (alles) transfixion [transfikSan] doorsteking.
gebeurde.
transform [transkatn] oni-,_vervorinen ;
van gedaante of vorm veranderen, (doen)
transactor [tranzakta, trans..] uitvoerder, onderhaudelaar.
vcranderen ; be c--ed into, ook: vertransalpine [transalpain] aj aan gene anderen in; c■ded out of all knowzijde der Alpen gelegen of wonend; s5
ledge, tot onherkenbaar wordens toe
over de Alpen wonende. veranderd.
transatlantic [transallantik] transat- transformable [transf2mabl] te veranderen (in into), vervormbaar.
lantisch.
transcend [transend] uitstekeu boven, transformation [transfcineiSan] oin-,
te boven gaan,overtreffen,overschrijden.
vervorming, (vorm)verandering,gedaanteverwisseling ; reductie (in de wislc.);
transcendence[transendans]msdency,
dainespruilc; transformatie, omzetting
voortreffelijkheid.
transcendent [transendant] transcen- (bijv. v. electriciteit in Licht).
dentaal •' hooger, alles overtreffeud, transformation-scene [transfpweiSanslit] veranderingsscene (in een pantovoortreffelijk
transcribe [transkraib] overschrijven, mime).
overschrijveu (voor an- transforinative[transfcmativ] transforafschrijven ;
meerend, oin•, ver-, hervormend.
der instrument); vi at-, naschrijven (van
een ander).
transformer [transf2ma] vervormer;
transcriber [transkraiba] over-, af- fz transformator.
.
schrijver, copist.
i transforming [transfeziniti] zie transtranscript [translcript] afschrift, copie. formative ; c, power, orn-, hervormende
[transkripSan]
transcriplcracht.
transcription
tie, overschrijving; het overschrijven ; transformism [transf9iniz'm] transformisfile: leer der vormverandering, outafschri ft.
transept [transept] dwarsschip (v. iced:). wikkelingsleer, evolutie.
ltransfer f transfirj vt overdragen, over- transfuse [transfjilz] overgieten, over.
storten, overbrengen door transfusie; coy
brengett, transporteeren (van from...,
it into the boys, het den jongens in.
naar to) ; ver-, overplaatsen ; overcti ilkOctet' ; ct,d with ook : doortrokken van.
ken, calqueeren ; ti to, ook : overdrageu
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transfusion [trfinsfjlnan] overgieting ;
transfusie.

transplantable
taler, translateur ; S oplcnapper van oude
schoenen ; schoenlapper.

transgress [transgres] vt overtreden,
zondigen tegen; va zondigen.
transgression [transgreSan] overtre-

translucency [transljusdnsi] doorschij-

Venus voorbij de zon; in c.,transito...;
do9rtrelcIcend (in een stad) ; in (the) cam,

overzenden; overdragen (op to); over-

nendheid enz.
translucent [transljusant], translticid
ding. [transljilsid] doorschijnend,lielder,klaar.
transgressor [trausgresa] overtreder; transmarine [transinarin] overzeesch.
transmigrant [transinigrant] aj verzondaar. •
huizend; sb landverhuizer.
tranship EtranSiplzie transship.
overschetransmigrate [treuismigreit, transinaitranshipment [tranSipniant]
greit] overgaan in een ander lichaain,
ping.
verhuizen.
transient [tranSant] voorbijgaand, van
korten duur, kortstondig, vergankelijk; transmigration [tratismigreiSan] overgang, verhuizing, zielsverhuizing.
overgangsalckoord.
cvchord,
transire [transairi] S verlof van door. transmission [transniiSan] overbretiging (v. krachten), overzending, over•
v oer.
levering; overdracht (v. bezittiug); doortransit [transit] sb doorgang ; doorvoer,
lating (v. licit*
transit° ; vervoer ; overgang; the c, of
Venus, de overgang van de planeet transmit [transmit] overbrengen, door-,
handigen, overleveren (aan, naar to);
doorlaten (v. licht enz ).
ook : gedurende het vervoer, order weg
(van goederen); pass in cv, transiteeren ; transinittal[transmital]zietransmission.
transmitter [transinita] overzencler, wie
it transiteeren.
transit-duty [transit.djilti] doorvoer.
doorseiner, seinof wat doorlaat ;
gever; spreekbuis (v. telefoon).
rechten.
transition [transipn,-siSan]overgang(s- transmogrify [transmogrifai] I oni-,herscheppen, veranderen.
periode); aj overgangs...
transitional [,t ransipnal] overgangs... transmutable [transinjatabl] ver wisselbaar ; verauderbaar, onizetbaar.
transitive [transitiv] transitief, overtransmutation [transinjuteiSan] vergankelijk.
wisseling,(vorm)verandering,oinzetting.
transitoriness [transitarinis] vergantransmute [transinjiit] verwisselen,
kelijklieid enz.
verancle•en,
cmzetten (in into).
[transitari]
van
voorbijgaantransitory
den aard, kortstondig, vergankelijk, transom [transain] d warsbalk ;
;
ventilatie-venster bores een deur; 0
vluchtig.
wore.
transit-trade [transit- treid] doorvoertransom-bolt [transain-boult]sluitbout.
halide].
translatable [tratisleitab'l] vertaalbaar, I transpadane [transpadein] aati de
overzijde (ten Noorden) van de Po ge•
to vertalen.
le o en.
translate Etranslei tj vt overzetteu, versalen (in into); over-, verplaatsen (een bis- transparency [transperansi] doorschijschop); overbrengen (een ziekte) ; B weg- nendheid, doorzichtigheid*2 ; transparant ;
nemen, ten hemel voeren (zonder na•
His Transparency, J Ziju Doorluchtuurliiken dood); doorseinen (een tele- tigheid(je).
gram); C vervormen, veranderen ; S weer transparent [transperant] doorschijoplcnappen (oude schoenen); the Duke
nend, doorzichtig, transparant.
[transpias] doorboren,
be c,di, laat den Hertog naar de Fran- transpierce
doordringen.
schen loopen voor tnijn part !; this I
c,d as a protest, vatte ik op als cell transpiration [transpireiSan] uit waserating enz.
protest ; kindly c•-, 4, verIclaar u nader,
zegt u s. v. p. eens duidelijk wat u be- transpire [transpaia] vt uitwasemen,
uitdampen, uitzweeten ; vi doorzweeten,
doelt ; vi vertalen.
uitwasemen ; uitlekken, ruchtbaar wortranslation [transleiSan] overzetting,
vertaling; verplaatsing (v. een bisscliop);
den ; P voorbijgaan, gebeuren.
overbrenging ; jur overdracht (v eigen- transplant [transplant] over-, verplatiten, overbrengen.
dom) ; S het opknappen (v, oude schoeI transplantable [transplantobl] over-,
nen).
#ranslator [transleitd] overzetter, ver- 1 verplautbaar.
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transplantation[transplanteiSan]over-, ► trap [trap] sb val,(val)strik,strikvraag;
verplanting, overbrenging.
kinp(kooi); vat, klep (v. e. duivenslag);
transplanter [transplanta] verplanter.
valdeur; F karretje: rijtuigje op twee
transpontine [transpontain] van de
wielen; S politleagent; S nienageklep:
mond ; c■-s, trap(ladder); fall (walk)
overzijde van de brag, van (aan) den
Surreykant der Thames; c, plays, overinto the (..), in de vat loopen ; lay (set)
dreven inelodramatische stukken, too- mds before (for) one, iemandstrilcken
neeldralcen,
spannen, lagers leggen; vt in de vat
transport [transpgt] vt transporteeren,
laten loopen of vangen, (ver)strilcken.
overbretigen, verplaatsen, verzetten; ver- vtrap [trap] vt (op)tooien, opsieren; sb
voeren, overvoeren; in vervoering brenF spullen ; pick up your c,s, pak
gen, verrukken; deporteeren; cued with
je boeltje mar to.
joy, verrukt van vrettgcle; cued with trapan [trapan] sb strik, vat ; vt verpassion, ook : nieegesleept door zijn
strikkeii, vangen; zie ook trepan.
liartstoclit; vr in:co, oneself in thought trapdoor [trap•dpa] valdeur, luik, vat
to..., zich in gedachten verplaatsen naar.
(aan een duivenslag) ; c, spider, aard'transport [transpot] sb transport, over- ! spin.
brenging, vervoer; vervoering, verruk- trapes, traipse [treips] F sb sloes,
king ; geestvervoering; gedeporteerde;
fleerie; vi rondfleren, rondsjouwen (ook:
transportschip; be in re.,s, in verrukking i c, about); vt in: c, the streets &,
zijn, verrukt zijn, opgetogen zijn.
de straten affleren, bangs de straat loopen
transportable Etr'anspctabli vervoerslenteren.
baar; strafbaar hid deportatie.
trapeze
[trdpiz] trapeze, zweefrek; traI
transportation EtranspcteiSdnj transpeziunt.
portable, vervoer, overbrenging ; depor- trapezist [trapIzist] artist op het zweeftatie, verbanning. trapezium [trapiziam] trapezium. Erek.
transporter [transp2ta] vervoerder ; trapper [trap] strikkenspanner; bevertransporteur, graadboog.
jager; pelsjager; trapper; valdeurwachtransporting [transpgtitl] transporteeter in koletintijnen II F rijtuigpaard.
rend ; in vervoering brengend, verruk- trappings [trapirlz] paardentuig; ltarkelijk ; extatisch.
nachement ; opschilc, tooi.
transposal [tratispouzal] verploatsing. Trappist [trapist] Trappist.
transpose [transpouz] verplaatsen, out-, trappy [trapi] F verraderlijlc.
verschikken, omzetten ; overbrengen (in trap-valve [trap-valvj valklep.
de algebra); p transponeeren.
I trash [tray] sb uitschot, afval ; ampa3:
transposition [transpazifan] verplaat- uitgeperst suikerriet; fig prul, lorren-,
sing, out-, verschikking, omzetting; over- I prullenboel, •kraam, vodderij, voddenbrenging (in de algebra) ; p transpositie.
goed ; vt ( snoeten; inishandelen.
trans-ship [trans-Sip] overscliepen.
trashiness [traSinis] prulligheid enz.
transubstantiate [transabstanSi-eit] in I trashy [traSi] prullig, prullerig, lorrig,
een ander wezen veranderen.
[voddig.
trass [bras] tras.
transubstantiation
EtransabstanSi- traumatic [tromatik] aj wondlieelend;
eiSanj RK transsubs•antiatie, verande.
trauniatiscli, woad...; c, fever, wondring van brood en wijn in het lichant I koorts; sb wondheelend middel.
en bloed van Christi's door de consecratie. traumatism Etrotnatiz'nfi tratunatische
transudation rtransjudeiSanj door- j (door zware verwonding ontstane) toezweeting ; doorstjpeling.
stand.
transude [transjiid] doorzweeten; door- ( travail [travil] sb moeizame arbeid;
sijpelen; sijpeleu door... hem
barensweeen ; vi zich vermoeien, aftnatTransvaal [transval] Transvaal(sch).
ten ; in barensnood verkeeren (ook : cv
transversal [transvbsal] transverse in childbirth).
transvfis] aj dwars, dwarsloopend, over- trave [treiv] travalje, nood-, hoefstal,
dwars, transversaal; sb transversaalo, travel [travd1] vi reizen ; zicbt verplaatdwarslijn.
sea ; zich voortplanten (v. Licht, geluid
transversely [transviisli] (over)dwars. enz.); .R4 op- en neer, heel'. en weerTransylvania [transilveinia] Zeven- gaan ; loopen ; be mAing, ook: op refs
Bergen. I zijn ; cv along a bar, .R4 tangs een
Transylvanian [transilveinian] aj& sb staaf loopen; c, over, door•, bereizen,
(bewoner) van Zevenbergen.
afreizen; c, over the paper, over het
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(v. de pen); (N., out of re- haan); iv the boards (the stage), op
de planked zijn ; bij het tooneel of toocord, afdwalen ; vt af-, doorreizen,
neelspeler (van beroep)zijn ; the most...
doortrekken, bereizen ; alleggen (v. afcreature that ever trod the earth, dat
standen); laten trekked ; sb liet reizen;
er ooit op twee beenen roiidliep, ...ter
reis ; reisbeschrijving ; 4R, slag(v.zniger
wereld; c., a measure, een paar passed
enz.); cvs, reizen, reis; reisverhaal; he
dansen, een dansje maken ; c ■-■ a few
is on his ,,,s, op reis.
paces, eeii paar stappen doen ; c, a
travelled [travald] bereisd, reis...
traveller [travala] reiziger; a cv's tale, dangerous path, eeii gevaarlijk pad
bewandelen; m., water, water treden
ja ,gerlatijn, leugen.
travelling [travalig] al reizend, reis..; (trappen); c,,, down, sail-, vasttrappeu
,.., allowance, reistoelage ; reisstipen- (v. aarde) ; cv in, in den grond trappen
dium ; m., companion, reisgezel, -mak- of stainpen ; cv out, uittrappen (v. vuur
eiiz.), dempen (v. opstand); cv under
ker ; sb liet reizen, reis ; '1 slag, spoed
foot, net voeteii treden; sb tred, sclirede,
(van schroef).
travel-soiled [traval-soild] vuil van de stap ; trap (met den voet); trede, tree;
(hane)tred , treedsel.
reis.
traverse [travas] aj dwars...; sb dwars- treadle [tred'1] sb trapper (van fiets of
naaimacnine); voetlelavier van het orgel,
balk ; dwarslat, •stulc; 0 dwarskoers,
koppelkoers; zijweer; transversaal; trapedaal; hanetred ; vt trappen.
verse (= dwarsgang van een paard); tread-mill [tred-mil] tredmolen.
dwarswal ; ( wederwaardigheid) • vt treason [triz'n] verraad ; an act of cv,
dwars overgaaii of zeilen; oversteleen ;
verraad, verraderij.
doortrekken, doorkruisen, doorsnijden; treasonable [triz'nabl] verraderlijk,
dwarsboomen; opkomen tegen, bestrijverraders..
den, betwisten (bijv. (..., the received treasure [tre3a] sb schar; rz: (lcrijgs)opinions); X draaien (een leanon); leas; 0 thesaurie ; cschatten; my (.4,
vi draaien; traverseeren; oversclteiilceschat(je)!; our domestic mi,1onze gedienstige; she is acv, ook : ze is een
len (van eeii paard).
traverse-flute[travas-11fit],,s dwarslluit. juweel ; vt opgaren, op-, verzamelen
traverse-table Etravas-teilAJO bestek- (ook : ,.., up); als een scliat beware!'
tafel; draaischijf (v. spoorweg).
i (ook : c., tip).
travesty [travdsti] vt travesteeren, in treasure-chest Etre3a-tSestj schatkist;
een koddig kleed steken, paskwillig j X krijgskas.
imiteeren, parodieeren; sb travestie, pa- treasure-fleet [trep-flit] zilvervloot.
rodie, bespotting.
j treasure-house [tre3d-haus] schatkatrawl [trot] sb treil, sleepnet; vi & vt iner'2.
treilen, met liet sleepnet visschen.
treasurer [trepra] scliatbewaarder,
trawler [trola] treiler (vissclier en boot). i schatmeester ; thesaurier, penningmees.
ter.
trawl-net [trol-net] treil, sleepnet.
tray [trei] houteii bale (in leoffer); i treasurership [trepraSip] schatmees(schenle)blaadje; legbakje (voor petition- 1 terschap; penningmeesterschap.
ders enz.).
treasure-trove [trep-trouv] p,evonden
scliat, fig vondst.
treacherous [tretSaras] verraderlijk.
treachery [tretSari] verraad ; on trou w, treasury [trepri] schatkanier, schatkist;
trouweloosheid. ± ministerie van tinancien ; $ salaris; the
treacle Etrik'li stroop; honig om den Treasury Board, the Lords (Commild, stroopsmeerderij, lekkermakerij.
missioners) of the Treasury, de vijf
treacly [trileli]stroopachtig; strooperig;
hooge ambtenaren, die in Engeland de
weeig zoet ; plakkerig.
financien beheeren, namelijle the First
tread [tred] vi treden, trappen, loopen
Lord of the Treasury (gewooillijk de
(op on); c, on a person's corns (toes),
eerste minister), the Chancellor of
iemand op ziju teeneii treden, op de
the Exchequer en 3 Lords Comntiselesteroogen trappen; c, on the heels sioners of Junior Lords.
of..., op de hielen volgeii, vial; 'comet' treasury-bench [trepri.belifliiiiiiistersacliter; -c., on the neck of a person,
bank (in het Lagerhuis)
iemand den voet op den nek zetten; vt treasury-warrant rtrepri-wcrant]
betreden, bewaudelen; loopen over;
schatkistbiljet.
(nit)treden (v. druiven); treden (v. den treat [tril] vt liellandeleno; onthalen,
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tracteeren (op to, with); vr: (.7 oneself tremendous [tr7mendas] vreeselijk, ge•
to..., ziett eens tracteeren op; J
ducht, verschrikkelij1c, kolossaal.
aanschaffen; vionderhandelen ; een ver- tremolo [tremalou] p tremolo; trilling.
drag sluiten; tracteeren; c".. , of, onder- tremor [trema] siddering, beving, huivering, trilling.
handelen over, handelen over; behandelen (v. een geschrift); Mi on, zie cv tremulous Etremjulasj sidderend, beof ; sb onthaal, tractatie; it is my cv , vend, huiverend, trillend.
.
inijn bent t ont to tracteeren ; ik heb ge- trench [trenS] vt (a f)siiijden; graven
tracteerd; stand cv, tracteeren.
diep ploegen, diep oilispitten; C vertreater [trita] °Whaler ; onderhandelaar; schansen ; vi in : ry (tip)on a man's
verhandelaar.
rights, inbrenk oaken op 'email&
treatise [tritiz] verhandeling (over on).
rechten ; sb greppel, sloot; X loopgraaf.
treatment [tritmant] behandelingo; ont- trenchancy [trenSansi] scherpheid,
tendheid ; (pedante) beslistheid.
; follow ac v, een kuur doormaken.
treaty [HU] (vredes)verdrag, traktaat trenchant [tren,cant] snijciencV, scherp'=;
overeenkomst,contract;E verhandeling;
bijtend, sarcastisch; beslist, den knoop
the c, was broken off, de onderhan- doorlialckend, doortastend; co , arms,
delingen werden afgebroken ; by prihouwwapenen.
vale cv , onderhands ; be in cv with, trencher [trenSa] loopgraaf maker ; (hoe.
in onderhandeling zijn net (over for).
ten) bord, broodplank, schotel; zie ook
treble [trebl] aj drievoudig; driednbtrencher-cap.
bet ; cv clef, p solsleutel ; sb het drievou- trencher-cap [trenSakap]
zie mot'.
dige;
bovenstem, sopraan ; vt vet . - j tar-board.
drievoudigen; vi zich verdrievottdigen. i trencher-friend [trenfa.frend] SH tafelvriend, klaplooper.
treble-dyed [trebl-daid] (driedubbel)
in de wol geverfd'2 .
trencher-man [trenSa-man] SH ditchtig eter, schranser.
trebly [trebli] driedubbel,-voudig,driewerf.
trencher-mate Etrenp-meiti SH zie
tree [tri] sb boom ; leest; 0 spier; trencher-friend.
(boom des kruises; be at the top of trencher-valiant [trenSa-valiant] dapper aan tafel..
the cv, de bovenFte sport van de matschappelijke ladder bereikt hebben ; be *trench-fever [trenS-fiva loopgravenup acv, in de knijp, in de keel zitten ; koorts.
court d'argent zijn; vt in een boom *trench-foot [trenf-fut] X ongemak
door het staan in de loopgraven
jagen (een vervolgd dier enz.); fig in
het nauw brengen (ieniand); vi in een trench-plough [trenS-plan] diep-ploeg.
*trench-sweeper [trenS-swipa] X loopboom vluc ► ten.
houten scheeps- . gravenmortier.
tree-nail rtri-neil]
trench-warfare [trenS-w9fea] X loop
nag es.
gravenoortog.
(trefoil [trifoil] klaver; klaverblacl
trellis [trelis] sb tralie, traliewerk, lat- *trench-warm [trenS-wQm] X dikke
loopgravenjas.
werk; vt van traliewerk of leilatten
voorzien, op latwerk leideu.
trend [trend] sb loopen, neigen ;
tremble [tremb'l] vi beven, sidderen uitstrekken(naar towards); :■, (towards
the) south, zich naar het zuiden uit(van with); trillen (v. geluiden); ry at,
beven voor (bij); cv for, beven voor, strekken; .0 loop, bocht, richtine; neivreezen voor (iemands Leven enz.); cv ging, strooming.
in the balance,aan een zijden draadje trendle [trend'1] rol, vvieltje,
hangen ; sb beving, siddering, trilling trental [trental] (reeks van) dertig zieS de beverik, de lemissen.
(v. de stem); the
bibberatie; het delirium tremens; he trepan [tripan] sb schedelboor ; vt trewas all of acv, hij beefde over zijn paneeren ; zie oolc tranan.
trepidation [trepideiSdn] trilling, sidde
heele lijf, als een juffershondje.
ring, beefachtigheid; zenuwaclitige angst.
trembler [trembla] bever ; electrisclie
gel, trembieur.
trespass [trespas] vi over een verboden
terrein gaan ; ziclt aan een overtredin
tremblingly [tremblitlli] bevend.
schuldiginaken,zondigen(tegen against)
trembling-poplar Etremblirkpop!di ratelpopulier.
F zich opdringen, iemand lastig vallen.
I (N., against, zondigen tegen, overtrerft•
trembly Etremblij bevend, beverig.
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(een regel); as we forgive them that
trois (in roman of tooneelstuk); zie ook
three-cornered.
cv against tis, zooals wij vergeven onzen schuldenaren (in het Onze Vader); tribe [trail)] stain, geslacht, klasse, faov(up)ononisbruilc maken van; (up)on
mine ; soort, yolk.
one's hospitality (patience), mis- tribulation [tribjuleiSan] bekomtnernis,
bruik maken van ietnands gastvrijheid,
tegenspoed, kwelling, teed.
geduld;,,it would cv on our space, tribunal [traibjanal, tri-] (buitenlandsche) rechtbank ; tribunal; rechterstoel.
het zou al te veel plaatsruinite vergen;
cv (up) on one's time, (te veel) be- tribune [tribjun] ir;;;;I;;A (volks)tributm;
tribune, spt eekgestoelte.
slagleggen op iemands tijd.
trespasser [trepasa] overtreder.
tributary [tribjutari] aj schatplichtig,
tress [tres] lob, haarlok, Icrul; vlecht.
cijnsbaar; sb schatplichtige; bij., zijrivier.
tressy [tresi] lolddg , krullend; als een tribute [tribjut] schatting, cijns, tol;
vlecht.
pay a just cv to .., een welverdiende
trestle [tres'1] scliraag, bolt, beweeghulde brengen aan...; the (vs of her
fret [trot] $ refactie. [boar roam.
admirers, de huldigingen, de huldeblijken barer bewonderaars.
Treves [trivz] Trier.
trews [trim] Sc broek ; (dames) harem- tribute-money [tribjut-mvni] cijns.
broek.
'trice [trais] in : in a cv, itr dett-twee-drie,
trey [trei] drie (bij kaart en dobbelspel);
in een ommezien.
tern (in de loterij).
=trice [trais] vt
trijsen, ophalen, optriable [tralabl] beproefd of onderzocht,
hijschen.
behandeld kunnende worden.
§triceps [tralseps] aj driehoofdig; sb
triad [traiad] drieheid, trits, drietal;
driehoofdige armspier.
drieklank.
trichina [trikina, trikina] trichine.
trial [trail] proef; proefstootnen; onder- trichinous [trikinas] trichineus.
zoek ; beproeving; jar openbare behan- §trichoma [traikon ma] Poolsche vlecht.
deling (v. rechtszaak); proces, verhoor; trichord [traikcd] ajdriesnarig; sb drieproefstoomen; proefvlucht ; N., for
snarig instrument; drieklanIc.
witchcraft, heksenproces; give it a trick [trik] sb lcunstje, goochelstukje;
er de proef mee nettle!'; (wij zullen)
streelc, poets, grail ; handigheid, lcunsthet eens probeeren ; give one a cv, het
greep, keep, true; tic, hebbeli .9cheid,
eens met iemand probeeren; make the
eigenaardig aanwensel; trelc, slag (bij
bet (eens) probeeren; make cvs,
bet kaarten); beurt om te roer te
proefvluchten doen ,• run her cvs,
staan; juggler's cvs, goothelkunstjes;
proefstoomen; stand (undergo) cv for
the cvs of the trade, de biceps,' of
murder, wegens moord verhoord won. geheimen van bet vale; there is no cv to
den of terechtstaan ; come up for N.),
it, daar zit gee,' geheint achter; daar is
voOrkomen (v. een rechtszaak); commit
heelemaal gees kunst aan ; don't come
your (,,,s here!, haal bier gee listen
for cv, rechtsingang verleenen tegen;
on cv, toe,' de proef op de sons genonit
just that moment did the cv,
tnen werd; op proef dienend,op proef;
lapte net hem; I know a cv worth
be on one's cv, terechtstaan ; when two of that, ik Iteb wat beters achter
it comes to the cv, als het op stuk van de hand; pass (put) a cv on one,
zaken aankomt ; put (subject) it to
iemand een poets ballet (ook : play
further cv, er verder proeven 'nee ne- a cv on one, serve him a cv) ; play
men, bet verder probeeren.
rvs, kunstjes doer; zijn streken uitlialen;
trial-ascent [traial-asent] proefvlucht. stand one's cv, rz; te roer staan (gew.
trial consigtnent [traial Icansainmant]
2 uur); vt een loer draaien, beclotten,
proefzending.
bedriegen; een koopje leveret', verrastrial kite [traial kalt] proefballonnetje.
sen ; N./ one into ...ing, iemand wets,'
trial-test [traial-test] proefrit, proef.
te verlokken tot...; c■-, out (up), optrial-trip [traial-trip] proeftocht, proeftooien, opsieren, (uit)dossen ; c ■-, one
stoomen.
out of.., iemand lets afhandig maken,
triangle [traiat3g'1] driehoelc; istriangel.
attroggelen • vi op bedotterij uit zijn,
triangular Etrai-aujalaj cirieltoekig ;
hasten ttit(ta len ; kunstjes does ( ► et
vaarbij Brie partijen betrokicen zijn
kaarten enz.).
(zooals in : cv duel, cv treaty); the cv trick-cyclist [trik-saiklist] kunstrijder
problem, het thema van bet menage a
op de fiefs,
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tricker [trika] bedotter.
trickery [trikari] bedotterij.
trickish [trikiS] bedrieglijk.
trickle [trikl] vi droppele;i, vloeien, rotten, biggelen, Q leken (v. tranen); the
news mid into the camp, lekte uit in het
'camp; c, out, wegdruppelen, uitlekken 2;
vt doen druppelen enz.; sb liet droppelen.
trickster [triksta] bedotter, bedrieger.
tricksy [triksi] snaalcsch, aardig; zie ook

trim

`2 trig [trig] sb remblok ; meet ; vt de
wielen vast zetten.

trigamous [trigainas] driemaal ge-

trouwd ; drie manners (vrouwen) hebbend ; 111, met drie soorten (mannelijke,
vrouwelijke en tweeslachtige) bloemen
op een plant. *..
trigamy [trigami] drievoudig huwelijk.
trigger [triga] trekker (aan geweer);
remblok.
trigger-guard [triga-gad] X beugel
(van geweer).
trickish.
trick-wig trik-wig] clownsprnik die §trigon [traigon] driehoek.
overeind enz. gezet Ian worden.
§trigonal [triganal] driehoekig; trigonaal.
tricky [triki] bedrieglijlc, vol streken;
lcwaadaardig (van dieren); zie ook trigonometrical [triganametrikal] trigonometrisch, van de driehoelcsmeting.
tricksy.
tricolour [traikvla] aj driekleurig; sb trigonometry [triganomatri] trigonodriekleurige (Fransche) vlag.
metric, driehoelcsineeting.
trike [traik] sb F driewieler; vi op een
tricoloured [traikvlad] driekleurig.
tric-trac [trik- tralc] triktrak(spel), tilctak.
driewieler rijden; vt per driewieler af§tricuspid [traikvspid] met drie punten
leggen.
§trilateral [trailataral] driezijdig.
of spitsen.
tricycle [traisik'l] sb driewieler ; vi op Trilby [trilbi] Trilby; C deulchoed.
trilingual [trailit)gwal] drietalig, drie
den driewieler rijden.
talen sprekeiid.
trident [traidant] drietand 5.
Tridentine [tridantain, traidentain] van triliteral [trailataral] uit drie letters bestaand (woord).
het concilie van Trente.
trill [tril] vi met trillende stein zingen,
tried [traid] beproefd (zie try).
triennial [trai-eniol] aj driejarig ; drie- spreken ; trillers malcen II biggelen ; vt
trillend zingen of uitspreken (van de r);
jaarlijksch ; sb driejarige plant; driejaarlijksche lierdenking ; dagelijksche
sb trilling (v. de stem), j' trifler; trilkiank (ass de Ned. r).
zielemis gedurende drie jaren.
drieling.
Et
triennially [trai-eniali] oin de drie j.aar. trilling trilig]
trier [traia] onderzoeker, beproever, trillion triljan] trillioen ; Am billioen.
recliter ; proef ; toetssteen.
trilobed trailoubd] 51 drielobbig.
Triermain [traiamein] in : the Bridal trilogy [trilad3i] trilogie (reeks v. drie
een geheel vormende tooneelstukken,
of c, (gedicht van Walter Scott).
gedichten enz.).
Trieste [triest] Trieste.
trim [trim] aj net, netjes, keurig, (ken§trifid [traifid] driespletig.
trifle [train] sb beuzeling, beuzelarij ; rig) in orde, goed passend of zittend
(v. kleeren); c, in dress, precies op
kleinigheid (ook = fooitje, aalmoes);
zijn kleeren ; vt in orde maken (brengen),
bagatel ; soort van charlotte ; a c, angry &, een beetje boos; stand on cis, gelijk-, bijknippen, -schaven, afsnuiten ;
opknappen; opinalcen,garneeren;afzetten
erg op kleinigheden letter, vallen over
(met with) ; opsmukken, moot maken;
elke kleinigheid; within a c, of..., z(56
tremmen (v. lcolen); 0 (op)zetten (de
(tat het inear een haartje scheelde of ..;
zeilen); fig den mantel uitvegen; cv
vi zich net beuzelingen ophouden, beuzethe fire, de kachel aanleggen; het vuur
len; spelen, spotten (met with); he is
not to be mid with, hij laat niet net wat oppoken en den haard aanvegen ;
zich spelen, er valt niet net hem to
c, one's jacket, iemand op zijn baadje
geven ; c, away (off), wegsnoeien; c..,
spotten; vt in: cv away one's energies
(time), zijn krachten verspillen, zijn tijd
in, inpassen; N., up, opknappen, moot
make'', opsmukken ; vr in : (.., oneself
verbeuzelen.
up, zich moot maken ; vi liggen (v. e.
trifler [traifla] beuzelaar.
trifling [traitlit3] beuzelachtig, onbeschip); fig laveeren, schipperen; sb gesteldheid, staat, toestand; toe-, uitrusduidend, onbeteekenend, onbelangrijk.
ting ; tool, costuum ; in (perfect) r.: ,
§trifoliate [traifottliat] driebladig.
(volmaakt) in orde ; in fighting c,,
'trig [trig] F afk. van trigonometry.
ngelscti
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Elaar voor het gevecht, gevechtsklaar,
in gevechtsuitrusting; fig strijdvaardig;
in marching (v, marsclivaardig; in
sailing cv , zeilklaar, -vaardig; in
travelling cv, in reiscostuum,reisvaardig; in staat out de vermoeienissen
eerier reis te verdragen • in no c' for
rough work, niet geicleed voor ruw
werlc ; niet sterk getioeg voor ruw werk.
t rimeter [trimata, trai-] drievoetige versregel (van zes jambes).
tritnmer [tania] optooier, opmaker;
lampenist; (lcolen)tremmer; raveelbalk;
zetlijn; fig schipperaar.
trimming [trimig] garneersel,oplegsel,
belegsel; fig gescliipper ; F schrobbeering, geducht standje; pale (slaag); a
leg of mutton and cos, en wat er zoo
bij hoort.
trinal [trainol] drievoudig, driewerf herhaald.
trine [train] aj drievoudig ; sb afstand
van 120 graders (van twee planeten)
Trinidad [trinidad] Trinidad.
Trinitarian [triniterian] aj van de drieeenheid ; drieeenheids...; sb aanhanger
van de leer der drieeenheid ; J student
van het Trinity College (te Dublin).
Trinity [triniti] drietal; drieeenheid; the
de H. Drievuldigheid ; Drievuldigheidsdag, (Iste Zondag na Pinksteren);
tel Trinity College (aan verscheiden
hoogescholen, inz. te Dublin).
Trinity-House [triniti-haws] kustveriichting- en bebakeningsdepaitement (in
Louden).
Trinity Island [triniti-ailand] Trinidad.
Trinity Sittings [tritliti•sitit3z] jur zittingstijd van Pinkster drie-12 Aug.,
vroeger Trinity Term (van 22 Mei-12
Juni).
trinket [trii3kit] kleinood, sieraad, jutveel ; cos , oolc preciosa.
trinomial [trainotimial] drienamig;
drietermig (in de algebra).
trio [trion, traiou] trios; driekaart;
klaverblaadje, drietal.
trional [traianal] trional.
trior [train] tie trier.
trip [trip] vi trippelen, huppelen, hippe!en; trippen; struikelen ,, een font maken, een misstap doer (v. een meisje);
een uitstapje 'oaken, ergens 'leen wippen;
catch one rvping, ientand op een font
betrappen; cv over difficult words,
struilcelen (\Fallen) over; cv over to
Amsterdam, naar A. overwippen; cv
up, struilcelen; vt doers struilcelen of
vallen; een beentje zetten; betrappen

lickkaaien (de ra);
(op een font) ;
ten ('t anker); cv up, een beentje zetten;
den voet lichten; betrappen (op een font);
sb struilceling ; trippelpas; S dansje;
trip, uitstapje; misstap, font; sh vlucht
(v. 30 a 40 ganzen of eenden); vangst
(v. visch); 0 slag (v. laveerend schip);
Russian cv, Russische prikkeldraadversperring.
tripartite [traipatait, tripatait] driedeelig, in drieen ; tusschen drie personen.
tripartition [traipatiSan] verdeeling iii
drieen.
tripe [traip] clarinet!, pens, penserij.
§tripetalous [traipetalas] driebladig.
trip-hammer [trip hama ] zie tilt-hant•
triphthong [trifPog] drieklank. [mer.
triplane [traiplein] driedekker (vliegtuig).
triple [trip'1] aj drievoudig ; Triple
Alliance, drievoudig verbond ; cv
crown, tiara ; cv time, js trippelmaat;
the c, tree, de galg; vt verdrievoudigen, 3 maal zoo groot maken:
triplet [triplit] drietal, trio ; drieregelig
triool.
versje ; drieling ;
triplicate [triplikat] aj drievoudig; in
triplo uitgegeven, opgeniaakt enz.; sb
triplicaat ; in c%), ill triplo.
triplication [t,riplilceiSan] verdrievou•

Triplice [triplitSei] driebond (v. sta ten).
triplicity [traiplisiti] drievoudigheid.
triply [tripli] drievoudig, driedubbel ;
driemaal ; cv haunted, door drie geesten bezocht.
tripod [traipod] dri.evoet.
Tripoli [t•ipoli] Tripoli.
tripoli [tripoli] tripel (poetsaarde).
tripos [traipos] drievoet ; (lijst der geslaag,den in) bet "Honour-Examination"
te Cambridge voor den graad van B.A.
tripper [trips] trippelaar; pleizierreiziger ; cheap cos, dagjestnetischen.
triptych [triptik] triptiek (driebladscnilderij); driebladig schrijftafeltje (der
Ottden); F (als sell triptielc opvouwbaar)
internationaal paspoort van een automobilist.
tripudiation [traipjudi•eiSati]
dans.
trip-wire [trip•waia] lags priklceldraadversperring.
galei met cirie
trireme [trairim]
roeibanken.
[traisekt]
in
drie
gelijke
deelen
trisect
verdeelen (v. hoeken enz.).

trisection
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drie gelijke deelen (v. hoeken enz.).
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troco [trotilcon] sp troco: soort cro§trismus [trizinas] mondklem.
quetspel.
C tristful [tristful] droevig, triest(ig).
trod [trod] veil. t. v. tread.
tristich [tristik] drieregelig vers.
trisylabic(al) [traisilabik(a1)] drielet- trodden [trod'n] veil. deelw. v. tread;
(ook aj = platgetreden).
tergrepig.
trisyllable [traisilabl] woord van drie troglodyte [trogladait] holbewoner.
troglodytic [trogladitik] holbewoners. .
lettergrepen.
trite [trait] versleten, afgezaagd, alle- Troilus [trouilas] Troilus.
Trojan [troud3an] aj Trojaanscii; sb
daagsch, banaal, triviaal.
Triton [traitors] Triton (zeegod); he is Trojaan; held; schelm.
a c, among the minnows, (Haar SH) troll [trout] vt later ronclgaan; met:,
voortsleuren (v. aas) ; visschen met gehij is een revs order de dwergen.
sleept aas ; achter elkaar zinger (zooals
triton [traitors] tritonshoorti ; watersabij een kanon), lollend zingen,galmen;
I:Inlander.
virollen; rondslenteren, -schooien; (eeti
tilt-trot [trit•trot] triptrappen.
kanon) zingers; lol len, galmen ; sb kation,
triturable [tritjtirabl] vergruisbaar, te
rondgezang; rolletje aan een hengetvergruizelen.
triturate [tritjttreit] vermalen, fijii stooroede ; S fleerie, straatslet.
ten, vergruizen.
trolley [troli] rolwagentje; trolley :
trituration [tritjurelian] vermaling,
contactrol.
vergruiz(el)ing.
'rollop [trolap] (straat)slet, fleerie, sloetriumph [traiainf] sb trionif, zegepraal,
tie, sloes.
overwinning, zege ; in r.), in trioinf, trollopy [trotapi] sloerieachtig, slonzig.
zegevierend ; triomfantelijk ; a smile of trombone [tromboun] p schuiftrompet.
(..), een triomfantelijk lachje ; vi zegepra- troop [trite] sb troepo, hoop, bender
X half eskadron ( ± 60 man); get
ten, zegevieren, trioinleeren.(over over);
victorie )(male!).
(obtain) one's m), X ritmeester worden;
triumphal [traininfal] trionifeerend, zevi zich verzamelen, samenscholen, te
hoop loopen (ook : ,-..., together); (-,,
gevierend, zegepralend ; (-, arch, triabout, in troepen rondzwerven; c.. ,
omfboog; c, chariot, zegewagen.
triumphant [traiumfant] trioinfeerend, away (off), troepsgewijs aftrekken; (...,
trionifantelijk, zegevierend, zegepralend.
in, in troepen of stroomen binuenkotriumpher [traiainfa] triomfator, zege- men ; c, to their standard, zich ow
het vaandel scharen; (.., up, in scharen
praler, overwinnaar.
opdagen of komen opzetten; vtX troepstriumvir [traiDnivi)] t- ;21 thieman.
triumvirate [traiDinvirat] driewan- gewijs formeeren; cv the colours, X
vaandelparade howlen.
schap (oolc = trio, lclaverblaci).
troop-carrier [trop-lcaria] X transporttriune [traijcin] drieeenia.
z..
schip.
trivalvular [traivalvjula] driekleppig.
trivet [trivia] drievoet; treeft; zie ook trooper [triipa] ruiter; cavalerist; marechaussee te 'ward (in Australie); F
right.
trivial [trivial] niets te beteekenen lieb- cavaleriepaard; F transportschip voor
troepen.
bend, niets beduidend; alledaagsch, plat;
troop-horse [trop-hQs] cavaleriepaard.
,.., name, 0 volksnaam.
triviality [trivialiti] nietsbeduidend- troop-sergeant [trup•sadpitt] X
wachtineester; e, major,vaandeldrager.
lucid; alledaagschheid.
trivialize [trivialaiz] tot lets nietsbe• troop-ship [trap-Sip] transportschip.
troop-train [trilp•trein] trein voor het
teeicenends waken.
triweekly [trai-wilcli] 3 maal per week troepenvervoer.
verschijnend; outs de 3 weken verschij- trope [trout)] trope, redefiguur.
trophied [trofid] net zegeteekener
need.
, versierd.
Trix [triks] F afk. v. Beatrice.
troat [trout] vi schreeuwen (van een trophy [trofi] trofee, zegeteeken.
hell); sb schreetiw (v. een Inert).
tropic [tropik] sb Iceerkring; the (..is,
de keerkringslanden, de tropen ; als a/
trochaic [troukei-ilc] tilt trocheeen betropisch, tropen...
staande.
troche [trouk, troutSi, trouki] inedici- tropical [tropikal]tropisch, van de keerkringen, keerkrings...; fignurlijk, over•
naa1 tabletje.
drachtelij1c.
trochee [trouki] trochee : --
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to answer,
tropic-bird [tropilc-bird] ida phaeton, over about); I didn't
het vas use de moeite niet eens waard
keerkringsvogel.
=eke, last,
sb
[tropalod3ikol]
figuur
lijIc.
,
om
crop
te
ant
woorden
;
tropological
moeilijkheid, ongemalc ; droetheid, vet. trot [trot] vi draven, op een draf je loopen, its drat rijden (ook : c. along); vt in driet, soesalt ; zorg ; ver warring, onrust ;
(den) draf brengen (een paard); late!' dra- c,s, tegenspoed ; no c..1, no cv at all!,
het heeft niets te beteelcenen, het is de
vets; afdraven (te paard), of reizen (als
tourist); c, one off his legs (to death), nweite niet, tot uw dienst !, gee!' dank!;
ientand ziclt dood laten loopen ; c, out, an omelette is no (to make), vereischt geen moeite ; what's the
afdraven (eel! paard) ;• op en neer laten
draven; F (eaten) op de proppen komen wat scheelt eraan ?, wat is er aan de
met ; doen optreden, op het slappe 'word hand ?; give (,), last (Hoene) veroorzaken, moeite kosten ; make n, onlaten torten, zijit kunsten laten toonen ;
up, S (de prijzen) eenigheid zaaien, twist stoker; raise c%),
op de kaak stellen ;
opjagen ; sb draf(je); leireep; F dribbel- moeite veroorzalcen ; moeite waken;
take the ni to.. , zicly de moeite ge•
tje, humineltje, sldge; tent, treuzelaar;
troosten Ont..; be at the
tom, zich
an old cv, F een ouwe troel, een besje ;
in
have a little (,), wat de =cite getroosten out...; be in
go for a
verlegenheid zijii, in de zorg zitten,
( ;;aan) ronddraven, een rijtoertje gaan
get
into
nd,
in
on
gesoesah
hebben
;
maker; op slap gaan ; at a (the)
in ;
draf ; op een drafje ; break into acv , ' legenheid geralcen, zich moeielijklieden
of soesalt op den hats halen, F er tegen
het op cell draf zetten ; fall into a r*,,
in draf overgaan ; on a full cv , in voile!' aan loopen, tegen de lamp loo'pen ; put
last (moeite) veroorzaken ; put
draf ; keep one on the c..), iemand 1 to
oneself to the ", of..., zich de moeite
maar heen en weer laten loopen of drageen rust laten.
Zie ook troubled
geven (getrposten)
( troth LtrouP, trop] trouw ; waarheid ; & troubling.
(in) c%i, op mijn woord, waarlijk, (i) in troubled [trulficl] gesloord, verontrust,
trouwe. beroerd ; gel: weld ; ongerust, beangst ;
trotter [trota] (hard)draver ; F reiziger, ottrustig ; a c, past, een veelbewogen
toerist; schapepoot, varkenspoot ; 1 voet. lever (dat men achter den rug heeft);
trotter-cases [trota-keisiz] S schoenen. c waters, troebel water ; onstuimige
trotting-course [trotig-k9s] renbaan. golven ; c% with, last hebbend van (een
trotting-match [troth-3-111aq] (hard)dra- ziekte); red with money matters, geldverij. zorgen hebbend.
trotty Etrotij F veel van uilloopen troublesome [trDb'Isam] moeilijk, lastig, penibel.
houdend.
troubadour [trabadita] troubadour, troubling [trublig] tel last veroorzaken
minnezanger. cue.; beroering ; bekommernis, zorgen,
trouble EtrDb'llj vt last of inoeite veroor- ( troublous [trDblas] beroerd, veelbezaken, last geven, inoeien, lastig vallen, wogen.
storen ; verontrusten, beroeren; verdrirt, trou-de-loup [It 1 (talus] X wolfskuil.
feed doen, k wellen ; don't c.. your trough
trog, bale; c% of the sea,
golfdal.
head about it, broelc je er het hoofcl
maar niet over, heb daar geen zorg ' trounce [trawls] P afrossen 2.
over ; I never ndd my head about it, troupe [trop] troep (acteurs, acrobaten).
daar heb ik u se nooit any belconinte•d, trouser [tratizo] sb broelc ;
broek ;
zorg over gemaakt ; may I ni you go into ce,s, de lange broelc aan krijge';
mag
ilc
u
lastig
valleu
out,
vervt de broelc aantreklcen, in de broelc
to...?,
zoeken out...?; may I c, you for the sicken; "wed, net de (zijn) broek aan,
in ustard ?, wil u zoo goed zijit mij de gebroekt.
mosterd even door te geven ?; 'nag ik trousering [trauzariti] broekenstof.
u even lastig vallen out de mosterd ?; trouser-leg [tratiza-leg] broekspijp.
oneself, zich moeite geven, de trousse [Irks] etui (v. dokter).
vr:
moeite nemen out...; zich het hoofd bre- trousseau [trilsott] nitzet (v. e bruid).
oneself with, ook: trout [craw]
forel(len); old
ken (over about);
F
zich bemoeien 'net ; vi moeite doen ; zich , ouwe tract.
zich het hoofd bre- trou ter [tratitd] forellenvisscher.
bekommerd
ken (over about); zich bekommeren (out, troutlet Ltratitlit] Heine ford.
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trout-tackle [traut-talel] visclituig out

trumpet

aansjokken; c, it, tippeleu ; vt aftippeforellen te vangen.
len (een weg); sb wandeling.
trouvere [travea] troubadour, nibble- Trudy [trildi] F afk, v. Gertrude.
zanger.
•
true [trtl] aj waar, edit; oprecht ; reclu
C trove [trouv] gevonden voorwerp;
(v. Wu); juist, juist gericlit, goed gevondst.
inikt ; zeker; (ge)trouw (aan to).
trover [trouva] jur civiele actie om ver- true-blue [tril-blu] aj edit, oprecht
sb opreclite ziel, eerlijke kerel.
goeding van de waarde van oneerlijIc
verkregeu of aangehouden persoonlijk true-born [tril•bQn] (ras)echt.
I true-bred Orft-bred] rasecht.
eigendoin, reveudicatieproces.
Ctrow [trou] denken, achten; what true-hearted [tru-haticl] trouwliartig.
ails him, (I) c,, wat sciieeit hem true-love [tru-lvv] zoetlief; ¢9 eenbes,
Loch?
vierbladige paris.
trowel [trawl] sb troffel; lay it on true-love-knot [tru-lvv-not] iueengewith a v, iemand geweldig stroop out streiigelde liefdestrilc (als zinnebeeld
den mond smeren; vt pleisteren.
van liefde). Ook true-lover's-knot.
trowsers [tranzaz] zie trouser.
trueness [truths] waarheid enz.
Troy [trot] Troje.
Q truepenny [trfipani] eerlijke Icerel.
troy [troi] usewiclit voor good, zilver truffle [trpi'l] sb truftel; vt truffeeren.
en juweelen (ook : c, weight).
truffle-hunter [trDi'l-livitta] truffeltruancy [trutansi] heintelijIc schoolverzoeker.
zuint, spijbelen, het stukjes draaien.
stetting e.ie gees betruism
truant [truant] sb spijbelaar; play cd , toog behoeft; waarheid als een koe ;
spijbelen, stukjes draaien; ajspijbelenc1•2;
banaliteit, platitude.
fig zich vermeiend, (af)dwalend (v. de trull [trot] stet.
gedachten); vispijbelen,stukjesdraaien. truly [trait] waarlijk, werkelijk; waar,
truant-school [trivia-skill] tuchtschool trouw, oprecht; naar waarheid,terecht ;
voor verzuimers.
zie ook : yours.
truce [trils] tijdelijlce opschorting (van trumeau [trumon] penant.
vijandelijIcheden), wapenstilstand, be- 'trump [trump] sb troef, troeficaart ; F
stand;
of God, Godsvrede; a c to i kranige kerel, bovenste beste (ook: a
thy blasphemy!, houd op 'net, staak regular c,); hearts are mds,harten is
uw godslastering !
troef ; hold cis, troeven in handen hebltruck [trek] sb onderstel (v. e. wager);
ben; geluk liebben; put one to his
truck, steekwagentje (met 2, 3 of 4 wiecis, tot het uiterste brengen, iemand
len), lorrie; blokwagen; (vee)•agen (bij
zijn laatste troef does uitspelen ; turn
trein), open wagen; Hoot (aan den vlagup
troef draaien; geluk hebbeit,
gestok); vt per truck vervoeren.
bonen.
4-'truck [truk] vi ruilhandel drijven, rut=trump [trvinp] sb ®tronipet;
len, met negotie loopen (gaan); vtruilen
Sc mondharinonica; the last cs.), the
(tegen against, for); sb ruil(ing),
c of doom, de bazuin des oordeels;
handel; ruilwaren, P negotie; tuig,
vi op de bazuin blazes; vt in: (-.) Lip,
boclit; Am groente(n); old cv , ouwe fabrieken, verzinnen; they coed up a
rommel; I'll have no cv with you, story, zij verzonnen eeii verontsciiulik wit niets met je te does liebben. diging, een verhaal.
truckle [trolel] vi zich kruiperig wider- trump-card [trump-lead] troefkaarr,
werpen, zich in het stof vernederen,
troef.
Icruipen (your to); sb zie truckle-bed.
trumpery [trvinpari] sb voddeit, vod•
derij, pruIlen ; geklets, gewau wet ; als aj
C truckle-bed [triplet-bed] rolbed.
truck-shop [trek-Sop] winket van het voddig, prullig, nietsbeduidend, prul..
truck-system.
trumpet [trpmpit] sb trompet, scheepstruck-system [trpk•sistain] stelsel van roeper ; trompetgeschal, getrompet;
gedwongen winkelnering.
blow the cv for one s de loftrompet
truculence [trvicjulans] woestheid,wild- steken over iemand; he blew his own
held, grintinigheict; woeste aanblik.
c%), bij bazuinde zijn eigen lof uit; vt
truculent [trDkjulant] woest, wild, j met trompetgeschal aankoiidigen of begrinuniv, wreed. kend maker, trompetten, uitbazttinen;
trudge [trvd3] vi zich net inoeite voort• I c, forth (out) one's praise, iemands
slepen; c, after one, achter ieinancl , lof trompetten (uitbazuinen), de loftrom-
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pet over hem steken ; vi op de trompet maatschappijen om het monopolie te
blazen, trompetten (oolc v. olifanten). • verhrijgen ; hold in cei, in bewaring
trumpet-call [trninpit-1:61] trompetsig- hebben ; put (place, repose) (one's)
naal, trompetstoot. c, in, vertrouwen stetter! ; the... in
trumpeter [tripmpita] trompetter ; Zak my red, de mij toevertrouwde...; buy on
1. trompetvogel ; 2. trompetduif ; fig cam, op krediet koopen; take everything
voorbode ; be one's own cei, de lofon c,, alles op goed vertrouwen aanmoney,toevertrouwd
trompet over zich zelf steken, zijn eigen nemen ; aj in :
lof uitbazuinen.
geld ; vt vertrouwen; zijn betrouwen
trumpet-fish [trumpet-fijositipvisch. stetter' op; toevertrouwen (aan to); bor.
1. gen, Icrediet geven ; ca, one for the
trumpet-flower • [trnmpit-flaud]
bignonia, trompetbloem; 2.1camperfoelie.
amount, krediet geven voor het bedrag;
trumpet-fly [trmapit-flai] brems, horzel. c, me for that, daar kunt ge zeker van
truncal [tramical] romp ..; (boom)stam... zijn, laat dat maar aan mij over ; you
truncate [tu/Ikea] vt (aOkaotten,aflcap- could not c, a knife near him, je
Icon gees mes in zijn nabijheid later
pen; verminken ; aj afgelcnot.
truncation [trzmiceiSan](af)knotting, af- Jigger; he would scarcely re, it out
of his own hands, hij woo het niet
kapping.
truncheon [trynSan] sb knuppel, knots; uit zijn handen geven ; c, to, toevercommandostaf, staf van een veldoverste; j trouwen (aan); c , one with a thing,
iemand fets toevertrouwen ; do not c,
gummistolc (v. politieagent); vtranselen,
j him with your typewriter, laat hem
met een knuppel afrossen,
trundle [tr/pull] sb rolletje, wieltje; niet aan uw schrijfinachine (komen), laat
wagentje op wielen, rolwagen; rolbed; i hem er Met op werken ; yr
oneself, zich vertrouwen, op zich zelf ver45Z4 lantaarnrad ;
vt rotten, doen rotten ;
re, a hoop, hoepelen ; vi rotten; let trouwen ; he did not c, himself to...,
ook : hij waagde het niet...; vi vertrouthem ce, F laat hen ophoepelen.
wen; $ op krediet geven ; c, in, vertrundle-bed [trondl-bed] rolbed.
i trouwen op ; c, to luck (memory),
trundle-tail [trprid'l-teil] rondstaart.
trunk [trvgic] stain (v. een boom); romp zich op zijn geluk (geheugen) vertaten,
(v. 't lichaain); schacht (v. een zuil); op zijn getuk (geheugen) vertrouwen.
postament ; 4,Z4 trunk, koker (v. trunk- j trustable [trDstabl] te vertrouwen.
machine); coffer ; snuit (v. olifant), slurf ; trustee [tuna] beheerder, boedelberedhoofd-, stamlijn (v. spoor, telegraaf of der, commissaris, curator (v. een legaat
telefoon) ; j• bl:taspijp ; cods, zwembroek ; I enz.).
truster[trosta] vertrouwer,kredietgever.
pofbroek.
trunk-call [trpillc-1(61] (telephonische) trustful [trustful] goed van vertrouwen,
vol vertrouwen, vertrouwend.
oproep of gesprek op de hoofdlijn.
trunk-drawers [trip31:-drOaz] tot de knie trustiness [trvstinis] getrouwheid ; betrouwbaarheid.
reikende broek.
koffervisch. trustless [trystlis] trouweloos.
trunk-fish [tu/ilk-HS]
trusthworthy[trvstwL3i]tevertrouwen,
trunk-hose [trill;-hotiz] pofbroelc.
betrouwbaar.
trunk-light [trmilc-lait] boventicht.
[trDsti] aj getrouw, (toe)vertrusty
trunk-line [tript31;-lain] Imold., stantlijn.
trouwd ; betrouwbaar, beproefd ; sb wetrunk-road [trDilk rood] hoofdweg.
trunnion [trutijart] tap (v. een !canon). gees goed gedrag bevoorrechte gevan.
truss [trys] sb bundel, bos ; voer (van gene.
56 pond hoof of 39 pond stroo); bint , truth [trill)] waarheici; waarheidsliefde;
to nature, natuurgetrouwheid ; if
0, rat(; breuk band ; draagsteen, console ;
hang werk, dakstoel ; vt opbinden, bijeenthe re, must Le told, to tell the re),
mu de s,vaarheid te zeggen ; there is re,
pakken ; pennen (eel' vogel voor het
in what he says, daar is wet lets van
braden); 45 armeeren, verankeren; c,
aan ; I know for a cei that..., ik weet
up, ook : opknoopen.
zeker dat.. ; in re), E of a red, in waartruss-bolt [trDs-boult] ankerbout.
truss-bridge [trDs.brid3] hangwerlc- held, inderdaad; out of reioliet haaksch;
it is within the c‘..) to say..., het is
brag.
trust [tryst] sb (goed) vertrouwen, be- niet te v eel gezegd...
trouwen ; $ krediet ; aanvertrouwd pand; truthful [trill/NI] waarheidlievencl.
It
: vereeniging van verschillende j truthfully [trOldali] naar waarlicid,
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try [trail vt probeeren, fraclifen, pogen, tub [ivb] sb fobbe, frog, ton, vat ;• badbeproeven, het probeeren met, de proef kuip ; F (norgen)bad ; zit-, sponsbad ; F
nemen met, op de proef stellen; proef- schuit, boot (= schip); tonneau (rijtuig);
stoke'), proefstoomen ; veel verge') van, S kansel ; cvs , F boterkoopman; vt in de
aanpakken ; onderzoeken, verhooren, iii tobbe wasschen, bade') ; in tonnen oververhoor nemen; zuiveren (v. nietalen), planters ; vi een (zijo) zit- of spousbad
koken (van traan); roffelen (met de semen.
bazuin; buis.
roffelschaaf); be tried, ook : terecht- tuba [tjfiba] is tuba;
tubablazer.
staan (wegens for, on a charge of); tubaist [tjfiba-ist]
you must c, your (very) best, gij tubby EtDbil hollclinlcend ; vatvormig ;
tonrond, buikig ; a c, fellow, een pot'noel uw uiterste best does ; it tries
the eyes, het is erg vermoeiend voor jerol, een tabakspot.
de oogen; c, conclusions (a fall) with, tube [tjell)] sb buis, pijp, koker; (verf)tube;
(gununi)slang; tubus, kijker ; vlampijp ;
zich meten met ; c, one's hand at—,
probeeren te...; c, one's temper, the (two-penny) cv , F ondergroudsclie
electrisclie spoorweg
iemands geduld op de proef stellen;
Louden); vt
on, (aan)passen ; c, it on, F het mar van buizen enz. voorzien ; in een tube ,
eens probeeren, zien hoever men (met in tubes doer; v(t) F met den wideriemand) lean gaan; een air aannemen; grondschen electrischen spoorweg oath
r, it on the dog, F het op een ander tube-colours [tjilb•lcvlaz] tubeverf.
probeeren (v. een geneesmiddel enz.); tuber [tjaba] knot ; gezwel.
S een stuk eerst in de provincie opvoeren tube-railway
[tjilb-reilwei] ondergrondsche electrische spoorweg.
(eer men er zich in Louden aan waagt);
c, it on with one, probeeren iemand tubercle [tjfibblel] tuberkel; knobbelije;
lcuolletje ; gezwel.
in de Wren te leggen of te bedotten ;
no use c,ing it on with me, dat (die tubercled [tjubbleld] tuberculeus.
kunsten) hoeft ge met [Ili) niet te pro- tubercular [tjubbkjula] knobbelachtig;
vol tuberkels, tuberculeus; the cv disbeeren, probeer dat met mij maar niet ;
c, it out, de proef doorzetten (tot een
ease, longtuberculose.
resultant verkregen is); c, over a few tuberculatlon [tjfibbkjulizeiSan] tuberbars, f een paar balker! cloorspelen; c, i culisatie, tuberkelvorming.
up, roffelen (met de roffelschaaf); vr in: tuberculosis [tjublAjulousis] tuberculose.
you must not c, yourself too far,
gij moet niet te veel van uw krachten tuberculous [tjubfikjulas] tuberculeus.
verge!! ; vi (het) probeeren ; mitt) get it tuberiferous[tjubarifaras]knoldragend.
finished, F c, and get it finished, pro- tuberose [tjCibarous] tuberoos; zie
beer het maar of te krijgen ; c, as I 1 ook tuberous.
would, wat ik ook deed; c, at it, het tuberosity [tjilbarositi] knobbel , uitwas,
lcnobbeligheid,
probeeren; cv back, zie hark back; ev
for, zien te krijgen ; I've tried hard tuberous [trilbaras] knobbelig; lcnolvormig, knoldragend ; lcnolaclitig ; c,
for it, ik iteb er erg (hard) mijn best
plant, knolgewas.
voor gedaan.
trying Etrai-iqj vermoeiend, moeilijk, tub-fish [tub-fiS] groote poor, knorliaan.
tubful [tnbful] tobbevol ; stampvol.
try-plane [trai-plein] roffelschaaf.
tubing [tjfibit3] buiswerk, stukbuis,
zen ; (gummi)slang.
gaffelzeil.
try-sail [trai•seil]
tryst [trist] Sc sb (afgesproken) bijeen- tub-skirtEtsib•skiititonvormige(daines).
koinst, afspraak, rendezvous; markt ; j rok.
break r, op zich ;ate') wachten, niet tub-thumper [tnb-Pvinpa] S kanselbeu.
verschijnen, wegblijven; keep (one's)
ker.
op den afgesproken tijd ter plaatse tub-thumping Etpb-Pvinpitfj S het banverschijnen ; vt iemand rendez-vous ge•
sel beuken.
ven ; verloven (een meisje) • vi in : cv tubular [tjubjulo] tubulair, buisvormig,
with, een ontmoeting afspreken met. pijp koker...; r, boiler, vlampijpketel:
trysting [tristig] c, place,. plaats van c, bridge, kokerbrng; cv railway, zie
bijeenkotnst of ontmoeting, rendez-vows.
tube-railway.
tsar& zie czar.
tubulated Etjilbjuleitidi buisvormig,
net een buis of pijp.
Diaak.
tsetse [tsetsi] tsetseviieg.
T-square [ti-skwea] kruishaalc, teeken. Tuck [tab] in: Friar :v, een van Robin
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Hood's metgezellen in het Sherwood ' tuition [tju-lian] onderwijs, leiding;
schoolgeld.
bosch.
'tuck [tvlc] sb plooi, opnaaisel; omslag tula-work [tfila-wink]
(aan een bock); S suikergoed, lekkers, tulip [quill)] 5gt tulp; my cv!, F !lade.
snoep; vt omslaan, opschorten; opstroolap !, troel !
pen; instoppen, wegstoppen; in den mond tulipist [tjalipist] tulpenlcweeker.
proppen ; cv tail, den staarttusschen de tulle [till] sb tulle ; aj
beenen steken ; (..) away, wegstoppen; Tully [toll] F Tullius (Cicero).
achter zijn Iciezen stopper ; N., in, in- trilpoinania[tvlponmeinia]tulpomanie.
stoppen; inleggen, innemen (een rok, turn [tvIn] F zie tummy.
japon); S naar binnen slaan (v. eten); tumble [tvinbl] vi vallen, buitelen,
cv in the little one, de kleine er lek- buitelingen maker) (v. acrobaten), rotten,
her instoppen, er onder stoppen; cv up, tuimelen-; F kelderen (v. aandeelen); vt
opschorten, opstroopen; instoppen, er gooien, F kieperen ; het onderste boven
onder stoppen; S opknoopen; cv onegooien, in de war maken, verfomfaaien;
self up in bed,zich warinpjes(leicker) doen tuimelen, neerschieten; G cv
instoppen; vi in
at (into) the bread about, in bet rond tollen, ombuitelen,
and butter, P zich flink te goed doen omduikelen; md across one, iemand
aan de boterhammen; cv in, P zich voltegen het lijf loopen; cv along, (lcomen)
stoppen (met eten).
aantuitnelen; cv down, omtnimelen,omvallen ; aftuimelen (v. hoogte) ; het ontuck [tvk] sb (trommel)slag; -rapier.
tucker [tvIca] overhemdje, borstdoekje, derste boven gooien, neersmijten; cv
chemisette • S bikkement, eten.
home, 0 invallen (v. de zijden v. een
tucket [tpleit] SH trompetstoot, fanfare. schip) ; cv in, (cornett) binnen tuimelen :
F naar icooi gaan; naar binnen gooien;
tuck-in [tnk-in] S goed, stevig maal;
cv into bed, zijn bed in roller'; cv out,
smulpartij; have acv, S zich eens 'link
te goed doen.
er nit, naar buiten tuimelen ; naar buiten
gooier ; cv out of bed, zijn bed nit
tuck-out [tnic-aut] zie tuck-in.
rotten; md over, omtuimelen, omrollen,
tuck-shop [tI/lc-fop] snoepwinkellje,
Tudor [Oficia] sb Tudor; aj in Tudor- F omicieperen; omgooien; dooreen
gooien; (,) to, aanpakken (bet werk);
stijl.
Tuesday [tjitzdi] Dinsdag.
zich aanpassen San (nieuwe omgeving
tufa [t(j)fifa] tul(steen).
enz.); cv to it at once, dadelijk er „in"
zijn; cv to the fact that
tufaceous [t(j)fifeifas] tufachtig.
S snapper',
tuff [tvf] tufsteen ; zie ook tough.
begrijpen;md to a man's game (trick),
S iemands spelletje doorzien ; cv up!,
tuft [tuft] sb bosje, kwastje; knit, silt;
adellijk student; vt met een bosje,
er nit !, uit je bed !; cv up the stairs,
kwastje Of knif versieren ; vi in bosjes
de trap op strompelen ; sb buiteling,
tuimeling
; get (have) acv , een buitegroeien.
ling !oaken, tuimelen; things are all
tufted [tuftrd] 'net een bosje of kwastje;
gekuifd ; gesikt.
in a md, de boel ligt holderclebolder
tuft-hunter [tuft•hvnta] nalooper of
door elkaar, alles ligt overhoop.
lekkermaker van groote lui , klaplooper. tumble-bug [Intnbl-bvg] drekroller,
tufty [tapfti] net of als een bosje of
pillenkever.
tumble-down [tumbl-datin] bouwvalkwastje.
vitreicken,
ruicken
(aan
lig • vervallen.
at); vt
tug [tog]
trekken aan ; (voort)sleepen ;
in, er tumbler [tDmblal buitelaar, acrobaat ;
net de hares bijsleepen ; Sb rule; sleeptumbler, glas zonder voet ; tuimelaar = 1.
boot ; riem (voor de boomen v. e. wagen);
een snort van duif; 2. zeevarken, bruinthe cv (of war), het heetste van den
visch; 3. onderdeel van een slot; 4. verstrijd, het spannende moment ; he gave
bindingsstuk aan het geweer.
it acv, hij rukte (trok) er nail; I had tumbrel [tumbral], tumbril [tumbril]
kiplcar, stortkar, NI grobak ; mestkar ;
a great cv to..., het kostte mij heel
wat inspanning om..., het was me een
kruitwagen.
tumefaction [tjfinfifakSan] opzwelling.
heele sjouw ow...
tumefy [tjistmlfai] (doen) zwellen, optug-boat [tpg.bont] sleepboot.
zwetlen.
tugger [toga] trekker, rukker.
tug - of - war [tpg-av-ww] touwtrekken; tumescence [tjtunesans] (op)zwelling,
gezwollenlieicR
rte ook tug.

tumescent

793

turgid

tumescent [tjumesant] (op)zwellend, tuning-hammer [tjfinitkhaina],
[-ki]
stenthamer.
gezwolleie-!.
Tunis [quids] Tunis.
tumid [tjilmid] gezwollent%
tunnage [ttfriid3] tonneninliond; tosses.
tumidity [tjilmiciiti] gezwollenheic1 2.
geld.
tummy [tDmi] F tnaag, buik(je).
tumour [tjaina] gezwel ; C gezwollen- tunnel [tuna)] sb trechter, pijp, gang,
schacht ; tunnel; vt treclitervortuig ttitheid.
graven, tunnelvormig uithollen, een tuntump [tvmp] aanaarden.
turn-tent [tvm-tvin] tom tom II El dog- nel maken door of wider, ondergraven;
vi in : c into (through)..., als een tuncart II inaag, buikje WI soort pisangnel gaan door...
purée p v. etolckel (v. een banjo enz.).
tumult [tjiltualt] tumult, lawaai, spek- tunny [tuni] )48. tonijn.
take!, Kerrie; beroering, oproer, oploop ; tup [top] sb rain ; vt bespringen, dekken.
in acv , in beroering.
tuppence [tupans] zie twopence.
tutnuituary [tjumvItjuari] (op)roerig, tup-shins [tDp-finz] bolcspooten.
tuquoqueous [tjulcwoulcwids] in: am,
verward, woelig, onstuimig.
argument, een „dat Jett (doe) jij zelt
tumultuous [tjunwl jugs] (op)roerig,
oolc" argument.
onstuimig, stormachtig, woelig, woest,
wild, verward.
turban [tabon] tulband.
turbftned [tiThditd] getulband, een
tumulus [tjainjulas] graflieuvel.
tun [ton] sb ton,v at; vt tonnen, in vaten
band dragend.
doer.
turbid [tbbid] drabbig, troebel.
tunable [tjanabl] te steinmen ; melo• turbidity [tnbiditi] drabbigheid, troeturbine Ethbin] turbine. stiniaiLtbuerlbhienitel :
diens, welluidend.
turbine-steamer Etbbintun-bellied [tun•belid] dikbuikig.
tune [tjun] , sb toon, zangtoon, wijsje, , (stoom)boot.
melodie, lied, deuntje; stemming, ge- turbit [t/bit] gsk meeuwtje (dull).
steindheid ; change one's c.), sing turbot [tbbat] )4ara. tarbot.
another cv , van toon veranderen, in turbulence [tbbjulans],milency,woeligheid, onstuitnigheid, woeling.
een ander register spelen, uit een ander
vaatje tappets; in cv, zuiver gesteind ; turbulent [thbjulant] woelig, wild,onstuimig, roerig.
play (sing) in c•), zuiver spelen (zingen); be in md with one's surround- Turco Ettilcou] Turco.
ings, harmonieeren 'net de oingeving; Turcoman [tfikontan] Turk.
out of cv, ontsteind 5, niet gesteind, van turcophil(e) [t6lcofil] sb Turkenvriend;
de wijs ; Jvalsch; sing out of cv , valsch
aj Turkschgezind, pro-Turksch.
zingen; be out of cv with everything, f turd Etodj 7 drelchoop; bij SN oolc
[third.
aan alles het land hebben ; to the cv of, tureen [tjurin] (soep)terrine.
op de melodic van...; F ten bedrage van turf [OH] sb zode; plag ; renbaan, wedren, harddraverij ; renpaardensport; (in
(de kolossale sour van), a raison van;
Ierland) turf ; be on the cv, aan rettvt stemmen (een piano); in overeenpaardensport ineedoen of daarvan lever:;
stemming brengen of does harmonieeren
de baan op ziju (van een straatslet); vt
(met to); cv one's song, 0 zijn lied
met zoden bedekken.
aanheffen ;
up, j stemmen;
afstemmen, kweelen ; vi samenstemmen ; turfite [tbfait] paardenpoen, paardensportliefhebber, nalooper van de wedmr up, (beginnen te) steinmen; J een
keel opzetten (v kinderen); c, with, • fennel!.
overeenstenunen, harmonieeren met.
turfy [10fi] vol zoden; met zoden bedelct; turfachtig (in Ierland); sportlietuneful [tjfinful] melodieus, welluidend;
vend, naar de renbaan riekend.
the cv nine, de zanggodinnen,
tuneless [tjattlis] gees geluid gevend, (urgent [tbd3ant] zwellend; gezwollentl-,
opgeblazen.
zwijgend; zonder melodic; onwelluidend.
turgescence Etbdesaiisj,
opzwelling,
gez wollenheicr, opgeblazentuner Stjana]
steamer ; stenthamer.
hei d.
tunic Ltjanik] tunica; tuniek; X uniturgescent [tbd3esant] (op)zwellend,
formjas ;
role, vlies.
gezwollen.
tunicie [qual] RIC tunica; zie oolc
turgid Etispd3idi opgezwollen, gezwoltunic.
opgebiazen, bombastisch.
tuning-fork [tjarM3•0] steinvork.
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turgidity [tod3iditi] gezwollenheid;
opgeblazenheid.
Turin [tjfirin] Turijn.
Turk [Lok] Turk-'; F Turksch paard;
wilde ler; woesteling a young md,
F een !thine rakker, NI een echte
brandal ; round Cape md, de vrouw niet
Langer in slaafsche onderworpenheid
houden turn cv, Mahommedaan worden; fig zijn oude plunje weggooien ;
zich wanhopig schrap zetten; onhandelbaar worden.
Turkey [LOIci] Turkije; als aj Turksch.
turkey [tbki] kalkoen.
turkey-cock [tbki-lcok] Icalkoensche.

Turkey corn [tbki-kQn]Turicsche tarwe,

a person's flank,
weten te verschalken ; not cv a hair,

army, onitrekken ;

cs,

geen spier vertrekken, niet de minste
aandoening, zenuwachtigheid of verone's head,
moeidheid laten blijken;
ieniand het hoofd op hot brengen ; cv a
penny (an honest penny), een cent,
een eerlijk stuk brood verdienen ; c.,200
pounds, 200 pond halen (wegen); it
cvs my stomach, het doet mij walgen;
mi tail, rechtsonikeett maken, er van
door gaan ; cued (of) forty, over de .

han,kloe'.

Turksch koren, mais.
turkey-hen [thki-lien] kallcpensclv hen.
turkey-poult[thki-poult]jotie kalkoen.
Turkish [takiS] Turksch ; (.0 delight,
Turksch lekkers; c, music, op slagins ■ rumenten voortgebrachie muziek ;
c, pound, count van ± 18,2; cv towel,
grove badhandoek.
turkois [thkoiz] turkoois.
Turkosnan zie Turcoman.
Turk's-head [tbks-lied] ragebol; ook
soort koelcepan.
turkwise [tbkwaiz] op zijn Turksch.
turmeric [tbinarik] kurkumawortel.
turmoil [Uncoil] sb agitatie, gewoel,
onrust, rummer, Iawaai; chaos; vt
lc wellen, plagen, vermoeien ; vi in beweging zijn, in onrust zijn.
turn [ton] vt draaien (ook op de draaibank); does draaien, draaien aan; out-,
open-, ronddraaien; (oni)keeren; op de
vlucht drijven ; (oni)wenden, een zekere
wending geven, doer wentelen, #R ■ tornen ; oinslaan (een blad); X omtrekken;
richten (op to); onizetten, verzetten, vet.:Indere!' ; does schiften, gisten, zuur
doer worden ; of erzetten, vertalen ;
doen worden, maken ; c, your attention to this, richt uwe aandacht bier
(eens) op; c, one's brain, ieniand bet
noofd op hol brengen; overwork has
wed his brain, heeft zijn hersenen
aangeclaan; cv a coat, een jas keeren;
ti one's coat, zijn rokje onikeeren;
Ice can c, a compliment, liij ban een
aardig complimentje inaken ;
the
conversation, bet gesprelc een anciere
wending geveit ; cv the corner, den
hoek ontgaatt (oinicomen) ; fig het hoelcje
(de crisis) te hovel) boinen ; c+0 the
edge of.. , afstoinpen ; verzachten (van
een opmerking); r, the flank of an

a finely cued ankle vertig(jaoud);
(chin &), een welgevormde enkel enz.;
zich
draaien ; cv onem.
oneself,
in:
vr
self round, ook : er financieel weer

bovenop lcomen ; vi draaien, zich draaien,
een beer neaten, keeren, kenteren; worden ; blokkeeren (bij het drukken); G\9
cv about, zich onikeeren ; c, adrift, zie
adrift; cv again !, keer terug !; cv
against, zich Iceeren tegen ; N aside,
afwenden ; c, at one, zich tegen iemand
keeren ; c, away, zich afwenden, weggaan, zich verwijderen ; mi away from,
zich afkeeren van; c, away evil, alle
kwaad afwenden;c,one away, iemand
afwijzen, wegzenden, ontslaan, wegjagen ; c, away money, geld weigeren;
N back, terugkeeren ; terugdraaien;
doer omkeeren ; cv down, neerdraaien
(het gas) ; onwouwen (een blad enz.);
keeren (cell kaart); openslaan (een bed);
afwijzen (een candidaat), er buiten hon.
den (iemand); cued down as unfit,
afgekeurd (voor den dienst enz.) ; c,
for figures, de cijfers blolckeeren (bij
het letterzetten); c, from, zich afkeeren of afwenden van ; c, in, F naar
kooi gaan, in zijn mandje kruipen; naar
binnen draaien ; afdraaieu (een schroef);
N., in one's legs, de voeteu naar binnen zetten ; c, inside out, onislaan (v.
een paraplui); cv it inside out, het
binnenste buiten keeren ; cv into, inslaan (een wet;): veranderen in, onizetten in ; can you (-4, this into French?,
in bet Fransch vertalen ?; he was cued
into the road, hij werd op straat gezet ; c, off, afciraaien Omar links), zij.
waarts afslaan ; of-, uitdraaien, alsluiten
(het gas enz.); afwenden (zijit gedachten ; de laan uitsturen (een dienstbode
enz.); wegbonjouren ; S naar de andere
wereld expedieeren, opknoopen ; afcaveeren (een zaak) ; ill elkaar zetten (een
artikel enz.), op papier zetten, prodnceeren ;
on, draaien op of onf2 ; athangen van ; loopen over (v e. gesprelc);
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zich keeren tegen; cv on one's (heels),
zich omdraaien ; cv one's back on...,
den rug toelcee•en (draaien); cv dog
on one, S in den steel( laten ; on
the gas (tap), het gas enz. opeudraaien,
opeitzetten ; c, on the philanthropic
tap, uit het philanthropisch vaatje tappet' ; cv on the waterworks, de fonteinen latest sprif,gen; beginnen te liuilen; c, out, uitstelcen, tio,ar buiten staan;
te voorschijit homer, uit de veered Iconien; X in het geweer komen ; c, out
(on strike), het werk neerleggen, staken ; he mied out badly (ill), er is
weittig van hem terecht gekomen, het is
inisgeloopen met hem ; he did not
out well, het is misgeloopen met hem;
it did not c, out well, het is misgegaan ; het is niet goed uitgevallen ; it
cared out to be trite, het bleek waar
te zijn ; if the answer does not
out to be satisfactory, als het blijkt
iemand voor
dat...; cv out with one,
de punt eischen, met hem duelleeren;
c, out the cows, de Icoeien in de wei
doen ; cv out the gas, het gas uit.
draaien ; c, out the guard,X de wacht
in tel geweer doen lcomen ; cv one
out, iemand aan de deur zetten, F er
nit gooier ; de laan uitsturen ; c, out
one's pockets, het binnenste buiten
keeren ; cv out a room, een kamer
uithalen; c, out a screw, aandraaien;
cv out one's toes, naar bullet) zetten;
N out much work, veel produceeren
of presteeren ; tastefully cued out, in
een smaakvol kleed gestoken (van een
boek); c, the house out of window(s),
het huts op stelten zetten; alles overhoop halen (bij een schoonmaalc); cv
over, omdraaien, otnslaan (een blad),
ombladeren ; keeren (wol enz.); doen
omicantelen, omgooien ; c, over a business, een zaak overdoes (aan to); cv
over a new leaf, een !Heim (en beter)
Leven beginner; c, over the leaves
(of a book), oinslaan ; cloorbladeren ;
c, over 500 pounds a week, $ een
oinzet hebben van 500, voor £ 500
omzetten: c, something over in one's
mind, lets eeiis overwegen ; I've N ed
it over and over in my mind, ilc Itch
er lang over nagedacht (gepiekerd); ik
heb de zaalc lang gewilct en gewogen ;
c% round, (zich) oindraaien'; oindraaien:
van meening, gedragslijn of tactiek vet -anderen ; draaien of winden out...; (0i
to, zich wenden tot ; veranderen in; 0
bijdraaien ; aanpakken (het werk); cv to

account (advantage,gain), voordee4
(partij) trelcken nit, (weten te) profiteereni
van ;
a deaf ear to..., doof
voor...; ev one's eyes to..., het oog (del
oogen) richten op ; ev to God, zich to .)
God keeren ; he can c, his hand to
anything, hij kan alles aanpalcken
I've often (.red my thoughts to then
subject, ilc Inch dikwijls mijn gedachten over dat onderwerp later gaan;
he mded to his old trade, ltij vatte
zijn oud beroep weer op; like one
eyed to stone, als versteend ; c up,
te voorschijn komen, (voor den dag)
komen, (komen) opdagen, zich vertoonen, zich opdoen (van gelegenheid, be
trekking enz.); F opduilcen; opdraaien.
(de lamp) ; draaien (troef) ; opzetteni
(zijn kraag); opslaan (een bladzijde)
omslaan (ziju broekspijpen); omploegen;
opgraven, nit den grond ploegen ; (01
one's eyes to the ceiling, de oogent
ten kernel slaan ; (.0 upon, zie cv on;
sb draai, draaiing, wending, zwenking,
omkeer(ing), keer, keerpunt, kentering`,-,
geblokkeerde letter (bij het zetten); kromming, slingering, bocht ; slag (v. touw
of spiraal); doorslag (v. balans); belling
(van de trekken in geweerloop); .5Z4
draaibank; boven een ,toot : dubbelslag ; toertje, wandelingetje ; beurt ;t
S nurturer (op het programma); dienst ;
geestesrichting, aanleg, slag, soort ; the
cars, de maandstonden; Buggin's
S het stelsel van bevordering naav
ancienniteit; one. good c, deserves
another, de eene dienst is de anderes
waard; c, of expression, eigenaardi ,
the (..) gezinswdofje;
of life, de Iclimakterische jaren (der
vrouw); a c, of one's trade, een yakgeheim, cell kneep, truc; do a md, een
handje meehelpen ; do one a c,,iemand
een dienst bewijzen ; do one a bad cv,
een ondienst doen; do one a dirty c,„,
een leelijlce poets bakken •, it gave me
such a cv, ik veranderde er van, ilc
schrolc me dood ; have a c, for..., ann.
leg hebben voor ; I have no c for
politics, ik voel niets voor de politick;
serve one an ill cv , iemand lets ge•
meet's bakken ; take a cv, een wending
neinen; take another cv , een andere
wending nemen ; take a cv in the
garden, wat op en neer loopen, road-,
kuieren • take a cv to the left, links at:
slaan (afbttigen); take a c, of work,
een handje meehelpen ; take one's c,
of duty, op zijn beurt invallen voor
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zijn beurt turnip-radish [tbnip-radii] knolradijs.
waarnemen ; take (vs, om de beurt zijn turnip-tops [tbnip-tops] raapstelen.
dienst waarnemen ; work a cv, zip' turnkey [ttinkil cipier.
mummer afwerken (v. het programtna), in turnout [tbnaut] het uitrukken, in 't geeen variete optreden; c, and c, about, weer kotnen (v. de wacht enz.); opicomst
om de beurt, om beurten; by c,s,00k:
(v. publiek); wijze van voor den dag
beurtelings, afwisselend ; come in for to komen, lcleeding ; groep, nummer
one's cv, aan de beurt komen ; in md, (eerier vertoouing of van optocht); wisom de beurt ; beurtelings, achtereenvolselspoor; werkstalcing ; werkstalcer; t ijgens ; op zijn (haat. ) beurt ; in his cv, tuig, equipage, F„spulletje"; opbrengst,
op zijn beurt ; in the c, of a hand, in productie; get the
gedaan krijgen;
een wip, ill eel' ommezien ;• be on the give the room acv , de 'canter uithalen.
C.), op het punt staan van to kenteren ; turn-over Etim-ouva] omverkanteling ;
op een keerpunt gekomen zijn ; the tide omkeering ; omtnekeer, 'centering; oinof popular feeling was on the (v,
zet, verkoop (v. zeker artilcel); artikel
er kwam een !centering in de publieke dat tot op de tweede pagina door loopt.
,
out
of
(one's)
cv
niet op zijn turnpike [tbn•pailc] draaikruis, tolhek,
opinie;
beurt ; voor zijn beurt; when it came slagboom ; straatweg ; Sc wenteltrap.
to my (,), toen ik aan de beurt lcwam, turnpike-man Dfinpaik-man] tolgaartoen het mijn beurt was; done to acv ,
der.
turnpike-road [tOnpaik-rood] straatF precies gaar, net goed gaar.
weg met tollen.
turnabout [tbnabaut] radicale hervoriner (die alles onderstboven wil keeren) ; turn-screw [WTI-Mail] .5 schroevendraaier.
draaimolen ; draaiziekte, duizeligheid
turn-sick [thil-silc] aj draaizielc ; sb
(bij vee).
turn-bench [tin-ben f]horlogemakers- draaiziekte.
draaibank, draaistoel.
turnsole [thilsoul]
1. zonnebloetn;
2. heliotroop.
turn-bridge [tz)n-brid3] draaibrug.
turncap [tionkap] draaiende schoor- turnspit [tOnspit] spitdraaier.
steenkap, gelc.
turnstile [tDnstail] draaiboom, tourni•
turncoat [tionkout]iemand die zijn rokje quet (op voetpaden).
turnstone Etbnstonn]
heeft omgekeerd, afvallige, renegaat.
steenlooper.
turn-cock [tin-lcolc] opzichter bij de turn-table [ti)n-teib'l] draaischijf (van
spoorweg).
waterleiding.
turn-down [tbn-dattn] in : c, collar, turn-up [thn•vp] ajopstaand; c, nose,
omgeslagen, liggende boord.
wipneus ; sb F buitenkansje ; Kerrie, ruzie.
turpentine [tbpantain] sb terpentijn ; vt
turndun [tt)ndvn] snorrebot.
met terpentijn bestrijken.
turner Etbnall lcunstdraaier ;
Whilelaar (duif) (Duitsche) turner.
turpin [tit)pin] landschildpad.
turner-hood [t/pia-11nd] Iclapinuts.
turpitude [thpitjud] schandelijlcheid,
turnery [tbnari] het kunstdraaien ; schanddaad.
draaierij ; draaiwerk.
turps [tops] P terpentijn.
turquoise [ti)koiz,
turn-in [tarn-ink F mandje, bed.
turkoois.
turning [tiniig]het draaien, draai, boclit, turrel [tnral] bodeintrelcker (v. lcuipers).
kromtning, kronkeling ; 'centering, keen. turret [tDrit] torentje; toren (v. scrip).
punt ; doorslag (v weegschaal); X om- turreted [tDritici] van torentjes voorzien;
trekkende beweging. een toren hebbend; torenvormig.
tortel(duif).
turning-lathe [tfinig-leis] draaibank. 'turtle [Wel] sb
turning-point [omit'-point] keerpunt 2 . 2 turtle [tht'1] sb zeeschildpad ; F schildturning-shop Etbnitj-fop] draaierij, padsoep; turn cv,onislaan,omIcantelen,
draaierswerkplaats.
Icapseizen; vi op de schildpaddenvangst
turnip [tbnip] raap, knot (ook = dik gaan (zijn); c, up, omslaan, onik a titelen,
horloge); F kale knikker; give one c,s,
kapseizen.
knollen voor citroenen verkoopen, voor turtle-dove [tipt'l-clvv] torteldnif.
de Ina' 'louden, bedotten (inz, van een turtle-shell [tbt'l-Se']sb(het)schildpad:
meisje tegenover vrijer).
aj schildpadden, van schildpaci.
turnip-cabbage [tt)nip•lcabid3] Iwo'. Tuscan nL .DS.011,1 aj Toscaansch; sb
Toscaner.
raap.
turnip-flea [tiinip•fli] aardvloo.
Tuscany Duskanij Toscane(n),
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twiddle

twank [twatIk] zie twang.
twattle [twort] zie twaddle.
twayblade [tweibleid]';',t, tweeblad
keverorchis.
tweak [twilc] vt lcnijpen (in); rukken,
trekken (aan) ; sb kneep.
tweaker [twika] 'catapult (speelgoed),
tweed [twid] tweed : soon gekeperde
1Nollen stof voor heereuconfectie.
tweedle [twid'I] streelen; zie ook

enz roepen; bij SH = tusk.
SH zie tusk.
Itusk [task] sb slagtand ; land (v. eg enz.);
vt spietsen, doorboren (met de slagtanden), aan de slagtanden rijgen.
2 tusk [task] sb tello loin.
tusked [tvskt] net slagtanden.
tusker [tDslca](volwassen) olifant; groot
wild zwijn.
tusky [tDski] net slagtanden.
wheedle.
Tussaud's [tusottz] in : Madame (N.), tweedledum [twidldvin] in : r•, and
panopticum (van Mine Tussaud) in Loutweedledee, den pot nat, een broertje
den en een zusje.
tusser[tDsa] El zijdeworm ; tussorzijde. 'tween [twin] zie between.
tussle [t]1s'1] sb worsteling; it will be 'tweendeck [twindelc] ad tusschendeks;
a hard c%), het zal er spanner', wij zulaj tusschendeks...; sb tusschendek.
len een harden dobber hebben; vivech- tweeny [twini] F „tusschenineisje",hulpten (Om . for), bakkeleien (met with).
dienstbode bijv. van de ketikenmeid en
tussock [tDsok] bosje (gras), Wok, vederde binnenmeid.
bosje.
®tweet [twit] vi tjilpen, kwinkeleeren ;
tussock-moth [tzusalc-moj)] Medal'ssb getjilp, gekwinkeleer.
tussle zie tussle.
[borstelrups. tweezers [tI,vizaz](haar)tangetje, piucet.
tut [tat] ij foci !, bah !; st!, ;til !; vi ball ! twelfth [tweltfl twaalfde (deel) ; the
zeggen ; st ! zeggen.
, Twelfth, de lade Augustus; opening
tutela [tjutila]
' van 't jachtseizoen op korhoenders.
tutelage [001413] [ voogdij(schap)
Twelfth-day [twelfj)-clei] Drielconintutelar [tjettala], tutelary [tjatalari]
gen(dag).
beschermend ; (.., angel, beschermengel ; Twelfth-night [twelf17-wait] Driekoninr, saint, beschermheilige. .,
genavond.
tutenag [tjatinag] Chineesch zink ; twelve [twelv] twaalf • the Twelve,
snort Berlonsch zilver. de twaalven ; in c,s, in duodecimo.
[tjfito]sbleenneester, gouverneur ; twelvetno [twelvmou] F 12 Lio, duodeci-tuor
repetitor of de studie leidende profess. -,r mo(boelc).
van een College; Sc toeziende voogd; twelvemonth [twelvinvnfl jaar; this
vt onderwijzen ; dresseeren; bedillen.
day r, vanclaaor over een jaar.
tutoress [tjiltaris] 1, ermeesteres ! gou- twelver [twelva] S shilling.
vernante.
twentieth [twential,] twintigste (deer).
tutorship [tjatoSip] leermeestersambt, twenty [twenti] twintig ; pay c,shillgouveneurschap, tutorsbetrekking ; Sc
ings in the pound, 100 0/0 uitbetalen
• voogdijschap
(bij faillissement).
tutty [tuti] zinkoxyd.
twenty-firster [twenti-fAsta] F tneerdertuwhit [tfiwit],tuwhoo [tilliwil] oehoe , jarig wordende (gewordene).
(v. den nil).
twentyfolci[twentifould]twintigvoudig.
tuxedo [tvIcsidou] Am smoking (oolc; twenty-two [twenti-til] twee en twintig;
(,) coat).
the cv, de 22 leden van het Kabinet
twa [twei, twa] Sc twee.
(ook tijdelijk twenty-three).
twaddle [twod'1] vi wauwelen, bazelen, twibill [twaibil] hellebaard.
beuzelen ; sb gewauwel, (ge)bazel, beu- twice [twais] twee keer, tweemaal, dubzelpraat, kids.
bel ; c, over, twee mash ; c, running
twaddler [twod'I] xvauwelaar.
twee keer achter elkaar ; in c,, Fin
twaddly[twodli]beuzelachtig,wauwel...
twee keen
®twain [twein] twee; tweetal ; in c. ,, twicer [twaisa] F wie tweemaal lets
in tweeen.
doet, twee Bingen tegelijk waarneenit,
twait(e) [twelt] *es. first.
recidivist.
twang [twatfl vi tinkelen, jengelen, tril- twice-told [twais-tould] tweemaal verlen (v. een snaar); tokkelen (op on); vt
teld; a ,,, tale, een oude (welbekende)
doers klinken of trillen ; tokkelen (op);
geschiedenis.
sb jengelend geluid, neusklank.
twiddle [twid'1] vt draaien (met); c.,
'tl1Sh [tVS]

I

twig
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one's thumbs, duimpje draaien; met j tinteling,flikkering; knip(met de oogen);
a cv of one's eye, een knipoogje.
de Barden in den sclioot zitten; vi in:
c%) with, draaien, spelen met.
i twinkling [twirplig] aj tintelend enz.;
'twig [twig] sb takje; roede ; wichel- sb tinteling enz.; in acv, in the c, of
roede ; as the cv is bent, the tree is an eye (F of a bed-post), in een
inclined, men moet het boompje buigen oogwenk, in een wip.
jong is; jong gewend, twinned [twind] tweeting...
terwip het
oud gedaan; in good (prime) cv, S i twin-screw [twin-skril] dubbelschroef(stoomboot).
in de puntjes (gekleed).
'twig [twig] vt F begrijpen, snappen, twin-sister [twin-sista] tweelingzuster.
schieten, in de gates krijgen ; vi & va twinter [twists] twenter.
twire [twaia] SH zie twinkle.
in : do you c,?, snap je ?
j twirl [twin] vi draaien, ronddraaien
twiggy [twigi] aj vol takjes.
round); vt ronddraaien, doeti
, twiggy [twigi] F iii :c,vous?, snap je? (ook
twilight [twailait] sb schemering; sche• draaieu, opzetten (een tolletje); draaieu
meravond, -tijd ; schemerlicht, schemer- j (aan zijn snor enz.); N one's thumbs,
(donker), ; at cv, in de schemering; zie twiddle; sb draai(ing).
als aj schemerig, schemerdonker, sche• twist [twist] sb draar2, (om)draai, ver' d•aaiine; strengel, kronkel(ing); kron•
merend, schemer..
kel in de hersens ; kink in kabel); wrong,
twilighted [twailaitid] schemerdonker
wringing; trekeffect (bij 't biljarten enz.);
(gemaalc t).
krul, lok ; strengelbrood ; roltabalc ,
twilight-lamp [twailait•lamp] schemerletje tabak; twist (katoengaren); belling
der treklcen (van geweerloop); S half-onitwilight-sleep[b.vailait-slip]narcotische
half (v. drank); S trek : eetlust; cos and
slaap om een pijnlooze bevallin , to beturns, mis and twirls, bochten en kronwerken.
kelingen ; a c, of the wrist, een handkeper
;
vt
Iceperen.
sb
[twit]
twill
habiliteit, slag (van iets); give it a ".), er
'twill [twit] = it will
een draai, kronkel of krul awl maker ;
twilled [twild] gekeperd.
twin [twin] aj tweeling(s)..., paarsge• de zaak verdraaien; vtdraaien, winden,
verdraaien 2 ; vlechten, strengelen ; trek%vijs voorkomend, dubbel ; the Twin
Brothers, Castor en Pollux ; c, sons, effect geven (bij 't biljarten); spinners
(v. tabalc); c, the lion's tail, den
tweeting ; sb tweeting ; dubbelganger ;
the Twins, de Tweelingen (sterrebeeld); Britschen leeuw aan zijn staart trekken :
vi van een tweeling.bevallen ; een paar zien hoever men ongestraft Engeland
of een span vormen ; zich Pare (aan 'can beleedigen of tergen ; vr in : c,
with); vt paren fig; lie was coned oneself, zielt wringen ; vi zich winden,
kronkelen, draaien, slingereii ; zich later
with sue, wij zijn tweelingen.
twi-natured [twat-neitSad] van (met) een winden enz.
twistable [twistabl] gedraaid enz. !curtdubbele natuur.
nende worden.
twin-born [twin.b2n] als tweeting ge.
twister [twists] vlechter, twijnder.
borer.
wringtwin-brother [twin-brvoa] tweeting- twisting-stress [twistirkstres]
belasting.
broeder.
twine [twain] sb getwijnd garen, ti,vijn- twisty [twisti] draaiend, kronkelend.
draad, tweern ; Icronkel(ing), bocht ; vt twit [twit] sb verwijt; vt berispen, ve•wijten.
twijnen, tweernen; strengelen, vlechten;
vi zich kronkelen ; c, about (round), twitch [twitfl vt rukken, treliken ; lie
oniwinden, onislingeren, onistrengelen,
didn't cv an eyelid, liij vertrok geeii
zich slingeren of kronkelen oin; vr in :
spier; cv off, afrukken ; vi zenuwachtig
trelcken ; sb rukje, zentiwtrekking.
itself, zich slingeren (oin round)
twitcher [twitSs] rukker; cos, takenLinnea.
twin-flower [twin-flaud]
schaar.
twinge [twinc13] vt steken, wroegen,
pijn does; sb steek, kneep, piju,scheut twitch-grass [twitS-gras] zie couch(v. pijn), k welling ; wroeging.
grass.
twite [twait] leg, boom-, berg-, veldmink [twit k] zie twinkle.
ring(el)inusch.
twinkle [twirls''] vi tintelen, blikkeren,
flikkeren, blinkett; knippen (met de twitter [twits] vi kAvetteren, tjilpen ,• gioogen); tinteloogen; vt knippen net ; sb
chelen ; trillen (v. zenttwaclitigheid); vt

twittingly
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kwetteren, tjilpen ; sbgekwetter,getjilii;
trilling (v. zentiwachtigheid).
twittingly [twitigli] verwijtend.
twittle-twattle [twit 7 I-twot'l] zie tittle-

typo

Tybalt [tibaltj SH tybalt, Tibert Ty-

beert.
Tyburn [WWII] Tyburn (vroegcr galgeveld in Londen); cv huinour,*galgentattle.
humor ; c.. tippet, S strop ;N., tree, gala.
twit-twat [twit-twot] _a sk huismuscii. ! Tyburnia [taibtinia] Tyburnia (buurt
twixt [twikst] verk. van betwixt.
, van het Westeind van Louden).
two
twee; N., or three days, een tyger [taiga] ZA luipaard.
dab of drie; of N., things one, een van tyke [talk] zie tike.
tweeen ; als sb twee, tweetal ; the m, of Tyler [taila] Tyler.
spades, schoppen twee ; cut & in
tymbal [timbal]
tiutbactl , keteltrom.
in tweeen snijden enz.; in c•e-, twos, F tympan [timpan] trommelvlies; timpgan.
in een-twee-drie, in een wip.
tympanist [timpanist]
paukenist.
two-and-six Etii-on•siksi F daalder, een tympanites[timpanaitiz] trommelzucht
gulden vijftig.
(bij koeien).
two-chamber [til-Seimba]• in : the N., tympanitisEtimpaltaitisjoutstelcing van
system, het tweekamerig stelsel van het tronunelvlies.
volksverteaenwoordioin , .
tympanum [timpanani] trommelvlies.
two-decker Etii-dekai tweedeliker (schip tympany [timpani] opgeblazenheid, op& vliegmachine).
gezetheid ; trommelzucht.
wo-edged
tweesnijdend.
Tyndale [Uncial] Tyndale.
two-eyed [til-aid] met twee oogen; a Tyneside [tainsaicl] het Tynedistrict.
N., steak. P een haring.
Tynesider [tainsaida] bewoner van het
two-faced [tft-feist] met twee gezichten ; Tynedistrict.
dubbelhartig, onoprecht.
Tynewald [tin-, tainwold] Tynewald
twofold [tfifould] tweevoudig, dubbel ; Statenvergadering op het eiland Man.
in a c, way, op twee manieren ; dub- type [taip] sb type, beeld, voorbeeld,
bel.
zinnebeeld; letter(type), lettersoort, druktwo-handed [ta-handid] tweehandig; letter ; in cv, gezet; gedrukt, in drill: ;
voor twee handen ; twee halide!' aan ziju
put in(to),,,, zetten ; vt typen, F tikken
lijf hebbend, bij de hand, niet linlcsch;' (op de schrijimachine) Ctypeeren.
tweemans..
type-box [taip-bolts]letterkast (op druktwo-leaved
livd] tweebladig.
kerij).
two-pence [tDpans] twee stuivers, dub- type-foundry [taip-fauudri] lettergie.
beltje.
terij.
two-penny pvpanil aj van 2 stuivers, type-metal [taip-metal] letterspecie.
van weinig waarde of beteekenis, dub- typer [taipa] F typist, nachineschrijver.
beltjes...; sb dun bier; his N.• S ziju type-script [taip-skript] drukschrift.
corpus, zijn tabernakel ; zijn lcersepit
type-set [taip-set] zetten (op de drulctwo-penny-halfpentty[tDpaiti-heipaui]
lcerij).
van 12 1,2 cent; fig zie twopenny.
type-setter [taip-seta] letterzetter.
two-ply [til-plai] tweedraadsch.
type-write paip.rait vt & vi (op de
two-round [111-raund] in; m, contest, schrijfinachine) tikken.
in twee ronden to spelen wedstrijd.
type-writer [taip-raita] schrijfmachine;
two-seater [tii-sita] tweezitsauto, -vlieg- typist(e).
machine.
typhlitis [tiflaitis] blinde darmontstetwosome [tilsgin] aj twee aan twee;
king.
door twee personen uitgevoerd of Ere- typhoid [taifoid] aj typheus; sb tyspeeld ; sb door twee personen gespeelde
pheuse koorts ; typhuslijder.
match.
typhoon [taiffin] typhon, wervelstorin.
two-step Etil-step] sb two-step (clans); vi typhous [taifas] typheus.
den two-step dansen•
typic [tipilc], typical [tipikal] typisch.
two-way [tit-wei]
tweewegs...
typification [tipifikeifan] typeering.
two-wheeler [til-wila] tx%eewieler.
typify [tipifai] typeet en,(lemanci) teeketwo-yearer
F (paard enz.) van nen.
twee jaar.
typing [taipir)] het typen (op de schrijftwo-year-old [tii-ji-rould] (paard) van machine).
l typist [taipist] typist(e), F
twee jaar.
tikjuffrouw,
twyblade [twaibleid] zie tway.blade. 1 typo [taipoti] F alk. v. typographer.

typographer
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typographer [tipografe] typograaf, ubiquitarian public witerianj aj ubiquisboek druk ker.
tiscli ; sb ubiquitatier : aanhanger van de
typographical [tipografikal] typograleer der alointegenwoordigheid van het
iisch; r■--, art, (boek)drukkuust.
lichaant des Heeren.
typography [tipografi] typographie, ubiquitous [jubikwitasj. alonitegenwoordig.
boelcdrukkunst; typograpitiscite uitvoering, druk.
ubiquity [jubikwiti] alotntekenwoortypy [taipi] van een geprononceerd type. diglieid.
tyrannic [tiranik], tyrannical [tira- U-boat [ja-bout]
oiiderzeeboot, onnikal] tyranniek, tirannisch.
derzeeer.
tyrannicide [tiranisaid] tirannenmoord; udder [nda] 'Men
tirannenmoordenaar.
udometer pudomata3 regenmeter.
tyrannize [tiranaiz] vi als tiran Beer- udometric [judometrik] udometrisch.
schen, den dwingeland spelen (over over); ugh [u] bah !, foci !
vt tiranniseeren.
I uglify[vglifai]leelijk malcen,verleelijken.
uglily [vglili] leelijk, op een leelijke
tyrannous [timas] tirannielc.
mauler.
tyranny [tiratti] tirannie, dwingelandij,
geweldenarij; exercise acv over, oolc: ugliness [vglinis] leelijkheid, wanstal•
tiranniseeren.
f tigheid.
tyrant [tairant] tiran, dwingeland, ge: ugly [ugh] aj leelijke , wanstaltig; F
weldenaar.
beroerd, genieen; an cv customer, een
tyrant-bird [tairant-binl]
Ameriongeiiiakkelijk steer, een gevaarlijk sujet;
kaansche vliegenvanger,
als sb F leelijkerd.
Tyre [taia] Tyrus.
Uhlan [Man, jfilan] X ulaan.
tyre [tala] sb wiel-, rad•, fietsband; vi ukase Ejiikeisi ukaze (Rusland), decreet.
een band (de banden) leggen out.
Ukraine [jfikrein] (the) cv, Ukranie.
ulcer [visa] zweer, (etter)gezwel, katiker.
Tyrian [tirian] aj Tyrisch; sb Tyrier.
tyro [tairou] aankomeling, beginneling, ulcerate [vlsireit] vi zweren 2, verzwebeginner, leerling
ren; vt doer zweren.
Tyrol [Ural] (the) md, Tirol.
ulceration [vIsireiSan] zwering, verTyrolese [tiraliz] ajTyroleesch,Tyroler; zwering, verettering; zweer 2.
sb Tyroler; the cv, de Tyrolers.
ulcered [vIsacl] tot een zweer geworden,
tyronistn [taironiz'm] beginnerschap. zwereud, etterend.
Tyrrhene [thin] Tyrrheensch, Etrus• ulcerous [vlsaras] vol zweren.
kisch.
ulema [filima] oelema.
Tyrrhenian [tirinian] aj Tyrrheensch, uliginose [julid3inous] inoerassig;
Etruskisch; sb Etruskier.
in inoerassen groeiend, inoeras..
tythe [tai3] zie tithe.
ullage
(bijvulling van) lietgeen
tzar [tsa] zie czar.
door lekkage is verloren gegaan,
Tzigany [tsigaui] aj Tziganen.,.; sb ulmaceous [nlmeiSas] olmachtig.
Hongaarsche Zigeuner. §ulna [ulna] ellepijp.
§ulnar [ulna] ellepijps...
Ulrica [vlraika] Ulrika.
Ulster [vista] Ulster; L wapenkoning
van Ierland (oolc : cv King-at-arms.
ulster [vista] ulster (stof & overjas).
Ulsterman [DIstaman] regeerin gsge(de letter) u; the cv of the
U
zinde, aanhanger van de souvereiniteit
back-sight? de U-vorinige inkeping van Engeland sin N.-Ierland).
van het vizier; U staat your United ; ulterior Evltirialaan gene zijde gelegen;
U. K. = United Kingdom; U. P. in : it meer in de toekomst liggend, verder,
is all
with him, zie up; U. S. = later, nader, meer verborgen.
United States; U.S. A. = United States ultimate [ultimat] laatste, uiterste, eind...
Army; United States of America; tilt. ultimately [vltimatli] eincielijk, ten
= ultimo; univ. = university; Ut = f laatste.
Utah; at. sup. = ut supra (as above); ultimatutn[vltimeitam] ultimatum;eindtix. = uxor (wife).
besluit ; grondstelling,.
ubiety [ubal-iti] aanwezigheid ergens, ultimo [Dltimou] ultimo, de laatste van
plaatselijklieid, het ergens zijn.
de maand.
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ultimogemture
ultimogeniture [vitimoud3enitSa] mi. umbrette

unadmittable

[vinbret] gm& oinbervogel.
noraat, erfopvolgingsrecht van den laatst- umpire [Dmpaial sb scheidsrechter ; vi
scheidsrechter zijn, als scheidsrechter
geborene.
ultra [ultra] verder dan, verder; aj ultra, optreden, arbitreeren ; vt arbitreeren bij
uiterst radikaal; sb ultra (in de politick 'un [vn, an] P zie one.
f unabashed [vnabaSt] onbeschaamd;
enz.).
niets verlegen ; cv by, niet uit het veld
ultracritical[vitralcritikal]hypercritisch.
geslagen door...
[vltrafaSanab'l]
ultra'ultrafashionable
unabated [ynabeitid] onverminderd,
chic, uiterst modieus
onverflauwd, onverzwakt.
ultraist [vItraist] ultra (in de politiek
unability [vnabiliti] zie inability.
enz.).
ultramarine [vItramarin] ajoverzeesch; unabbreviated [vnabrivi-eitici] onafgekort, onvericort.
ultramarijn(blauw), hernelsblauw ; jig
aan den schuinen leant (v. aardigheden), unable [v ► reibl] onbekwaam, buiten
schouw ; sb ultramarijn, bergblauw.
staat, niet kunnende; be c, to..., niet
kunnen...
ultramontane [vitramontein] aj aan
gene zijde van de bergen (de Alpen) unabolished [vnaboliSt] niet afgeschaft.
liggende; ultramontaansch; sb ultra- unabridged [Dndbricl3d] onverkort.
unabsolved [vnabzolvd] niet vrijgemontaan.
ultramundane [vItrammidein] buiten i sproken; zonder absolutie.
de wereld, bovenaardsch ; van het bier. unaccented [vnalcsenticl] zonder toonteeken ; zonder klemtoon (uitgesproken).
namaals.
ululate [jilluleit] huilen, lattice!' (v. e. unacceptable [vnalcseptyb'l] onaannemelijk ; minder aangenaam, onwelkorn.
hond of wolf); jammeren.
ululation [jilluleiSan] gehuil, gejank; unaccepted [vnakseptid] niet aange.
nomen.
gejammer.
unaccessible [vnaksesibl] ontoegankeUlysses [jillisiz] Ulysses.
Iijk, ongenaakbaar.
umbel [vinbal]
(bloem)scherm.
umbellated [vmbaleitid]
net een unaccommodating [vnakomadeitu3]
niet inschikkelijk, niet meegaand.
schen'', schermbloemig.
umbelliferous [vinbalifaras] scherin• unaccompanied [vnakompanici] onvergezeld ; p zonder begeleiding.
dragend.
umber [inubd] sb omber, bergbruin ; unaccomplished [vnakompliSt] onvolbracht, onvoltooid ; onvervuld.
*iaa, ombervisch ; aj (berg)bruin ;• vt
unaccountability Evnakauntabilitil on(berg)bruin kleuren ; cued, gebruind.
umber-bird Enntba-brAll gra omber. verantwoordelijkheid ; onverklaarbaarvogel.
heid.
umbilic [vusbilik], umbilical [ntnbi. unaccountable [vnakauntab'l] onverantwoordelijk
; onverklaarbaar.
Hirai] navel...; c, region, navelstreelc.
utnbles [uiubalz] ingewanden (van een unaccountably [vnakauntabli] op onverklaarbare wijze.
Bert).
umbo [umbou] knobbel, bult van een unaccounted [vnakauntid] in : cv for,
onverklaard ; onverantwoord.
schild.
umbra [umbra] slag-, kernschaduw.
unaccustomed [onalcvstamd] ongeumbrage [vinbrid3] lommer,schaduw ; woon; ongebruikelijk; cv to, niet gewend aan (om).
aanstoot, ergernis; argwaan, wantrou.
wen; give c, to, argwaan wekken bij ; unacknowledged , [vnaknolicl3d] niet
ergeren; take cv, achterdocht (argwaan)
erlcend ; overgenomen, zonder er your
te bedanken of zonder vermelding van
opvatten of krijgen.
umbrageous [vmbreid3ias] lommerrijk; bron ; niet belcend (v. een misdaad).
Eachterdochtig, argwanend.
unacquainted [vnakweintid] onbekend
umbrella [vmbrela] regenscherm, para. (met with); ongewoon.
plu ; zonnescherm.
unadaptable [vnadaptab'l] niet aan te
umbrella-case [vinbrela-keis] paraplu- passen, niet pasklaar te makers, niet geschikt om te be werlcen (van roman enz.).
f oedraal.
umbrella'd [vinbrelad] van een paraplu unadapted [vnadaptid] niet pasklaar
gemaalct ; niet bewerkt (naar roman enz.).
(van paraplu's) voorzien.
umbrella-stand [vInbrela-stand] para. unadmired [vnadmaiad] onbewonderd.
plustander.
unadmittable [vnadmitabl] niet toe.
51
Engelsch,

anadmonished

802

unauthentic

laatbaaroiet toe te geven, onaannemelijlc. unanimated [vnanimeitid] onbezield.
unadmonished [vnadmoniSt] onver- unanimity[junanimiti]eenstemmigheid;
maand, ongewaarschuwd. eensgezindheid.
unadorned [vnadQnd] onversierd, on- unanimous [junanimas] eenstemmig;
opgesierd, onopgesmukr.
eensgezind.
unadulterated [vnadDltareiticl] onver- unannounced [znianaunst]onaangelconvalscht, zuiver, echt.
digd, onaangediend, onaangemeld.
unadvisable [vnadvaizabl] onraad- unanswerable [vnansarab'l] niet te
beantwoorden ; onweerlegbaar, onweerzaam, ongeraden.
unadvised [vnadvaizd] aj onbedacht- spreekbaar.
zaam, onberaden, onvoorzichtig.
unanswered Donfinsadi onbeantwoord;
onbeantwoord
unadvisedly [vnadvaizidli] ad onversuffer a letter to go
laten.
standig genoeg; zie ook unadvised.
unaffected [vnafelcticl] ongedwongen, unappalled [vnapold] onverschrokken.
ongekunsteld, niet geaffecteerd, natuur- unappealable Evnapilabliinappellabel,
waaromtrent niet in hooger beroep gelijk ; onaangedaan (van gevoel of door
gaan kan worden.
ziekte), ongeroerd.
unaffecting [onafektil3] Met roerend.
unappeasable [vnapizabl] niet te stilunaffiliated [vnafili-eitid] niet aange- lett, bevrecligen enz.; onverzoenlijk.
sloten (bij andere vereeniging).
unappeased [vnapizd] onbevredigd.
unaffirmed [vnahanid] Met bevestigd. unapproachable [vnaproutSab'l] onunafflicted [vnaflikticl] niet bedroefd. toegankelijk, ongenaakbaar- ,.
unafraid [vnafreid] onbevreesd.
unapt [unapt] zie inapt.
unaided [vneidid] niet geholpen; zon- unaptly [vnaptli] in: not cam, niet ongeschikt, wel ad rem.
der hulp (uitgevoerd).
unaimed [vneitud] in : coy fire, schieten unarm [vnam] ontwapenen.
zonder iuilcken ,
unascertained [vnasateind] Met uitgeunalarmed [vnalamd] onbevreesd, Met maakt.
verontrust.
unashamed [vnaSeimd] zonder zich te
unallenableEvneiljanablionvervreemd- schamen, onbeschaamd.
baar.
unasked [vnaskt] ongevraagd, ongeunalienated
onvernood.
[vnelljaneitid]
vreemd.
unaspiring [vnaspairir3] oneerzuchtig,
unallied [vnalaid] niet ver want; zonder zonder pretentie.
bondgenooten.
unassailable [vnaseilabl] onaantastunallowable [vnalauabl] niet toe te baar, onbetwistbaar.
laten, ongeper ► itteerd, niet te vergun- unassailed [vnaseild] Met aangevallen ;
nen.
onbetwist.
unallowed [vnalaud] niet goedgekeurd; unassayed [vnaseid] Met geassayeerd;
ongepermitteerd.
onbeproefd.
unalloyed [vndloid] onveriiieiigd.
unassisted [vnasistid] niet geholpen,
zonder Itulp ; the c, vision, het ongeunalterability [vnoltarabiliti] onveranderlijkheid.
wapend oog.
unalterable[vnoltarabl]onveranderlijk- unassuming [vnasiiitniq] Met aatunathe
vat nu eenmaal niet veranderd
tigend, zonder pretentie(s), beseheiden.
worden ban.
unassured [1)11,9So:tad] onverzekerd.
unalterably [vnoltarabli] onverander- unattached [nnatatft] niet gehecht (aan
lijk; nog steeds.
to); niet verloofd ; X a la suite.
unaltered Evnilltadj onveranderd, on- unattainable [vnateinab'l] niet te begewijzigd.
reilcen, onbereik baart! ; things cd, het
unambiguous [vnainbigjuas] ondubbel- onbereilcbare.
zinng.
unattempted [vnateinptid] onbeproefd.
unambitious [vnambiSas] niet eerzuch- unattended [vnatendid] niet vergezeld;
tig; pretentieloos, besclieiden.
cv to, onverzorgd, del opgepast ; met
unamiable [vneintiabl] onbeminnelijk.
uitgevoerd (v. bestelling).
unamusing [vitanijazill] niet (erg) aunt- unattractive [vnatraktiv] onaantreklcesant, niet onderhondend,onvermakelijk.
Iijk, onaanlokkelijk.
junaneled [vitonild] (naar 511) zonder unauthentic [vaPentik] niet authenhet Heilig Oliesel (ontvangen te liebben).
tier-
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unauthorized[vnoParaizd]nietgeautho- ' unbeknownst [vtibitiounst] P zie an.
riseerd, onwettig, onbevoegd.
f beknown.
unavailable [vnavellabl] niet ter be. unbelief [vnbilif] ongeloof; wantrou.
schikking staand ; •niets batend, nutte.
wen.
loos, vergeefsch.
, unbeliever [vnbiliva] ongeloovige; an
unavailina[vnaveilig]geen baat gevend, N. , in these doctrines, iemand die (wie)
vergeefsch, vruchteloos.
niet gelooft aan deze leerstellingen.
unavenged [vnaven3d] ongewroken.
unbelieving [vnbilivirl] 'ongeloovig.
unavoidable [vnavoidabl] onvermijde- unbeloved [vnbilDvd] onbemind.
lijk, niet te vermijden.
unbemused [vnbimjilzd] onbeneveld
unavoidably [vnavoidabli]onvermijde(v. het verstand).
lijk.
unbend Evnbendi vt ontspannen, uitunaware [vnawed] niet wetend, bet zich spannen, losmaken; g uitsteken (een
niet bewust zijnd (dat that) ; c■-■ of, niet signaal), afslaan (een zeil) ; N. , the mind,
wetend van, niets merkend van ; be N, den geest ontspannen ; m, one, iemanci
that, niet weten dat; catch one cv , doen ontdooien ; vi losser worden ; zicli
iemand overvallen.
ontspannent); fig minder stijf worden,
unaware(s) [vnaweaz] zonder bet te ontdooien, uit de plooi komen.
merken ; onverziens, onverwachts, on. unbending [vnbendit3] onbuigzaam;
verhoeds (ook : at
niet toegevend ; nooit uit de plooi kounawed [vn8d] niet geIntimideerd, on- mend.
bevreesd, onbeschroomd, zonder zicli te unbent [vnbent] yeti, t. en verl.deelw.
laten imponeeren.
van unbendunbacked [nnbakt] onbereden (v. een ®unbeseem Evnbisimj te schande mapaard), ongedresseerd ; ongeholpen, onken (Byron).
gesteund ; gee!' Ieuning, liebbend;
unbeseeming [vbisitnit3] onbetamelijk,
horses, waarop niet gewed (gezet) is onvoegzaam.
of wordt.
®unbesought [vnbisot] onafgesmeekt.
unbag [nnhag] nit den zak lafen (cen unbewailcd [vnizaweild] oubeklaagd,
vos).
onbetreurd.
unbalanced Evnbalansti niet in even. unbiassed [vnbaiast] niet geinfluen.
wicht; niet evenwichtig; $ niet geliqui.
ceerd, onpartijdig, onbevooroordeeld.
deerd.
unbidden [vnbid'n] ongelast, vanzelf;
unballast [vnbalast] den ballast uit. uitgenoodigd, ongenood.
werpen ;
zonder ballast.
unbind [vnbaind] losbinden,ontbinden,
unbandage [vnbandid3] ontzwachtelen. losma ken ; loslaten.
unbaptized [vnbaptaizd] ongedoopt.
unbitted [vnbitid] zonder gebit, ongeunbar [vnba] ontgrendeletV, ontslui- toomd.
tee, openen.
unblamable [vnbleimabl] niet te be.
unbated [vnbeitid] SH ongedoopt (v. rispen, onberispelijic.
een floret); ( on venni n derd, onverflauwd. unbleached [vnblitSt] ongebleelct; at
unbearable [vnberab'l] ondraaglijk, N. , American, J een roetmop, neger. •
onuitstaanbaar. unblemished [vnble ► nift] onbevlekt,
unbearded [vnbiadid] baardeloos, on. onbezoedeld, vlekkeloos, smetteloos.
gebaard.
unblest [vnblest] ongezegend; onge.
unbeaten [vnbit'n] niet verslagen, on- lukkig, onzalig.
geslagen; onbetreden (v. e. weg),onge. unblinded [vnblaindid] niet verblind'2,
baand; an
record, nog niet gesla. onverblincI 2,
gen record.
unblooded [vnblDdid] koudbloed...,
unbecoming [vnbfkumitl] niet goed niet rasecht (v. een paard).
staand ; niet mooi; geen pas gevend ; unblushing [vnblpSitl] sehaamteloos,
ongepast (voor to); it is
in a lady, geen schaamte kennend.
ook : het past een dame niet...; onbeta. unblushingly [vnblDjirsli] schaanitemelijk, on(wel)voegelijk.
loos, zonder zich te schamen, zonder
unbegot [vnbigot], -gotten [-VII] on- blikken of blozen.
geboren.
unbolt [vnboult] ontgrendelen, ontslui•
unbeknown [vnbinoun] in: N., to me,
ten, openen.
zonder dat ik er (iets) van wist; buiten unbolted EvnboultidJontgrendeld 11 onmijn voorkennis,
gebuild.
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unbone
uncharge
unbone [vnboun] van de beenderen unbusinesslike [vnbiznislaik] niet zoo-

ontdoen ; ontgraten.
als het den zalcenman betaamt, onpractisch.
blooten ; vt de routs (den hoed) afnemen unbutton [vnbDt'n] losknoopen; open(afslaan enz.).
draaien (een deur).
uncage [vnIceid3] uit de kooi laten.
unbooted [vnbatid] ongelaarsd.
unborn [vnbon] ongeboren; as inno- uncalled [vulcold] ongeroepen; $ niet
cent as the.babe md, zoo onschuldig als ingevorderd; niet afgehaald; ongevraagd,
een pasgeboren kind, als een lammetje. cv for, door niets gewettigd, ongemounborrowed [vnboroud] ongeleend; tiveerd; ongewenscht, niet vereisclit.
niet ontleend.
uncancelled [vnkansald] niet doorgeunbosom [vnbuzam] vt ontboezemen, haald, niet ingetrokken, niet herroeuitstorten, in vertrouwen meedeelen ; vr:
pen.
uncanny Dinkattij unheimisch, F eng,
c.., oneself, zijn hart eens uitstorten.
unbound [vnbaund] ongebonden, on. angstwelckend, geheimzinnig; onvooringebonden (v. een boek); niet opge• zichtig.
bonden (v. het Naar), loshangend ; los- uncanonical [vnIcanonilcal] niet kanoniek.
gebonden, ontketend.
unbounded [vnbaundid] onbegrensd, uncared for [vnicead-f9a] niet geteld,
veronachtzaamd; verwaarloosd ; onveronber”rkt, onbepaald; grenzeloos.
zorgd.
unbowel [vnbaual] ontweien.
unbrace [vnbreis] ontbinden, losges- unease [vnIceis] uit het foedraal, huisje,
Den, losrijgen ; ontspannent!. etui enz. doen ; afstroopen, ontplooien
unbreathed [vnbri6d] onverzwakt van (een vlag).
•
adem, nog bij vollen adem.
uncaught [vnicot] ongevangen.
unceasing [mishit3] niet ophoudend,
unbred [vnbred] onopgevoed.
unbreeched [vnbritit] ontbroekt (v. een geen eindenemend,onophoudelijk,voortlcanon). durend.
unbribed [vnbraibd] niet omgelcocht. unceasingly [vnsisigli] onophoudelijk,
unbridle ivnbraid'1] aftoomen. zonder ophouden, voortdurend, in eenen
unbridled [vnbraid'Id] afgetoomd; door.
toomeloos, onbeteugeld, teugelloos.
uncensured [vnsenSad] onberispt, onunbroke-in [nnbroulc-in] onafgericht, gegispt.
niet afgereden.
unceremonious [vnseramounias] zonunbroken [vnbrouk'n] ongebroken, niet der plichtplegingen, familiaar, ongegege-, verbroken, niet stuk, onaan-, onafneerd.
gebrolcen; onafgericht, niet afgereden, unceremoniously [vnserainouniasli]
zonder (verdere) complimenten.
ongetemd.
unbrokenly [vnbroulenli] onafgebro- uncertain [vnsotin] onzeker, ongewis,
ken, zonder onderbreking.
onvast, onbestendig, veranderlijk, vaag.
unbrotherly [vnbrn6ali] onbroederlijk. uncertainty [vnstintinti] onzelcerheid
unbuckle [vnbuic'1] losgespen.
enz.; be in c, (as to), in onzekerheid
unbuild [vnbild] afbreken, sloopen, verkeeren (omtrent).
slechten.
unchain [vntSein] ontketenen, losketeunbuilt-upon [vnbilt-apon]onbebouwd
nen, of-, loskoppelen
(v. eigendotn).
unchallengeable [vntfaland3abl] onunburden [vnln)cl'il] vt ontlasten, ont- wraakbaar, onaantastbaar, onontstooteboezemen ; (%) one's heart, zeggen wat
lijk.
men op het hart heeft ; zijn hart eens unchallenged [ontSaland3d] X niet
uitstorten (ook vr: c, oneself).
aangeroepen; onaangevochten, onbeunburdentnent[vnin)d'innant]ontlaste- twist ; ongewraakt ; suffer it to pass
ring, verlichting, ontboezeming.
c%, later passeeren (zonder op- of aantnerking).
unburied [vnberid] onbegraven.
unburned Evnbi)nd],unburnt[vribbtit] unchangeable [vatSeinci3abl] onveranderlijk.
onaangebrand, ongebrand; niet verunchanging . [vntSeind3ia] niet wissebrand.
lend of veranaerend, onveranderlijk.
unburning [vnbiiniri] onverbrandbaar,
unburthen [vnbisan] zie unburden.
uncharge EvntSiid31 ontladen, afladen,
! losses, ontlasten; ontslaan, vrijspreken.
unbury [vnberi] opgraven.

unbonnet [vnbonit] vi het hoofd out-

uncharged
uncharged
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uncomplyIng

[vntSad3d] ongeladen ; I geknipt, ongeknipt (van kaartjes enz.).
proef... (v. geestrijke dranken).
unclogged [vniclogd] onbelemmercl.
uncharitable Evntjaritablj liefdeloos, unclose [vnklouz] ontsluiten, opentnaonbarmhartig.
I ken, openen ; onthullen, openbaren.
unchaste DontSeistj onlcuisch.
( unclothed [vnlclouod] ongelcleed.
unchastened[vntSeis'ncl] ongekuischt. unclouded [vniclaudid], uncloudy
unchastity [vntiastiti] onkuischheid.
[vnklaucli] onbewolkt, onbeneveld.
unchecked [vntSekt] onbeteugeld, once- unclub(b)able [vnlcIpbabl] niet club.
breideld ; onbelemmerd.
fahig ; ongezellig.
unchristened Evnkrisandi ongedoopt. unco [Dnkou] Sc aj onbelcend; onkenunchristian [vnkristian] onchristelijle2 . baar; vreeuid, wonderlijk; terughouuttchristianize [vnIcristianaiz] ontker•
dend ; sb lets vreemds ; nieuws(bericht);
stencil.
ad
ongetneen, bijzonder.
unchronicled [vnkronik'Id] onvermeld. uncocked [vnlcolct] onopgetootnd (van
unchurch [vntfhtS] uit de kerk batmen. een hoed) ; niet overgehaald of gespan.
uncial [nnSal] aj unciaal; ti letter, nen (v. een geweer), in rust gezet,afgeunciaal letter, groote hoofdletter (in
spannen.
oude handschriften); sb unciaalletter.
uncoffined [vnkofind] zonder doodkist.
unciform [Dtisifp ► i] haakvormig.
uncoil [vnkoil] losrollen (v. een touw).
uncircumcision [vtisi)lcantsi3an] niet uncoined [vnkoind] ongemunt ; niet
besnijding.
verzonnen.
uncircuincized Evnsi)lcatusaizd] onbe- ; uncollected [vnkalektid] onverzarneld;
sneden. niet tot bedaren of bezinning gelcomen.
uncircutnscribed
[vnsbkamskraibd] uncoloured [vnlculad] ongekleurd; on.
niet (nader) omschreven, onbepaald. opgesmukt.
stneircumspect Ennshkamspektj onbe- uncome-at-able [nnkvm.atab'l] F niet
dachtzaam; onvoorzichtig.
te bereiken, ongenaakbaar.
[nnsivil] onbeleefd.
uncomely Evnictinnlij niet welstaand,
[vnsivilaizd] onbeschaafd.
onbevallig, minder welvoeglijk.
unclad [vniclad] ongekleed.
uncomfortable [vnkvinfatabl] mtge.
unclaimed [vnkleimd] niet opgeeischt; malckelijk; niet op zijn genial( onbeniet ingelost, onafgehaald.
haaglijk, onaangenaam; troosteloos.
'
unclarified [vnklarifaid] ongektaard.
Li n co tray [villa/nth] F zie uncomfortable.
unclasp [vnklasp] vt loshaken, open uncommendable [vnlcamendabl] niet
tnalcen; vi zich ontsluiten.
aan te bevelen, niet prijzenswaardig.
unclassed [vnklast] niet geclassificeerd, uncommercial [vnlcambial] niet
niet ingedeeld.
deldrijvend, tegen de handelsgewoonten.
unclassical [vnklasikal] niet klassiek. uncommitted [vnkamiticl] niet conunisuncle [Dt3le1] oom; at my
S bij soriaal gemaakt; niet verpand ; niet geoome Jan, in den lom Inerd ; ti Ned, F
bonden, aan niets gebonden.
.
ouwe snoeper; cv Sam, Oont Sam, uncommon [vnkoman] ongetneen, onBroeder Jonathan : Ver. Staten v. Noord.
gewoon; it was no c, thing, niets
Amerika; cv three balls, S oome Jan,
ongewoons.
de lonunerd.
uncommonly [vnkontanli] ongemeen,
unclean [vnklin] onrein, onzuiver.
bijzonder.
uncleanliness [vniclenlinis] onrein. uncommunicative [vnkainjanikativ]
held, onzuiverheid.
niet (bijzonder) mededeelzaam, teruguncleanly [nnklenli] onrein, onlcuisch. houdend.
uncleansed [vnktenzd] ongezuiverd.
uncompelled [zinkampeld] niet ged wonuncleared-up [vnkliad.vp] onopg;ehel- gen, ongedwongen.
derd.
uncomplaining [vnkampleinig] niet
uncleft [vnkleft]ongekloofd; ongesple- j (nooit) klagend, berustend, gelaten.
ten.
uncomplainingly [vnlcampleinit3li]zonunclench [vniclenS] ontsluiten; c, the der k14.., en.
fist, de vutst ontspannen•
uncomplete [vnlcamplit] zie incomplete.
unclerical EvnIclerikall niet als van een uncomplimentary [nnkomplimentari]
geestelijke, niet zooals het een geestelijke
niet (erg) complitnenteus.
betaamt.
I uncomplying[vnkamplai-43]oninscliikunclipped [vnklipt] ongesnoeid; onaf- I kelijk, niet meegaand.
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uncompounded [vnkampaundid] niet zich niet bewust (van of), onkundig (van
samengesteld, enIcelvoudig.
of); bewusteloos.
uncompromising [vnkomprainaizig] unconsciousness [milconSasnis] onbeonveranderlijk van beginselen, wars van wustheid ; bewusteloosheid.
alle geschipper, onplooibaar, onbuig- unconsecrated [vniconsilcreitid] ongezaam.
wijd.
unconcealed [vnkansild] niet verbor- unconsidered [onkonsidad] buiten beschouwing gelaten ; niet (erg) geacht,
gen, onverholen.
unconcern[vnkansfin]onbevangenheid, niet in tel ; onoverlegd, ondoordacht,
onbelcommerdheid,
onverschilligheid, onberedeneerd, overijid.
Icalinte.
[vnIconstitjfiSanol]
unconstitutional
unconcerned [vnicansi)nd] onbevangen, niet constitutionneel, ongrondwottig,
niet getroffen (door at); zich niets aan- strijdig met de staatsregeling.
trekkend (van at); onbekonunerd (over unconstrained [milconstreind] ongeabout, as to, for), Icahn, onverschillig;
dwongen, los.
in (with), geen belang hebbend bij; unconstraint[zikanstreint]ongedwonquite
ook: doodleulc.
genheid, losheid.
&inconclusive [vnIconiclusiv] zie incon. unconsumable [vilkansiainabl] onver.
ctusive.

teerbaar.

unconditional [viikandiSonal] onvoor- unconsumed [onkonsiumd] onverteerd.
waardelijk.
unconstunmate [vnIconsamit] onvol.
unconditionally [vnIcandiSanali] on- bracht, onvoltrokken.
voorwaardelijlc; X op genade of on- uncontaminated [vnikantamineitid] ou
genade.

unconfessed [vnkonfest] onbelecien;
niet gebiecht hebbend, zonder bieclit of
absolutie.
finconfined[vnkanfaind] niet opgesloten, op vrije voeten ; niet in bedwang
gehouden ; vrij, los ; onbeperkt.

besinet 2, onbezoedeld.

uncontent [valcontent] ontevredenheid.
uncontestable [vnkontestabl] onbetwistbaar, ontegenzeggelijIc.

uncontested '[vnicantestid] onbetwist;
t, election, verlciezing net enkele can-

didaatstelling.
uncontrollable [vnkantroulabl] niet
zwak, onervaren ; niet bevestigd, niet
te controleeren ; niet te beheerschen,
kerkelijk aangenomen.
onbedwingbaar, onbestuurbaar, onhanunconformable [unkanf2ntab'l] onge- delbaar; waarover men geen macht
lijkvormig; !net overeenlcomstig, onoverheeft.
eenkoinsti,g.
uncontrolled Evnkantrouldj niet geconunconformity [vnkanfQmiti] ongelijk. troleerd ; onbedwong,en, onbeteugeld,
vormigheid
onbeheerscht, ononderworpen.
unconfutable [uHkaHfjiitabT] onweer- uncontroverted [vnIcontravbtid] onlegbaar.
betwist.
unconcealed [vrikand3ild] ongestold, unconversant [vnIconvasont] in : cv
onbevr oren.
with, niet gemeenzaani met; niet thuis
uncongenial [nnIcand3inial] niet ver- in...
want; niet sympathiek.
unconverted [vnIcanvatid] onbekeerd
unconnected [vnkonekticl] niet net unconvinced [vnIconvinst] niet over
elkaar in betrekking (staand), onverbontuigd, niet van gevoelen veranderd.
den, onsamenhangend•
uncooked [vnkukt] ongekookt, niet toe
unconquerable Evnkorllorabli; niet te bereid.
veroveren; onoverwinnelijk, onverwin. uncord [vnk2c1] losbinden,losknoopen.
baar.
losmaken.
unconquered [vnIcot3kod] niet ver- uncork [vnIc2k] onticurken.
overd; onoverwonnen.
uncorrected [onkarektid] onbestraft ;
unconscionable [vnkonSanab'l] onre- onverbeterd, gebrekkig.
delijk, onbillijk; onverantwoordelijlc ; uncorrupt [vnIcarnpt], cued [-id] ononbehoorlijk, F ongepermitteerd.
bedorven, onvervalscht.
unconscionably [vnkonSanabli] on- uncorruptive [vnIcarDptiv] onomkoopredelijIc enc.; an c, long time, ongebaar.
perinitteerd lang.
uncounted [nnIcattntid] ongeteld; tatunconscious [vnIconSas] onbewust, c loos, ontelbaar.

unconfirmed[vnkanftimd]onbevestigd;

uncouple
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uncouple [viikvp'1] of-, ontkoppelen, uncut [vnkut] ongesneden, ongeknipt;
loskoppelen (honden)
uncourteous [vnkctjas, -Iciptjas] onbeIeefd, onhoffelijk, onheusch.

onaangesneden ; onopengesneden (v. eel]
boek); onbehouwen (v. steel]);* ongekorven (v. bout); ongeslepen (v. glas).
uncourtliness [vn1c2tlinis] ongema- undamaged [vndamid3d] onbeschadigd.
nierdheid, lotupheid.
uncourtly [vnIc9t1i]ongemanierd, lomp. lundate(d) [vndeit(id)] aj gegolfd, gotvend.
uncouth [vnkil)7] vreemd, zonderling ;
onhandig; onhebbelijk.
t'undated [vndeitid] a/tile gedateerd,
- ntid] op geen ongedagteekend, zonder dagteekening.
uncovenanted [vnlcuvin a
conventie berustend ; niet verbonden; undaunted [znidontid] onversaagd,onthe c, civil service, El het !Armenverschrokken, onvervaard; niet afgelandsbestuur der lagere ambtenaren, die
schrikt (door by).
geen examen afgelegd hebben.
undazzled [vndaz'Id] onverblind.
uncover [vnlcDva] vt het deksel (de undebauched [vndibotSt] onbedorven,
schaal enz.) afnemen van, ontdekken, onverdorven.
ontblooten; cued, onoverdekt; X zon- undecagon [vndekagan] elfhoelc.
der dekking; stand c,ed, met den hoed undecayed [vndikeid] niet bedorven,
in de hand; ® islet ongedekten hoofde ;
niet vervallen, onverwelkt.
vi zijn (den) hoed afzetten.
undecaying [vndikei.iri] onveranderuncreated [vnkri-eitid] ongeschapen.
lijk, onvergankelijk, onverwelkbaar.
uncreditable[ynkreditabl] niet tot eer undeceive [vndisiv) beter inlichten, de
stre lc kend.
oogen openen, uit den drools' helpen,
uncritical [vnkritilcal] onkritisch.
ontgoochelen; he was cud, oolc: de
uncropped [vnkropt] ongeplukt, ongeoogen gingen hens open; m, yourself
oogst ; ongeknipt (v. het haar).
on that point, ook : maak u daarom.uncross [micros] in : c, one's legs, de trent geen illusies.
gekruiste beetle's weer van elkaar doen. undecennial[vndisenial] elfjaarlijksch.
uncrossed [vnlcrost] ongekruisigd; zon- undecided [vriisaidid] onbeslist, onder kruis(je); niet kruisgewijs of net
beslecht ; besluiteloos, weifelend.
ecu kruis doorgehaald; niet gedwars- undecipherable [vndisaiforabl] niet
te ontcijferen.
boomd, niet tegengewerkt.
uncrown [vnkraun] van de kroon be- undecked [vndekt] onversierd;
zonrooven, onttronen.
der dek.
uncrowned [vnkraund] ongekroond.
undeclinable [vndiklainab'I] onveruncrumpled [vnkrpmpld] ongekreukt. buigbaar.
unction [vrilci'an] zalving2; zalf, balsetn; undecorated [vndekareitid] niet geF zjeuigheid (waarinee men iets vertelt);
decoreerd ; oiigesierd, onversierd.
extreme r%), RK het H. Oliesel.
undefended [vnclifendid] onverdedigd,
onbeschermd.
unctuosity [vriktjuositi] zalfachtigheid
enz; zalving.
undefiled [vodifaild] onbesmet, onbe.
unctuous [Dtlktjuas] :zalfachtig, vettig, vlekt, onbezoedeld, van (vreenide) sine!.
vetachtig; zalvend, stichtelijk; cv oils, ten vrij.
vette olien.
undefinable [vndifalnab'l] niet(nader)
uncular [nrAkjula] 1 owns...
te definieeren.
unculled [nkpld] ongeplukt.
undefined [vndifaind] onbepaaId, on.
uncultivable EvnIcDltivabli onbebouw- bestemd.
baar.
undejected [vndid3ekticl] niet terneer.
uncultivated [vnkultiveitid]
geslagen.
onbebouwd; onontgonnen, onontwikkeld (v. undeliberated [vndilibereitid] niet
d. geest), onbeschaafd.
vooraf beraamd; niet overIegd, ondooruncultured [villa/USA] zonder cultuur,
dacht.
onbeschaafd.
undeliverable [vndilivarab'l] onbesteluncurbed [Link/MC ongebreideld, on.
baar (v. poststukken).
getenid.
undemanding Evndimanditli weinig
uncurl [vnkbl] vt ontkrullen, nit de krul
eischend, niet ved eischend.
does gaan; vi uit de brut gaan.
undemonstrable [vndimonstrabl] on.
uncurtailed [vnIcbteild] niet be-, ge•
bewijsbaar.
kort; niet gekortwiekt ; onverkort.
undemonstrative [vndirnonstrativ] uiet

undeniable

808

,underlet

te dun kleeden ; vi zich te weinig of te
met zijn gevoelens te koop loopend,
dun kleeden.
gereserveerd, gesloten.
undeniable [midinaiabl] onloochen- 'underestimate [vndarestimeit] vt onderschatten, lager bieden.
baar, niet te ontkennen ; ontegenzeg•
eunderestimate [viidarestimat] sb ongelijlc
undenominational [midinomineiPnal] derschatting, te lage schatting.
onconfessionneel (v. scholen enz.), neu- underestimation [vndarestimeiSan] zie
'underestimate.
traal.
undepraved [ynclipreivd] onbedorven, underfeed [vndarid] vt ondervoeden, te
weinig
te eten geven ; niet sterk genoeg
onverdorven.
under [unda] prop ondero, beneden, voederen • vi zicli ondervoeden.
minder clan ; with a good meal cv underfoot [vndafut] onder den voet,
his belt, F adder zijn kiezen ; be r, onder de voeten • vertreden, vertrapt.
corn, net koren bezaaid ; be cv exami- undergarment '[zondagainint] onder!deed, -gewaad.
nation, in beschouwing genomen zijn;
in onderzoek zijn ; c, God, naast God; undergo [vndagou] ondergaan lijden.
rgraook
:
zijn
ondergeschik[vndagrad] F zie unde
undergrad
those cv him,
duate.
ten; cv repair, in reparatie; c, the
sb
[vndagradju-eit]
rose, sub rosa, onder de roos; c, sent- undergraduate
ence of death, ter dood veroordeeld; student die zijn eersten graad nog del
ad er onder, beneden ; as cv, als bier- behaald heeft ;• Am student die nog iliet
onder aangegeven (vermeld); sb F onder- gepromoveet d is ; als aj studentenkellner, assistent. 'underground Evudagratindl ad onder
tinderaged [vndareid3d] niet oud ge- de aarde, onder den grond ; onder de
noeg, te jong. benedenetage.
underbearer [viidabera] drager (in 'underground [undagraund] aj onder.
aardsch,ondergrondsch,onder den grond
lijkstoet).
underbid [vndabid] minder bieden ; te (loopend enz.), grond...;figonderhandsch
weini g bieden.
(v. intrigues enz.); cb in : the cv, F de
under-bodice [Dnda-bodis] onderlijfje. ondergrondsche spoorweg.
underbreath [undobrej,] zie undertone. undergrown [vndagroun] niet volunderbred [vndabred] half ontbolsterd, groeid.
onopgevoed, geen manieren kennend; undergrowth [undagrou17] lcreupelhont,
koudbloed..., niet volbloed.
onderhout.
undercarriage [vndakaric13] onderstel. 'underhand [yndaltand] ad onder de
hand,
clandestien, ter sluik(s).
[rniclaklottoz]
onderkleeunderclothes
2 un-derhand Eundahandj aj onderren, ondergoed.
undercurrent [Dndakvrant] onder- handsch 2 (v. intrigues), met intrigues
omgaand, achterbalcs intrigueerend, niet
stroom 2, verborgen of geheime strekking
in tegenwerkencle richting.•
recht door zee g,aand; by cv means, door
'undercut [vndalcait] vt schuin afsnij- slinksche middelen, op slinksche wegen,
den ; ondergraven ; dieper graven dan.. ; underhanded [Dndahandid] te weinig
fig te slim of zijn, F in de luren leggen ; personeel hebbend ; zie ook 2 underhand.
sp van onderen slaan, stooten enz.; $ underhandedly [vndaliandidli] door
lager bieden onderkruipen. slinksche iniddelen, op slinksche manier.
undercut [ntidakvt] sb ,Rgonderstiede; underhung [vtidahDri, attributief tindalum] niet vooruitstaande.
filet ; sp slag van onderen.
underditch [vndaditS] onder draineer- underived [vndiraivd] onafgeleid.
buizen leggen.
underjaw [aindad;o] onderkaak.
underdo [vndadil] te weinig doen ; niet tunderlay [vndalei] vt onderleggen, ongenoeg braden, islet gaar koken.
derscln ages.
underdone [vonciadvn] niet gaar genoeg, "underlay [Dndalei] sb onderlegger.
niet genoeg gebraden of geroosterd.
underlayer [vncialeia] onderlaag.
underdose [vndadous] vt een te kleine lunderlease [viidalis] vt onderverpach•
ten, onderverhuren.
dosis geven ; s5 [vndadous] te kleine
dosis:
eunderlease [Dndalis] sb onderverhu.
underdrain [viidadrein] draineerbuizen ring, -verpachting.
teggen onder.
' underlet [vndalet] onderverhuren ; onunderdress [vndAires] vt to weinig of I der de waarde verhuren.

underletter

809

understanding

onder
underletter [vndaletd] onderverhuur- streklcen onder ; cv the cable,
der.
het ankertouw halen.
underlie [vndalai] liggen onder ; schui- underscore [vndask2a] onderstrepen,
-schrappen.
len onder of achter ; ten grondslag liggen aan.
under-secretary[vnda-sekratari]onderunderline Evndalainj onderstrepen.
secretaris •, c■-■ of state, onderminister
underling [viidaliq] ondergeschikte ; undersell [vndasel] onder den prijs ver-*
(min) sujet; handlanger.
koopen; voor minder verkoopen dan.
underlip [vndalip] onderlip.
r underset Evndasetj (onder)stutten ; onunderman [vndaman] van te weinig derverhuren, -verpachten.
inanschappen voorzien.
undersetter [Dndaseta] stut, voetstuk.
undermasted [vndamastid] net te wei- undershot [undaSot] rjonderslags...; cv
nig master.
mill, onderslagsmolen, onderslager; sb
undermaster [vndamasta] ondermees- onderslag (bij watermolen).
ter.
undersign [vndasain] (onder)teekenen ;
undermeaning [Dndminirl] (verbor- 1 the cued, de ondergeteekende.
gen) diepere beteelcenis.
undersized [vndasaizd] onder de (geundermentioned EvhdamenSandj on- middelde) mast, te klein.
derstaand, trier-, navolgend.
understaffed [vndastaft] te weinig perundermine [vndamain] ondermijnen; soneel of leerkrachten hebbend.
ondergraven.
understamped [virdastampt] onvolunderminer [vndainaina] ondermijner. doende gefrankeerd.
undermost [nndamoust] onderste, be- understand [vndastai id] vt verstaan, benedenste. grijpen ; opvatten; vernemen, hooren ;
underneath [virdaniP] va onder, be- c.) no jesting, geen scherts verstaan (in
neden; ad hieronder, beneden ; sb in : zalce... an...); it passes me to c how...,
the cv of a table, de open ruimte het gaat tnijn verstand te boven; adonder een tafel, NI kolong.
vantages which he mds how to use,
underpart Eviidapatj minder belangrijke die bij weet te benutten ; I'll make him
of ondergeschilcte rol, bijrol; nevenzaalc.
this, dat zal ik hem (wel) aan zijn
underpay Dindapeij vt te weinig (loon) verstand brengen ; am I to c, that you
betalen ; sb [vndapei] zie underpayment.
refuse?, moet ilc het zoo begrijpen
underpayment [vndapehnant] te ge- (daaruit opmaken) dat gij weigert ?;
tinge betaling (bezoldiging, loon).
what did Ir., you to say ?, wat hoorde
underpetticoat [unda-petilcout] onder- ilc u daar zeggen ?; he went to A, I
rolc.
naar ilc boor; we (v, wij vernemen (in
underpin [fliidapin] (onder)stutten, on- krantenstijI); I was given to ti, mij
derschragen (met metseiwerk).
werd te kennen gegeven, men gal tnij
underplay [vndaplei] vi een impasse te verstaan (te kennen); vi & va (het)
onderdoorspelen, F wippen, snijbegrijpen ; you don't (..), dat begrijpt
den (bij 't whisten); sb [Dndaplei] fingij niet ; do you c.,?, begrepen?; do
passe (bij 't whisten), masque (in 't
you c, about horses ?,. hebt gij verkaartspel).
stand van paarden ? Zie ook underunderplot [undaplot] hijIcomstige ban- stood.
deling (v. drama); heimelijke intri ,2tre. understandable [vndastanclabl] beunderpraise [vndapreiz] beneden ver- grijpelijk, makkelijk verstaanbaar.
dienste roemen, niet genoeg waardeeren. cC understanded [vndastandid] in : cv
underprize [vrlapraiz] te laag waar- of the people, verstaanbaar voor de
deeren of aanslaan.
menschen.
underproof [Dndaprilf] beneden de ver- understanding [vndastandit0 ajbegrijeischte proef (v. alcohol). pelijk,verstandig,schrander;sbverstando,
underprop [vndaprop] (onder)stutten,' begrip; opvatting; (geheime of goede)
onderschragen. verstandhouding; cvs, F „onderdanen",
iunderrate [zindareit] vt beneden de beenen; there is an c, between them,
waarde scnatten, onderschatten. , zij staan net elkaar in verstandhouding;
`-underrate [Dndareit] sb prijs onder de possess a good cv, J op grooten voet
waarde; sell at an (../, beneden de
leven : groote• voeten hebben ; on the
waarde verkoopen.
(distinct) c%) that..., met dien verstande
uri derrun [vridarun] loopen of zich
dat...; on this cv, op die voorwaarde
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undies

you must come to an r, with him,

underwent [vndawent] yeti. tijd van

understandingly [vndastanclitIlfl met

underwing [Dndawit3] ondervIeugel;
(red)
rood weeskind (vlinder).
underwoodEvndawuclJonderhout,kreupelhout, halchout.
underwork EvndawhIcj voor lager prijs

gij moet u met hem verstaan.

verstand, met recht begrip.
understate [vndasteit] te laag aan-, opgeven; c, the fact, (nog) beneden de
waarheid blijven.
understatement [vndasteitmant] te lage
opgave; (nog.) beneden de waarheid
blijvende opgave.
understock [vndastok] onvoldoende
voorzien (van het noodige).
understood [vndastud] verl. tijd en
verl. deelw. v. understand ; an c, thing,
een van zelf sprekend lets ; een afgesprolcen werk, afgesproken spel ; make
oneself
zich verstaanbaar maker.
understrapper [Dndastrapa] zie under-

ling.

understudy[ondastvdi] sb plaatsvervanger van een acteur, (die de rot leert oin
in geval van stood te lcunnen invallen).
undertake [vndateilc] vt ondernemen,
bij de and vatten, op zich nemen ; cv
a work in contract, een werk aannemen; cv to..., ook er voor instaan
dat...; vi F begrafenisseta bezorgen ; cv
for one, ( voor temand instaan.
undertaker [ynclateilca] ondernemer;
aannemer; bezorger van begrafenissen;
face, doodbiddersgezicht ;
man, aanspreker.
undertakery [vndateilcari] begrafenisonderneming.

undertaking[tindateikil]onderneming;
begrafenisvak ; (schriftelijke) verbinte•
ids; plechtige belofte.
Epacht.
undertenancy [vndatenansi] onderundertenant[Dndatenant]onderpachter.
undertimed [vnclatainid] zie under-

undergo.

werken d an, onderkruipen ; onderinijnen.

underworld [undawntd] onderwereld.
underwrite Evndaraitj vt schrijven onder ; teekenen voor, inteekenen op (een
leening); assureeren, verzekeren ; vi assureeren, assurantiezaken doer!.
underwriter [vndaraita] assuradeur.
underwriting [vndaraitit3] assurantie•
(zaken), het assurantiebedrijf.
undescribable*[vndiskraibabl] onbeschrijfelijk.
•
undescribed [vndislcraibd] onbeschre•
vets.
undescried [vndiskraid] onontdelct.
undeserved Evndizfivdi onverdiend.

undeservedly[vndizbvidli]onverdiend.
undeserver [vndizt)va] onwaardige.
undeserving [vndizbvit3] het niet vet-dienend ; be cv of..., ...onwaard zijn,
niet verdienen ; cv of belief, ongeloofwaardig, onbetrouwbaar.

undesigned [vndizaind] onopzettelijk.
undesignedly[midizainidli] onopzettelijk.

undesigning [vndizainit3] argeloos, oprecht.

undesirable Lvndlzairabl] aj niet,wenscheliPc, ongewenscht ; sb ongewenscht
element of individu.

undesired [vndizaiad] ongewenscht.
undesiring
undesirous

[vndizairas] gees wenschen koesterend,
niet verlangend (naar of).
undespairing [lndisperil] niet verundertone [utidatoun] sb gedempte twijfelend, niet wanhopend (aan of).
toon (ook v. kieuren) ; tonische slapheid ; undestroyed [ondistrold] niet vernield.
in an
met gedempte stein, zacht ; vt undetached [vnditatSt] niet losgemaakt,
be g eleiden ('net de grondstem).
onafgescheiden.
undertook [vndatuk] verl. tijd v. under- undetected [vnditelctid] onontdekt.
take.
undeterminate [nnditbminat] onbeundertritimp[znidotromp]ondertroeven.
paald, onbeslist.
undervaluation [vndavalju-eiSan] on- undetermined [nnditiiinind] onbeslist,
derschatting • te lage schatting.
ombepaald ; niet besloten, onzeker.
undervalue :Evndgvaljni nnd,rschatten, undeterred [vriditit)di onverschrokken,
onder de waarde schatten; te laag schatzich !bet latende afschrilcken.
ten.
undeveloped [vndivelapt] onontwilcundervalues [vndavaljua] die te laag
keld.
schat.
undeviating [vildivi-eititl] niet afwijundervest [ondavest] borstrok, onderkend, onwankelbaar.
baadje.
undid [undid] vent. tijd van undo.
underwear [vndawea] onderlcleeren, undies [zitidiz] F dessous, (daines)onondergoed,
dergoed,

exposed.
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undigested [vttdid3estid] onverteerd ,, undistinguished [vticiistit3gwiSt] niet
onverwerkt (v. het geleerde).

[indigestible [vndid3estib'l] onverteerbaar, Met te verteren of te verwerken.
undignified [vildignifaid] niet waardig,
niet in overeenstemtning met zijn waardigheid.
indiluted f7vndiljfiti d j onverdund.
undiminished [vndiminiSt] onverminderd, onverflauwd.
undimmed [vndintd] onverduistere,
niet ontluisterd.
Undine [vildin] Undine.
undirected [vndirektici] niet gericht,
onbestuurd ; zonder leiding;
niet
geadresseerd (v. een brief), zonder adres.
undiscerned [vndiztind] onopgemerkt,
onbemerkt.
undiscernible[vndiziplibl] niet te bespeuren, niet te zien of onderscheiden.
undiscerning [vndizbnirj] niet scherp
of kritisch onderscheidend, geen sclterpen kijk hebbend, niet scherpziend.
undischarged [vudistSlid3d] del ontslagen ; niet afgedaan, onbetaald ; niet
gehomolog,eerd ; niet afgeschoten (v. een
kanon enz.).
undisciplined [vndisiplind] ongedisciplineerd, tuchteloos, niet aan tucht gewend, zonder tucht.
[indiscoverable [vndiskiovarabl] onontdekbaar, niet te ontdeklcen of te
vinden.
undiscovered [vndislcDvad] onontdekt.
undiscriminating [vndislcrilnineitig]
zie undiscerning-.
undisguise [,indisgaiz] ongekleede toe.
stand.
undisguised [vndisgaizd] onvermomd,
onverkleed; onverbloemd, onbewitnpeld.
undisguisedly [vndisgaizidli] zonder
er doekjes out te winders, onverbioentd,
undismayed [vndismeid] onverschrokken, onvervaard, onversaagd.
undispersed [vildisparst] onverstrooid.
undisposed [vndispouzd] niet geordend
of geschikt ; c, of, waarover niet beschilct is; niet begeven, onverkocht.
undisputed [vndispjatid] onbetwist,onbestreden, ongewraakt.
undissembled [vndisembld]
veinsd, oprecht.
undissembling [vndisetnblit3] ongeveinsd.
undissolved [vndizolvd] niet opgelost,
onopgetost, niet ontbonden.
[indistinguishable [vndistirlgwiSabl]
niet te onderscheiden ; onherkenbaar.

onderscheiden; zich niet (door niefs)
onderscheiden hebbend, onbekend.

undisturbed [vndisthbd] ongestoord,
onverstoord.

undiversified[vndivipsifaid] weinig gevarieerd, geen afwisseling biedend,eentonig, eenvortnig.

undividable [vndivaidab'l] onverdeelbaar ; ondeelbaar.

undivided [vndivaidid] onverdeeld ;
partner, compagnon.
undividedly [vndivaididli] onverdeeld.
undivulged [vndivD1d3d] niet openbaar
of ruchtbaar gentaakt, ononthuld,onontsluierd.
undo [vndil] losmaken, los., ontbindeh,
losrijgen, •knoopen, -tornen enz.; opendoen, -maken (een pakje); ongedaan
maken, ongeldig !oaken, te niet does;
te gronde ricliten, in 't verderf storten,
vernietigen (hoop enz); SH niet does,
ongedaan laten; (...; the mischief, het
kwaad weer hoed tuaken; zie ook un-

done.

undock [vndok]
uit het dok haler],
undoer [vnclila] verwoester; iemands
ongeluk.

undoing Evndilit3] (iemands) verderf,
ongetuk, ondergang.

undomesticated [vndamestikeiti'd]nie
aan het huiselijk !even geweud ; niet ge•
temd.

undone Evndvni ongedaan; what is
done cannot be cv- , gedane zaken
nemen geen keer.

undoubted Evndauticil ongetwijfeld;
on(be)twijfelbaar.
undoubtedly [vndautidli] ottgetwijfeld,
zonder twijfel.
undoubtful Evtidautfulj niet twijfelachtig.
undoubting [vmdautiri] niet, aan niets
twijfelend.
undramatic [vndramatik] niet dramatisch.
undraped [vndreipt] zonder draperie;
onbekleed, naalct.
undraw Evndroj opentreklcen (een gor•
dijn enz.).
undrawn [vndron] ongetrolcken ; niet
geteekend • M
Met getapt (v. bier), onopen
getrokken (v. een flesch).
Evndredid
ongevreesd.
undreaded
undreamed [nndrimd niet gedroomd,
niet gedacht ; an c..-of (undreamt-of)
contrivance, een toestel of middel
waarvan men nog niet had gedroonid.
!undress [vudres] vt onticleeden, uit-
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kleeden; ontzwachtelen, het verband af- unedifying [vnedifat-itf] onstichtelijk.
nettle!' van ; vi zich uit-, ontkleeden..
unembarrassed [vnembarast] onge'Lind r ess [vndres] sb huisgewaad, iiegli.
dwongen ; oiibezwaard (v. eigendom).
ge; X dagelijksch of klein tenue ; als unemotional EvnimouSanal] onaanaj; neglige..., klein tenue...
doenlijk.
undressed [vndrest] ongelcleed; onbe- unemployed [vnemploid] ongebruikt;
reid, onaangemaalct (va ► sla enz.).
werkloos, zonder werk (zijtic1); X ter
beschikking; the cw, de werlcloozen.
undried [vildraid] on(op)gedroogd.
undrinkable[vndrigkabl] ondrinkbaar. unemployment [vnemploimant] werkloosheid.
undrooping [vndrilpiq] niet terneerunencumbered [vnenkvinbad] °Jibegeslagen, niet verflauwd.
undue [midjil] onbehoorlijk; boven- last, onbezwaard (v. eigendom).
matig, al te groot, overdreven; $ nog unending [vnendit] zonder elude, ell'.
niet vervallen (v. een schuld).
deloos.
undulate [vndjuleit] vt (doen) golven ; unendowed [vnendaticl] niet begaafd
p doen trillen , vibreeren ; vi golven; niet gesubsidieerd.
vibreeren.
unenfranchised [vnenfrantSizcl] niet
undulating [nndjuleitig] golvene (ook stemgerechtigd, zonder stemrecht.
v. het terrein); geonduleerd (v. het unengaged [vnengeict3d] niet geengahaar); gegolfd, golfsgewijs ingesneden.
geerd ; niet verbonden ; niet verpand;
niet besproken, niet bezet, vrij.
undulation [vndjuleifan] golving, golfbeweging;
vibreeren (van toilet*
unengaging [vnengeid3h3] Met inne.
undulatory [vndjulatari] golvend, zich
mend.
golfsgewijs bewegend ; cv motion, golf- un-English [vii-it3gliS] niet-Engelsch,
beweging; cv theory, golvingstheorie.
onengelsch.
unduly [vndjCili] onbehoorlijk; steer unenlightened[vnenlaitand]onverlicht.
dan noodig was, al te veel.
unentertaining [vnentateinit3] Met onunduteous Evndjutiasi, undutiful [vn- derhoudend, niet vermakelijIc.
djatiful] oneerbiedig, ongehoorzaam; unenthralled [vneOrifold] niet °niter
plichtvergeten,
het juk gebraclit.
undyed [vndaid] ongeverfd
unenviable Evnenviabli niet benijdensundying [vndai-itl] onsterfelijic, Driverwaardig.
gankelijk, eeuwig.
unenvied Evnenvidj onbenijd.
unearned [vniincl] onverdiend ; zie ook unequal Evnilcwali ongelijIc ; ongelijkincrement.
matig; oneven ; cv to the task, niet
unearth [vni)1,] opgraven ; rooien (aardberekend voor, niet opgewassen tegen
appelen); opjagen (een vos) ; aan den
de taak ; with c, arms, met ongelijlce
dag brengen (mineralen), opdelven! 2 ; F
wapenen ; ook ongelijkarmig,.
opdiepen, opduiken, opsnorren.
unequalled [vnikwald] ongeevenaard,
unearthly [viut)1,11] niet aardsch, boven• onvergelijkelijlc, zonder weerga.
aardsch ; spookachtig ; at an c, hour, unequally [vial( wall] ongelijk ; °nevelt.
op een onmogelijlc (vroeg) uur.
unequivocal [vnilcwivalcal] ondubbelzinnig.
unease [pniz] ongerustheid.
uneasily [vnizili] ongemaklcelijk ; niet 1 unerring [nnbriq] nooit faleud, !took
op zijn gemak.
missend, onbedrieglijlc, onfeilbaar.
uneasiness [vnizinis] onbehaaglijklieid; unerringly Evnbrir3Iii zonder zich (ooit)
het niet op zijn gemak zijn, gedwongente vergissen, zonder te falen of te misheid, gegeneerdheid; ongerustheid, onsen.
rust, bezorgdheid, angst (over about, as unessential [vnisenSal] aj niet essento, over); be under no v , zich niet on- tied, Met wezenlijlc ; sb (Nds, niet tot het
gerust of bezorgd maken ; give onecv ,
wezen der zaalc behoorende dingen,
iemand ongerust inaken. zalcen van ondergeschikt belang, bijkomuneasy [man] Met gemakkelipc ; onbe. stigheden, bijzaken.
haaglijk; niet op zijn gemak, gedwon- unestablished LvnistabliSt] ongevesgen, gegeneerd ; ongerust, bezorgd (over
tigd ; niet vastgesteld.
about, as to, over) ;
lastig (v. een schip). unestitnable [vnestiman] onschatbaar,
uneatable [vnitabl] oneetbaar.
onwaardeerbaar.
unedified EvnedifaidJongesticht, zonder uneven [vnivan] uneven, ongelijk, on stichting,
effen ; ongelijkInat4,Y.

unevenly
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unflagging

unevenly [vnivanli] ongelijk, ongelijk- ; unfaltering [vtifoltaritl] onwankelbaar,

matig•
van geen weifelen wetend.
unfalteringly [vnfoltarit-sli] onwankelbeurtenissen
baar, zonder haperen of weifelen.
unexacting Evnegzalctini niet veel- unfamiliar [vnfainilja] ongeineenzaanl,
eischend, weinig verlangend, met weiniet bekend.
nig tevreden.
unfashionable [vnfafanabl] niet naar
unexamined [vnegzamind] niet onder- de mode.
zocht '• niet nagezien; niet geexami- unfashioned [vnfaSand] ongevormd,
neerd.
i niet gemaakt, tiatuurlijIc.
unexampled [vnegzampld] voorbeel- f unfasten Evnfasani losmaken.
deloos, weergaloos, zonder weerga.
unfathered [vnfaoad] zonder geesteunexceptionableEvneksepSanab ► iwaar lijlcen vader.
niets tegen iii te breitgen valt, onaan- unfathomable [vnfa0ainab'l] onpeilvechtbaar,onverwerpelijk,onberispelijIc. baar', grondeloos' 2, ondoorgrondelijk.
unexecuted [vnelcsalcjiltid] onuitge• unfathomed [vnfa8amd] ongepeild ;
voerd.ng
unexercised [vnelcsasaizd] ongeoefend. unfavourable [mfieivarabl] ongunstig.
unexerted [vnegz6tid] onaangewend, unfavourably Dmfeivarablij ongunongebruikt, werkeloos. stig; look cv upon, met geen gunstig
unexhausted [vnegzostid] onuitgeput. oog aanzien.
unexpended [vnekspandid] niet uitge• unfeasible [vnfizab'l] ondoenlijk.
spreid.
unfeathered [vnfeaad] ongevederd,
unexpected [vnekspeictid] onverwacht, onbevederd, vederloos.
onvoorzien•
urged [Puled] ongevoed, ongespijsd,
unexpectedly [vnekspektidli] onver- ongevoederd.
wacht(s), onvoorziens.
unfeed [vtifid] niet gehonoreerd ; niet
unexpensive [vnekspensiv] weinig Icos- betaald,zonder salads, zonder drinkgeld.
tend, niet duur.
unfeeling [vtifilig] ongevoelig, gevoelunexperienced [vnelcspirWst] onerva- ' loos, hardvochtig.
refl, onbedreven.
unfeigned [vnfeind] ongeveinsd, ongeunexpired [vnekspaiad] niet om (v. een
huicheld.
termijn), niet verschenen.
unfelt [vnfeltj ongevoeld.
unexplored [vneksplQd] niet geexplo- unfeminine [vnfeininin] onvrouwelijk.
reerd, ondoorzocht.
unfertile [vnfat)til] onvruchtbaar.
unexposed [tmelcspottzd] niet bloot- unfetter [vnfeta] ontboeien, ontketenen,
gesteld.
losketenen, de kluisters afdoen,
unexpressed[nneksprest]onuitgedrukt. unfilial Eimfiliall onkinderlijk.
unextended [vnekstendid] niet Mtge- unfilled [vnfild] ongevuld, leeg; cv in,
strelct, geen uitgestrektheid hebbettd.
oningevuld ; onbezet; cv up, onopgeunextinguishable [vnelcstit3gwiSab'l]
vuld; oningevuld.
onuitblaschbaar, niet te dooven.
unfinished [vnfinist] onafgemaakt, onunextInguished [vnelcstit3gwiSt] on- voleind(igd), onafgewerkt, niet afgenitgebluscht, ongedoofd.
werkt, onvoltooid, niet af.
unfadable[vnfeidabl]niet verschietend unfit [unfit] aj ongeschikt, onbelcwaam,
(v. kleuren).
ongepast (voor for); cv for food, onunfaded [vnfeidid] onverwelkt.
eetbaar, niet te eten ; cv to be trusted,
unfading [vnfeidit3] niet verschietend
niet te verirouwen ; vt ongeschikt :oaken.
on ver we lkbaar.
unfitted Evnliticli ongeschilct gemaakt ;
unfailing [vnfeilig] nooit falend, nooit niet aangebracht enz.
missend, onfeilbaar, zeker.
unfitting [nntitig] niet (bij ellcaar) pasunfailingly [vnfeilitlli] onfeilbaar, zoo send ; onbetamelijk.
zeker als wat.
unfix [vtifilcs] losinaken; cv bayonets,
unfair [zmfea] onbillijk, oneerlijlc, Met
X bajonet of !
zuiver, minder mooi.
unfixed [zinfilcst] niet vastgemaakt enz.;
unfairly [vnfeali] onbillijk, oneerlijic, los, vrij ; onbestendig ; niet vast bepaald.
niet eerlijk, niet zoo als het hoort.
unfixedness [vnfiksidnis] onvastheid,
unfaithful EvnfeiPfulj ontrou troll weonzekerheid.
loos,
unflagging [viillagil] onverslapt, on-

uneventful [vniventful] arm aan ge•

unflattering
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verflauwd ;
zeal, onverdroten ijver. ! unfriendlyDnfrendlijonvriendschappe•
unflattering [vnflatarit3] weinig vleiend,
lijk, ouvriendelijk, onaardig (voor to);
alies behalve vleiend.
1 niet gunstig (van 't weer).
unfledged [vnfled3d] zonder veeren, unfrock [vnfroic] den kiel enz. uittrekkaa I ; o ► ervaren.
ken; he was c.ed, hij werd van 't
unfleshed [vnfleSt] geen bloed geproefd
geestelijk deed beroofd.
liebbend (v. een jachthond); geen bloed unfrozen [vnfrouz'n] onbevroren.
geplengd hebbeud (v. een zwaard), nog unfruitful [vnfriltful] onvruchtbaar.
naagdelijk.
unfulfilled Evnfulfildi onvervuld, niet
unflinching [vnflinSit-3] van geen wijken
in vervulling gegaan.
wetend, on wankelbaar.
unfurl [viabl] vt uitspreiden, ontplooien
unfold [vilfould] vt ontvouwee, ont(een viag), outrollen, losgooien (de zeiplooien ,, uitspreiden 2 ; onthullen, ontlen); vi zich uitspreiden of ontplooien.
sluieren, openbaren
uitlaten (uit de , unfurnished [vilfbniSt] niet voorzien
schaapslcooi); vi zich ontplooien.
; (van het noodige), inz.ongemeubileerd.
unfolding EvnfoulditUontvouwing, ont- unfused [vnfjilzd] otigesmolten zonder
ontwikkeling; openbaring.
font.
unforbidden [zinfQbid'n] niet verboden. ungainliness Evngeinlinfsj onbevalligunforced [vittgst] ongedwongen.
heid enz.
unfordable [vnf2dab'l] ondoorwaad• ungainly Evngeinlij onbevallig, onbebaar.
' houwen, lomp.
unforeseen [vnIgsin] onvoorzien ; the ungallant [vngdlant] onhoffelijk, niet
() is always happening, wat men gala nt.
niet verwacht, gebeurt altijd.
ungarnished [vnganiSt] ongegarneerd,
unforgettable [infpgetab'l] onvergeteongestoffeerd ; onopgesmukt.
ungartered Evitgatadi zonder kouseJ nforgiven [vnfQgiv'n] onvergeven.
banden.
unforgiving [vtif9givit3] niets vet. - ungathered [vnga6ad] niet verzameld ;
gevend ; ouverzoeulijk.
iongeplukt, oningeoogst.
unforgotten [vnf9got'n] onvergeten; ungear [vngig] uitspannen (eel' paard);
onverg,etelijk.
ontkoppelen.
unformed Ezinfgmdi nog ongevorind 2 ; ungenerous [mid3enards] onedelinoeniet in gelid opgesteld, onregelmatig j dig , onedel(aardig); !net royaal.
geplaatst.
ungenial [vnd3ittial] niet of weinig
unfortified [vtagtifaid] onversterkt ; X
groeizaam (v. het weer); onvriendelijk,
ope it.
onaangenaam.
unfortunate [vtif2tSunat] aj ongelulc- ungenteel Evnd3atil1i onnet, minder
niet gelukkig ; sb an c,",, een onnet of fatsoenlijk, niet tot den bon ton
gelnkicige, F een gevallen vrouw.
behoorend, ordinair.
unfortunately [vnf2tSunatli] ongeluic- ungentle [vtict3ent'i] onzacht, ruw.
Li g(er w ij ze).
ungentleinanlike [micl3ent'llnatilaik]
unfounded [vnfaundid] ongegrond, op
ungentlemanly [viid3entlinanli] net
niets gebaseerd.
zooals het een gentleman betaamt.
unfoundedly [infautididli] ongegrond, ungently [vncl3entli] op onzachte, ru we
zonder grond of reden.
ungird Dinghd] losgorden.
[wijze.
unframed [vnfreitild] ongevormd ; niet ungirt [vngi)t] ongegord, losgegord.
ingelijst, zonder lijst.
ungiving [vzigivit3] niet nieegevend (v.
unfrequency [piaci!: wansi] zeldzaamlclei enz.).
It eid.
unglazed [vngleizd] onverglaasd; zonunfrequent [vilfrikwant] zeldzaam; of
der rniten.
cv occurrence, zelden (niet vaak) voor- ungloved [vnglDvd]zonder handsclioe•
komend.
nen aan , .
unfrequented [infrlIcvventid] niet be- unglue [vnglii] losmaken,-weelcen ; get
zocht, onbezoclit.
ced , loslaten (v. gelijmde dingen).
unfrequently [vnfrilcwgn Hi] niet dilc. ungodliness [vngocilinis] goddelooswiils, zelden; not
!del zelden.
heid, verdorveniteid, zondigheid.
unfriendedEnnfrenclidlzoncier vrienden. ungodly [vngodli] goudeloos,onheilig,
unfriendliness [vnfrencilinis]onvriendzonclig ; F oncliristelijk, ongeperinit•
schappelijkheid enz.
teerd, onniogelijic.

tifibiged
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unhurt,

ungorged Ditiggclgc13 citiverzadigd.
unhappily [viiliapili] ongelukkig(erwijze).
ungotten [vngot'n] onverkregen.
ungovernable [vngnvanabl] niet to unhappiness [unhapinis] het ongeluk.

kig zijn.
regeeren, ontembaar, toomeloos.
unhappy [unhapi] ongelulckig.
onbeteugeld, toomeloos.
unharboured [unliabad] onbeschut,
zonder schuilplaats.
ungraceful [ungreisful] ongratieus, on
bevallig, onsierlijlc, plomp, tom)).
unharmed [unharnd] onbeschadigd, onungracious [ungreiSas]ongratieus, stui- gekwetst, ongedeerd.
tend, onwillig ; niet van harte komend ; unharmonious [vnhamounias] onwelluidend, niet harinonisch.
onaardig, onheusch.
ungraciously [ungreiSasli] onwillig, unharness Evnhanisi uitspatmen; X van
net tegenzin, tegenstribbelend
't harnas ontdoen.
ungrafted [ungrafticl] ongeent.
unhatched [unhatft] onuitgebroeid.
ungrammatical [vngramatikal] on- unhealthful [unhelpful] ongezoncl.
grammaticaal, ontaalkundig.
unhealthy [vnhell)i] on gezond -2 ; X 3
ungrateful [vngreitful] ondankbaar (levens)gevaarlijk, niet pluis.
(ook v. zaken); onaangenaarn (v. zaken). unheard [vith6d] niet gehoord, ongeungratified [ungratifaid] onbevredigd, hoord ; met aangelioord ; jar onverhoord;
onvoldaan.
c,-of, ongehoord ; a thing ,..-of, lets
ungrounded [vngraundid] ongegrond. ongehoords.
ungrudging [ungrztod3irs] van harte unheated [unlatici] niet verhit, onverwa? ind.
lcomend, gaarne gegund.
ungrudgingly [vngrodgiffii] zonder unheeded [vnhiclIcl] onopgemerkt ; veronachtzaamd, miskend.
afgunst, (van harts) gaarne.
§ungual [Dt3gwal] nagel..., lclauw..., unheeding [unhidiri] onachtzaam, achteloos, zorgeloos; r•- , of, niet lettend op,
hod...
unguarded [vngadid] onbewaakt ; on- zich niet storend aan, onverschillig voor.
unguent [DrIgwant] zalf. [voorzichtig. unhelpful [unhelpful] onhulpvaardig.
unguessed [vngest] niet geraden ; on- unhesitating [vnheziteitiri] zonder aarzelen, niet aarzelend, vastberaden.
gegist.
§unguiculate [vggwilcjalat] net nagels unhewn [unlijan] onbehouwen, onbekapt.
of klauwen voorzien.
unguided [ungaidid] zonder gids of unhidden [millid'n] niet verborgen.
geleide.
j unhide [vnhaid] onthuiden.
§unguiferous [vtigwifaras] nagels of unhindered [unhindad] ongehinderd,
ongestoord, onverlet.
klauwen dragend.
§unguis [Dr3gwis] ineervond ungues unhinge [vnhind3] uit de hengeels licit[DrIgwiz] nagel, klauw. ten ; nit zijn gewone doen brengen ; fi.
ungum [ungpm] ontgommen ; loswee- overstuur maken.
ken ; come c■dmed, oolc : F spaak loopen. unhitch [viihitS] los-, afhalcen (de spree],
unhackneyed [unhalcnicl] niet afge- buis); of-, uitspannen (de paarden).
unholily Evnlioulitg onheilig.
zaagd, nog nieuw.
unhallow [vnhalou] ontheiligen, ontwij- unholiness [unhoulinis] onheiligheid.
den ; my Ned hands, ook : mijn schen- unholy [vnhouli] onheilig, onzalig; at
an c, hour, op een onmogelijk (vroeg)
dige hand.
unhonoured [unonad] ongeeeni. [uur.
unhand [unhand] loslaten.
unhood [unhud] de kap afnemen.
unhandily [unhandili] onhandig.
unhandled [vnhand'ld] onbehandeld, unhook [vithulc] of-, loshaken.
unhoped [vnhoupt], unhoped for
onbetast.
unhandsome [vnhansam] onschoon, [unhoupt-f9a]ongehoopt, niet ver wacht.
niet mooi, leelijk.
unhorse [vnh2s] van het paard werpen.
unhandy [vnhandi] onhandig, de han- unhoused [vnhauzd] van huis beroofd.
den verkeerd staan hebbend ; ongemak- funhouseled [viihatizgid] SH RK niet
bediend (met het H. Sacrament).
Icelijk (in het gebruilc).
unhang [vnharj] afhangen, af acumen (het unhung [vnhzn3] vent. tijd en yen!. deelw.
behangsel enz.).
van unhang.
unhanged [unhat3cl] onopgehange0 ; unhurt [vnlibt] onbezeerd, ongelcwetst,

ungoverned [unguvand] regeeringloos,

ongehangen.

ongedeerd,
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unhusk Ezmhnsk3 doppen.
unimproved rvnimpriivd] onverbeterd;
unicameral [junikatilkal] met ten ohbewerkt, onbebouwd (v. land).
kamer (van volksvertegenwoordiging). unencumbered [vninkpmbad] zie ununicorn [jitnikcm] eenhoorn; eenhoorn- 1 encumbered.
lever; driespan (eett paard vOOr twee uninflatnmable [vninflamabl] niet
andere gespannen).
ontvlambaar ; vuurvast.
unicorn-fish DisinikQn-fin eenhoorn- uninfluenced [vninfluanst] niet beinvisch, narwal.
vloed, vrij van vreemden invloed.
unicycle [junisailel] eenwieler.
uninfluential [vninfluenSal] weinig
unification [jitnifikeiSan] unificatie, het
(geen) invloed hebbend, zonder invloed.
eenheid brengen, gelijkmaking.
uninformed Dminf9mdInietonderricht,
uniform [jilnifcm] aj uniform, eenniet op de hoogte (gebracht), slecht op
gelijkvormig, zich gelijk blijvend; d5Z:
de hoogte, onwetend.
constant, (steeds)gelijk,onveranderlijk; j uninforming [vniniginit3] weinig zegeensluidend; eenparig (v. versnelling); j gend, niets verklarend.
sb uniform ; in full cv, in groot tenue; I uninhabitable [vninhabitabl] onbein burger ; vt uniform maken ; woonbaar ; onherbergzaam.
out of
in uniform kleeden, in een uniform ste- uninhabited [vninhabitid] onbewoond.
ken.
j uninjured [vnindpd]onbenadeeld; onuniformitis
i uniform- , geschonden. onbeschadigd, ongedeerd.
lcoorts.
uninsured [vninfilad] onverzekerd, niet
uniformity [Mnifgmiti] unifortniteit,
verassureerd
gelijkheid; een-, gelijkvormigheid, on- ' uninstructed [vninstrpktid] niet onderveranderlijkheid; eenheid ; eenparigheid
wezen.
(v. beweging).
j uninstructive [vninstruktiv] onleerzaam.
uniformly [jfinifctmli] uniform, zich gelijkblijvend, steeds op dezelfde manier, unintelligent [vnintelid3ant] niet indoolloopend.
telligent, weinig schrander.
unify [janifai] e'en maken, unieeren, ver- unintelligibility [vintelid3ibiliti] oneeraig)en ; eenheid brengen in.
verstaanbaarheid, onbegrijpelijkheid.
unilateral [jemilatar.91]
eenzijdig; unintelligible [vnintelid3ibl] onverslechts ter eenre bindend (v. contract). j staanbaar, onbegrijpelijIc.
unimaginable[Dnimad3inab'1]ondenk- unintelligibly Evnintelid3iblij
baar; onbegrijpelijk.
staanbaar, onbegrijpelijk.
unimaginative [vnimad3inativ] arm i unintentional [vnintenSanal] onopzetaan fantasie.
telijk.
unimitabie [vnimitab'I] onnavolgbaar. unintermitted [vnintamitid] onafgeunimpaired [rairapead] ongeschonden, broken, onverpoosd.
onverzwakt.
uninterrupted [vnintarnpticl] onafgeunimpassioned [vnimpaSand] vrij van 1 broken, ononderbroken, onverpoosd.
hartstochtelijkheid, bedaard.
uninterruptedly [vnintaroptidli] oustunimpeachable [vnimpitSabl]
niet to gebrolcen, zonder onderbreking, zonder
.
beschuldigen; onberispelijk ; onaantastophouden.
baar, onbetwistbaar, onwraakbaar.
onnauninvestigable
speurlijk.
unimpeached [vninipitSt] niet beschuldig,d; onbesprolcen.
uninvited [vninvaitid] niet uitgenoounimpeded [vnimpidid] onbelemmerd, digd, ongenood, ongevraagd.
onverlet, onverhinderd.
uninviting [vninvaititl] weinig aanlokunimportant [vnimpqtant] onbelangkelijk of aantrelckelijlc, niet uitlokkend,
weerzinwekkend.
rijk.
unimposing [vnimpouzit3] weinig im- unio [jilniou] riviermossel.
poneerend, weinig indruicwekkend.
union rjunjan] aaneenvoeging, vereeniunimpressible [vnirapresibl] weinig
ging, verbinding ; verbond; utile; vervatbaar voor indrulcken.
bintenis (ook = huwelijk); heeling (v.
unimpressive [ v nimpresiv] weinig in- een wond); yak-, arbeidersvereeniging ;
druk malcend ; weinig vatbaar voor
; eendracht(igheid),eensgezindheid; parodrukken. chiaal district belast met de uitvoering
unimprovable [vnimprilvab'l] onver- der armwetten ; arnienwerkhuis eener
beterlijk, ; union; vierhoelcig veld boven gall den

union bar
-
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unknigirtiy--

kant van den vlaggestok met de dr;e krui- ! (zeven) Vereenigde Provincien (van Hol
sen als zinnebeeld der Engelsche unie ; land) ; the U. States, de Vereenigde
the Union, 1. de vereeniging van En- Staten van Noord-Amerika.
geland en Schotland in 1706; (de vet . - unitedly [junaitidli] vereenigd, samen
eendrachtig.
eeniging van) Groot-Britanje en Ierland;
2. de Vereenigde Staten; 3. het Ver. unity Danitil eenheid, eendrachtigheid.
overeenstemming; the three unities,
eenigd Koninkrijk van Groot-Britanje;
Nds,half wollen goederen,N, is strength, de drie (dramatische) eenheden '• be at
' eendrachtig zijn ; eensgezind zijni
eendracht maakt macht.
union-bar Dattjan-ba] 5' verbindings- het tens zijn (met with).
i §univalve Ofinivalv] eenschalig.
stang.
union-cord [janjan-kQd] soort (corset- universal Ljunivhs.21] aj algemeen,unt.
verseel; wereld...; a N., cure, een middei
veterband.
union goods [jiljan gudz] half woken tegen alle lc walen; cv history,de wereldgeschiedenis ;
legatee, eenige erfgegoederen.
peace, wereldvrede; N prounionist [jfinjanist] unieman; lid van naam;
een arbeidsvereeniging ;• unionist : voorvider, leverancier van alle mogelijke waren, tokohouder ; sb algemeene stelling
stander van de instandhouding van de
denheid van Groot-Britanje en Ierland, universality Ditnivi)saliti] algemeentegenstander der Homerule beweging; held; alomvattendheid.
ale aj : unionistisch (gezind).
universa lly[junivtisali]algemeen (oolc=
union-jack [jfinjan-d3ak] de Engelsche alzijdig), allerwegen.
unievlag.
universe Ejanivi)s] heelal, wereld.
sb hoogeschool,
union-man [jfinjon-man] lid van een university Dimly
academie, universiteit ; als a]: universiarbeidersvereeniging.
union-workhouse [jilnjan-wbIchaus] teits..., universitair, academisch.
armenwerichuis (van een union).
university-taught [ja:fly/psi-tot] acade§uniparous [juniparas] ten jong ter misch opgeleid of gevormd.
wereld brengend.
univocal [junivakal] slechts ten beteeunique [junik] aj eenig (in zijn soort), kenis hebbend ; gelijkluidend, -klinkend.
ongeevenaard; of its kind
eenig unjoin [ond3oitt] vaneenscheiden.
unjoint [vnd3oint] ontleden ; ontwrichzijn soort): sb unicum.
[gen.
uniquely [junIlcli] eenig (en alleen), en- j ten.
kel maar.
unjointed [ond 3ointid] zontler geledinunison [janisan] gelijkheid van !clank, unjust [ond3Dst] onrechtvaardig, onbillijk ; onzuiver (v. weegschaal).
gelijkluidendheid, overeenstemming ; in
p unison° ; ,gelijkgestemd, tenstem- unjustifiable [vnd3ostifaialfl] niet te
rechtvaardigen, niet te verdedigen, onmig, in volmaakte harmonic, eensgezind ;
in N., with, in harmonic 'net.
i verantwoordelijk, onverschoonbaar.
unisonous [janisounds, junisanas] ge- unjustly [vnclgpstli] zie unjust; notN.',
ook : niet ten onrechte.
lijkklinkend; harmonisch.
unit [junit] eenheid.
unjustness [ondpistnis] onrechtvaarunitarian [jfiniterian] sb 1. unitarier diglieid, onbillijkheid.
(in de politick); 2. unitarius; die slechts unkennel [vnkenal] uit het hok of het
hol jagen.
een persoon in God erkent ; als aj: unitaristisch.
unkempt [vnlcenit] ongekatnd ; slordig,
unite [junait] vt aanetnvoegen, verbin- verwaarloosd.
den, vereenig,en; bijeenvoegen (oolc
unkept [onlcept] niet gehouden, niet
cv into one); vi zich vereenigen ; zich
onderhouden, niet bewaard ; ongevierd ;
verbinden (met wi,h); r, in ...ing,samenniet nagekomen.
werken om te...; they don't N., up, die i unkind [onkaind] onvriendelijk.
dingen zijn niet onder ten hoedje te unkindly [vnlcaindli] ajzie unkind; ad
vangen.
I onvriendelijk, (vat) onheusch (was).
united [junaitid] (samen)vereenigd, ver- un king [onkitt] onttronen.
onlconinklijk, niet
eend, bijeen; eendrachtig ; the United unkingly
Brethren, de Moravische Broeders, de vorstelijk.
Hernhutters; the U. Kingdom, het Verunknelled [vtineld] zotider gelui van
eenigd Koninkrijk : Groot Brittanje en , de cloocilclok, niet ttitgelnid.
de unknightly [vnnaitli] onridderlijk.
Ierland ; the U. Provinces,
RUVjnilt
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unniagterable

unknit [vnnit] lostrekken, losmalcen ; he drinks c%) coffee, hij drinict koffie
md the brow, SH het voorhoofd oat- uit den treuren.
f ronsen.
unlink [vrtHO] ontschalcelen, losmalcen,
unknowable [vnnouab'I] onkenbaar, "R ■ afkoppelen.
unload [villoucl] vt ontlasten, ontladen,
ondoorgrondelijk.
unknowing [vnnou•irl] niet kennend ; i lossen, afladen ; S spuien (v. aandeelen);
vi afladen, lossen.
onwetend, onkundig.
unknov. ingly [vntiou-igli] zonder het unlock [vnlok]ontsluiten 2,opensluiten;
(zelf) te weten, zich niet daarvan bewust. I van elkaar doen (de handen of vingers),

unknown [vntioun] aj niet bekend, unlooked for [Thilukt•fcla] onverwacht,
ouverhoopt; niet verwacht.
onbekend; ongekend ; sb the (,), het
onbekende; de onbekende; two cvs, i unloose [mills] losmalcen.
unloved [vnlvvd] onbetnind.
twee onbekenden (in de algebra)
jlkoiiveeidlinenerss [vnInvlinis] onbetninne•
uuky [mild] F oompie.
Lnlace [valeis] losrijgen.
hnlade[vnleid]ontladen,afladen,lossen. unlovely [vnInvIi] onbetninnetijk; onunladylike [vnleidi-laik] niet zooals 't aantrekkelijk, niets mooi.
eery lady of een echte dame betaatnt.

unluckily[vnlykili]ongelulchig(erwijs);

unlamented Evnlamenticlj onbeweend, onvoorspoedig.
unluckiness [vnIvIcinfs] ongeluk; on.
onbeklaagd, onbetreurd.
a:nlatch [vnlatS] van de klink doen voorspoedigheid.
(de deur).
unlucky EvnlifrIcij ongelukkig a, onvoorspoedig.
unlatched [vnlatSt] niet op de klink.
unlawful [vnlegul] onwettig, ongeoor. unmade [vnmeid] (nog) ongetnaalct ;
loofd, onrechtmatig. onopgemaakt (v. japon); ongebaand.

unlearn [vtilOn] verlqeren, afleeren;m, unniaidenly [vnmeidanli] onjonkvrouthe habit of..., zich... afwennen. welijIc.
unlearned [vnihnid] niet geleerd (v. unmake [vnmeik] te niet doen, verniepersonen), ongeleerd ; onwetend ; [un- tigen, afbreken, afzetten (van ambt of
waardigheid).
Iffind] niet geleerd (v. lessen); niet door
unman [vnman] ontmannen ; ontmoedistudie verkregen.
gen, X detnoratiseeren; van manschap.
unleavened [vnlevand] ongezuurd.
niet, tenzij, j pen berooven.
unless [vales] tenzij,
unmanageable [vtimanidpb'l] niet te
tenware. '
unlettable [vnletab'l] onverhuurbaar. iregeeren, g onbestuurbaar; fig onhan ,
delbaar.
unlettered [vnletad] niet gemerkt (met
unmanlike [vnmanlaik] unmanly [vnletters); ongeletterd.
unlicensed [vnlaisanst] zonder verlof of manti] onmannelijk, onmenschelijk.
vergunning, zonder patent, onbevoegd. unmannered [vnmanacl] ongemanierd,
unlicked [vnlikt] ongelikr, onbehou- geen manieren kennend.
unmannerliness [vninanalinis] onge
wen.
unlighted [vnlaifid] niet verlicht; niet manierdheid, onmanierlijkheid enz.
i unmannerly [vtunanali] antnanierlij;c,
aangestoken.
unlike [vnlailc] niet gelijicend (op); on- onhebbelijk, minder net.
gelijk (ook v. de algebraische teekens unmarked [vninakt]ongemerkt ; cv by
wounds, geen teelcenen (sporen) van
-4- en —); verschillend van, anders dan;
they are (utterly) cv, ze lijken (niets) wonden vertoonend.
op elkaar ; the portrait is utterlycv, unmarketable [vmnalcatabl] $ onverlijkt heelemaal niet; that is so cv him, j lcoopbaar , inconrant.
daar is hij (heelemaa1) de man Met naar. unmarried [vinnarid] ongetrouwd, onunlikelihood rpnlaiklihudi, unlikeli- gehuwd.
ness Evnlailclinisj onwaarschijniijkheid. unmask Enntnaski vt het masker afneunlikely [vnlaikli] onwaarschijrzlijk ; men ; het masker atrukketr, ontmaskeren;
he is not cv to..., het is niet onwaar. vi het masker afretten, zicit dernasIceeren,
schijnlijk dat hij...
unmasked [vnmaskt] ontmaskerd; onunlimber [viiiimbd] X afleggen (v. 11. gemaskerd.
geschut).
unmast [vsmast] ontmasten.
unlimited [vnlitniad] onbegrensd,onba- on masted [vumastid] zonder mast.
•paald, onbeperict, vrij ; • ongelimiteerd ; unmasterable Lvntuastarablj niet te
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(o)vermeesteren, niet onder de knie te
lcrijgen, onbedwingbaar.
un mastered [vinnastad] onvermeesterd,
o nbed wongen.
unmatch [vninatS] ontparen, scheiden.
unmatched [vtunatSt] ongeevenaard,
weergaloos, eenig.
unmated [vnineitid] ongepaard (v. die.
ren enz.).
unmeaning [vnininitl] zonder beteekenis, nietsbeteekenend, onbeduidend;
nietszeggend.
unmeant [viiment] niet (kwaad) gemeend ; onopzettelijk.
unmeasurable [vnine3arabl] oninetelijk, onbegrensd.
unmeditated [ventediteitid] onoverdacht, vooraf bedacht of beraanid.
unmentionable EvntnenSdnab'll aj onnoembaar, niet te vermelden ; sb in :
F pantalon, broek.
unmentioned [vinnenSand] onvermeld.
unmerchantable [viimhtSantab'l] $ onverkoopbaar, incourant.
unmerciful [viimbsiful] onbarmhartig
(jeg,ens to, upon); F onmenschelijk.
unmerited [vnineritid] onverdiend.
untninded [vnmaindid] niet (door Hie,nand) opgepast; niet behartigd.
unmindful [vimiaindful] in :
of,
zonder acht te slaan op, zich niets aantrekkend van, niets gevend oin ; niet in'
dachtig, vergetend.
unmingled [mitnigg'Icl] ongemengd.
unmistakable [vninisteilcab'1]
ken baar.
unmitigated [vninitigeitid] onverzacht,
niet verminderd.
untnixed [viimikst] ongemengd, °liver.
mengd.
unmolested [vninalestid] niet gemolesteerd, ongekweld, ongestoord.
unmoneyed [vim/Auld] zonder geld,
onbemiddeld.
unmoor [vninf.ta] 0 Pt losmalcen, losgooien ; vi losgooien.
unmortgaged [munwid3c1] onbezwaard, onverhypothelceerd.
unmourned [vningncl] onbetreurd.
unmoved [viimilvd] onbewogen,ongeroerd; onbeweeglijk.
unmoving [vninfivii3] zich niet beweg,end; onaancioenlijk.
unmuffle EVI1111Drij (de trom) van het
rouwfloers ontdoen.
unmurmuringly [vnnifAtnarit3li] zonder
morren (nopperen).
unmusical [vninjuzikal] niet muziLaal.
unmuzzied [vnininl'd] ongeinuilband.

unofficious

unnailed [vnneild] ongespijkerd; van
spijkers ontdaan, opengernaakt (door het
uithalen der spijkers).

unnamed [vimeinid]ongenoemd; naa m
loos, onbenoemd.

unnatural [vnnatSaral] onnatuurlijk,
ontaard ; tegennatuurlijk.
unnaturally [vimatfarali] onnatuurlijk
not
ook : wat niet onnatuurlijk was
(is), (heel) natiirlijk.
unnavigable [vnnavigab'l] onbevaar.
baar.
unnecessarily [vnnesisarili] niet !tooth
zakelijk, onnoodig, noodeloos.
unnecessariness [vimesisarinis] onnoodzakelijkheid.
unnecessary [vnnesisari] aj niet nood.
zakelijk, onnoodig, noodeloos; sb in :
unnecessaries, niet noodzakelijke din.
gen (levensbehoetten enz.).
unneeded [vnifidid] niet noodig, on.
noodig.
unneighbourly [anneibali] onbuurschappelijk.
unnerve [vtinfAv] ontzenuwen, verlammen (v. krachten).
unnoted [annoutid] onopgemerkt, onbemerkt.
unnoticed [vnnoutist] onopg,emerkt;
pass cam , onopgemerIct laten; onopge.
merIct voorbijgaan.
unnumbered [vniintnbad] ongeteld,
talloos.
unobjectionable [vnabd3elqatiab'l] onberispelijk ; onaanstootelijk; it is
oolc : er %Tait niets tegen in te brengen,
niets op of te dingen.
unobservable [vnabzhvabl] niet waar.
neembaar, niet te zien, onbeinerkbaar.
unobservant [vnabzfAvant] onoplettend,
onopmerlaaam ; be (..) of, niet waarnemen, niet nalcomen (v. regels enz.).
unobserved [vnabzfAvd] onopgemerlct
unobstructed [vnabstrDIctid] otibeletn'nerd.
unobtainable [vnabteinab'l] niet te
(ver)krijgen.
unobtained [vnabteind] onverkregen.
unobtrusive [vnabtrusiv] niet in 't oog
vallend, niet indringend, zich niet opdringend, bescheiden.
unoccupied [vnokjupaid] nietsom hartden hebbend, niet bezig ; vrij, onbezet
(v. stoel, tijd enz.).
unoffending [vnafendiri] niet aanstoo•
telijk; geen lcwaad doend, onschadelijk,
onschuldi g.
unofficial EvnofiP11 niet officieel.
unofficious [vnofiSas] ongediensti7,

unoften
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unoften [vntlfan] in: not cv, niet zelden. unperformed [,zmpaft2md] niet uitgeunopened [vnoupand] niet openge- voerd enz.; ongedaan. onverricht.
maakt, ongeopend.
unperishable [vnperifabl] onverganunopposed [vnapouzd] onverhinderd ; kelijlc.
zonder verzet, zonderoppositie; zonder unperplexed [vnpaplelcst] niet verletegencandidaat.

gen, onbeschroonl.

ganen.

philosophisch, onwijsgeerig.

unorderly [vn2dali] onordelijk, wan- unpersuadable [vnpasweidabl] niet
ordelijk. over te halen, niet te overreden of te
unorganized [vn2ganaizd] niet geor- overtuigen.
ganiseerd; onbewerktuigd, zonder or- unphilosophical Dnfilasofikali niet
unowned [vn-ouucl] zonder eigenaar; unpick [vnpik] lostornen; opensteken

niet erkeud, niet toegegeven.
(v. een slot).
unpack [vnpalc] ontpakken, uitpalcicen, unpile [vnpaii] X zie unstack.
afladen; an c,ed jury, een niet „be- unpin [unpin] losspelden.
werkte" (oingekochte) jury.
unpinned [viipind] ongespeld; losgeunpaid [vmpeicl] aj onbetaald, onafge- unpitied [vnpiticl] onbeklaagd. [speld.
daan; onbezoldigd; /c), ongefranlceerd ; unpitiful [vnpititul] onbarmhartig, on,. for, onbetaald; the great (,), het gild
meedoogend.
der (onbezoldigde) vrederechters; sb in: unpitying [vnpiti-it3] geen medecloogen
onbetaalde cheques, relceningen enz
kennend, tneedoogenloos, onbarmhartig.
unpainful [vnpeinful] niet pijnlijk, zon- unpityingly [vnpiti-irili] meedoogender pijn.
loos, onbartnhartig.
unpaired [vnpead] ongepaard.
unplaced [vnpleist] ongeplaatst, niet
unpalatable [vnpalitab'l] onsmakelijk, geplaatst (ook v. renpaarden); an c,
minder aangenaam (v. waarheden).
mine, een (zee)ntijn wier plaats niet
unparalleled [vnparalald] weergaloos, bekend is.
onvergelijkelijk, uniek.
unpleasant Evnplezantj onpleizierig;
Unpardonable Evnpadanabilj oiiver- onaangenaam,onbehaaglijk; the police
geeflijk ; cv sin, zonde tegen den H. make themselves c, to..., beginuen
Geest. het de... weer lastig te maker, treden
unpardoned [vnpadand] geen vergiffe- weer op tegen...
nis verkregen hebbend ; onvergeven, unpleasantness [vnplezantnis] onaanniet kwijtgescholden.
genaamheid; onaangenaamheden; the
unpardoning [vnpadattiri] niet verge- late cam, 1 Anz de laatste burgeroorlog.
vend, onverzoenlijk,
unpleased [vitplizd] niet voldaanonisunparliamentary [vnpalimentari] on- noegd.
parlementair o.
unpleasing [vnpliziq] onbehaaglijk,
imparted [vnpatici]ongescheiden ; zone. onaangenaatn.
der sclieiding (in het Haar).
unpliant Evnplaionti onbuigzaam, weiunpassable [vnpasabl] ongangbaar (v. nig meegaand.
muntstuk), buiten koers (zijnd); Q onbe- unpocket [vnpolcit] uit zijn zak halen
gaanbaar.
unpoetic, unpoetical [vnpouetik(al)]
unpatronized Evnpatrattaizdj onbe- niet poetisch, ondichterlijk.
schermd ; niet geprotegeerd, geen be- unpointed [vnpointid] niet gepunt of
schermers hebbend ; niet beklaiit.
gespitst • zonder volcaalpunten.
unpaved [vnpeivd] onbestraat, onge- unpoised [vnpoizd] niet in evenwicht
plaveid, onbevloerd, ongebaand.
' (gebracht), uit het evenwicht gebracht.
unpeg [vnpeg] de pelmet' halen uit; unpolished [vnpoliSt] ongepolijst, onvan de pen(nen) afnemen.
beschaafd.
unpensioned [vnpenSand] zonder jaar- unpolluted [vnpoljatid] onbezoedeld,
geld of pensioen.
onbesmet, onbevlekt.
unpeople [vnpip'1] ontvolken.
unpopular Evnpopjaldj niet populair,
unpeopled [vnpip id] onbevo!kt, oat. niet bemind (geliefd), F niet getapt.
voila
unpopularity [vnpopjalatiti] geringe
unperceivable [vnpasIvab'l] niet te populariteit, onbemindheid.
bemerken enz.; niet bespeurbaar.
unpractised [vnpraktist] niet gebruike.
unperceived [vnpasivd] ongemerkt, cv lijk ; ongeoefend, onervaren, onbedreven.
unprecedented Evnpresidentidi zonder
by, niet opgemerlit (gezien) door.

tingteferred
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unreconcilable

antecedent ; zonder voorbeeid, zonder unqualified [vnkwolifaid] onbevoegd,
ongeschikt ; onbeeedigd ; onversneden,
weerga.
unpreferred [vnprifi)d] niet bevorderd onaangelengd, onvermengd.
unqualify [vnkwolifai] onbevoegd ma(tot hoogeren rang).
unprejudiced [vnpred3adist] onbevoor- ken, zijn bevoegdheid ontnemen.
oordeeld, niet vooringenomen tegen ; unqueen Evni.vini de koningin (uit een
bijenkolonie) wegnemen; (een koningin)
niet benadeeld.
unpremeditated [vnpriniediteitid] niet onttronen, afzetten.
vooraf bedacht of beraamd, onopzettelijk. unquelled [vnkweld] onbedwongen,
unprepared [vnpripead] onvoorbereid, ongedempt (v. opstaiid).
niet vooraf bestudeerd, geimpoviseerd. unquenchable [vnIcwenSabl] on(uit)unprepossessed [vnpripazest] niet bluschbaar, onleschbaar.
unquenched[vnkwenSt]onuitgebluscht,
vooringenomen, onbevooroordeeld.
unprepossessing [vnpripazesil] niet ongelescht.
(weinig) innemend, ongunstig (van niter- unquestionable [vnIcwestfonabl] ontwijfelbaar, onbetwistbaar.
lijk enz.).
unpresuming [vnpriziiimill] weinig unquestionably [vnk westfanabli] ontwijfelbaar, ontegenzeggelijk.
aanmatigend, bescheiden.
unpretending [vnpritendiri] gees pre- unquestioned [vnIcwestiand] ongevraagd ; ontwijfelbaar, onbetwistbaar.
tentie(s) hebbend, niet aanmatigend, bescheiden.
unquestioning [viikwestSanit3] been
unpretentious [vnpritenSas] zie unpre- vragen stellend, niet t wijfelend; c•- , faith,
tending.
onvoorwaardelijk geloof.
unprevailing [vnpriveilit3]flietsbatend, unquiet [vnkwai-it] ongerust, onrustig.
nutteloos.
unransomed [vnransamd] niet vrijgeunprincipled [vnprinsipld] zonder be- kocht.
ginselen, beginselloos ; gewetenloos.
unrated [znireitid] ongeschat, onbelast.
unprintable [nnprintab'I] zich niet unravel [vnrav'l] vt uitrafelen ; ontwarren, ontraadselen, ophelderen,oplossen;
latende drukken. unproductive [zniproudnictiv] niet (wei- vi zich ontwarren, (zich) ontwilckelen.
nig) produktiet, weinig opleverend, niet unread [vnred] ongelezen; niet belezen.
rendeerend, geed winst afwerpend.
unreadable [vnridabl] onleesbaar, niet
unprofitable •[vnprofitab'l] onvoordee- to lezen, niet (met fatsoen) gelezen kunnende worden.
lig, niet winstgevend, niet rendeerend.
unpromising [viipromisirl] weinig be- unreadiness [vnredinis] ongereedheid;
onbereidwilligheid, onwilliglieid.
lovend.
unpronounceable [vnprounatinsabl] unready [vnredi] niet gereed; onbeniet nit to spreken, onzegbaar.
reidwillig, onwillig.
unpropitious[zmprotipips]onvoorspoe- unreal [vnrial] on wezenlijk.
dig.
unreason [vnriz'n] onverstanffigheid,
unproportioned [vnproupogand] on- dwaasheid ; the c, of it, het onverstanevenredig.
dige daar van.
unpropped [vnpropt] niet onderstut, unreasonable [viiriz'nabl] onredelijk,
onbillijk.
niet onderschraagd ; van zijn stut of
steun beroofd.
unreasonably [vnrizanabli] onredelijk;
[vnproutektid] onbenot ,,, niet zonder grond (reden).
unprotected
schermd, onbeschut, weerloos.
unreasoning [vnrizanig] niet (meer)
[lijk.
redeneerend of nadenkend.
unproved [vitprilvd] onbewezen.
unprovided[vnprouvaidid] onvoorzien; unrecallable [vnrikolab'l] onherroepecv for, onverzorgd.
unreclaitned [vnrikleinid] niet opgeunprovoked Evnprouvoukti niet uitge- eischt; onbekeerd, niet op het goede pad
teruggebracht ; onontgonnen.
lokt ; onuitgedaagd, ongetergd.
unpublished [vnpDblift] onuitgegeven, unrecognition [vnrekagniian] onkenbaarheid ; ...ed to c,, tot onherkenbaar
nog ongedrukt.
wordens toe ..
unpunctual [vnpDt3ktjual] niet stipt
(op tijd); niet accuraat.
unrecognizable [vnrekagnaizab'I] onunpunished [vnppniSt] ongestraft ; go herkenbaar.
(pass) ry , ongestraft blijven.
unreconcilable[vtirelcalisailabl]onverzoenlijk.
unquailing [vnIcweilig] onversaagd.

unreconciled
reenconciled [vnrekansaild]
unreconciled
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unrestrained

urePaid
[vnripeid] niet terugbetaald;
tI
onbeloond, niet vergolden.
unrecorded [vnrilc2did] niet opgetee- unrepair Evnripeal vervallenheid.
kend, onvermeld.
unrepealable [vnripilabl] onherroepeunrecoverable [vnrikvvarab'f] onherunrepealed [vuripild] onherroepen.
krijgbaar, onherstelbaar.
Anredeemable [vnridintabl] onaflos- unrepentant [vnripentant]geen berouw
baar, niet vrij te koopen.
hebbend, onboetvaardig.
unredeemed [yruidind] niet vrijge- unrepented [vnripentid] niet berouwd.
kocht, niet (i n )gelost (v. pander); c, by, unrepenting [vnripentig] geen berouw
niet goedgeniaakt door.
hebbend, onboetvaardig.
unreel [vnril] afhaspelen, afrollen.
unrepining [vnripainiri] zonder morren
(clagen), gelaten, geduldig.
unreeve [vnriv]
uitscheren.
unrefined [vnrifaind] niet geraffineerd, unreplenished [vnripleniSt] onaangeongezuiverd, ongelouterd; onbeschaafd.
vuld.
unreflectingEvnriflektirflonnadenicend, unreproached [vnriproutSt]onberispt,
gedachteloos.
ongelaakt:
unreflectingly [vnriflektigli] zonder er unreprovable [vnripravabl] onberisbij te denken; in gedachte. pelijk, niet gegispt kunnende worded.
unreformable [vnrikantabl] niet voor unreproved [vnripriivd] onberispt, onhervorming of bekeering vatbaar. gelaakt, ongegispt.
unreformed [viirif2ind] niet hervormd, unrequested [vnrikwestid] onverzocht,
onbekeerd, onverbeterd.
ongevraagd.
unrefreshed [vnrifreSt] onvericwiktniet unrequited [vnrikwaitid] onbeloond,
verfrischt, zich niet verfrischt hebbend.
onvergolden.
unrefutable [vnrifjfit91A, vnrefjutab'l] unresented [vnrizentid] zonder wrok
onweerlegbaar.
unreserved [vitrizirvd] niet gereserveercr, zonder voorbehoud gegeven (geunrefuted [vnrifjiltid] onweerlegd.
unregarded [vnrigadid] ongeacht; ver- zegd enz.), vriimoedig, openhartig.
onachtzaanid, verwaarloosd.
unreservedly [vnriztividli] zonder voorbelioud.
unregenerate [vnrid3enarat] niet weder..;eboren.
unresistable
[vnrizistabl] onweerstaanbaar.
unregistered [vnred3istad] niet geregistreerd, oningeschreven;
onaange- unresisting [vnsizistit3] geen weerstand
teekend (v. een brief).
biedend.
unrelaxing [vnrilaksig] niet verslap- unresistingly [vitrizistitIli] onweerpend of afnemend, onvermoeid.
staanbaar.
unrelenting [vnrilentit3] niet nalatend, unresolvable [vurizolvabl] onoplosnooit ophoudend ; geen toegeven kenbaar.
nend, onverbiddelijk, onbuigzaam.
unresolved [vnrizolvd] onopgelost,
unreliable [mirilaidbl] onbetrouwbaar.
besluiteloos.
unrelievable [vnrilivabl] ouverhelpe- tinresolvedly[ynrizolvidli]besluiteloos.
lijk, niet te lenigen.
unresolving [vrizolviri] niet oplosunrelieved [vnrilivd] ongeholpen, niet
send, besluiteloos.
gelenigd ;
goedgemaakt door. unresponsive [vnrisponsiv] geen antunremarkable [vnrinifikabl] weinig woord gevend, op antwoord latende
opnierkelijk, alledaagsch, heel gewoon.
wachten; fig niet reageereud op aardigunremediable [vnrimidiabl] niet te
heden enz., niet wakker te krijgen, onverhelpen.
verschillig, onsyenpathiek.
unremembered [vnrimembaci] iiiet her- ; unrest [vnrest] onrust.
innerd, vergeten.
unrestful [vnrestful] onrustig.
unremitted
onvergeven ; on- unresting [vnrestit3] niet rustend, zich
verzwakt; r.iet overv,emaakt
geen rust gunnend.
unremitting [mirimitil] nietophoudend, unrestingly ppirestit3111 zonder rust (te
aanhoudend, onverpoosd, onverflauwd.
nenien), rusteloos.
unremittingly [vnrimititIli] zonder op- ' unrestored [vnrist2d] niet hersteld,
'louden, aanhoudend.
niet teruggegeven.
unremunerative [vialinjundrativ] niet unrestrained [vnristreind] oningehouloonend.
den; onbeperkt, teugeiloos.

unretentive

unseated
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sanctioneerd, onbekrachtigd ; ongeoorloofd.
houdend (v. het geheugen).
unretracted [vnritraktid] onherroepen. unsatiable [vnseifab'I] onverzadigbaar.
unreturned [vnrithnd] onbeantvvoord ; unsatisfactorily [vnsatisfakiarili] op
unretentive [vnrifenfiv] nief(s) vast-

niet teruggegeven.

unrevealed [vnrivild] niet geopenbaard.
unrevenged [vnrivend3d] ongevvroken.
unrewarded [viiriw2did] onbeloond,
onvergolden.

unrhymed [vnraimd] niet rijmend,
rijniloos.
unrib [vnrib] afstrippen (v. tabalc). •
unriddle [mirid'I] ontraadselen, oplossen (eels raadsel).
onttuigen, aftakelen,
unrig [vnrig]
aftuigen.
unrighteous[vnraitSas] onrechtvaardig.
unrightful [vnraitful] onrechtmatig.
unring [vnrir3] den ring aftrekken, atdoen.
unrip [vnrip] lostornen.
unripe [vnraip] onrijp.
unrivalled [vnraivald] zonder mededinger; weergaloos, ongeevenaard.
unrivet [vnrivit]
losslaan, (de bouten)
losmaken.
ongelclonken.
unriveted [marivitid]
unrobe [vnrotib] vt uitkleeden; (■11,
niet in ambtsgewaad; vizijn (ambts)gewaad afleggen.
unroll [vnroul] vt ontrollen, afrollen ;
vi afrollen.
unroof [vnrfif] van het dale berooven
(eels huis).
unroofed [vnraft] zonder dak.
ontwortelen.
unroot
unrove [vnrouv] aitrafelen (eels kous).
unruffled [viirprld] zonder plooien of
rimpels ; ongerimpeld ; onbewogen, onverstoord, onverstoorbaar (kalm), stil,
bedaard.
unruly [viirilli] onordelijk; niet of
moeielijk te regeeren, lastig, weerbarstig,
weerspannig.
unsaddle [vtisad'1] ontzadelen; uit het
zadel werpen.
unsafe [vnseif] onveilig; onbetrouwbaar; gewaagd; onvast; gevaarlijk (v.
eels hood).
unsaid [nosed] ongezegd.
unsailorly [vnseilali] niet zoo als het
eels zeeman betaamt.
unsalable [vnseilab'l] onvericoopbaar.
unsalaried [vusalarid] onbezoldigd.
unsalted [misoltid] ongezouten; uitgezout.
unsanctified [viisat3ktifaid] ongeheiligd, ongewijd.
unsanctioned [vnsarlkSanci] niet ge-

onvoldoende wijze, onvoldoenci(e).

unsatisfactoriness [vnsatisfalctarinis]
het onbevredigende; de ontoereikendheld.

unsatisfactory [vnsatisfaktari] islet bevredigend, geen voldoeniug gevend, onvoldoende.
[vnsatisfaid] onvoldaan,
onbevredigd, ontevreden.
unsatisfying [vnsatisfai-irj] niet bevredigend, geen bevrediging schenkend,
onvoldoende.
unsavoury [vnseivari] zonder stnaak,
onsmakelijk; onaangenaain.
unsay [vnsei] herroepen; terugnemen
(v. woorden).
unscaleable[vnskeilabl]onbeklimbaar,
onbestijgbaar
unscared [vnsIcead] onafgeschrikt.
unscarred [vnskfici] zonder Miceken(en).
unscathed [vnskeiod] ongedeerd, onbeschadigd.
unscreened [vnsicrincl] onbeschermd,
onbeschut.
unscrew [viiskril] Iosschroeven, losdraaien
unscriptural [anslcriptSaral] onschriftuurlijk, onbijbelsch; F onparlementair
(v. taal).
unscrupulous [miskrilpjalas] geen scrupules kennend ; gewetenloos; c ■-, as to
the means employed, niet kiesch in
de keus der middelen.
unscrupulously [vnskrupjalasli]zonder
scrupules; gewetenloos.
unseal [vtisil] ontzegelen.
unsealed [misild] ongezegeld ; ontzegeld.
unseatn [vnsirn] (de zoomen)los'ornen.
unseamed [viisinid] ongezoomd, open-,
losgetornd.
unsearchable Evriss)tfabl] ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk.
unseasonable [vnsiz'nabl] ontijdig,
ongelegen (komend).
unseasonably Evnsiz'nablil op eels ongelegen tijd, te onpas.
unseasoned [vnsiz'nci] ontoebereid, niet
gezouten of gepeperd, niet ingemaalct,
niet belegen.
unseat [vnsit] uit het zadel werpen;
van zijn zetel (in het Lagerhuis) berooven.
unseated [viisitid] niet gezeten, niet

unsatisfied
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unsoldierlike

zittend ; ttit het zadel geworpen ; uit unsheathe [vnSia] uit de scheede trekken ; cv the sword, het zwaard (nit de
zijn zetel ontzet.
unseaworthy [vnsiwb8i] niet zee- scheede) trekkenC.
waardig.
unsheltered [vnfeltad] onbeschut.
unseconded [vnselcandid] niet onder- unshielded [vnjildid] niet verdedigd,
onbeschermd.
steund, niet gesteund (v. een motie).
unseeing [vnsi-itj] niets ziend, (mop- unshifting [vtiSiftig) onveranderlijk.
unshifty [vncifti] zich niet wetende to
merkzaam.
unseemliness [vnsimlinis] onbetame- helper.
unship [vnSip] ontschepen, aan land
lijklieid, onvoegzaamheid enz.
unseemly [vnsimli]onbetamelijk, on- zetten, lossen ; afnemen (het roer),
innemen (de riemen).
voegzaam, onbehoorlijk ; onooglijk.
unseen [vnsin] aj ongezien, onbezien(s); unshod [vn sfod] ongeschoeid; onbeslaals sb a vue vertaling; the cv, het ongegen (v. een paard).
ziene; the Unseen, de Ongeziene (God). unshoe [vnSa] ontschoeien.
unseldom [vnseldam] in: not cv, niet unshorn [vitS2n] ongeschoren (v. heg
of dier).
zelden.
unselfish [vnselfiS] onzelfzuchtig, niet unshrinkable [vnSrigkalfl] lcrimpvrij.
unshrinking [vnfrinkin] onversaagd.
egoIstisch, onbaatzuchtig.
unsent [vnsent] niet gezonden ; niet unsight [vnsait] P onbeziens (ook
unseen).
verzonden ; cv for, ongenood, niet ontunsighted [vnsaitid] r; (nog) niet in
boden.
unseparated [vnsepareitid] ongeschei- zicht; X (nog) niet van vizieren voorzien.
den.
unsightliness [vnsaitlinis] onooglijkunservice [vnsavis] dienstverzuim.
lijkheid, leelijkheid.
[vnsbvisabl]
ondienstig,
unserviceable
unsightly [vnsaitli] onooglijk, minder
on bruikbaar.
mooi of niet sierlijk, leelijk (staand).
unset [onset] ongezet, ongeplant.
unsetting [vnsetiri] niet ondergaand ; unsinew [vnsinjil] ontzenuwen.
the cv sun, de nooit ondergaande (mid- unsinkable [vnsigkabl] niet zinkend;
niet tot zinken gebracht kunnende wordernachts)zon.
unsettle [vnsetl] vt omstooten, wanke- den.
unskilful
[vnskilful] onbedreven, onbelend waken, onzeker waken, in de war
kwaam, onervaren.
sturen (v. plannen enz.); uit zijn doen
brengen; vi van zijn plaats, in de war, unskilled [vnslcild] onbedreven; geen
vakkennis vereischend ; r ■-, labour, werk
aan het wankelen geraken.
unsettled [vnset'id] onbestendig, wei- dat geen bijzondere vakkennis vereischt ;
felend ; niet vast (v. het weer); niet
ook : ongeschoolde arbeidskracliten.
vastgesteld of afgedaan, nog in het on- unslacked [vnslalct], unslaked [vnszekere; overstuur, verward, ontsteld.
leikt] ongelescht, ongebluscht.
unsleeping [vnslipiri]altijd waakzaant.
unsew [vnsou] lostornen.
unsewed [vnsottd], unsewn [vnsoun] unslept [vnslept] in: cv in, onbeslapen
(van een bed).
ongenaaid, oningenaaid.
unsex [vnseks] van zijn (haar) eigen unsling [vnsliri] losgooien, afhangen.
geslacht (doen) veranderen of berooven; unslung [vnslim] onv. veil. tijd en verl.
het geslachtsverschil wegnemen.
deelw. van unsling.
unshackle [vnialel] ontboeiee, ont- unsociability [vnsouSabiliti] ongezel.
ligheid.
kluisteree, vrijmaken
unshaded [vnSeidid], unshadowed unsociable [vnsouSabl] ongezellig.
[vnSadoud] onbeschaduwd.
unsoiled [vnsoild] onbezoedeld, onbeunshakable [vnSeikab'l] niet aan 'I wan- vlekt,
kelen to brengen, onwankelbaar, on- unsold [vnsould] onverkocht.
wrikbaar.
unsolder [vnsoida, vnsoda] het soldeerunshaken [vnSeilen] ongeschold, on- sel losmaken ; come m., ed, losgaan,
verwrikt.
loslaten (v. 't soldeersel).
unshaken [vnSeip'n] vormloos; wan- unsoldierlike [zisouldplaik], unsolschapen.
dierly [vnsould3ali] net krijgshaftig,
unshaved [vnSeivd], unshaven [vn. niet zooals het den soldaat betaamt, een
Seiv'n] ongeschoren,
icrijgsman onwaardig,

unsolicited
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unsuitable

unsolicited [vnsolisitid] onaangezoc ► t, ' unstained [vitsteind] ongeverfd ; on-

i besmet.
unstamped [unstampt] on(af)gestemmerd, onbezorgd.
j peld ; ongezegetd.
isolid]
onvast.
unsolid [ ►
unstanchable [mistanSabl] niet to stelunsolidity [unisoliditi] toestand van on• pen; onuitputtelijk.
vastheid.
unstarred [mistad] niet met een sterreunsolvable [v ► tsolvabl] onoplosbaar. tje gen ► erIct.
unsolved [vnsolvd] onopgelost ,=.
unstatutable [mistatjutab'l] onwettig.
unsophisticated [unsafistikeitid] on- unsteadfast [mistedfast] onbestendig,
vervalscht,(nog)onbedorven,lcunsteloos.
onstandvastig.
unsorted [vns2tid] ongesorteerd, on- unsteadily [vnstedili] ongestadig, on•
uitgezocht.
i vast ; wispelturig.
unsought [misot] o ► gezocht.
, unsteadiness [vnstedinis] ongestadigunsound [vnsaund] ongezond ,, niet , heid, wispelturigheid.
gaaf ; aangtstoken, bedorven; niet zui- ; unsteady [vustedi] aj ongestadig; onver (in de leer), niet rechtzinnig ; ousted:,
soliede (v. gedrag); onzeker (v. h. vuren);
wrak, zwak; of c, mind, in zijn geestonvast (van hand of ter been); vi onver ► ogens gekrenkt.
, gestadig enz. malcen.
unsowed [vnsoud], unsown [vnsoun] unstinted [vnstintid] onbelcrompen.
ongezaaid ; onbezaaid.
unstirred [mistiA] onverroerd ; ongeunsparing [vnsperiri] niet op een cent unstitch [mistitS] lostornen.
[roerd.
ziend, onbekrompen, niet karig, mild; unstock [vnstok] van stapel haler.
niets ontziend, onmeedoogend ; with unstocked [vnstokt] van stapel gehaald ;
an c, hand, met milde (kwistige) hand ; zonder voorraad, onvoorzien (van with).
c•-, of herself, zich niet ontziend ; c., i unstop [unstop] openen, ontkurken (een
of (in) praise, kwistig (royaal) met flesch); p (de registers) opentreklcen.
zijn lof.
unstopped [vnstopt] niet gestopt enz.;
unsparingly EvilsperiqIii net milde niet stoppend ; (.., line, enjanibeerende
(kwistige) hand; niets ontziend.
versre gel.
unspatial [viispeiSa!] ruitnteloos.
unstrained [vnstreind] ongedwongen,
unspeakable [onspilcabl] onuitsprelce.
natuurlijk.
lijk, onzeglijk; an c, bore, een onuit- unstressed [vnstrest] gees lclemtoon
sprekelijk vervelende vent.
hebbend, toonloos.
unspeakably [mispilcabli] onuitsprelce- unstring [vtistrig] afspannen (v.snaren),
lijk, onzeglijIc.
ontspannen (de zenuwen).
unspecified [vnspesifaid] ongespecifi- i unstrung [mistram] ontspannen, vetceerd, niet nader aangeduid.
j slapt ; his nerves are c,, in de war.
unspent [unspent] on uitgegeven , onver- unstudied [vnstudid] on bestudeerd ;
bruikt, onverteerd, onuitgeput.
niet (vooraf) bestudeerd, spontaan.
unspike [vnspailc] X van de vernage• unstuffed [vtistroft] ongevuld, niet vol.
ling ontdoen.
i gestopt ; niet opgezet (v. dieren).
unspillable [mispilabl] niet kunnende unsubdued[vnsvbdjild]onoverwonnen,
morsel' (bij het on ► vallen enz.).
niet onderworpen, onbedwongen.
unspilt [vnspilt] niet gestort (v. vloei- unsubmission [vnsvbmiSan] geest van
sto f fen).
verzet, weerspannigheid, insubordinatie.
unspoiled [vtispoild] onbedorvee.
unsubscribed [vtisvbskraibd] waarop
unspoken [vnspoulen] niet uitgespro. (waarvoor) niet ingeteekend is.
ken of gezegd, onvermeld.
j unsubstantial [vnsvbstat ► Sal] onstoffeunsporting [onspgtit3] F niet zooals 't lijk ; onsoliede (v. gebouw); onclegelijk,
den sportsman betaamt.
niet degelijk (v. cost).
unspottable [mispotabl] niet smette- unsuccessful [unsuksesful] geen succes
lijk (v. goed of stof).
hebbend, niet geslaagd, niet gelukt,
unspotted Lvnspotid] onbevlelit'2,smet- mislukt ; return c,, onverrichterzalce.
teloos.
unsugared [vitSugad] niet gesuikerd.
unstable [vristeibl] onvast, onbesten• unsuggestive [vnsad3estiv] niet subdig, ongestadig. gestiel enz.
unstaid [vnsteid] onstandvastig; on- unsuitable [vns(Dettabl] niet van dienst
soliede (v. levenswandel).
1 zijnd ; ongepast, ongeschikt.
ongevraagd.

unsolicitous [vnsolisitas] onbekom•
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untired

unsuited Emis(j)ilticli ongescliikt (voor untenable [vntenab'l] onverdedigbaar,
for), niet passend' (bij to).

onhoudbaar.
untenanted [vntenantid] niet verpacht,
onverpacht.
smet, onbevlekt, 0 onbezwalkt.
unsung [vnsim] ongezongen; Met be- untended [vntendid] onopgepast, zonder gevolg.
zongen.
unsupplied [vnsaplaid] niet geleverd; untender [vntenda] onmeedoogend,
liefdeloos.
waariu (nog) Met voorzien is.
unsupported Evnsap2tidj Met order- untendered [vntendad] onaangeboden.
unterrified [vnterifaid] onvervaard.
steund ; niet gesteund, Met gestaafd.
untether [vnte6,7] lostuieren.
unsure [vitSlia] onzeker, wisselvaltig•
unsurpassed Evitsbpast] onovertroffen. unthankful [vni, allkful] ondankbaar.
unsusceptibleEvnsyseptibljonvatbaar. unthawed Evni/i3d1 Met ontdooid.
unsuspected[vnsyspektid] onverdacht; unthink [vnPit3k] in: c■-, a thought,
een gedachte ongedaati inalcen.
onvernioed.
unsuspecting[vmsyspektitflgeenkwaad unthinkable [viiPigkabl] undenkbaar.
vermoedend, zonder erg ; niet argwa- unthinkinezmPigkirOniet(na)denkend,
onbeionnen, onbedacntzaam.
rend, argeloos.
unsuspicious EvnsyspiSasj niet achter- unthinkingly Dinj)it3lcit3li:j zonder er
bij (115) te denken.
dochtig, Met wantrouwend; c• , of...,
unthorough [v4vra] ondegelijk.
gees... vermoedend.
unsuspiciously [vnsyspipsii] argeloos, unthought-of [vnPot•av] onverwacht.
unthread [vnjned] in : (..., a needle,
Been kwaad vermoedend.
den draad uit de naald trekked ; cv one's
unswathe [vnswei8] ontzwachtelen.
unswayed [vnsweid] onbeinvloed, on- way, zijn weg weten te vinden (door
through).
behterscht.
unswear [vnswea] herroepen (een eed). C unthrift [vnPrift] verkwister; verunsweetened [vitswitand] ongezoet ; kwisting.
unthriftily EvnPriftilij niet spaarzaam,
niet gesuikerd.
op verkwistende wijze.
unswept [vuswept] ou(aan)geveegd.
unswerving [vnswtivit3] niet afwijkend. unthrifty [vnjnifti] niet spaarzaaiii,
verkwistend ; Am niet gedijeud enz.;
unsworn [vnswQn] onbeeedigd.
onvoorspoedig.
unsystematic [vnsistamatik]onsystemaunthriftiness [vnPriftinis] verkwisting.
tiscli.
untainted [vnteintid] onaangestoken; unthriving[vnjnaivig] onvoorspoedig.
unthrone [vnProun] onttronen.
onbestnet, smetteloos, vlelckeloos.
untasked-of [vntokt-av] niet besprolcen. untidiness [vntaidinis] onordelijklieid,
slordigheid.
untamable [vnteiniabl] ontembaar.
untidy [vntaidi] onordelijk, slordig.
untamed Evnteimoll ongetemd.
untie [vntai] vt ontbinden, losbinden,
untangle [vntat3g1] ontwarren.
losknoopen, losmaken ; vi zich Eaten losuntanned [vntand] ongelooid.
binders enz.
untapped Evntaptj niet afgetapt.
[until] prep totdat, tot ; o.., then,
until
untarnished [vntani$t] ongevlekt, ontot dies tijd (toe); not c-.., then, eerst
bevlekt, onbesmet, snietteloos.
toen, niet eer ; not ,.., 1007, pas (eerst)
untarred [vntad] ongeteerd.
in 1007; ej in : not r../..., niet voordat...,
untasked [vntaskt] zonder taalc, zoaeerst toen...
der werk.
untile [vntail] de pannen afnemen.
untested [vnteistid] ongeproefd.
unified [vntaild] zonder pannen.
untaught [Inten] ongeteerd.
untax [vntaks] vrijstellen van belasting, untilled [vntild] onbebouwd (v. land).
untitneliness[vntaimlinis]ontijdigheid.
belastingen opheffen.
, untimely rvntaimli] aj ontijdig ; vroeg•
unteach [vntitS] afleeren.
unteachable [mititSab'l] onleerzaam, tijdig ; ongelegen; ad voor zijti tijd.
hardleersch ; niet te leeren.
®untimeous[vntaimas] ajzie untimely.
untearn [main] afspannen (v: paarden). ®untimeously [vntaimaslij ad zie atz•
untempted [vtitemptid] Met verzocht, timely.
Met bekoord, zonder verleidiiig.
untinged Evntind3c1j; ongetint.
untetnpting [vntenitiri] niet (erg) aan- untirable [vutairab'l] onvermoeibaar.
lokkelijk.
, untired [vntaiad] ouvernwei:i.

unsullied [mu, lid] onbezoedeld, onbe-

untiring

827

untiring [vntairit3] onverinoeid.
untitled [vtitait'ld] ongetiteld ; ongerecntigd.
unto [until] 13 tot ; tot aan ; I say cv
you .., B ilc zeg u...; even c, a toothbrush, J zelfs een tandenborstel.
untold [vntould] ongezegd, onverteld ;
ongeteid.
untomb [vntiltn] opgraven (uit het graf).
untouched [ontptSt] onaangeraakt ; onaangedaan, onbewogen.
untoward [vntouaci] weerbarstig, weerspannig, eigenzinnig, ; verkeerd ; ontaard ; onaangenaam ; ongeluicicig (gekozen, gezegd enz.).
untraceable [vntreisabl] onnaspeurlijlc,
niet na te gaan.
u n traced [vntreist] niet op-, nagespoord;
onbetreden, ongebaand.
untractable [intraktabl]onhandelbaar.
untrained rvntreind] ongetraind, ongedrild, ongeoefend, ongedresseerd, onafgericht ;
vrij groeiend.
untrammelled [vntratnald] onbelemmerd.
untransferable [vntransfbrabl] niet
over te dragen.
untranslatable [vntransleitabl] onvertaalbaar.
untravelled [vntravald] onbereisd.
untried [vntraid] onbeproefd ; fur onverhoord.
untrimmed Evntrimdl ongegarneerd ;
onopgeschikt ; niet bijgelcnipt (haar);
niet gesnoten (kaars).
u n trod [vntrod], u n tro dd en [vntrod'n]
onbetreden, oiigebaand ; an cv field,
een nog onontgonnen terrein.
untroubled [vntrybld] ongestoord; niet
verontrust.
untrue [vntra] onwaar, on waarachtig ;
ontrouw (aan to).
untruss [vntrns] lostnalcen ; ontpakken.
untrustful [vntrDstf ul] wantrouwend;
on betrou,,vbaar.
untruth [nntrilk] onwaarheid ; ontrouw.
untruther [vntrillv] F jokIcebrok, leugenaar.
untruthful EvntrilPful9 leugenachtig.
untunable [vntjanab'i] niet te stemmen ;
on welluidend.
untune[tnitjfinjontstemmen, verwarren.
unturned Evntbnd ongelceerd, ongedraaid ; zie ook stone.
untutored [vntjatad] ongeleerd, niet
onderwezen, onbeschaafd.
untwine [vitt wain] los winden, losdraaien, losmaken.
untwist [vntwist] zie untwine.

unweaned

unurged [vniid3d] onaangedreven, onaangespoord.

unused [vnjuzci] ongebruilct, onbenut.
unusual [vnjiqual] ongewoon.
unutterable [vnvtarabl] aj onuitspre.
onzeglijk, onbeschrijflijk ; sb in:
F pantalon.
unutterably [vnntarabli] onuitspreIcelijk, onzeglijk.
unvalued [vnvaljild] ongeschat ; ongewaardeerd.
unvanquished [vnvat3lcwiSt] onoverwonnen.
unvariable [vnveriabl] onveranderlijk.
unvaried [vnveric-i] onveranderd,nooit
veranderend, weinig afwisseling biedead, zonder afwisseling, eentonig.
unvarnished [vnvaniSt] niet gevernist;
fig onopgesinukt.
unvarying Evnveri-ir0 zie unvaried.
unveil [vnveil] vt ontsluieren, onthullen;
ontdekken ; vi den slider afleggen.
unveracious [vnvireiSos] on waarachtig.
unversed [vnvhst] onervaren, onbe. dreven (in in).
unviolated [zmvaialeitid] ongeschonden, ongekrenkt.
unvisited [vnviziticl] onbezocht.
unvoice [vnvois] stemloos niaken (in
de phonetiek.
unwalled [vnwold] onbeinuurd.
unwarily [vnwerili] onvoorzichtig.
unwariness [vnwerinis] onvoorzichtigheid.
unwarlike [vnw2lailc] onkrijgshaftig.
unwarped [vnwapt] tiiet kromgetrolcken; figonbeinvloed,onbevooroordeeld.
unwarrantable [vnworantabl] onverantwoordelijk ; ongeoorloofd, F ongepermitteerd.
unwarrantably [vnworantabli] op onverantwoordelijke wijze.
unwarranted [vnworantid] ongewettigd, ongerechtigd, niet gewaarborgd,
ongeoorloofd.; J ongemotiveerd.
unwary [vnweri] onvoorzichtig ; niet
waakzaani, niet op zijn hoede
Unwashed [vnwoft] ongewasschen;
het grauw.
the great
unwatered [vnwotad] onbesproeid, onbegoten, niet geirrigeerd ; niet met water aangelengd.
unwavering [vnweivaritl] niet wanicelend, niet aarzelend ; onwrikbaar,
standvastig.
unwaveringly [vnweivaritlii] zonder
wanIcelen, zonder aarzeling.
unweakened [vnwikand] onverzwakt.
unweaned Evnwindj, ongespeend.

unwearable
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unwearable [vnwerabl] niet (met fatsoen) te dragen.

up

unwordly [vnws)dli] onwereldsch.
unworkable [pnwhkabl] niet exploi-

unwearied [nnwirid] onverinoeid, on- Label ; onuitvoerbaar.
verdroten.
unworn [vnw2n] ongedragen ; onver-

unwearying[vnwiri-it3] onvermoeibaar. sleten.
unwearyingly[vnwirt-irlli]onvermoeid. unworthily [vim/Mill] onwaardig, op
unweave [vnwiv] losrafelen.
onwaardige wijze.
unwedded [vnwedid] ongehuwd.
j unworthiness [vnwiDainis] on waardigunweeded [inwidid] ongewied.
I held.
unwelcome [vnwellcvm] onwelkom ; unworthy [vnwhoi] onwaardig.
onaangenaatp.
unwound [vnwaund] ongewonden, losunwell [vnwel] niet wel, onwel, on- gewonden.
passelijk, ongesteld.
unwounded [vnwuudid] ongevvond.
()unwept [vnwept] onbeweend.
unwoven [vnwouv'n] ongeweven ; losgetrokken.
unwhipt [vnwept] ongegeeseld, ongekastijd.
unwrap [Dural)] onthullen, ontvouwen.
unwhisperable[vnwisparabl]zelfsniet unwreathe [venri8] loswinden.
F pantalon.
te fluisteren ; sb in:
unwring [vnritl] loswringen.
unwholesome [vnhoulsam] ongezond. unwrinkle [vnriglel] ontrimpelen.
Unvideldily [vnwildili] op logge, zware unwritable [vnraitabl] niet te schrijven.
enz. wijze.
unwritten [vnrit'n] ongeschreven ; cv
unwieldiness [vnwildinis] logheid, law, ongeschreven wet, gewoonterecht.
zwaarte, onhandelbaarheid.
unwrought [vnrot] ongewrocht ;"onbeunwieldy [vnwildi] log, zwaar, onhan- werkt.
delbaar, moeielijlc te hanteeren.
unwrung [vrtrzn] ongewrongen ; zie
unwilling [vnwilitl] onwillig ; ongewithers.
willig ; be (feel),, to...,ongeneigd zijn unyielding Evnjildiqj niet meegevend ;
om, geen lust hebben
niet willen... ontoegevend, onbuigzaam, onverzetteunwillingly
onwillig ; onlijk, ouwrikbaar; geen voordeel (niets)
gewillig; ongaarne ; onwillens, tegen
opleverend.
wil en dank.
unyoke [vnjoulc] vt het juk afnemen,
unwillingness [vnwilitInis] on(ge)wil- spanner, bevrijden (van 't juk); vi het
liglieid.
juk afwerpen'2, vrijaf nemen.
unwind [vnwaincl] vt loswinden, of-, up [vp] ad op, de hoogte in, in de hoogte,
loswikkelen; vi zich loswinden enz.
naar boven ; from my youth
van
un wisdom [vnwizdam] onverstandig• ' of mijn prille jeugd ; from 5 shillings
held. cv, van 5 sh. en hooger ; as far cv as
unwise [vnwaiz] onwijs, onverstandig-. Aberdeen, zoo ver noordelijk als A;
unwisely [vnwaizli] onwijs, onverstan•
high c, in the air, hoog in de lucht ;
there, claar (gilds); he lives four
unwished [viiwiSt] ongewenscht ; .
floors cv , drie hoog ; a hundred
for, ong- ewenscht.
100 punten (bij spelen) ; he might have
unwitnessed [vnwitnist] ongezien, niet won with a better jockey (,), in het
door getuigen bijgewoond of bevestigd ;
zadel ; cv above, daarboven in den
nooit beleefd.
hemel ; cv to now,
to this, tot op
[vnwitig]
onwetend,
van
unwitting
heden ; it is all cv with him, het is
niets wetend, onbewust ;
to himself, gedaan net hem, F hij is foutu, voor de
zonder dat hij er lets van wist (merkte).
haaien ; c, with you !, alio, op !; c•-. , and
unwittingly [vnwititili] onwetend, in down, op en ► eer (zie ook up.and-down);
mijn
onwetendheid, onbewust. be cv, op zijn (uit zijii bed); (in de lucid)
unwomanly[vnwumanti] onvrouwelijk. opg,estegen (v. vliegenier) ; opgegaan
unwonted [viiwnntid] ongewoon, on- zijn, onder het Ines zijn (voor examen);
gewend (aan to).
in de stad zijn (v. studenten); het woord
unwontedly [vnwDntidli] niet op de hebben (v. cedenaar); zijn zetel ingegewone mauler; ongewoon.
nonien hebben (v. rechter); op reces zijn
unwooded [vnwudid] zonder boomen (v. !canter); hoog staan (op de markt);
of bosschen. 0111 zijn (v. tijd), San de hand zijn (v,
un wooed [vn wild] onaatigezocht; onge- zaken); be c, and doing, Viet stil zitten,
zocht, onbegeerd. 1 de handen uit de mouw steken ; be four
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upon

with) ; c, one for (with)..., iemand...
vier voor zijn (bij golf); be full cv,
verwijten; vr in: v oneself, zich verge11661 bezet zijn ; the game is cv,het
wijtingen does.
spel is uitt!; the House is c,, de Zitting
Is opgeheven ; de Kamer is op reces ; upbraidingly [vpbreidit3li] verwijtend,
op
verwijtende wijze.
het
kwartaal
is
verthe quarter is (..),
schenen ; the river is c%), de rivier is upbringing [vpbritliq] opvoeding.
buiten hare oevers getreden, NI de kali tupcast [vphast] vt naar boven werpen
(slaan).
bandjirt ; the street is c. , is opgebroken; what's
wat is er gaande, F 'upcast [vphast] sb worp, gooi (onihoog); aj naar boven gericht ; naar boaan 't handje ?; be c, against a formidable task, voor een geweldige taak ven geworpen ; with c, eyes, ook : met
ten hemel geslagen oogen.
staan ; be c, for reelection, zich weer
candidaat stellen ; he is better cv in up-country [vp-hvntri] ad liet binnenFrench, hij is beter in zijn Fransch; land in, NI „naar boven"; aj in liet
he is high N in the. school, heeft j binnenland gelegen, van de binnenlanden.
een hoog nummer ; he is well up cv
in that subject, hij is heel goed F up-end [up end] overeind zetten.
(thuis) in dat valc; they are c, to upgrowth [vp,9,- rou17] groti, wasdom,
vordering(en); uitwas.
anything, zij zijn tot alles in staat,
voor alles to vinden ; he is c, to no upheaval [vphival] oplieffing (van de
good, hij voert niets goeds in zijn aardkorst); fig omwenteling, maatschappelijke catastrophe
schild ; we were c, to our knees in
the snow, tot aan de knieen ; he ism, upheave Evphivj vt opheffen; vi zich
to some joke, hij heeft de een of opheffen.
andere aardigheid in den zin ; he is , uphill [vphil] bergop gaand (loopend);
not cv to much, hij han niet veel, be- I moeilijk, zwaar (van werk enz.).
teekent niet veel ; he is not cv to the uphold [vphould] ophouden, hoogtask, niet voor de taak berelcend ; be !louden, staande houden ; (onder)steu,, to the time of day, F weten hoe Ilene!, verdedigen.
laat het is ; be c, to a trick or two, upholder [vphouldd] ophouder; ondersteuner, steun; verdediger, niedestander.
van wanten weten, glad zijn ; I am
to what you mean, ilc begrijp (F snap) upholster [vphoulsta] stoffeeren, behanger, behleeden, overtrehIcen.
wel wat je bedoelt ; what are your,
to ?, wat voer jij nu uit ?, wat nioet dat upholsterer [vphoulstara] stoffeerder,
nou ?; it is m, to us to..., het is onze
behanger.
plicht...; I don't feel c, to it, ik voel upholstery [vphoulstari] stoffeeritig,
behleeding • stoifeerderij ; stoffeerwerk.
er me niet sterk (mans genoeg) voor ;
juffer.
to town, over wippen naar uphroe [jthrou]
go (run)
Londen ; naar stad gaan; prep op; cv upkeep [vplcip] (lcosten van) ondercountry, het (binnen)land in ; cv a hill, houd.
een heuvel op; c, hill and down dale, upland [upland] sb hoogland, bovenover lieg en steg; c‘i a tree, in een boom; land ; aj hooglandsch ; bovenlandsch.
tegen een boom op; S in de knel, in uplander [uplanda] hooglander, bergde benauwdheid ; vt opnemen ; vi P op- bewoner.
opheffen verstaan ; md to one, P naar ieniand toe- 'uplift [vplift] vt
'
gaan ;
with one's fist, P de vuist heffent2 ,ten hemel (opTheffen (de harden),
uitstelcen; sb in : c,s and downs, voor- ten Hemel slaan (de oogen); it was not
en tegenspoed. het was (volstrekt) niet hartverup-and-down [vp-an-daun] aj van bo- hef fend.
yen tot order gaand ; an cv answer, "uplift [vplift] sbbodemverlieffing; verhefting (v. de ziel enz.).
zonder er doekjes om to winders; an
cv lady, op en top een dame; an c, upmost [vpmoust] bovenst, hoogst.
man, een door en door oprecht mensch. upon [apon] op, aan, omtrent, nabij ;
upas [jimas] oepas, antjar; fig vergiftithey are cv us, ze zitten ons op de
300, bij 'de 300 pond ; c■-■ an
hides ;
gende of verderfelijIce invloed, pest.
upbear [vpbea] (onder)schragen, wider- average, gentiddeld ; cv my honour,
op mijn eer; c•-., the whole, over het
steunen, opheffen.
upbraid [vpbreid] vt verwijten, ver- gelteel(genomen),in't algenieen; street
wijtingen doer, een verwijt waken (van
c%) street, de eene straat na de andere;
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thousands cv thousands, duizenden van streek maken ; cv a will, een testament vernietigen; be (,), omslaan, omen duizenden.
upper [Dpa] ajopper, hooger, bovenste, vallen ; van streek zijn ; sb [oolc: upset]

het onilcantelen, omkanteling ; van streek
hoven...; sb bovenleer ; F bovenkamer ;
makende onaangenaamheid.
c,s, bovenleer, lakes slobkousen ; be
on one's m.,s, F heelemaal aan lager 'upset [upset] in : c, price, inzet (bij
verkoop).
wal zijn.
upper crust [vpa-krvst] bovenkorst ; F upshot [opSot] uitslag, uitkomst, resularistocratic. taat; the cv of it (all), oolc : F het eind
upper hand [Dpa-hand] bovenhand ; van het lied; when it comes to the
set (take) the cv, de bovenhand ver- summa summarum.
krijgen; have (got) the N, de over- upside [vpsaid] bovenzijde; c, down,
hand hebben. 't onderste boven ; op zijn kop (staand).
Upper-House [DPa-baus] (van) het upside-down [vpsaid-dawn] op zijn kop
gezet, verkeerd; the Kingdom of cv,
Hoogerhuis.
de verkeerde 'wergild.
upper leather [npa-leaa] bovenleer,
upper lip [npa-lip] bovenlip; keep a upsides [Dpsaidz] P in: be ry with,
stiff c.), keep one's N., stiff, zich ver- gelijk staan met ; quitte zijn.
bijten (om zich goed to !louden).
upspring Evpsprill] 0 & J opspringen,
uppermost [npamoust]bovenst,hoogst; scliielijk opkomen.
be N, de overhand hebben; their N upstairs [vpsteaz] ad de trap op, naar
thought was for..., zij dachten in de boven, boven ; als aj [upsteaz] in : c,
eerste plaats aan...; blurt out what room, bovenlcamer.
comes cv, er maar uitflappen wat voor upstanding [vpstandig] (overeind)
den mond komt. staand; flink uit de kluiten gegroeid.
upper storey [vpa-st2ri] bovenver- upstart [Dpstat] sb gelukskind, parvenu;
9A herfsttijloos; als aj parvenuachtig,
dieping; he is wrong i n his cv, F het
parvenus...
scheelt hem in zijn bovenlcamer.
upper ten [upa-ten] de hoogste lcringen up-stream [vp-strim] ad stroomopder maatschappij (ook : N thousand). waarts; als aj [up-strim] tegen den
tipping [vpit3] het merken der zwaneti stroom oproeiend enz.; bovenstrootns
op de Thames. gelegen.
uppish [vpiS] uit de hoogte, hoog in upstroke[np-stronk]ophaal (bij 't schrijzijn wapen, trotsch. yen); jopstreelc; 4R4 schoorsteenoploop.
upraise [vpreiz] oplieffen, ten hemel uptake [upteik] opheffing, het optillen ;
heffen ; oprichten, opbouwen; opwekken.
5 rookvanger ; Sc bevatting,- ; gleg at
the cv, quick in the (,), vlug van beuprear [vpria] oprichten (oolc = bou. grip (bevatting).
wen); opbeuren.
upright [uprait, predikatief ook vprait] up to date [op-to-deft] bij zijnd, op de
hoogte van den tijd zijnd.
aj rechtopstaand, steil, (kaars)recht,
rechtstandig; oprecht, rechtschapen; up-train [up-trein] trein naar Louden
stand N., rechtop staan ; c, writing, of naar een hoofdstad.
steilschrift; ad rechtop, overeind ; sb upturn [ypti)n] opwerpen ; omIceeren ;
staande stijl, stander; (verticale) opopslaan ; with Ned eyes, met ten liepianino.
net geslagen oogen.
stand ;
upward [upwad] aj opwaartsch, out®uprise [vpraiz] opstaan, (op)rijzen.
®uprising [vpraizitl] stijging, helling; hoog gericht; an N tendency, neigh-1g
het opstaan (ook na bevatting); opstand,
om de hoogte in to p„aan (v. prijzen).
oproer.
upwards [upwadz] opwaarts, op; Ns
,Duprist [verist] verl, tijd v uprise.
of, boven, meer clan; fifty guilders
uproar [uproal lawaai, rumour, kabaal,
and (vs, vijftig gulden en hooger (en
misbaar, geweld, herrie.
[meet).
Ural rjarall
Oerd
uproarious [vprQrias] lawaaierig, ru- Urania [jureinid] Urania.
moerig, herrieachtig, stormachtig.
uranography [jilranografi] hemelbeschrijv
uproot [vprilt] ontwortelen
'upset [upset] vt overeind zetten Uranus [jaranasil Uranus.
(iemand); omgooien, -werpen, •stnijten, Urban [nban] Urbanus.
omverwerpent2 , does vallen, ten val urban [nbon] van de stad, stedeltjlc,
brengen ; in de war sturen (plannen);
stads...

urbane
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urbane [73bein] urbaan, weigemanierd, Uruguay [iftrgliie, firugwei] Uruguay.
hoffelijk, wellevend, beschaafd.

us [vs] ons, (aan) ons; P wij.

urbanity Pbanitij urbaniteit,steedsche usage [jiliic13] gebruik, gewoonte,

usance, usantie ; taalgebruilc ; behandebeschaafdheid, hoffelijke welgemanierdling.
heicl, wellevendheid, fijne beschaafdlieid.
urchin [titSin] kleuter, pork, joch(ie); usance [jazans] $ uso, (lcoopmans)gebruik ; interest, woekerrente.
deugniet, rakker; (zee)egel.
', use [jils] sb gebruik ; nut, baat; oefening,
Urdu [iladil] Oerdoe(taal).
gewoonte, ritueel ; c, and wont, de
ureter [jurita]. pisleider.
gewoonten en gebruiken, de zecien en
urethra [jurijna] pisbuis.
gewoonten ; be of (great),,,, van (veel)
urge [iid31 vtaan•, voortdrijven; aandrinnut zijn, nuttig zijn, ook: nutten; it is
gen op, F tainboereeren op; aanzetten,
het haalt niet veel
aansporen,dringeedverzoeken,dringend
not (of) much
aanbevelen; urgent verklaren; urgeeren,
uit; they are not much md as..., ze
deugen Hid erg voor..., ze zijn niet erg
aanvoeren; opperen; c, one for..., bij
goed te gebruiken voor...; it is(of) no
iemand aandringen op...; c, one into
...ing, iemand aanzetten om te..; c, one cod, dat is tot niets nut, het helpt niets,
on, iemaiid aansporen, aanzetten c, het baat niet(s), het geeft niets, het haalt
the matter on, de zaak dringend aan- niets uit ; it is (of) no r,, crying over
spilt milk, gedane zaken nemen geen
bevelen, er vaart achter zetten; md one
beer ; it is no c, for you to go, het
to action, iemand aanzetten tot hair•
delen, iemand wat aanzetten, F aanporgeeft je niets of je gaat ; there is no cv
ren; cv it upon one, het iemand op
to describe it, dat hoeft bier niet behet hart drukken ; vi aandringen; vr in :
schreven te worden ; what is the cv
itself upon one, zich aan iemand (of it) ?, wat helpt (baat, geeft) het je?,
opdringen (van idee, plan enz.).
wat haalt het uit?; find an extensive
urgency [tid3ansi] urgentie, dringende cv , veel gebruikt worden; I have no
noodzakelijkheid, spoedeischendheid ;
c, for it, ik kan het niet gebruiken, ik
urg,entieverklaring; (aan)drang.
weet niet wat er mee te doen ; make
urgent [tid3ant] urgent, dringend, drin- (a) good cv of..., put it to a good
geed noodzakelijk, spoedeischend, erneen goed (nuttig) gebruik makes van;
cv makes perfect, oefening maakt den
stig ; he was cv with me for help,
hij drong bij mij aan ors hulp.
ineester, oefening baart kunst; for the
urgently [tid3antli] dringend, met aan- c, of, ten gebruike van; for the r%., of
drang, ernstig.
schools, form, n schools, voorschoolurger [tid3a] aandringer 2, enz.
gebruik; in md, in gebruik; in present
, tegenwoordig in gebruik; put (take)
rv
[lid]
Uri.
Uri
Uriah [juraia] Uria.
into c•), in gebruik nemen, in dienst
nuttig zijn, nut doen,
uric [junk] in: c, acid, piszuur.
stellen; be of
urim [Kuhn] in : c, and thummim, B van nut zijn; be of frequent m.), veel
licht en volmaaktheden.
gebruikt worden;, be out of cv, in onUrinal [jilrinal] urineglas; urinoir, wa- bruik (geraakt) zijn; to what md?,
terplaats.
waarvoor?, wat geeft dat ?
urinary [jarinari] aj urineachtig, urine...; Fuse [jiu] vt gebruiken, gebruik maken
c, bladder, pisblaas; sb urinebalc.
van, zich ten nutte maken; aanwenden;
urinate [jiarineit] urineeren.
behandelen, bejegenen ; (doen) gewenurine [Kirin] urine, water ; pass (%), nen aan; the language they c., !, de
zijn water loozen, urineeren.
taal die zij uitslaan !; c, great (one's
urinous [jilrinas] urineachtig.
best) efforts, zijn (uiterste) best doen;
urn D'in] urn, vaas; aschkruik, lijkbus; c, one roughly, rtiw behandelen of
zie ook tea-urn.
aanpablcen ; c, the sea, (op zee) varen ;
§urocele [jarasil] blaasbreuic.
how does the world cv you ?, 1 hoe
Ursa [tisa] de Beer; c, Major, de maak je bet?; c, up, verbruiken,opgeGroote Beer; c, Minor, de Kleine bruiken, opmaken; zie ook used.
Beer.
used [jtazd: gebruikte, maar voor infiursine [tisin] beren...; cv seal, zeebeer. I nitief just], c, to, gewoon aan; c, to
Ursula [tisiula] Ursula.
, that sort of things daaraan gewoon;
Ursuline [tisiulin] sb Ursuline; aj Ur- ' he is not what he (N., to be, wat hij
sulinen...
1 vroeger was ; he c, to come every
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year, hij plaeht te komen ; there r, to §uterine [jfitar(a)in] baarmoeder.... cv
be a mill there, daar stond vroeger
brother, halfbroer (van dezelfde moeeen moles.
§uterus piltarasi baarmoeder.
[der).
used-up [jilzd-vp] op(gebruikt), „op", utilitarian Dfitiliterianiajnuttigheids...;
F caduc.
utilitaristisch ; sb utilitarist.
useful [jusful] nuttig; S knap; zie come in. utilitarianism [jiltiliterianiz'in] nuttigusefully [jistsfuli] nuttig, dienstig, met
heidsleer.
voordeel ; come in
nuttig blijkett, utility [jutiliti] nuttigheid, nut; voorvan (te, pas komen.
werp van nut ; utiliteft ondergeschilcte
useless [juslis] nutteloos; S stets waard,
rol (ook =
niet fiksch (biiv. 1 feel (,).
utility-man putilitionani utiliteit: acuselessly EjCislislij nutte-, vruchteloos.
teur voor alle mogelijke kleine rollen ;
user [jew] gebruiker ; the right of
F duivelstoejager, Manusje-van-alles
jur het recut van gebruilc.
(ook : general (,).
usher [up] sb portier: ceremoniemees- utilizable [jittilaizabl] te gebruiken,
ter ; deurwaarder; ondermeester ; vt binbruikhaar.
nenleiden, inleiden, binnenbrengen, in- ' utilization [jittilizeifan] benuttiug, nutvoeren (in into); c..0 in, binnenleiden ;
gebruik, nuttige aanwending.
c% in a new epoch, de voorlooper zijn utilize [jthilaiz] benutt(ig)en, nuttig Bevan een uieuwe era, een nieuw tijdperk
steden, goed gebruiken, zich ten nutte
inleiden; c•-, one into a room, binnenmakes.
leiden, -brengen.
utmost [Dttnoust] uiterste, hoogste; do
ushership [DSaSip] ambt van ceremonieone's
ziju uiterste best does ; het op
meester ; ondermeesterschap.
hares en snares zetten.
usquebaugh [Dskwabo] soort kruiden- Utopia [jutoupia] Utopia : denkbeeldige
brandewijii (in Ierland); whiskey (in
geluksstaat, ideaalstaat ; utopie, hersenSchotland).
schim.
usual [jupal] gebruikelijk, gewoon ; utopian [jutoupian] aj utopisch, hersenit is c, to..., het is de gewoonte om...;
schimmig ; sb Utopist.
as m.0, 1 as per cv , als gewoonlijk, als Utrecht [jatrekt] Utrecht(sch).
naar gewoonte; you look different 'utter [Ma] aj voislagen, algeheel,
from your r,,F anders als gewoonlijk. uiterst, absoluut.
usually [jequali]gewoonlijk, doorgaans, Butter [nta] vt uiten, uitspreken, uitdrulcin het gemeen. ken; uitgeven, in omloop brengen (geld).
usucaption Du3illcapSani jar acquisi- utterable [Dtarabl] uit te sprelcen, zich
tieve (verkrijgende) verjaring. t latende zeggen.
usufruct [jei3ufrvict] sb vruchtgebruilc; utterance [Dtarans] uiting, uitspraalc,
vt ir. vruclitgebruilc hebben.
uitlating, uitdrulcking; dictie, spreektrant,
usufructuary [jii3ufryktjuari] aj van
voordraclit (van predikant enz.).
den (een) vruchtgebruiker ; sb vruchtge- utterer [Mara] die uitspreekt, in omloop
usurer [Apra] woekeraar. [bruiker. brengt enz.
usurious [ju3ilrias] woekerend, woeker- utterly [Dtali] geheel, volkomen, volachtig, woeker...
slagen, volmaalct, totaal.
usurp [iuzbp] usurpeeren, wederrechte- ' uttermost [Dtamoust] zie utmost.
lijk in bezit neaten, zich toeeigenen, §uveous [juvias] druifvormig.
overweldir!en (een troon).
§uvula [juvjula] huig.
usurpation [juzi3peiSan] wederrechte- §uvular [juvjula] vax: de twig;
r,
lijice inbezitneming of toeeigening, overhuig•r.
weldiging.
; uxorious [vgzgli,s11 slaafs aau zijn
usurper [juzitpa] usurpator, overwel- vrouw gehecht of onderworpen.
diger.
usurpingly [juzAt)piiIli] door overwel.
diging, bij wijze van overweldiging,
wederrechtelijk.
usury [jii3uri] woeker.
ut [vt, ut] p ut, do, c.
Utah [jfita] Utah.
V [vi] (de letter) v; 5 (als Romeinsch
utensil [jutensil] gereedschap, werktuig;
cijfer); the r, of a rifle, de V-vormig,e
ook : gerei.
inkeping ; V. staat voor : Venerable,
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vague

Vice,Victoria,Viscount,Volunteers; vaccination [vaksineilau] vaccinatie,
v. voor: verb, verse, versus (against); koepokinenting-.
vide (see); volume; V. A. = Vice- vaccinationist [vaksineiSanist] voor-

Admiral; Vicar Apostolic, Apostolisch
Vicaris; order of Victoria and Albert;

stander der vaccinatie.

vaccinator [valisineita] inenter, vacci•

*V. A. D. = Voluntary Aid Detach. nateur.
liulpbrigade ; V. A. D.- vaccine [vaksin] aj vaccine..•;(%' lymph
ing, het werkzaam zijis bij de V. A. D.;
(matter), koepokstof ; sb koepokstof.

V. C. = Vice,Chairman; Vice-Chancel. §vaccinia [vaksinia] koepokken.
for ; Victoria Cross; V. D. H. = Val. vaccinist[vaksinist]inenter,vaccinateur.
vutar Disease of the Heart ; V. D. M. = vacillate [vasileit] wankelen, weifelen,
Verbi Dei Minister (Minister of the schommelen; cv between hope and
Word of God); V. 0. = Victorian Order;
fear, dobberen tussclien hoop en vrees.
V. P. = Vice.President; V. R. = Very vacillatingly Evasileitirjli3 wankelend,
Reverend; Victoria Regina (Queen Vic.
weifelend, schommelend'2.
toria); V. S. = Veterinary Surgeon ; vacillation [vasileijan] wankeling, weiV. W. = Very Worshipful, Zeer Ant. feting, schommeling.
bare ; Va. = Virginia ; Vat. = Vatican; vacillatory [vasilatari] wankelend, wei.
Ven. = Venerable; Vet. = Veterinary; felend, schommelend 2.
Vic. = Vicar; Victoria; Vis. = Vis. vacuity [vakjii.iti] ledigheid, (ledige)
count; Vol. = Volunteer ; Volume (ook
ruitnte ; nietszeggendheid ; a look of
vol.); Vt.= Vermont; Vul(g). = Vul.
cv , eels wezenloos starende blik.
gate.
vacuous [vakjuas] leee, leeghoofdig;
Vac [yak] F afk. v. vacation; the long
nietszeggend, wezenloos, bete.
de groote vacantie.
vacuum [vakjuam] (lucht)ledige ruimte;
vacancy [veikansi] ledigheid, ledige in acv, in het luchtledige; r, brake,
ruiinte; vacante betrekking; leegte ;
luchtrem; cv cleaner, stofzuiger ; cv
gaping, hiaat ; vacature; viertijd, vrije
gauge,stille verklikker(aan luchtpomp);
urea; fill a cv , eels leegte vullen ; eels
cv valve, luchtklep.
vacature aanvullen; gaze (stare) into vade-mecum [veidi•mikam]
wezenloos voor zich uit stares, F in
cuss.
de lucht zitten kijken.
vagabond [vagaband] aj (rond)zwervacant [veikant]ledie,leeg,openstaand, vend, heen en weer trekkend,vagebouonbezet, onbegeven, onvervuld (v. lye.
deerend; schooierig; sb zwerver, R zwertrekking), vacant; nietszeggend ; ge.
veling ; inz. vagebond ; vi (rond)zwerdachteloos; ijdel; acv look (stare),
ven, inz. vagebondeeren (ook: cv it).
eels wezenlooze blik ; a (v place, ook
vagabondage [vagabandid3] vageboneels vacature; become (fall)cv, opendage, landlooperij.
vallen (v. betrekking).
vagabondism [vagabandiz'm] gezwerf,
vacantly Eveikantlii leeg ; zonder
zie vagabondage.
drukking, wezenloos.
vagabondize [vagabandaiz] vagebon.
vacate Evalceit3 vt ruimen, ontruimen deeren, (rond)zwerven.
(eels plaats) ; evacueeren; neerleggen vagabone Evagaboun3 P zie vagabond.
(eels betrekking), afstand doers van (den vagary [vageri] gril, kuur, tusk.
troop); jar nietig verklaren ; vi uittrek• §vagina Evadotinal vagina, baarmoeder•
ken (uit eels huis); de missile kiezen, F
scheede ; (blad)scheede.
er van door gaan.
§vaginal [vad3ainal] van (voor) de (baar.
vacation [valceilan] (ont)ruiining, eva- _moeder)scheede.
cuatie; vacature (v. predilcantsplaats); vagrancy [veigransi] twervend levels,
vacantie; intrekking of opheffing (van
gezwerf, landlooperij.
privilegie) ; at cis, met (de) vacantie; vagrant [veigrant] ajzwervend (rond),
in de vacantie; go down for cv, met rondtrekkend, vagebondeerend' 2 ;
vacantie naar huts gaan.
amours, losse liefdesverbintenissen ;
vacationist [vakeiSanist] vacantietoe- thoughts, van den hak op den talc
rist.
springend ; sb zwerver, landlooper.
vaccinal [vaksinal] vaccine...; vacci• vagrom [veigram] 1 (naar SH)s zit
natie...
vagrant.

vaccinate [vaksineit] inenten, vacci- vague [veig] vaag; onbepaald, onbeneeren.
stemd; not the milt Idea (notion),
Engelic.1),
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Been flauw idee; he k cv, hij nit zieh Valhalla [valhallaj in : the cwt het
altijd zoo vaag.
Wa lhalla.
vaguely [veigli] vaag, onbepaald, on- valiant [valiant] dapper, ktoekmoedig,
bestemd, flauw; mo outlined, in flauwe manhaftig,
ointrekken.
valid [valid] deugdelijk (v. een arguvail [veil] sb sluier; vt sluieren, be- nient); jur geldig, van kracht; cv in
dekken;
strijken.
law, rechtsgeldig ; make cv, ook : legaOvail [veil] vt (den hoed, de runts) afliseeren.
nettle!), aflichten; (zijn eischen) laten validate [valideit] valideeren, legalivallen, matigen; vi neigen (het hoofd), seeren, geldig maken of verklaren, bebuigen ; uit den weg gaan, wijken, toekrachtigen,
geven.
validation [valideiSan] geldigverkiaf'vail [veil] SH zie avail; zie ook Pails. ring, bekrachtiging.
C vans [veilz] fooi(en), verval; om- validity [valictiti] validiteit, deugdelijkkoopgeld.
heid (v. argument); (rechts)geldigheid.
vain [vein] ijdel; nutteloos,vergeefsch; valinch(e) [valinn zuighevel.
in cv , te vergeefs(ch); take in cv , B ijdel- valise [valis] reiszak, mantelzak; X
lijk gebruiken (een naam).
ransel, musette.
vainglorious [veingterios] ijdel; bluf- Valkyrian [valkirian] Walkuren...
lerig.
Valkyrie [valkiri, valkiri] Walkure.
vainglory [veinglgri] ijdelheid; bluf- valley [valij dal, vallei ; kiel (samenferigheid.
voegingshoek v. twee daken).
vainly [veinli] (te)vergeefs; ijdetlijk.
valonia [valounia] 511 eikeldoppeti.
vainness [veinnis] ijdelheid a, unite. valorous [valaras] dapper, ktoelnoe•
loosheid.
dig, manhaftig.
vair [vg] @ vair, vaar.
valour [vats] dapperheid, kloekmoedigvakeel [vakil] el wakil, gevolmachtig- held, manhaftigheid.
de, zaakwaarnenter, gezant.
Valparaiso [valparaizou] Valparaiso.
Val [vat] F Valentiju.
valuable [valjuabl] aj kostbaar, van
valance [val$its] sb soort ineubelda- (groote) waarde, waardeerbaar, 'wogmast; valletje (aan bedgordijnen); vt
geschat; rendeerend; notr. , in money,
met een valletje afzelten of drapeerett.
niet te schatten in geld ; sb in :
®vale [veil] dal, vallei; the cv of kostbaariteden, preciosa, dingen van
tears, Ii,et (onclermaansche) tranendai.
waarde.
valediction [vatic -11431li vaarwel (zeg- valuation [valju-eiSan]schatting, wearalselleid;
afscheidsgroet. deering; at a cv, tegeti taxatie, voor
ging),
valedictory [validikGri] aj van het al. of tegen de geschatte waarde; set too
scheid, afscheids..; sb alscheidsrede.
high a cv on, te hong schatten of aan'valence [venal's], valency [vellansi] slam
valentie (iii de sclieikunde)
valuator [valju-eita] taxateur, &chatter.
2 valence Evaltisj zie valance.
value [valjal sb waarde, waardij, prijs;
Valencia [valenSia] Valencia.
lichtverdeeling (op een scliilclerij);
Valenciennes [vAansienz, %Wails/az] in account, $ waarde in relceiiiug ;
Valencienneskant.
in exchang:, ruilwaarde ; get (good)
Valentine Evalutaiii3Valentijn; St.:N•'s c%, for one's money, waar voor zijn
Day, 14 Februari; valentine, lielje of
geld krijgen; re, received, S waarde
initinaar op 14 Februari gekozen;
ontvangen, waarde genoten; F contanneprent, minnebriefje, op 14 Februari
tell; set (v on, prijs stellen op, weargezonden als stifle tinkle of ter be
deeren ; set (put) a high cv on, hoogespotting.
lijk waardeeren; of cv , van waarde,
valerian [valirign] valeriaali(wortel). waardevol, kostbaar; out of
tido,
valet [valit, valet] sb kamerdienaar; te (-looker (v. schilderip; to the cv of,
iijlkneclit, bediende; vilijiknecht spelen,
ter waarde van; vt taxeeren (op at),
als lijfknecht dienen; vt als lijfkittcht waardeeren, schatten, (vaard)acitten;
bedienen.
prijs stellen op; vr in: cam. , oneself on,
valetudinarian [valitAdinErian]aj zie , zich laten voorstaati op; vi in: cv on
kelijlc, lo,vakkelend, kwakkelig , sukke.
one, $ op ieniand disponeeren, trekken;
lead, zwak ; sb (ingebeelcie)zieke,kwai:
zie ook valued.
kelaar, sukkelaar.
valued [valiiid] getaxeerd, geschat;

valueless
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gewaardeerd, Itoogg,escliat ; your r,
(favour)., $ uw geeerd schrijven.
valueless [v-W .0111s] waardeloos, van
Been waarde, zonder waarde.
valuer [valjfia] taxateur, schatter.
valvate [valvat] klepvormig.
valve [valv] klep; klepvliesje, ventiel;
schaai (v. een schelp), schelp; vleugel
(v. een deur).
valvular [valvjala] klep... ,
valvule [valvjill] Iclepje.
vambrace [vambreis] voorarmsluk (v.
wapenrusting).
vamose [vamous] S 'em smeren, 'em
vegen, er van door gaan.
vamp [vamp] overleer ; lap; Is g.,eintproviseerd accompagnement; vtnieuwe
voorschoenen aan laarzen zetten; la ppen,
oplappen (ook : up); cv up, opknappen ;
in elkaar [lasses, verzinnen, nit zijn
duim zuigen ; vi j% op het gehoor of
accompagneeren, een accompagnement
improviseeren; S te voet gnu, tippeltn.
vamper [vampa] Tapper; improvisateur van een accompagnement- P kotts.
vampire [vampaia] vainpier 2 ;fig
t
uit-,
bloed zuiger.
vampire-bat [vampaia-bat] vampier.
vampirism [vainpairiz'm] vampiri sine.
Ivan [van] sr, wan; C) wielc ; vt wannen.
"van Evan] sb(verhuis)wagen,transportwagen1 goederenwagen (v. trein); vt
per wages vervoeren.
:)van [van] sb X 8t
voOrhoede 2 ; tie
voormannen; in the c, of civilization,
aan de spits der beschaving.
van-bird [vati.boci] vooropvliegende
vogel.
Vandal [vandal] sb Vandaal 2 ; als aj:
Vandalen...
Vandalism [vancializ'in] vandalistne,
vernielzucht.
Vandemonian [vanclimonnion] sb bewoner van Van Diemen'slancl •, aj ruw.
Vandyke [vandailc] Vas Dyck; c,
beard, Van Dyckbaardje:
vandyke [vandaik] sb keep, puutkraag
A la Van Dyck (ook: cv cape, cv collar);
wedge, van Dycklrant; zie ook Vandyke.
vane [vein] vaantje, weerhaan; wiek
(v. triolen); slag (v. veer); windvleugel
z; waken
gterde.
yang vati]
vanguard [vangad] voorhoede 2, spits.
vanilla [vanila] vanielje, vanille.
vanish [raniS] viverdwijnen; wegsterven; cv front (one's) sight, nit het
gezicht verdwijneu; c, into nothing,
in rook opgaan ; cving point, verdwijn-

variance

pute; vtlaten ye rd Min en (v. goochetaars);
sb verdwijulclank (als de i aan 't eind
der ei).
vanity [vaniti] ijdetheid •, Vanity Fair,
(de) Icermis der ijdetheid.
vanity-bag [vaniti•bag] chttnestaschje
(met spiegeltje, poederkwast enz.).
vanity-mirror [vaniti-tnira] zakspiegeltje voor dantestaschje.
vanaer [vana] trekpaard voor transportwagens I watt.
vanquish [vat3icwiS] overwin nen ; weerleggen, te niet doen (v. argumenten).
vanquisher [vatlIcwifa] overwinuaar.
vantage [vantic13] voordeel,
vantage-ground [vantid3-ground] zie

coign of vantage.

vapid [vapid] verschaald; num, laf.
vapidity [vapiditi] verschaaldheid;
flauwheid.

vaporish [veipariflaan vapeursliidende.
vaporize [veiparaiz] vi & vt (doen)verd ampen.

vaporizer [veiparaiza] vaporisateur.
vaporous [veip,ras] dampig; vol,damp;
luchtig, vluchtig, winderig.

vapour [veipa] sb damp, (nevel)rook,
uitwaseming, wasetu ; cvs, ,,vapeurs";
vi dampen, wasemen; snoeven, opsnij.
den, pochen ; vt
(N., away, does verdainpen.
vapour-bath [veipa-bap] damp-, stoombad.

vapourer [veipara] snoever, windzak,
-opsnijer.

vapouring [veiparig] aj snoevend, wind eri g, opsnijeri g ;
gesnoef, opsnijerij;
gewauwel, S gezwam, gedaas.

vapourish [veipat IS] zie vaporish.
vapoury [veip3ri] dampend, wasemig,
wazig, .dampig; aan vapeurs lijdend,

cf vapulatiots [vapjuleiSan] kastijding.
vardy [vAdi] P zie verdict.

varec [varek] blaaswier, zeewier; soort
ruw natrouzout.
variability [veriabiliti] veranderlijkbeid cue.
variable [veriabl] aj veranderlijk, varionbesteuclig, o•gestadig, angedurig ; sb veranderlijke grootheid• cvs,
verauderlijke winden.

variably [v'eriabli] veranderlijk, alwis•
selend, met aiwiss-elend gelulc.
variance [verians] verschil van meeting,
geschil, tegenstrijcligheid, oneenigheid;

be 'atbet oneens ziju, het tad

eens zijn emet with); in strijd zijn (met
with); set at cv agai nst, opzetteu tegen;

variant
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at c, with, in strijd met, afwijkend varnisher [viiniSa] vernisser, verlakker,
van; at directc, with, totaal oneens met.
verglazer.
variant [veriant] aj varieerend, afwij- C vassal [vas sal] zie universal.
kend ; variabel, veranderlijk ; sb variant.. varsity [vasiti] F universiteit.
variation [veri-eiSan] variatiee; va- vary [veri] vt varieeren, afwisseling
rieteit; verandering,afwijking, verscheidenheido; by way of voor de verandering.
varicella [varisela] zie chicken-pox.
varlcocele [varikousil] krampaderbreu k.
varicose [varilcous] spatader...;
vein,
spatader, aderspat.
varied [yelid] gevarieerd, afwisselend,
vol afwisseling of verscheidenheid; verschillend ; veelzijdig.
variegate [veri-igeit] boat schakeeren.
variegated [veri-igeitid] bout geschakeerd, veelkleurig, gekleurd.
variegation [veri-igeilan] bonte schakeering, afwisseling,.veelkleurigheid.
variety [varai-iti] gevarieerdheid, variatie; bonte mengeling, verscheidenheid;
verandering, afwisseling®; varieteit ; a
•c, of crimes, of reasons, tal van
miscladen, allerlei redenen ; as a c.),
ter afwisseling, F voor de variatie;
c, is the salt of life, verandering van
spijs doet eten; give c, to, afwisseling
brengen in ; for c,'s sake, voor de
verandering, F voor de variatie.
variety-company [varai-iti-kympani]
varieteitergezelschap, varietetroep.
variety-entertainment [varai-iti-entateinmant] varieteiten-voorstelling, variete-uitvoerin ,.
variety-hallIvarai-iti-1161] variete-theater.

variety-store [varai-iti-stca] Am toko.
variola [varaigla] kinderpokken.
variolous [varaialgs] pokachtig.
variorurn.[verigram] in : cv edition,
uitgave net de notes van verschillende
commentatoren.

various [verias] verscheiden, onder-

scheiden, (van elkaar) af wijkend ; af wisstlend, verschillend; this is denied by
P verscheidene inenschen ontkennen dit.
varlet [valit] page, bediende; schelm,
schurk, schobbejalc.
varletry [valitri] (het) laleienvolk.
varmint [vamint] P zie vermin; young
!, (kleine) deugniet !, rakker !, gladakker!
varnish [vanir] sb vernis, laic , verglaassel; fig vernisje ; glimp ; vt vernissen,
(ver)lakken, verglazen ; een glimp geven
aan, bewimpelen, bemantelen.

brengen in, afwisselen, verscheidenheid
geven aan, veranderen, verandering
brengen in ; is variaties makes op; is
met variaties voordragen ; vi varieeren,
afwisselen, (zich) veranderen; afwijken,
verschillen (van from); c, from.. to...,
varieeren tusschen... en...
vascular [vaskjula] van de bloedvaten;
t%. system, vatenstelsel.
vase [vaz, veiz] vaas, pul; vat.
vaseline [vasalin] vaseline.

vasomotor [veisoutnouta] ajvasomotorisch ; sb vasomotorische zenuw; vasomotorisch middel.

vassal [vasal] leenman, leenhouder,
vazaP knecht, slaaf.
vassalage
'
[vasalid3] leentnanschap,
leendienst, (slaatsche) dienstbaarheid.
vast [vast] aj ontzaglijk, groot, nitgestrekt ; onmetelijk; onivangrijlc, F kolossaal ; sb uitgestrekte vlakte, ontnetelijkheld ; the c, of ocean, de eindelooze zee.
vastly [vastli] zie vast;
kolossaal,
vat [vat] vat, kuip.
[moral.
vasty [vasti] 0 & i zie vast.
Vatican [vatlkan] (van) het Vatikaan.
Vaticanism [vatikaniz'm] ultraniontanisme.
vaticinate [vatisineit] voorspellen

vaticination[vatisineiSan]voorspellin.
vaticinatoe [vatisineitg] voorspeller,
profeet, ziener.
Vaud [you] Waadtland.
vaudeville [voudvil] vaudeville.
Vaudois [voudwa] aj van Waadtland,
Waadtlandsch Waldenzer ; sb Waadt'ander Waldenzer.
Vaughan [von] Vaughan.
vault [volt] sb gewelf, verwelf, verwulf,
kelder; (voltigeurs)sprong; the c, of
heaven, het heme,gewelf ; vt verwelven,
overwelven, ver wulven ; springen, voltigeeren over; vi voltigeeren ; N., into
the saddle, c, upon a horse, zich in
het zadel slingeren
vaulter [voila] springer, voltigeur,
acrobaat.
vaulting-horse [voltig-hQs] bok,springpaard (in de gymnastiek).
vaulty [void] gewelfd.
vaunt [vont, vant] vi pochen, snoeven,
zich beroemen, roemen; vt pochen op,
(zich be)roeinen op ; sb gepoch, grootspraak, roem.

vaunter

velvet-drunk
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vaunter [vonta, vanta] pocher, snoever. vehement [vi(h)imant] lievig, heftig,
onstuimig, drittig, geweldig
vauntingly [vontitili, vantigli] op
vehicle [vi(Wilel] voertuie, rijtuig,(verpochende wijze, snoevend. :
voer)tniddel, veltikel ; ook voertaal
Vauxhall [vOkshill] Vauxhall ((feel van
Londen, vroeger bekende uitspannings- vehicular [vihii<jula] tot voertuig dienend, vervoer...; cv language, voerplaats in Londen).
taal;mdtraffic, wagers- etc rijungverkeer.
vavasour [vavasila] L;;I achterleenvan net
vehmic
[veimik, tehnik]
man.
veenigerecht
tribunal, veeingerecht.
veal [vil] Icalfsvleesch.
gesluier,
voile
(v.
dame);
veal-cutlet [vil-kvtlit] icalfskarbonade. veil [veil] sb
voileerdlteid (v. de stem); zie ook veavii;
veal-skin [vil-skin] kalfsvel (ook soort
den sluier (v. 't getteitn)
raise the
huidziekte).
oplichten; take the ce., den sluier aanveal-tea [vil-ti] kalfsboutlion, kalfsnat.
vealy [viii] kalfachtie, kalverachne, nemen; under the ti of, onder den
LIcalfs... j sinter van, ()titter den schijn, wider net
vector [veleta] vector.
mom van ; vt net een sluier bedekken ;
Veda [veida] Veda.
vedette [videt] X vedette.

tonosluieren, beinantelen, bewimpelett;

(-,ed in mystery, in eel waas van geVedic [veidik] van de Veda (Veda's).
veer [via] vi vieren, afvieren, voor den heinizinnigneid gehuld: zie ook veiled.
wind omwenden; draaien; cv about, veiled [vend] gesluterd, met een voile
voor ; gevoileerd (v. de stem); bedekt;
voor den wind omloopen ; cv round,
omloopen (v. den wind); bijdraatett ,', verkapt
and haul,0 beurte- vein [vein] sb bloec!ader, adere; stem(naar towards);
mig ; poetical cam. , dicittader; I am not
lings vieren en (in)halen (van touwen);
ruimen en scitralen, telkens wisselett (v. I in the c, for..., itiet in een stemming
niet geluimd out...; that day he
den wind); fig met alle winders mee•
draaien; vt vieren (ook : cv away, cv was not in the giving, ,, met
of madness, er
gezind; lie has a
out); doer draaien, wenden.
loopt een streep bij hem door; vt adeveg-er Eve(i3di F vegetarier.
reit
;
marmeren.
plantaardig,
vegetable Eve 3it3b'l] aj
diet, veined [vet nd], veiny [yelid] geaderd,
planten...:
boat, groenteboot
aderrijk; .2,emarnierd.
plantaardig voedsel ; p1aRtenvoettsel; cv
dish, dekschaal ; cv earth, teelaarde; veiny [veiiii] vol aderen, (rijk) geiiderd.
kingdom, velar [sila] a] vetair, van het zachte
jelly, pectineplant;
vernemelte; sb velaire 'clank.
eierkaiebas;
plantenrijk: c.r marrow,
sulcadepompoen; (N., mould, teelaarde; veldt [veil] ZA grasvlakte.
oyster, A wilde(witte)schorseneer; (velleity [vali-iti] krachtelooze wil,
slappe wilsuiting, bevlieginkje.
sb plant, gewas, groente ; c. s, groente(n);
§vellicate [velilceit] krampachtig trekF ook : apenkool!
ken (van een pees).
groei..:
ptantaaraj
vegetal [ve4ital]
§vellication [velikeiSan] kratnpachtig
dig: planten...; sb plant, gewas.
trekker of knijpen.
vegetaline [ved3italin] vegetaline.
vegetarian [ved3iterian] vegetarier; vellum [velam] velijn, Icalfsperkament.
diet (food), vellum-post [velani-poust] velijnpa pier.
als aj: vegetarisch;
velocipede,
[vilosipici]
vegetarisch menu, plantaardig voedsel. velocipede
(ouderwetsch) rijwiel.
vegetarianism [ved3iterianiz'm] vegevelocipedist
[vilosipidist]
velocipedetarisme.
vegetate [ved3iteit] groeien, wassen velocity [vilositi] snelheid. [rijder.
(als planten); vegeteeren, een planten- velodrome [viiladroum] rijwielbaan,
'even leiden. fietsbaan
vegetation [ved3iteiSan] plantengroei, §velum [vilam] het zachte verliemelte.
plantenrijk; vegetatie, uitwas,. vleesch- velutinous [viijiltinas] fluweelachtig.
uitwoekering; het vegeteeren, planten. velvet [velyn] sb tluweel: Chap; be
(stand) on cv, een levee op een bordje
!even.
hebben, eel) man in bonis zijit ; zoodanig
vegetative [ved3itativ] van den groei,
wedden, dat men niet verliezen kan;
groei...; vegeteerend.
aj fltfweelen , .
vehemence [vi(11)iinans], vehemency
[-si] hevigheid, heftigheid, onstuimig- (velvet-drunk [velvit-drut3k] stom-

held, drift, geweld.

dronken, kanon.

velireteen

ventilator
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velvelteen[ve I vitin]kaloeu f limed; c,(s),, vengeance [ vend3ous]wraak; like (all)
F jachtopziefier.
velveting
fluweelstof, fluweelen stoffen ; het nopje op het fluweei.
velvet-like [velvit-laik] fluweelaclitig.
velvet osier [velvit-oup] bindwilg,
katwilg.
velvety [velviti] fluweelachtig,
yacht ais fluweek
venal [vinal]
to koop`2, omkoopbaar in de aderen bevat, aderlijk, ader...
venality [vinaliti] het to troop
veilheid, oulkoopbaarheid.
venatics [vinatiks] jachtwezen, jacht.
venation [vitteij'on] rangschilcking van
de adereii (op bladeren enz.).
venatorial [venatqrial] jacht...
vend [vend] vt verkoopen, leurett; sb
verkoop(ing).
vendace [vendis] *too limiting.
Vendean [venclion] aj van de Vendie,
Vendeescli ; sb Vendeer.
vendee [voila] kooper.
vender [vends] verkooper; leurder.
vendetta [vendeto] bloedwraak.
vendibility [vendibiliti] verkoopbaarbeid.
vendible [vendib'l] aj verkoopbaar; sb
in : Ns, koopwaren.
vending-machine [vendirkmaSin] ver[koopautomaat.
vendor zie vender.
vendue [vendiii] Ant veudutie, verkooping.
veneer [vinia] vt fineeren, met fifteen. of
forneerhont in-,beleggen; figeen vernisje
geven van; sb fineer-, forneerhout; fig
vernisje (v. beschaving enz.).
venerable [veciarabl] eerbiedwaardig,
achtbaar, (zeer) eerwaardig.
venerate [venareit] (hoop) vereeren.
veneration [venareiSan] (groote) vereering '• hold in c.),, lioog vereenen.
venerator [vettareito](groote)vereerder.
venereal [vicarial] efe geslachtsdrift opwekkend venerisch.
venerer [venara] jagen.
C venery [venari] jacht, jachtvermaak
wellust, mingenot.
venesection [venisekfan] aderlating.
Venetian [viniSan] a/ Venetiaansch;
ry blind, jaloezie; cv lace, Venetiaansche kant; c, mast, vlaggemast;
weight, glazen pressepapier; sb Vettetiaan(sche); jaloezie; cis , jaloeziebnnd.
venetian [vIniSan] sic Venetian blind.
venetianed [viniSand] van jaloezieen
voorzien.
Venezuela [venizwila] Venezuela.
venge [vend3] wreken.

F als de hei, tegen de klippen op,
F dat het eel'
vreeselijk ; with a
aard heeft (had), van je weiste, en Hitt
mis ook ; this is punctnality & with
a (,► , dat is nou nog eens...
vengeful [vend3ful] wraakzuchtig,
wraaiigierig.
Cvenger [vend3a] wreker.
venial [I/tidal] vergeeflijk; cv sin, RK
dagelij.ksche zonde (gees doodzonde):.
veniality [vinialiti], venialness [Irbil.
vergeefliikbeid.
Venice [venis] Venetle; cv suma-cit,
pruikenboom.
venin [venin] (slangen)gift.
venison [venz'n]wildbraad; c, pasty,
wildpastei.
Vel10111 [venom] sb venijn, vergif 2 ; vt
'vergiitigen.
venom-duct [venotu-d-vid] giftbuis.
venom-fang [venam-fatl] gifttand.

venomous [velio-mos] venijnie, vergifgiftig 2.

venous [vinos] aderlijk (v. bloed) ; geaderd.
vent [vent] sb luchtgat, tochtgat, laad-

gat, zundgat; antis (v. lagere dierea),
gat; split (van jas); 5 speelruitnte;
ten uitweg vindett, zich lucht
find
to, uiting, lucid geven
geven; give
amt., den vrijeu loop later; take c•), een
uitweg vinden; ruchtbaar worden; vt
lucid geven aan, ttitlaten, lucht maken,
luchten; ruclitbaar maker, uitlekken;

one's anger (disgust, indignation
8i), !eat geven aan zija loom &;
one's venom, zija gal aitspuwen; vr
in : c% itself, zich

ventage [ventid3] is luchtgat.

vent-cover [vent- kvva]laelni(v.zundgat).
§venter [yenta] (onder)buik; by one
van een en dezelfde moeder ;
vent-hole [vent-houl] lucht-, zundgat.
ventil [ventil]
ventiel,
ventilate [ventileit] ventileeren,de lucht
ververschen in, lucht geven; luchtee;
ruclitbaar maken; wannen; c,a grievance, in het openbaar bespreken; cv
a question, ter sprake brengen, van
alle Icanten bekijken, bediscussieeren.
ventilation [ventileiSan]
ventilatie,
luchtverversching,
luchtgeving; het
vvannen; debat, (openbare) discussie
v. e. vraagstuk, behandeling tea aanzieu
van het vOor en tegem, his cis, zijn
uitingen of uitlatingen.
ventilator [ventileita] ven-tilator,luchtververscher.

Ventosity

sag.

verifier

ventosity [vantositi] winderigheic1 2.
woord afgeleid, werk woordelijk ; den
§ventral [ventral] van den buik ; c% fin, woordenschat betreffend ; cv dispute,
buikviu.
woordenstrijd ; sb verbaal substa ► tief,
§ventricle Eve ► trilel) veutrikel, Nolte;
zelfstandig gebruikt werkwoord.
hartka ► ner (ook cv of the heart).
verbalisin[vhbaliz'm]niondelingemede§ventricose [ventrikous] buikvor ► ig,
deeling; woordzifterij.
buikig.
verbalist [vhb)Iist] woorde ► zifter, die
ventriloquism [ventrilakwiz'm] (kunst
aan liet woord ► ange ► blijft ; woordvervan) builcspreken.
tolker.
ventriloquist [ventrilakwist] buikspre- verbality EvLbaliti] woordelijkheid, letker.
terlijIcheid ; touter woorden.
ventriloquize [ventillakwaiz] buik• verbalize [viThalaiz] tot een werkwoord
spreken.
inalce ► .
ventriloquy [ventrilakwi] het bulk- verbatim [vbbeitim] woord voor woord.
spreken.
verbena [vObina] A verbena, ijzerkruid.
ventrosity [ventrositi] (dik)buildgheid, verbiage [vbbi-ic13] ornhaal van woorcorpnlentie• den, gekwebbel.
venture [ventSa] sb waagstuk, waag, verbose [vbbous] met vele woorden,
waagspel ; risk(); avontuurtijke onderwoordenrijk, wijdloopig.
speculatie of op speculatie ver- verbosity [vObositi] oin ► aal van woorscheepte goederen ; private md, (2: voor den, woordenrijklieid, wijdloopigheid,
e4Ien risico ► eege,onten goederen; try verdancy Evbdansij groenheid ,2, fig
erop wagen; at a mi op goed baarschheid.
the
geluk ; vt wagen, in de waagsCha
al stet- verdant [vi)dint] green; fig baarsch.
ten, op het spel zetten ; op speculatie verd-antique [ybda ► tik] fraaie groene
verschepen ; c•-• to differ from..., zoo steensoort ; patine: groene laag op oude
vrij zijn van meening te verschillen bronzes voorwerpen
stet; nothing e ►, nothing have, die verderer [viodara] t;4Z21 boschopzieniet waagt, die niet whit ; vr c, oneself,
ner, houtvester.
zich (aan lets) wagen ; vi zich wagen ; verdict [vi)dikt] jar uitspraak ; vonnis,
het erop wagen ;
for the prize, time- beslissing, oordeel ; get the cv , F zijn
dingen ; cv in a railway, zijn geld zaak whine!' ; give in one's cv , zijn
wagen in een (aan te leggen) spoor 'meg ; oordeel uitspreken.
cv into a wood, zich in een beset' verdigris [vbdigris] kopergroen, green.
wagen ; cv on an ice, liet wagen of spaan, Spaansch green.
durven een portie ijs te ne ► en; cv on the verdure [vbelja] green, groenheid, looice, zich wager: op het ijs; cv on (upon) verdurous [vi diaras] green. [ver.
a few remarks, zoo vrij zijn, zich ver- Verey [veil] Verey.
stouter een paar opmerkingen te maken. verge [vDd3] sb roede, spit, staf ; zuilventurer EventSaraj waaghals. schacht ; grasrand; rands; rechtsgebied
venturesome Eventjasa ► :1, venturous van Marshalsea ; on the cv of, Op den
[ventfaras] liclit wagend, waaghalze- rand van, op het punt oin ..; on
rig, stout.
of seventy, heel dicta bij de zeventig ;
venue [ve ► jil] plaats, waar een niisdaad vi Kellen (naar to); neigen (near to,
is begaan ; graafschap of rechtsgebied
toward); grenzen (aan on). _
waarin de zaak onderzocht meet wor- verger [vhd3a] stafdrager, pedel ; soort
den II SH stoot, uitval ; change the cv koster of kerkeknecht.
(of the trial), jur naar een ander rechts- veridical [viridikal] waarachtig, ge•
gebied verwijzen.
loot waardig.
Venus [vinas] Venuso.
veriest [very-ist] overtr. trap van very.
veracious [vireiSas] waarheidlievend ; verification [verifikeijan] verificatie,
waarachtig, waar. onderzoek naar de eclitheid, de juistveracity Evirasitiiwaarheidsliefde,waar- heid van opgaven enz.; proef (op de
held, geloofwaardigheid.
som); waarmaking, bekrachtiging, beveranda(h) Evarandal veranda.
wijs; in c, of..., om te bewijzen...; in
verandahed [varand;d] ► net veranda(s). c-,) whereof..., ten bewijze waarvan...
verb [vib] werkwoord. verifier [verifaia] verificateur, enderverbal Evi&bal:; aj mondeling; woorde- zoeker naar de echtheid van opgaven
lijk, letterlijk ; verbaal ; van een werk- enz.; bekrachtiger.

verify
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verify [verifai]verifleeren,onderzoeken,

verso

vernacularjze

[viThalcialaraiz] in de
nazien, nagaan (omtrent eclitheid,juist- landstaal overbrengen, „verdietschen".
heid enz.); waar maken, bevestigen (in), vernacularly [vonalcjalali] in de landsbekraclitigen; vervuIlen (v. voorwaar- taal.
den); be verified, bewaarheid wordett. vernal [viDnal] van de 'elite, tot de jeugd
( verily [verili] waarlijk, B voorwaar. behoorend, lente..., voorjaars...; jeugd...;
verisimilar EverisimilaJ waarschijnlijk. cv equinox, voorjaarsdag• en -nadaverisimilitude [verisimilityld] waarevening; cv fever, voorjaarskoorts; cv
schijnlijkheid.
grass, reukgras.
veritable [veritab'I] waar, edit, oprecht. vernier EviDniaj nonius (ook : cv scale).
veritably [veritabli] waarlij1c, werkelijk. Verona [varouna] Verona.
verity [veriti]waarheid; of a cv, O voor- veronal [verounal] veronal.
waar.
Veronese Everanifj aj van Verona; sb
verjuice [vbcf3us] het zure sap van bewoner van Verona.
groene, onrijpe vruchten.
Veronica [veronika] Veronica.
vermeil [vandi] verguld zilver; goud- veronica [veronilca]
eereprijs; RK
vernis; Overmiljoen.
veronicadoek, aanschijndoelc: doek met
vermicelli [vinniseli, vihnitSeli] venni- afbeelding van Jezus' aangeziclit.
celli.
§verruca [verilka], meerv. verrucae

vermicular [vomikjula] worinvormig, Everfisij wrat.
wormaclitig.
§verrucose [verukous] vol written;
ivermiculate [vi)mikjulat] aj worm- vvratachtig.

vorthig.
Versailles [vaseilz] Versailles.
t'vermiculate [vbmilijuleit] vt worm- versant [viosant]
vortnig versieren of inleggen (bout); versatile [vbsatail, vbsatil] veranderfig zich in allerlei bochten wringett.
lijk, ongestadig, onvast ; veelzijdig; cv
vermiculation [vbmikjuleiSan] worm• toe, draaiteen (v. vogels).
vormige versiering of inlegging; peristal- versatileness Evhsat(a)ilnisi versatilitischeof wormvormige beweging; worm- ty [vbsatiliti] veranderlijkheid, ocigestekigheid.
stadigheid; veelzijdigheid.
vermicule
wormpje.
verse [vos] sb versa, versregel, strofe;
vermiculous, vermiculose [viAnikju- poezie; in
ook : op rijm ; put into
las, vbmikjulousj vol wormen, wormig;
c%), op rijm brengen; a volume of cv,
wormachtig.
een dichtbundel; vi verzen maken ; vt
vermiform EviintifQm] worinvormig.
(in verzen) bezingen ; op rijm brengen.

vermift:gal [vbruifjugal] wormverdrij-

versed [vost] ervaren, doorkneed, be-

vend.

dreven (in in), op de hoogte (van in).

vermifuge [vi mifjild33 worrnmiddel verse-monger [vbs-invi3 ,2,•a] verzentna•
vermilion [vomiljan] sb vermiljoen ; aj ker, rijmelaar, pruldichter.
vermiljoen; vt net vertniljoen kleuren, verse-play [vacs-pleij tooneelstulc (dra•
rood verven.
vermin [viimin]ongedierte; scliadelijke

ma) in verzen.

verset [visit] js kort voor- of tusschen-

dieren ; fig Wig, ontuig.

spel (op het orgel).

verminate

[vhinineit] vol ongedierte versicle EvRosik'I] versje.
komen.
versicoloured [vbsikvlad] veelkleurig;
vermindtion [viintineiSan] wormziekte; j van kleur wisselend.
het krijgen van ongedierte.
versicular [vi,sikjala] in versvorm.
vermin-killer [vbmin-kila] insecten- versification [vOsifikeiSan] versificatie,

poeder.

verminous [vbininas]

matische uitdrulcking.

versbouw ; rijnikunst.
Evbsifikeita]
versifier
Cvtisifaial (be)rijmer, verzerimaker.
versify [vbsifai] vt berijinen, op rijm
brengen; vi verzen maken.
version [vi)San] overzetting ; vertaling
(in vreenute taal); verhaal of voorstellings,,vijze (v. een zaak), lezing, interpretatie.

vol ongedierte; versificator

door ongedierte veroorzaakt; van ongedierte; cv fever, wormkoorts.
vermouth [vf/infif,] vermouth(wijn).
vernacular [vimakjala] aj inlandsch,
inheemsch, vaderlandsch; milanguage, '
landstaal, moedertaal; inlandsche taal;
sb landstaal, inlandsche taal.
vernacularism Evimakjalariemj idio-

I

verso [vbsou] keer-, ommezijde ; achterkart.
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verst [vi■ st] werst (1.066 K.M.).
versus [vbsas] jur tegen (in processen
en v.•wedstrijden).
Ivert [vbt] F sb bekeerlsing; vi zich betot eel) anderen godsdienst
keeren,
overgaan.
"vent [unit] sb ij23 groen ; kaprecht ;
groen.
vertebra [vu,tibra] wervelbeen, wervel
(van den ruggegraat).
vertebral [vbtibral] aj van de wervelbeenderen ; gewerveld, wervel...“.., ribs,
valsche ribben ; sb gewerveld dier.
vertebrate Fvfitibreit] aj gewerveld ;
kraciitig; sb cvs , geniet futloos,
wervelde dieren.
vertebrated [vi)tibreitid] zie vertebrate.
vertex [viitaks] niv. vertices [viptaksiz,
torY(punt); hoogste punt, zenith.
vertical Evbtikalj van het toppunt; vertikaal, reclitstandig, loodrecht ; (op)•
staand, opwaartsch (v. druk); cv angle,
tophoek; co., angles, overstaande hoeken ; co.) writing, steilschrift; sb loodlijn; topptintshoek ; out of them.), niet
loodrecht, niet in het lood.
vertiginous [viAid3inas]
draaiend,
draaierig ; duizeling•ekkend.
vertigo Evbtigon, vi)taigou] duizeling.
LC vertu zie virtu.

vesting

dachten • praCtice is the word, het
woord ; 1 think it mivery,F allerdolst,
allerkeurigst, allerchicst, enz.; the veriest child could tell you, tel onnoozelste kind; the veriest fool I
ever saw, je reinste kwast ; ad zeer,
heel, erg; cw., greatly, zeer enz ; ce
much, erg veel; erg, zeer; it looks
ugly, cei, F het ziet er beroerd tilt, erg
beroerd.
& 4 blaas, (pit+
vesica [visaika]
biaas; zak.
vesical [vesilcal] blaas...
blaartrekkend
[vesikant]
vesicant
(middel)
vesicate [vesikeit] een trekpleister leg.
gen op, blaren (laten) trekker.
vesication vesikeiSanj blaartrekking.
vesicatory[vesikatarija]blaartrekkend;
sb blaartrekkend utiddel, trekpleister.
vesicle [vesilel] blaasje, blaar .
vesicular [visikjula] biaasachtig,
vormig.

Vespasian [vespei;tan] Vespasianus.
vesper [vespa] avoncister; avoud ;
RK de Vesper ; the Sicilian c,s,
de Siciliaansche vesper.

vespertine [vespat(a)in] avond...
vespiary [vespiari] wespenuest.
§vespine Evespin] wespen..
Verulamian [veruleintian] van Lord vessel [vesal] vat; vaartuig, schip; a
chosen cv, b een uitverlcoren vat; the
Bacon van Vertilam.
ijzerkruid.
weaken.), B het zwakke vat: ue vrouw;
vervain [vDveiti]
verve [vbv] verve, gloed, geestdritt,
the c.rs of wrath, B de fiolen van zijit
(haar) worn. .
becieling, (kunstenaars)vuur.
very [vert] aj waar, werkelijk, echt ; vest [vest] sb borstrolc, buis ; vest, vest je
(v. damesjapon);( kleed(ing); Ociracht;
(voor vergrootenden trap); the
air you breathe, zelfs de lucht a flannel cv, een flanellen borstrok,
een flay elletje; vt kieeden; bekleeden
die men inademt; he did U. cv best
(met with); be cued in, bekle,d seer(utmost) lie could, zijti uiterste best;
den door (van een anibt) berusten bij
the ev best, de (het) allerbeste; the
book I am looking for, precies, net, (van niacin); gestoken (belegd) zijn in
(van geld); cued interests, bestaande
joist het boek dat it< zoek ; he is acv child
as to..., nog een edit kind ; that day, belangen ; cued rights, verkregen of
oudere rechten; m, with power, net
dienzelfden dag; before our c, eyes,
niacin bekleeden ;• vi in : berusten
vial: voor onze oogen '• the mdhour of
his arrival, het uur zell(s) van zijn aan- bij (van macht); the estatemds in the
heir-at-law, komt to vervallen aao.
komst ; for c, joy, nit touter vreugd;
the cv last, de allerlaatste; its c, men- Vesta [vests] Vesta (godin).
tion, alleen maar de vermelding daar- vesta [vests] waslucifer, F wasje.
van, de bloote vermelding daarvan; on vestal [vestal] aj Vestaalsch, kuisch,
the c.r opening (m., first) page, al op eerbaar; sb Vestaalsche inaagd -2 ,
de eerste blaclzijde; keep it for your vestibule [vestibjfil] vestibule, voorhuts, (voor)portaal, voorhof; kanier (v.
cv own, heelemaal voor n; for that
reason, joist daarom • it is the cv het oor); Am harmoniicatrein (ook :
train).
it
is
the
same. precies de (Itet)zeilde •
thing, het is precies (net) wat wij vestige [vestid3] spdore ; not a cv of...,
liebbeninoeten, F het is je ware, je dat;• Been spoortje (greintje)...
his cv thoughts, zijn intiemste ge• vesting [vcstit3] veststof(fen).
!
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vestiture [veslfifti] beldeeding (met
Naar enz.).
vestment[vestmont] kleed(ing), gewaad;
ambtsgewaad•; aitnardoek; misgewaad ; altaarbedekking.
vestry [vestri] sacristie; kericvergadering, consistorie; ± kerkeraad.
vestry-clerk [vestri-klak3 secretarts van
den kerkernad.
vestry-man [vestri-man] lid van den
kerkeraad,
vesture [vestSa] sb (be)kleeding, kleedingstuk, kleed 2, gew.aad; inIcleeding
(der gedachte)•, bedekking, dek,
vesturer [vestSara] sacristiemeester,
Vesuviasi [visiuvian] aj van den Vesuvius, Vestiviaansch ; sb windlucifer
ook vesuvian).
Vesuvius [visiuviai] de Vesuvius.
vet [vet] F verk. v. veterinary surgeon &

veteran.

vetch [vetf] .541 wikke, paardeboon.
vetchling [vetSlig]
esparcette.
vetchy [vetii] vol wikken.
veteran [vetargn] aj oudgediend,afgeexerceerd, oud, ervaren ; sb oudgediende, mid soldaat, veteraan; oudstrijder.
veterinarian [vetarint'rian] veearts.
veterinary Evetarinarij aj veeartsettijkundig; re, school, veerartsenijschool;
re, surgeon, veearts.
veto [viton] sb veto, recht van veto;
verbod, afkeurende uitspraak; interpose one's cep , put one's re, on, zijn
veto uitspreken over; vt zijn veto nitspreken over, verbieden.
vetoist [vitou-ist] veto ► an.
vex [veks] vt Wager], kwellen, treiteren,
irriteereii, het land op jagen, ergeren;
verontrusten, in beroering brengen; how
re,ing!, wat vervelend!; enough tote,
om een engel zijn geduld to asint,
doen verliezen; zie ook vexed.
vexation [vekseiSan] verdrietelijkheid,
kwelliiig, plaag, ergernis.
vexatious [vekseicas] irriteerend,
verdrietig, verdrietelijk, ergerlijk.
vexed tv
ekst] geergerd (over at); tanderig ; onrustig bewogen; a ce, question, een veelbesproken vraagstuk; be
(feel) at
ook: zich ergeren over.
vexedly Evelcsidlij geergerd.
vexer [veksa] plager, kweller.
vexilluiti [veksilatn] vaan(del), processievaan ;
vetidel.
vexingly [veksirpi] irriteeren,plagend,
kwelleiid, treiterezrd enz.
via [vais] via, over.
viability Evaiabilitij Ievensvatbaarheid.

vice-president

viable [valabl] levensvatbaar.
viaduct [valadvkt] viaduct
vial [vaial] fleschje; Leyden c ,,,Leicische flesch; pour out the mvs of one's
wrath upon one, B de fiolen van zijn
toorn over iemand uitgieten.
viand [vaianci] spijs, gerecht ; mws,
spijzen, levensmiddelen, mondkost.
viatic [vai-atik] reis...
viaticum [vai-atikam] voorraad op reis,
teerpenning; RK (aan een stervetide
toegediende) teerspijze; RK draagbaar
[attaar.
viator [vai.eita] reiziger.
vibrant Evaibrant3 vibreerend,
bevend.
vibrate [vaibreit] vi vibreeren, trillen;
schommelen, slingeren, bewegen ;• vt iii
trilling brengen ; doen schommelen.
vibratile [vaibratil] tril...
vibration [vaibreifan] vibratie, het vibreeren,trilling,schommeling,slingering.
vibrator [vaibreita] fr vibrator.
vibratory Cvaibra'arii
§vibrissa ivaibrisa]
nettsitaar.
vicar Evikaj vicaris, plaatsvervanger;
predikant, dotninee; cei apostolic. RK
apostolisch vicaris; the Vicar of Christ,
de Stedehouder Christi : de Paus.

vicarage

[vikarid3] vicariaat; predi
kantsplaats ; pastorie, predilcantswoning.

vicarial [vaikerial] predikants...
vicariate [vaikeriat] vicariaat.
vacarious [vaikErias] in de plants van
of voor een ander gedaan, geleden enz.;
plaatsvervangend.

vicarship
vicariaat.
'vice [vats] sb oudeugd ; gebrek, font ;
leelijke 'tour (van paard, hood enz.);
onzedelijklieid; clown in de oude Engelsche moraliteitsspelen.
[vais]sb bankschroef; gripped
as in acv, als in een schroef gekneld;
vt vastzetten, -klemmen; oinklemmen.
3 vice [vais] aj vice..., wider..., vervangend, plaatsvervangend.
vice-admiral [vais-admiral] vice-adiniraal.
vice-admiralty [vais-adiniralti] viceadmiraalspost.
vice-chamberlain [vais-tfeimbalin] onderkamerheer.
vice-chancellor [vais-tSansala] vicekatiselier.
vicegerency [vais-ci3iransi] post van een
plaatsvervanger.
vicegerent [vais-d3irant] aj plaatsvervangend ; sb plaatsvervanger, substittiut.

vice-president [vais-prezidont] ender.
voorzitter.

veceregal
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viewless

victuakien,
veceregal [vaisrigal] van den ender- victual Evit'lj sb kost ;
koning, onderkoninklijk.
niondbehoefien, p.roviand ; iteltocht,
levensiniddelen • vt tan mondbehoetten
vicereine [vaisrein] land voogdes : echtgenoote van den onderkoning.
of levensiniddelen voorzien, proviandeeren.
viceroy [vaisroi] onderkoning.
viceroyal [vaisroial] onclerkoninklijk. victualler [villa] proviandmeester,
tualiennteester;
proviandschip; li•
viceroyalty [vaisroiolti] onderkoning•
censed
schap.
tapper met „vergunning",
vicinage [visirtid3] nabijiteld, buurt;
winkelier Met „verlof".
nabuurschap, buurschap.
victualling[vitlig]levensmiddelenvoo,
ziening, proviandeering.
vicinity [visiniti] nabuurschap, het dicht
liggen (bij tot), nabillteid, buurt.
vicunia Evikfiniaj vicutia•ol; vicunastof, vigonje.
vicious [yips] slecht, verdorven, bedorven; verkeerd, gebrekkig; met ge- videlicet [vi-, vaideliset] to weten, namelijk.
breken of kuren behept, valsch (v. dieren); boosaardig, venijnig (van critiek). vidimus [vi-, vaidimas] visuiu.
vicissi tide [visisitjud] lotswisseling, viduity
weduwschap, wedu wstaat.
wisselvalligheid;
afwisseling, verandering ; marked by c,s, vol weder- vie [vat] tnededingen, wedijveren (me,
waarcligheden.
with).
vicissitudinous [visisitjudings] vol Vienna [viena] Weenen; als aj Weener,
wederwaardighecien.
Weeusch.
victim [viktim] offerdier, slachtoffer 2, Viennese [vieniz] aj Weener ; sb Weener, Weensche, F Wieneriti.
dupe; fall acv to, het slachtoffer worden van, ten offer vallen aan.
view [vjil] sb gezicht o, uitzicht,
aanzicht ; kijkje, kijk (op een zaak); iitvictimization[viktimaizeiian]afzetterij,
zicht; overzicht ; beschoti•ing, bezichF f!esschentrekkerij.
tiging ; (oogen)scliouw; oognierk; have
victimize [viktimaiz] tot slachtoffer maken ; afzetten, oplichten, bedriegen ; be
some c, upon a girl, vues (een oogje)
hebben op ecu nreisje; have ,,s upon,
c,d, ten offer valleii ; afgezet warden;
zich opofferen.
een oogje hebben op, ook : loeren op;
Victor [vikta] Victor.
have other e,s of..., andere platmen
voorliebben net ; take a different
victor [vikta] sb overwinnaar; als aj
of the matter, cte zaak a ► ders be® overwitinemi, zegevierend.
Victoria [viktqria] Victoria; the cv schouwen ; his (sombre) c, of life, ziju
Cross, het Victoriakruis (in 1850 Inge- (sombere)kijk op het leven,zijn (sornbere)
levensopratting; at first op (Iiij)
steld, ± Militaire Willeuisorde.
het eerste gezicht ; in cv, iii zic ► t, is zien,
victoria Eviktgria) victoria, inylord (rijin het voortlitziclit; with death inc..,
Wig); ' Victoria regia(plant);_a a Vicmet den dood vaor Gotten; in his
toriaduif, kroondnit (v. Nieuw-Guinea).
voor ziju oo:2,;en in ziju opiaie, naar
Victorian [vikt2rian] van (koningin)
zijn iuzicht ; in cv of..., in het gezicht
Victoria, nit den tijd van koningin Vicvan; met het oog op..; in full c, of,
toria (1837-1901); c, order, orde van
ten aanschouwe van; have in cv, op
Victoria (in 189b ingesteld).
Victorianism [viktgrioniz'in] de mode, het oog hebben}, beoogen; have the
hetzelfde ooginerk
sante end in
still euz. van het tijdvak ran koningin
to zien zija, ter visie
hebben ; be on
Victoria.

victorious [viktrias] overwinnend i ze,
gevierend; the c, day, de dag der"
overwinning.
victoriously Eviktgriaslii overwinnend,
zegevierend, als overwinnaar.
victorine Eviktorin3 soort damespelskraag ; victorineperzik.

victory [viktari] overwinning, zege,
victorie; gain a (the) c, over, de
overwinning behalen op, meester worden (v. ziju hartstochten).
victress [viktris] everwiunares.

of ter iiizage lingers; ook : poseeren;

on a superficial co,,biiopperviakkitze
uit het oog
beschouwing; lost to
(verforen); to the cm in het openbadr ;
with a e ► to, met het oog op, ten elude;
vt(be)zien, beschottwen-, in oogenschonw
nemen; bezicittigen.
viewer Dijital beschonwer,bezichtiger;
opziehter.
viewittess [vjuitris] phatitasterigheid.
ongeziec, onzicitt®viewless
baar.

viewy

844

viewy [vjai] eigenaardige opVattingen
hebbend, maniakkerig doctrinair ; phantasterig aangelegd; P aangenaam voor
't oog, er aardig uitziend.
vigil Evid3i13 vigilie, avond voor een
feestdag, heilige avond ; cvs, nachtwake,
nachtelijke gebeden; keep rv, den
nacht doorwaken.
vigilance [vid3ilans] vvaakzaamheid;
slapeloosheid ; cv committee, veiligheidscomite (na brand).
vigilant [vid3ilant] waakzaam.
vignette [vinjet] sb vignet ; vt net vignettes versieren.
vigorous [vigaras] krachtig, sterk,
forsch, Milk; gespierd (v. stijI).
vigour [viga] kracht, sterkte ; forschheid; gespierdheid (v. stip).
viking, zeelconing
viking [val.,
vilayet [vileijet] Turksche provincie.
vile [van] slecht, gering, min, gemeen,
F abominabel; verachtelijk, laag, laaghartig, snood.
vilely [vail-li] verachtelijk, (laag)hartig,
snood.
vilifier [vilifaia] lasteraar, zwartmaker.
vilify [vilifai] (be)lasteren, zwartmaken,
afgeven op.
vilipend [vilipend] smaden, uihnaken
voor al wat leelijk is.
villa [vlla] villa, buitenplaats.
villadom [viladam] buurt der villa's,
het !even in de wereld der villa's.
village [vilid3] dorp; als aj dorps...;
cv community, dorpsgeineenschap (in
indie).
villager [vilid3.9] dorpeling, dorpsbewoner.
villain [vilin] lijfeigene, hoorige; Boer;
schelm, schurlc, „verrajer" (in tooneelstuk).
villainage [vilinid3] lijfeigenschap,
hoorigheid.
villainous [vilinas] laag, schurkachtig,
snood, gemeen, F abominabel.
villainy [vilini] laagheid, schurkachtig•
held, schurkerij, schurkenstreek,
Villiers [viljaz] Villiers.
villus [vitas] meerv. villi [vilai] haartje
(in een vlies, of in fluweel).
vim [vim] F kracht, energie, vuur, fut.
Vin [yin] F verk. van Vincent.
vinaceous [vaineips] wijn...; wijnrood.
vinaigrette [vinigret] lodderein- reulc.
Vincent [vinsant] Vincent.
[doosje.
vincible [vinsib'I] overwinnelijk.
vinculum Evigkjulamj boei; band°.
vindicate [vindikeit] doen gelden,handhaven, vet dedigen; rechtvaardigen.

violator

vindication [vliidikeiSon] handhaving,
verdediging; rechtvaardiging.
vindicative [vindilcgtiv] zie vindicatory.
vindicator [vindikeita] verdediger;
rechtvaardiger.
vindicatory [vindikatari] verdedigeiid,
rechtvaardigend; wrekend, straffend;
N., laws, strafwetten; cv of, ter verdecliging of ter reclitvaardiging van.
wraakgierig,
vindictive Evindiktiv3
-zuchtig ; cv damages, exemplaire schadevergoeding.
vine [vain] wijnstok, wijngaard; Mintplant; under one's own mi and figtree, B corder eigen dak.
vine-branch [vain-branS] wijngaardrank.
vine-dresser • [vain-dresa] wijugaarderier.
vine-fretter [vain•freta] wijngaardluis,
druifluis.
vinegar [vinaga] sb azijn; al (azijn).
zuur2 ; vt azijnen, azijn doen bij; met
azijn wrijven; verzuren 2, zuur malcen;
vinegar-eel [vinaga-ril] azijnaaltje.
vinegary [vinagari] azijnacht;g,azijn...;
zuur.
vine-grower [vain-grow] wijnbouwer.
vine-grub [vain-grub] zie vine-fretter.
vine-louse .[vain-laus] druifluis.
vinery [vainari] druivenkas.
vineyard [vinjad]wijngaard; a la-1
bourer in the cv , een arbeider in den
wijngaard des Heeren.
viniculture [vinikvltia] wijnbouw.
vinometer [vainomata] wijmneter.
vinous [vainas] wijnaclitig; wijn,..; fig
door de bleach geinspireerd.
vintage Evintid3] het druiven lezen,
wijimogst; wijngewas, oogst, jaargang
(van wijn).
vintager [vintid3a] druivenlezer, wijn.
oogster.
vintner [vintna] wijnkooper ; wijnhuishouder.
viny [vaini] druiven...; wijnrijk.
viol [vaial] viola (voorlooper der viool).
Viola rvaiala] Viola.
viola [vaiala] P altviool
viool.
violable [vaialali'l] schendbaar.
violaceous [vaialeif as]
vioolaclitig.
violane [vaialein] imitatie-amethist.
violate [vaialeit] geweld aandoen°,
schenden, verkrachten, onteeren, schoffeeren.
violation [vaialeiSan] schending, vet ..
kracliting, schennis, onteering; in mo of
the rules, net schending van de regels.
violator [valaleita] schender.

viol-block
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vioolblok.
violence [vaialans] geweld, gewelddadigheid, geweldpleging; geweldigheid,
hevigheid; heftigheid; commit (do)
geweld aandoen, forceeren, de
hand slaan aan; do c, upon a woman,
geweld aandoen, verkrachten ; do c, to
one's feelings &, geweld aandoen,
beleedigen; use ci against (to, towards), geweld aandoen, zich vergrijpen
aan ; by niet, door geweld, geweldigerhand ; die by C%), een gewelddadigen dood sterven; robbery with (%),
diefstal, vergezeld van geweld.
violent [vaialant] geweldig o, hevig,
heftig, krachtig; gewelddadig ; lay cv
hands upon one, iemand geweld aandoen.
violei[vaialit] sb 1.0 viooltje ; 2. blauwtje (vlinder); aj violet(kleurig), paars.
violin [vaialin] . p vioul.
violinist [vaialtnist] Jvioolspeler,
violist ; first cv, ook : eerste viool (in
orkest).
violist [vaialist]. p altspeler, altist.
violoncellist [vtalantSelist] c violoncellist, F cellist.
violoncello [vialantSelou, vaialanselou]
p violoncel.
viper [vaipa] adder", slang 2 ; serpent.
viperine [vaiparin], viperous [vaiparas] adderactctig, adder..
virago [vaireigou, viragou] lielleveeg,
feeks ; inanwijf, Kenau.
virescence [v(a)iresans] het groenen,
groenheid; het groen zijn.
virescent [v(a)iresant] groenwordend,
groenend ; groenig.
Virgil [vit)d3il] Vergilius, Virgilius.
virgin [v6d3in] sb maagd ; the (Blessed) Virgin, RK de Heilige Maagd, de
Maagd Maria ; cis, maagdettperen; niet
geboorde parelen; aj maagdelijk 2, nog
maagd zijnd 2, ongerept, onbeviekt, zuiver ; ongepijnd; gedegen ; c, honey,
maagdenhonig; the Virgin Birth, de
Onbevlekte Ontvangenis; the Virgin
Queen, Koningin Elizabeth.
virginal [vfaci3inal] aj maaudelijk; rein,
onbevlelct; sb in: c•,(s), pair of mis,
spinet, klavecimbel.
Virginia [vod3inia] Virginie; Virginia
( in Ameri k a) ;V irginiatabak; c, creeper,
wilde wingerd; c,rose, gele lupine.
Virginian [vLd3inian] aj van Virginia;
Virginisch; c, creeper, 0 wilde wingerd ; sb Virginier.

viol-block [vaial-blok]

viscera

maagdelijk.
virginly
virgin's bower [vOdzittz baua]

cle-

matis, boschrank, heggerank.
Virgo [vi goti] Maagd (in den Dierenrieni).
virgule [vbgjill] twijgje; icomma.
viridescence [viridesans] groenachtigheid.
viridescent [viridesanti groenachtig,
groenend.
viridity [viriditi] groene kleur,
groen.
virile [viril, virail] mannelijkonainnoe.
dig, manhaftig ; tnanbaar.
virility [viriliti] mannelijkheid, manmoedigheid ; manbaarheid.
virous [vairas] virulent, vergiftig, gift...
virtu [votjfi] liefde voor de schoone
kunsten; articles of c,, curiosa, antiquiteiten.
virtual [vtitjual, vbtSual] virtueel, in de
practijk gelijkstaand tnet, de facto, feitelijk (hoewel niet in naam).
virtuality [vDtjualiti, vitSualiti] inwo.
nende kracht, innerlijlc vermogen.
virtually [vOtjuali, vhtSuali] virtueel,
in de practijk, practisch, feitelijk.
virtue [viitjil, viptSCI] deugdo, deugdzaamheid, kracht ; a woman of r.,,eelt
deugdzame (cuische) vrouw; make a
c,of necessity,van den nood een deugd
makes ; by (in) c, of, krachtens; in
whereof..., ter bekrachtiging waarvan...
virtueless [vItjQlis, vbtSillis] zonder
deugd, krachteloos.
virtuosity [vntjuositi] virtuositeit; de
kunstkenners, -minnaars.

virtuoso [vbtja-ottsou], meerv. virtuosi
[viAjil.ousi] kunstkenner, -minnaar; p
virtuoos.

virtuous [viltjiias, vbtSilas] deugdzaam,

braaf.
[virjulans(i)]
virulentie,kwaadaardigheid, boosaardigheid (v. een zielcte), venijnigheic1 2, heftige bitterheid.
virulent [virjulant] kwaadaardig, virulent, boosaardig (v. een ziekte), venijnig 2.
virus [vairas, viras] ziektestof, stnetstoV,
vergif 2 besmetting.
vis [vis] kracht, macht, energie ; c, inertiae, traagheid(svermogen).
visa [viza] sb teekening voor gezien; vt
viseeren, (af)teekenen (voor gezien).
visage Evizid3] gelaat, aangezicht.
visard Evizad] zie visor.
§viscera [visara] inwendige deelen van
virginity [vLd3initi] maagdelijke staat, buikholte, borstkas en schedel; ingewanden (inv. van viscus).
uuaagdelijklseid a tnaagddom.

virulence, virulency

'visceral
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§viscerat [visaral] van de ingewanden,
ingewands...
viscerate [visareit] de ingewanden nithalen nit, ontweiden.
viscid [visic1] kleverig,
viscidity Evisiditilviscosity Cviskositij
lcleverigheid, lijmerigheid, taaiheid.
viscount Evaikaunt3 burggraaf (tusschen
earl en baron).
viscountcy [vaikauntsi] zie viscounty.
viscountess [vaikauntisi burggraviu.
viscounty [vaikaunti] burggraafschap.
viscous [viskas] kleverig, lijnzertg
§viscum [vislcain]
vogeilijtn
§viscus [viskas] ingewand.
vise [vizei] zie visa.
Vishnu [viinti] Vishnoe.
visibility [vizibiliti] zichtbaarheid; the
visibilities, de bezienswaardigheden.
visible Evizib'13 ,7jzichtbaar,.(duidelijk)
merkbsar of te zien, blijkbaar; sb in:
zichtbare dingen.
visibly [vizibli]. zichtbaar, tnerkbaar.
Visigoth [vizigok] West-Got(h).
Visigothic [vizigok.ik] West•Got(h)isch.
vision [Opts] sb het zien, gezicht, visie ;
verschijning, droomgezicht, droom(beeld), visioen; vt its een (zijn) drown
zien, droonten; in een drown voortooveren.
visionary Evipnarij aj visioenen hebbend (krijgend); phantasterig, droomerig; hersensc ► iminig ; sb visionnair,
(geesteq)ziener, Oroomer ; phantast.
visit [vizit] vt bezoekeno (ook = teisteren) ; bezichtigen, inspecteeren;m., upon,
B wreken op; cv with, bezoeken met
(steal, plagen euz.) ; F lastig vallen,k welten met ; vi visites make!!, bezoeken afleggen ; huisbezoek does; be cuing, oolc:
Ic logeeren zijn (bij een kennis at a
friend's); I'm only ding here,ik ben
bier maar doortrekkend; cs, at a house,
ergens aan huts komen ; sb bezoek,
visite, huisbezoek; visitatie(ook: domiciliary c-..); right of ,,,,visitatierecht;
be an a op bezoek zijn ; (ergens)
te logeeren zijn,logeeren; pay (make)
a cv, een bezoek brengen; return a ow,
een tegenbezoek brengen, een contravisite maken.
visitant [vizitant] a] bezoekend ; cv
teacher, wandelleeraar; sb bezoek(er);
trekvogel; Visitant, RK zuster van de
V isitatieorde.
visitation [viziteiSan] bezoek, bezoeking ; beproeving ; visitatie ; cv of the
sick ziekenbezoek; the Visitation of
'
the Sick,
formulier voor den zieken-

vitrifaction

troost ; cv of the Virgin Mary, Mariaboodschap (2 Juli).
visiting-book [vizitit3-buk] vreetudelingenbaek.
visiting-card [vizitirkkaci] visitekaartje.
visiting-committee Evizititlekamitij
conunissie van toezicht.
visitor [vizitaJ bezoek(er); inspecteur;
doortrekkende vreemdelitig ; evs, bezoekers, bezoek; ook: „la visite" (in de
quadrille).
visitorial [vizit2riA] inspecteecend, toeziend, contrale...
visor [viza] (helm)klep.; klep (van pet);
vizier; masker.
visored [vizad] tact een vizier; gemaskerd.
vista [vista] uitzichtz, verschiet 2, vooruitzicht;
Vistula [vistjula] the c%), de Weiclisel.
visual Evi3uali van het gezicist,geaichts...;
cv point, oogpunt (in de perspectief).
visualization [vi3nalizeiSan] het sailschouwelijk waken.
visualize [vi3ualaiz] aanschouwelijk
waken; (zich) aanscliouwelijk vaorstellen.
vital [vait?l] aj vitaal, levens...; Levensgevaarlijk ; cv air, levenslucht, zuurstof;
cv food, dierlijk voedsel; of e..4 importance, van het allernoogste belang;
the ry parts, de edele deelcu, de Levensdeelen ; c, statistics, bevolkiugs-, geboortestatistiek ; be cv to, een levensquestie zijn voor; sb in : the c,s, de
edele deeleti,levensdeelen (als de longen,
het hart enz.).
vitality Evaitalitij levenskracht, leven,
levensbeginsel, vitaliteit, levensvatbaarheid.
vitalize [vaitalaizj levers gevec, (met
Leven bezielen).
§vitellus [vaitelas] dooier (vats een ei).
vitiate [viSi•eit] bederven (het bloed
euz.); onzuiver 'oaken (cell oordeel);
verontreinigen, besmetten; krachteloos
of ongeldig waken (een contract).
vitiation [viSi-eiSan] bederf, verontreiniging; besmetting; ongeldiginaking.
viticulture [vitikvItSa] wijnbouw.
vitious EviSasj zie vicious.
vitreosity [vitriositi] glasachtigheid.
vitreous [vitrias] glazer, glasachtig,
glas...; the c, body (humour), het
glasachtig lichaain (in het oog), glastichaam.
vitric [vitrik] aj glasachtig, glas...; sb
in: mds, glasfabricatie; glaswerk.

vitrifaction EvitrilakSanj verglazing.

vitrifiable
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vitrifiable {vitrifaiabl] verglaasbaar.
vitrificate- [vitrifikeit] vt tot glas maken, verglazen ; vi (tot) glas worden.
vitrification [vitrifikeiSan] glasmaking,
vergiazing.
vitrify [vitrifai] vt tot glas maken, vet,
,glazen;vischtword,(z)ve
glazen.
vitriol [vitriol] vitriool, zwavelzuur;
blue c.•), kopervitriool; green cv,ijzervitriool.
vitriolate [vitriouleit] in vitriool outzetten ; (met) vitriool in 't gezicht gooien.
vitriolic [vitriolik] vitri6olachtig, vitrioolhoudend, zwavelzuur bevattende; fig
bijtend, giftig, venijnig scherp (v. cri-

tiek enz.).

vitriolize [vitralaiz] zie vitriolate.
vitriol-throwing [vitriol-in-on-ill] het
gooier met vitriool in 't gezicht (bij
wijze van Iiefdewraak).
Vitruvian [vitrilvian] van Vitruvius.
§vituline [vitjulin, vitjulain] kalfs...,
lealvervituperate [v(a)itjupareit] vt schimpen,
schelden op, uitschelden ; vi& va schitnpen, elkaar uitschelden.
vituperation
[v(a)itjupareiSan]
geschinup,
gescheld, het uitschelden,
smaad(woorden), smaadrede.
vituperative [v(a)itjuparativ] (uit)scheldend, schimpend, scheld..., schimp...
Vitus [vaitas] Veit; St. r-'s dance,
Sint-Vitusdans.
viva rvaival sb zie viva voce.
vivacious [vaiveips] levendig, opgewekt, vroolijk;
overbliivend.
vivacity [vaivasiti] vivaciteit, levendigheid, opgewektheid, vroolijkheid.
vivarium [vaiveriam], vi vary [vaiv9ri]
diergaarde; aquarium, vijver (waarin
levende dieren gehouden worden),
viva voce [vaiva vousi] ad & a/ mondeling; sb mondeling gedeelte van een
examen, F het tnondeling.
Vivian [vivian] Viviane.
vivid [vivid] levencligs, belder.
vividly [vividli] levendig, met (in) levendicre kleuren.
vivification [vivifikeiSan] opwekking
tot nieuw leven; wader levendmaking,
verlevendiging, bezieling.
vivifier [vivifaia] ievenwekker.
vivify [vivifai] weer levend makes,
verlevendigen, bezielen.
vivifying [vivilai-il] levenwekkend.
§viviparous [vaiviparas] levend barend,
levende jongen ter there'd brengend.
vivisect [vivisekt] de vivisectie 'toe-

vogue

passen op, levend ontleden (v. dierenh
vivisection [vivisekian] vivisectie,ontleding (opening) van levende dieren.
vixen[viks'n]moervos, wijfjesvos ; feeks,
helleveeg.
viz [viz] namelijk, to weten; zie videlicet.
vizard [vizad] zie visor.
vizier [vizia, vi3ia] vizier: Turksch minister.
vizierate [vizireit] vizierschap.
Vlach [vlak] Wallach
vocable [voulcab'l] woord, woordlelank.
vocabulary [valeabjulari] vocabulaire,
woordenlijst ; woordenschat, -voorraad
(v. spreker of schrijver).
vocal [votikdl] aj van de stem; de muspraak betrelfend; mondeling, met de
stem uitgesproken, vocaal ; stemhebbend; stem...; v klankrijk ; they are
very (..), F ook: ze schreenwen hard, ze
hebben veel praats; mic(h)ords, stembanden ; cv music, vocaalmuziek; ook:
klankvolle muziek ; N performer, zanger ; cv with, ® weerklinkend van...; sb
vocaal, klinker.
vocalist [voulealist] zanger, zangeres.
vocality [vakaliti] uitspraalc ; vermogen ; klinkerhoedanigheid; klankrijkvocalize [voukalaiz] vt stem geven,
talcum hooren, uitspreken; stein hebbend
maken; van vocaalpunten voorzien ; vi
1 zich laten hooren, zingen, neurien, gal.
men, bailee!' ens.
vocation [vakeijan] roeping ; beroep;
feel a c, for, roeping gevoelen voor
he has no r, to literature, luij voelt
mulct veal (roeping) voor de literatuur.
vocational [vakeiSanal] beroeps...
vocative [vokativ] vocatief.
vociferant [vosifarant] zie vociferous.
vociferate [vosifareit] razen, tieren,
schreeuvven, krijschen.
vociferation [vosifareiSan] geschreeuw,
razen en tieren, gekrijsch.
vociferous [vosifaras] schreeuwend,
razend en tierend, krijschend, luidruchtig ; a N applause, uitbundig,e, daverende toejuichingen.
vodka [votka] wodka : Russisclme brandewijn.
vogue [yang] trek, mode; het in birek
populariteit; be in cv, be the cv,
in zwang zijn, (in de) mode zijn, bijzonder in trek zijn; come into cv,
in zwang komen, in de !node komen,
opgang maken ; he (it) has had a great
is erg in trek geweest, heeft veer
succes gehad, heeft veal opgang gemaakt

voice
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voluntary

voice [vois] sb stem", geluid ; stemheb- volitive [volitiv] willend ; een wil uitbende (tnede)klinker; spraak ; the act- - drulcicend; c, faculty, tel wilsvermoc,, de bedrijvende vorm (van het ive gen.
werkwoord, tegenover the passive cv volley [voli] sb salvo"; hagelbui; strootn
de lijdende vorm); them, of...,00lc: de
(v. scheldwoorden enz ); per cv, sp in
woordvoerder of spreektrompet; give
de vlucht ; vt in salvo's afschieten, losmi to, uitdrukking geven aan, uiten, ver
sen ; fig uitbraken; visalvovuur afgeven;
tolken ; give acv to, stem (in het kanitbarsten.
pittel) geven, medezeggenschap geven; volley-firing [voli-fairig] X (het athave a mi in the matter, stein in het geven van) salvovuur.
kapittel hebben ; have no N in the volt [voult] fr volt: eenheid van elec.
matter, er niets in to zeggen hebben ; tromotorische kracht I; volte, zwenking.
in a loud md, overluid, met luider voltage Evoultid3:1 fr spanning.
stem(me), liard(op); in a low cv,zacht- voltaic [voltei-ikj van Volta, voltaisch;
jes; be in cv , (goed) bij stein ziju; galvanisch; c, battery, galvanische
with one cv, eenstemtnig; vt toting batterij; c, cell, galvanisch element.
geven aan ; vertolken, verkondigen ; p voltaism [volta.iz'in] galvanisme.
stemmen (v. or elpijpen); stemhebbend volte-face Pro ult-feis] volte-face, plot'oaken (in de phonetielc).

voiced [voist] met stem, stemhebbend

(in de photietiek).
voiceless [voislis] stemloose.
voice-pipe [vois-paip] spreekbttis.
'void [void] aj ledig, leeg ; vacant, onbezet, openstaande; nietig, niet geldig;
cv of, ontbloot van, vrij van, zonder;
es, of effect, nietig, krachteloos,buiten
werking (v. bepalingen); sb ledige,
ruinite, fig leegte ; vt ledigen, rnimen ;
evacueeren, loozen, ontlasten; jur vernietigen, ongeldig verklaren.
voidable [voidabl] geledigd, geruimd
enz. kunnende worden; vernietigbaar,
opzegbaar.
voidance [voidans] het ledigen enz.;
ook : afzetting (v. geesteliilce).
voider [voida] iemand, die of jets, dat
ledigt • tafel-, kruimelblik ; kleerenmand.
volatail] vluchtig; vervolatile
vliegend ; wuft; c, salt, vlugzout.
volatility Evolatilitij vluchtigheid; wuftheid.
volatilization [volatilizeiSan] vluchtigmaking, vervluchtiging.
volatilize [volatilaiz] vt vlug of vluchtig maken, vervluchtigen; vi vluchtig
worden, zich vervluchtif,Yen, vervliegen.
volcanic [volkanik] vulkanisch..
volcano [volkeinou] vulkaan, vuurspuwende berg.
lvole [voni] sb vole : alle slagen (bij het
kaartspel); vi vole maken, alle slagen
`2 vole [von)] sb veldmuis. [haler'.
§volitation [voliteiSan] het vliegen, fladcieren.
volition LvoliSan] het willen ; wilsuiting;
wil(skracht); of my own md, uit eigen
wil, nit eigen beweging.

volitional [valifanal] van den wil, wits...

selinge omiceer of verandering van hooding, nieening enz.

volubility [voljubiliti] radheid, rapheid

van tong, woordenrijkheid; (beweeglijklieid, draaibaarlieid; with such a
ook : met zoo'n flux de bouche.
voluble [voljnii'l] vlug, rollend; rad
van tong, woordenrijk.
volubly [voljubli] rad, met groote radheid.
volume [votium] boekdeel, deel ; volume II omvang (ook v. de stein), grootte,
inhoud ; mosso; EZ2, (papier)rol (van
papyrus); mis of smoke (water), rook(water) inassa's; look c,s door zijn
(hoar) blik steer zeggen don tioelcdeelen ;
speak (tell) c,s, boelccleelen spreken;
published in mds, in boekvorm.
voluminous [valjuminas] lijvig, outvangrijk ; uit vele boekdeelen bestaande,
in verscheiden deelen ; a cv writer,
zeer productief schriiver; sctirijver van
vele werken, die veer geschreven heeft.
voluntarily [volantarili] vrijwillig, vrij;
uit zich zelf, niet gedwongen; titoedwiilig.
voluntariness [volantarinis] vrijwilligheld.
voluntarism [volantariz'in] X stelsel
van vrijwillige dienstneming; zie ook

voluntaryism.

voluntarist [volantarist] voorstander
der vrijwillige dienstneming.
voluntary [volantari] aj vrijwillig, vrij,
filet gedwongen; moedwillig; sb voorstander van de wederzijdsche onafhankelijklieid van kerlc en stoat en de instandhouding der kerlc door vrijwillige
bijdragen; vrijwilliger ; J fantasie, gefantaseerd, voor-, tusschen-, naspel (voor

het orgel).

voluntaryism
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voluntary ism [volantari-iz'm] stelsel brengen.

Vulcan
on acv bij stemming ; come
,

van vrijwillige bijdragen tot instandto a (the)
in stemming komen; tot
houding der kerk zonder hulpgelden stemming overgaan; put to them), in
van den staat.
stemming brengen; vi stemmen (tegen
volunteer [volantia] sb vrijwilliger; als against, op for); tot stemmingovergaan;
aj vrijwillig, vrijwilligers...; vt (nit vrije
co, Liberal, op de Liberalen stemmen;
beweging) aanbieden (om... to...), vrijvt bij stemming verkiezen (tot), bij
willig ondernemen, op zich nemen ; oppe- stemming aannemen (toestaan,verklaren,
reit, geven, maker (een opmerking enz.);
aanwijzen); stemmen op of voor ; 1 co ,
vi zich aanbieden ; vrijwillig dienstwe go to bed, F ilc stet voor om naar
nemen; c, upon a service, vrijwillig bed to gaan; they mid him charming,
ondernemen of op zich nemen. ze verklaarden (vonden) hem charmant;
voluptuary [valDptjuari] - wellusteling. co, down. afstemmen (een voorstel); cv
voluptuous [valvinjuas] wellustig.
one in, ieinand (bij stemming) kiezen;
volute [valjfit] krul, kronkel(ing); vo- c, one into the chair, tot president
luut, voluta; ploothorenslak ; rolschelp.
(ver)iciezen.
volva [volva]
beers.
voter [vouta] stemmer, kiezer, steingevomic-nut [vomik-nvt] braaknoot.
rechtigde.
vomit [vomit] vt votneeren, braken, voting [votitig] het stemmen.
overgeven; uitbralcen'2 (ook c, up of voting-paper[voutil-peipa] stembiljet.
out); vi vomeeren, braken, overgeven; votive [voutiv] votief, door een gelofte
sb (uit)braalcsel; braakmiddel.
bepaald, ingevolge een belofte gegeven
vomiting [vornitiri] braking; braaksel. of gesticht.
vomit-nut [vomit-nvt] braaknoot.
vouch [vautS] vt getuigen, bevestigen,
vomitory [vomitari] ajbraakwekkend; verkiaren; getuigenis geven van; van de
sb braakmtddel.
bewijsstulCken voorzien, de bewijsstuk§vomiturition [voinitjuriSan] het kolcken Overleggen bij ; vi in : cv for, inhalzen.
staan voor.
voracious [vareiSas] verslindend, gnl- vouchee [vautSi] gedaagde in een:
zig, vraatzuclitig.
rechtszaalc.
voracity [varasiti] gulzigheid, vraat- voucher [vautp] getuige; getuigenis,
zucht(igheid).
bewijsstuk, declaratie.
vortex [vQteks] meervoud vortices, vouchsafe [vautS-seif] zich verwaardi[vgt isiz] of vortexes [vgtelcsiz] wergen (om... to...); vergunnen, verleenen,
veling ; dwarrelwind ; draailcolk, maaltoestaan; he c..d no answer (reply),
stroom.
hij verwaardigde zich niet te ant woorden.
vortex-wheel [v2telcs-wil] turbine.
vow [van] sb gelofte, belofte, eed; vt
vortical [v2tilcal] draaiend, draai..., beloven; zweren, verzekeren; toewijden,
wervel...
wijden (aan to); m, a great vow, een
*Vorticist[v2tisist]vorticistisch schilder
duren eed zweren vi een gelofte doen.
of dichter
klinkerteeken;
'
vowel [vatial]sblclinker;
Vosges [vou3] the m), de Vogezen, vt van volcaalteekens voorzien; c, the
(ook : the m, mountains).
debt, F een I. 0. U. of schuldbekentevotaress [votitajis] aanhangster, volnis afgeven.
gelinge ; aanbidster, vereerster (van of). vowel-gradation
[vaual•gradeiSan]
votary [voutari] aj in: c, church, Ablaut.
votietkerk ; sb vuriv aanhanger, volge- vowelize [vaualaiz] van volcaalteekens
ling; aanbidder, vereerder (van of).
voorzien.
vote [vout] sb stein, votum; stemming vowelled [vatiald] net vokaalpunten.
(bij verkiezing,); stemrecht; stembriefje; vowel-mutation
[vatial-injuteiSan]
the Irish (Unionist 8i) m), de Iersche Umlaut.
(Unionistische enz.) kiezers; the Soci- I vox [voles] j stem.
alist md, de op de Socialisten tutge- voyage [voi.id3] sb zeereis; vi reizen;
brachte stemmen; a silent,...), een zwijvt bereizen, bevaren.
gend lid (v. het parlement); a m, as to voyager [voi-id30] zeereiziger, ontdeicwant of confidence, een votum van kingsreiziger.
wantrouvven; take acv , tot stemming voyant [Fr vwajorl] opzichtig, in 't 00g
overgaan, laten stemmen; take the cv
vailend.
of, laten stemmen over, in stemming I Vulcan [vullcan] Vulcanus.
EwJeth,
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850

vulcanism

volcanism [vailkaniz'm] vulcanisme.
vulcanization [vvlkanizeiSan] vulcanisatie (van caoutchouc).
vulcanize [vaplkanaiz] vulcaniseeren (v.
caoutchouc).
vulgar [vplga] aj ordinair, gemeen,
plat; algemeen, gewoon, laag, grof,
volks...; the mo era, de Christelijke jaartelling ; cv fractions, gewone breuken;
superstitions, het volksbijgeloof ;
the
tongue, de landstaal (in tegenstetting met het Latiju); sb the
het
gemeen, het vulgus, de groote hoop.
vulgarian [vvIgerion] ordinaire vent,
F poen, proleet, S sjappie, sjap.
vulgarism [vvIgariz'in] gemeene hitdrukking, gemeene spreekwijze,platheid.
vulgarity [vvIgariti] het ordinaire, ordinairheid, platheid, grofheid.
vulgarization [vvigaraizeiSan] popularisatie ; het ordinair makes.
vulgarize [vulgaraiz] onder liet yolk
brengen, populariseeren, gemeen maken ; vulgariseeren, vergroven.
Vulgate [vulgat, vvIgeit] vulgata, Latijusche bijbelvertaling der Rooinsche
Kerk.
vulnerability [vvInarabiliti] kwetsbaar;
vulnerable [vvInarab'l] kwetsbaar 2.
• vulnerary [vnlnarari] ajheelend, genezend ; sb wondkruid.
vulpicide [vnlpisaid] „vossenmoord"
(het vangen of afmaken van een vos
anders dan op de vossenjacht); vossenmoordenaar.
vulpine [vDIpin, vvIpain] vosachtie,
slim als een vos, listig, sluw.
vulture [vvltSa] gierc; grijpvogel, ,,haai".
vulturine [vvItSarin] van den gier,
roofgierig.
vulturous [vvItiaras] zie vulturine.
§vulva [vvlva] scliaanispleet.
vyingly [vai-igli] mededingend, (met
Plkaar) wedijverend.

w
Jul (de letter) w; W. staat
W
voor: Warden, Wednesday, Welsh,
*West, Western, William ; W. A. =
West Africa ; West Australia ; W. C. =
Wesleyan Chapel; Western Central (London Postal District); Water Closet (ook:
w. c.); W. I. = West Indies, West Indian; W. M.
Worshipful Master;

wag

W. 0.
War Office • w. p. b. =
waste-paper basket ; W. R. A. =
Women's Reserve Ambulance; W. S. =
West Saxon; Writer to the Signet
(Schotsch rechterlijk ambtenaar);
P. U. = Women's Social 8it Political
Union; W. V. R. = Women's Voluntary
Reserve; W. W. C. C. C. = Women's
War Crisis Co-operative Committee;
Wp. = Worship, Achtbare.
wabble [wobl] zie wobble_
wad [wod] sb prop, vulsel, watten ; S
splint ; vt met watten voeren, watteeren;
opvullen.
wadable [weidab'l] doorwaadbaar.
wadding [wodit3] watten, vulsel, prop.
waddle. [wod'I] vischommelend loopen,
schommelen, waggelen ; sb schommelende, waggelende gang, schommelgang.
wade [weid] vi wades (door through);
r, through, doorwaden; baggeren
door ; doorworsteien (een bock) ; vt doorwaden ; sb het waden.
wader [weida] wader ;
waadvogel;
baggerlaarzen ; baggerbroek.
wad-hook [wod-little] krasser, kogeltrekker.
wadi [wodi] El kali : rivier ;.ravijn.
wading-bird [weidit3-bud] 2ft waadvogel.
wafer [weifa] sb wafeltje, oblie ; ouwel;
the consecrated c%), de gewijde hostie;
vt ouvvelen, met een ouwel toernalien.
wafer-iron [weifa-raianl wafetijzer.
wafer-man Cweifa-matt wafelbakker,
wafelman.
wafery [weifari] oblieachtig; zoo dun
als een wafeltje.
waffle EvvoPlj wafel.
waft [waft] vt dragen, voeren, doen
drijven (op den wind); weaken, een
sein geven; vi drijven, zweven (op den
wind); come miing along, konien aauzwerven, aandrijven (in de lucht); sb
adenttocht, zuchtje, sjouw.
waftage [waftidz] het dragen euz.
swag [wag] sb grappeinakker, schalk,
spotvogel; play the S spijbeleu,
stukjes draaien.
r-wag [wag] vt schudden,kwispelen; bewegen“, one's finger, den vinger dreigend heel' en weer bewegen;
one's
head, het hoofcl schudden; the dog
r".ged his tail, de bond Icwispelstaartte;
the tail the dog, 1 de jongste
schepen wijst het vonnis; vi zich bewegen, in beweging zijn ; }teen en weer
rain, schudden ; how cis the world?,
( hoe gaat liet (in dc wereld), hoe staat
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de zaktn ?; so the world 0.s, zoo is
's werelds loop; set tongues m.ging,
de tongen doen gent); sb schudding,
lcwispeliug ; with a of his tail,

kwispelstoortend; with their tails upon
the (,), kwispelstaarte0.

'wage [weid3] sb (arbeids)loon'2, huur;
X soldij. . loon'; at m-s, at a r, of
so much' a week, tegen een loon van
zooveel per week; be in good c•s,
een coed loon trekkers (liebben); daily
c,, dagloon ; living cv, menschwaardig
loon.
, wage [weid3] vt its : c, battle, slag
revere ► ; C, war, oorlog voeren (tege ►
ivitlz, on, against).
wage-earner [weld3.Ona] loontrekker.
wage-paid [weid3-peid] loontrekkend.
wager [weid3o] sb weddit4;schap; cv
of battle,
gerechtelijk t weegevecht ; lay (make) a c.', een wedding.
schap aangaan, wedden ; lay one a
of ten guineas that..., er 10 pond our
vet. wedden on 10 pond met ientand
wedden dat...; stake for acv, verwedden ; vt verwedcien, wedden ow; wedden 'net; op het spel zetten ; vi wedden
(op on).
wage-rate [weid3-reit] loonstandaard.
wagerer [weid3ara] svedder.
wage(s)-fund [weidgiz)-fvncl] loonfonds.
wagework [weid3- wbk] loonarbeid.
wage-worker [ we id 3- wiika] loonarbeider, -trekker, -dienaar.
waggery [wagari] schalkerij, schelmerij, grapjes.
waggish[wagiS]schalkachtig,scheltnsch;
wel van een grapje houdend ; a c,
trick, ook : een poets.
waggle [wag'1] F zie ,=wag.
waggon [wagon] (voermans)wagen,
vrachtwagen; wagon.
waggon-boiler [wagan-boila] koffer(stoom)ketel.
-:waggoner V
vivagana] voerinan ; vracht•.!jder the Waggoner, de Wagen ► nener„ de Voerman (i ► de sterrenkunde) II
the English Waggoner, de Eugelsche
zeeatlas.
waggonette [waganet] wagentje of
char-a-banes net overlangsche banken.
waggon-vault [wagan-volt] tongswelf.

Wagnerian[wagnilrian]Wagneriaansch,

van Wagner.
Wagnerist [wfignarist] Wagneriaati.
Wagnerite [wagnorait] y Wagneriaan.
wag-of-the-wall [wag.av-oo-wol] ken-

wait
kenklokje (met zichtharen slinger). Ook:

cv clock, sours wag-at-the wall.
wagtail [wagteil] kwikstaartje; lichte-

Loot.
waif [weif] onbeheerd goed, strandgoed,
verlaten goed; daklooze, zwerver ; cvs
and strays, verlaten of verwaarloosde
kinderen, dakldozett en zwervelingen;
schipbreukelingen der maatschappij.
wail [wen] vi Hagen, weeklagen,huilen,
januneren, lamenteeren ; vt •eeklagen,
jammeren over (ow); jammeren, op een
jaininertoon Linen of zingen ; sb (wee).
k la cht, ja min erlcla cht, -gehuil ; c, of
woe, weeklacht ; oak gejamtner ;
gelittil (v. een kind).
wailful [weilful] klaaglijk, jammervol.
wailing [weilin] weeklacht, gejanitner.
wailingly [weilitIli] (wee)klagend, jammerend, lanienteere ► d.
wain [weir] wagen ; Charles's Wain,
de Groote Beer; the Lesser Wain, de
Kleine Beer.
wainscot [weinskat] sb wagenschot;
beschot, lawbrizeering; vt met wagenschotbeschieten,bei:leeden, lambrizeerenwainscoting [weinskatit3] wagenschot;
beschot, lainbrizeering.
wain-wright [vein rait] wagenmaker.
waist [weist] tniddel, tattle, leest ; lijfje,
keurslijf gordel (ow het middel); Tic
blouse; c?:
' knit, middeldek.
waist-band [weist-band] broeksbattd ;
gordel, ceintuttr (v. denies).
waist-belt [weist-belt] gordel ; (gordel)Hew (voor jongens); X koppel.
waist-cloth [weist-lclof)] lendendoek;
schanskleed.
waist-coat [weis(t)kout, w-eslcat] vest ;
sleeved cti, mouwvest.
waist-coating[weist•koutit33vestenstof.
waist-deep [weist-clip], c.high [-hai]
tot aan het middel.
jongste broekje top
waister [weista]
een walvischvaarcler); tkuilgast.
wait [weit] vi wachten, afwachten; staan
te wachten; bedienen (atm tafel, at table);
c%., and see, (Icahn) afwachten, de zaken
eerst eens aanzien ; cv for, afwachten,
wachten op, ®verbeiden; c.v on(upon),
bedienen, oppassen; wachten op; zijn
opwachting maken bij; volgen (v. zaken);
vergezellen (v. personen); we here-

with (up)on you with the en-

closed statement, wij liebben de eer
u te doen toekomen ; c, over, (blijven)
wachten ; c ■■ up for one, opblijven
voor iemand ; vt wachten op, alwachten;
wachten nvA ; c, dinner, met bet eten
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wachten ; c.) table, F tafeldienen; cv
your time, beid nw tijd ; sb het wachted; tijd dat men wacht ; rust, pauze ;
rondgaande Kerstzang,ers, Kerstmismuzikanten; have a tiresome cv
for the train, lang op den trein !floeten wachten ; lie in ry for, lay mi for,
op den loer liggen voor ; loeren op. Zie
ook waiting.
waiter [weita] sb wachtende ; kellner,
koffiehuisbediende, F Jan ; stommeknecht •, presenteerblad ; he is a(..0 on
Providence, hij laat fiolen zorgen ; vi
kellner spelen
waiting [weitit3] aj (apwachtend ; be.
cliettend ; play a (%., game, een afwachtende houding aannemen, de kat
uit den boom kijken ; sb het wachten;
opwachting; bediening; in (,), wachtend ; klaar staand ; hedienend, dienstdoend (v. kamerheeren enz.); zie ook
lady.
waiting-list [weitin-list] wachtlijst.
waiting-maid [weitirktneid] katnenier.
waiting-room [weitig-rum] wachtkamer.
waiting-woman [weitit3-wuman]kamenier.
waitress [weitris] kellnerin, (buffet).
juffrouw.
waive [weiv] afzien van, opgeven ; op
zij zetten, laten varen, voorbij laten gaan;
wegwerpen, in den steek laten; cv aside,
op zij zetten ; negeeren (v. opmerkingen enz.).
'sb kielwater, zog;
lwake [weik]
follow in the N of, in het zog varen

"wake [weik] vi ontwakee, wakker
up); Q wakker zijn,
worden 3 (ook
waken • opstaan (uit den dood); c. up,
there !, he, word(t) eens wakker !; he
woke up to a consciousness that...,
to the fact that..., hij begon in to zien
dat...; vt wakker maken 2, fig wakker
up); welcIcen 2, opschudden (ook
wekken (uit den dood); sb „Icerkmis",
jaarfeest v. den kerkpatroon ; lr nacht.
wake bij een lijk ; zie ook waking.
wakeful [weikful] waakzaam, wakend 2,
walcker 2 ; c, nights, doorwaakte of
slapelooze nacliten.
wakefulness [weikfulnis] waalczaamheid enz ; oolc slapeloosheid.
waken [weilen] zie wake.
Adronswake-robin [welk.robin]
kelk.
waking [weikh3] aj wakend ; c, hours,

wren dat men wakker is; my first cv s

walk

thought, mijn eerste gedachte toen ik
wakker werd ; sb het waken.
Waldenses [woldensiz] Waldensers.
Waldensian [woldensian] Waldensisch.
wale [weil]sb streep,strient op de fluid);
berghout, barghout; vt sidemen.
wale-piece [weil-pis] watersloof (aan
brag).

Water [weila] Australier,Sydnier : paard
(uit Australia, inz.: New South Wales);
F door. de pagger gaande, aan den zwier
zijnde binnenlander (in Australia).

Wales [weilz] Wallis.
walk [wok] vi loopen, gaan, treden ;

stapvoets loopen of Hide'', stappen ;
wandelen ; slaapwandelen ; terugkoinen,
om-, rond waren, spoken; the best (finest
&)... that walks, die er op twee beenen
rondloopt ; vt loopen, toopend afleggeti;
doer of laten loopen, stapvoets laten
gaan of loopen ; (laten) loopen in of
over, op- en afloopen in (op) ; betreden ;
cv the boards, de plaliken betreden
bij het tooneel zijn ; c, the chalk, over
de krijtstreep loopen (om to laten zien
dat men niet dronken is);
one's
chalks, S zijn piekschuren; c, the earth,
op aarde rondwandelen ; r.,the hospitals, (his medisch student) de hospitaalklinieken loopen ; N a minuet, een
minuet daiisen ; (.0 a polonaise, de
polonaise does (met with); they made
him ce, the plank, zij spoelden hem
de voeten ; c, the streets, op straat
rondloopen (rondzwerven); de baan
opgaan (van prostituees); c, you
for .€ 100, ik ga een voetrace met
u aan voor 100; 6\9 (..) about,
rondwandelen, rondloopen, omloopen,
roncigaan, road-, omkuieren ; rondwaren ; c% away, weggaan, weglcuieren ;
cv away from, F getnakkelijlc achter
zich laten ; c, away with, S in de
wacht sleepen ; c, down, afdalen van,
afgaan, afloopen, afkomen (een heuvel
enz.); neertrappen, vertreden ; Q over.
winnen ; please N in, komt u binnen ;
r%) in one's sleep, slaapwandelen ; rod
into one's affections, J iemand op zijn
tabernakel komen,een rammeling geven;
c, into one, S op iemand losgaan, hem
er geducht van fangs gevene; c, into
the food, S het eten educht aanspreken, er achter keen zitten, hem raken ;
it c,ed into my sovereigns, het was
een lieele hap uit mijn geld ; c off,
weggaan; door loopen of wandelen vet- .
driiven ; c, off one's legs, zich de
beenen afloopen ; c, one off his legs,
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wallnut

iemand zoo laten loopen dat hij niet walking-ticket [wokig-tikit] ontslag.
sneer op zijn beenen staan lcan; car one briefje; get one's md, S zijn conge
off to..., iemand wegbrengen (doen at- lcrijgen
marcheeren) naar...; cad off with, weg- walkist [wokist] Sp looper; Am voetganger.
gaan met ; S in de wacht steepen; %
on, doorloopen, verder gaan ; cad one walk-over [wok•ouval race die een
out, een wandelingetje laten maken of paard op zijn slofjes wint ; fig gemakmaken met; ca.' out with, loopen (= ver- kelijke over winning ; have acv, het op
keeren) !net; ca., over (the course), den zijn dooie genial( winnen, zonder moeite
wedren (de verkiezing enz•) net gemak overwinnaar blijven.
winnen ; ca., over one, iemand op zijn wall [wol] sb muurt2, wand ; ca, of par!cop zitten, ► net iemand doen wat men
tition, scheidsmuue2 ; a white cv is a
wil; ", one over the estate, road- fool's paper, gekken en dwazenschrijLeiden; c, up, naar boven gaan,binnen- ven hun naatn op deuren en glazer ;
,ds have ears, de muren liebben ooren;
gaan (in Icermistent); boven komen ; cv
up to, toegaan naar, afkomen op; cv give one the cv , iemand de hoogerwith, wandelen, loopen met; c, with hand geven, aan den huizenkant laten
God, een godvruchtigen levenswandel loopen; take the ", of one, niet op
leiden ; zie oolc ca., out with ; sb gang, zij pan voor, van de stoep loopen, van
het trottoir afloopen ; fig voOrgaan bib
loop(je), stapvoets rijden of gaan ; toerde loef afsteken ; hang by the r...,,aan
tje, wandeling; 1,vandelweg, -plaats, ®
promenade, wandeldreef, (voet)pad ; den niuur hanger ; drive (push) to the
weigrond, •veld; wanuele; levenswan- ca.), in het nauw brengen (zetten); go
del; werkkring; gebied, terrein ; ronde;
to the cv, het onderspit delver, het
car in life, werkkring; stand, positie ; loodje leggen, het afleggen ; vt bemuren,
()ingo for a "), een wandelingetje gaan ommuren (ook: ca. , round);
!Duren ; ca., up, toe-, dichtmetselen.
maken, gaan wandelen ; take acv , een
wandeling maker (doen), wandelen; at wallaby [wolabi] soort Heine kangeroe.
a, c%), stapvoets ; be out for acv , F op i Wallace [wolfs] Wallace.
Wallachia [woleikia] Walachije.
den wandel zijn.
Wallachian[woleildan]ajWalacitijsch,
walkable [wolcabl] begaanbaar.
Walker [woks] Walker ; massestoot (bij sb bewoner van Walachije.
loop been !, loop wallah [wola] EI toelcang, baas, kerel,
't biljarten);
bediende.
road !, P mot je inijn ? had je me maar !
walker [woks] voetganger, wandelaar, wall-creeper [wol•kripa] Ida muurspecht.
looper, loopbode ; loopvogel ; fur boschwachter; I'm not much of acv , ik walled [wald] glasoogig 11 door muren
omringd ; mad in, ommuurd.
loop niet veel ; ik ben niet erg hoed ter
been; zie ook Walker en shop-walker. wallet [wolit] bedelzak, knapzalc; ranset; zadeltasch ; gereedschapstaschje;
walking [woklt3] aj loopend enz.; are
we c,?, zullen we gaan (opstappen)?; portefeuille (voor bankbiljetten enz.).
I must be c,, ik moet nu gaan, op- wall-eye [wol-ai] glas., harlekijnsoog
stappen ; ca., gentleman, figurant; md (v. paard) ; *ow snoekbaars, zander.
wall-eyed [wol-aid] glasoogig (van
c, lady, figurante ; codeaf,ziewalkingpaard); fig blind ; ca.., window, blind
leaf; c, stick, zie walking stfek; sb het
ranm.
loopen enz.; wandelen, wandeling (ook
wall-fern [vol-fi)n] 0 boom-, eikvaren.
levenswandel).
muurbloem;
walking-chair [willcig•tSea] zie go-cart. wallflower [wolflatia]
walking-dress [wokitl-dres] wandel- F muurbloempje (op een bal); S kijker,
toeschouwer
(op
de
bears)
costuutn, toilette de ville.
walking-gentleman [wokit3-d3ent'l- walling [woliri] munrwerlc, muren.
walling-up [wolitkvp] dicht•, toemetmau] figurant.
wallang-leaf [w81(it3-lif] wandelend seling
beekpunge.
wall-ink [wol•itlic]
blad (insect).
walking-papers [wokit•peipaz] in : wallless [vvol-lis] zonder muren; zon•
der wallen
get one's ev , S zijn conv,e krijgen.
wandel- wallnut[wohivt] (wal)noot ; notenhout;
walking-stick [wilicilkstik]
stok; 2. wandelende tak, spooksprinlc- S geweer; over the cis and the wine,
bij bet dessert.
haan.
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wallnut-tree [woltot-tri] noteboot».
Walloon [walfin]sb Waal ; het WattIsch,
de Waalsche Taal ; aj Waalsch, Wales...
wallop [wolap] S vt slaan, door inekaar
rammelen, er op turves, afrossen; sb
opstopper, watjekou; In one cvy met
een slag.
walloping [wolapitl] aj
kolossaal,
reuzen...; sb aframmeting.
wallow [wolou] vi wentelen, zich (rond)
wentelen; fig zich baden (in in); N., in
money, in het geld zwemmen; vt doen
wentelen ; sb rollende gang; wentelplaats (voor de learbouwen).
wallower [wolona] die zich wentett;
6R► lantaarn(racl), schijfloop.
wall-paper [witl-peipa] behangsel(papier); make cv, F als niuurbloempje
blijven zitten.
wall-pepper Ewel-pepaj 514 muurpeper.
Wall Street [wet' strit] Wall Street,
centrum van den geldhandel in New
[York.
wall-tree [wiftt-tri] leibooni.
wall-wort [w(31wiit2
L muurkruid;
2. kruidviier, kleine vlier.
Walpole [wolpoul] Walpole.
walrus [wolras, wolras] walrus.
Walter [wolta] Wouter.
Waltham [willtant, Am wollvm]. Wattham(horloge).
Waltonian [woltounian] aj van Walton ; sb J visscher, hengelaar.
wally [wolti]
(te) rank (v. schepen).
waltz [waits] sb wals; vi walsen.
• wamble[wombl] viwalgen, kikhalzen;
slingeren; ronmielen, borrelen, koken;
sb walg; romineling; (ge)slinger.
wampum [wompamj schetpkoralen;
gordel van schelpen (bij de lndiatten).
wan [won] of Week, flats, pipsch; vi er
bleek enz. gaan uitzien.
wanchancy [wontiatisi] wanbofterig,
ongelukkig, pech liebbend.
wand [vvottd] roede, staf (v. dirigent);
tooverstaf.
wander [woiida] vi (rond)zwerven,
(rond)dolen, dwalen ; wandelen (van
lichaamsdeelen); ver-, aidwalen (van
from); raaskallen, Wen (ook (N., in
one's mind); the Wandering Jew,
de svandeleiide _food, de Joodsche wandelaar ; cv kidney, wandelende
zwerfnier; his mind c.s , hij ijlt ; his
wits are Ning, liij ijit, liij is malencle;
hi; maait, hii raaskalr2 ; cv from the
point, afdwalen ; vt afzwerven; c, the
world (through), de heele wereld atreizen.
wanderer Lwondara]dwaler,afdwaler;

wanting

(rond)zwerver, zwervefing ; landlooper.
wandering [wondariC of awervend
enz., zie wander; sb is, outzwerving ;
afdwaling ; dwaling; fjlen.
wanderoo [wondarii] wandetoe, z.warte
baviaan, baardaap.
wane [wein] vi afnentett, afgaan (v. de
niaan) ; tanen, dalen, verminderen; sb
afneining; on the ev, aan bet afnemen,
aan het taneit.
wane-cloud [wein-klaud] vederwolkje.
wanghee [waggi] japanscbe bamboe.
want [wont] sb nood,gebrek, behoefte,
armoede; geniis; be in cmigebrek hebben, noodlijden, gebrek lijden ; be
(stand) in (.0 of, noodig hebben ; for
c, of, bij gebrek van (aan) , for c, of
a better, bij gebrekaan beter; a man
of few mss, ietnand met weittig behoeften ; then cv must be your master, F clan meet je inaar zien dat je 't
krijgt; vt noodig hebben, belioeven,
moeten; hebben moeten; willen, wenschen, verlangen ; te kort komen, mattkee.ren ; I co, nothing better, ik vet,
tangiesbr;kvl(wit)nes
liever; I don'tc, him to be disturbed,
ilc wit met dat hij gestoord wordt;
I (•., a button to my shirt, er mankeert (ik mankeer) een knoop.je aan
mijn hemd ; you are c,ed, men vraagt
Haar u; de politic zoekt naar je ; itc,s
a quarter of (to) twelve, het is 'mart
voor twaalf; it (there) (Nis only a big
voice, er is alleen zuaar een groote
mond voor noodig • vi gebrek lijden
(hebben); you shall ce, for nothing,
gij zult nergens gebrek aan hebben, het
zal u aan niets ontbreken; zie ook

wanting,

wanted [wontid] gevraagd (in advertentie); waaraan behoefte is (bily.: a
much- cv book).
wanting [wontit3] aj ontbrekend; ne
ontbreken, mankeeren, weg zijn ; he
is never cv, liij inankeert nooit (op het
appal), liij is een trouwe comparant ; be
cv in, te kort schieten in; what's cv?,
wat wenscht ii ?; there were not N. ,

het ontbrak Met aan de- thosew,
zulkeu die..., er waren er genoeg die...;
be found c.i, te licht bevonden worden; words were not c, lietontbrak
Met aan woorden; I - shall not be
ik zal net in gebreke blijven, ik zal
Met inaiikeeren ; prep op..., na; the
board was full, cv one, op een na;
he made a century, cv one run, hij
niaakte honderd "runs" minus den.

wanton
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wanton twoaltm] ai darfel, SPeetsch, wAt-dance t ugs-dins] krifgsdsns.
uitgelaten, wild; baldadig, brooddronken, moedwillig; wulpsch, wellustig;
in cv sport, ttit (iouter) baldadigheld;
sb lichtekooi; lichtmis; wildebras (van
een kind); vi dartelen, spelen, stoeien,
wanty [wonti] wagenrietn. [mallen.
wap zie ,vizor.
wapentake [wop'nteik, weip'nteik]
district, kanton.
wapiti, Canawapiti [wa-, wopiti]
deesch he•t.
wappet [wapit] keffer.
war [wca] sb oorlog, ®krijg; civil N.,
burgerkrijg ; a No to the death, een
strijd op levee en dood ; make (wage)
oorlog voeren (tegen on, against);
in oorlog zijn; oorlog hebben
be at
(met wit/0; be away at the r,s, in
den oorlog zijn; go to cv, naar den
oorlog gaan, ten strijde trekken ; noting
maken; go to the m.(s), ten strijde
trekken ; vi oorlog voeren, strijd voeren
(tegen against, on); vt beoorlogen; cv
a good warfare, een goeden strijd
strijden.
*war-baby [wv-beibi] oorlogskindje:
in den oorlog geboren (ouwettig) kind.
'warble [w213'1] ri& vtkweelen, kwinkeleeren ; zinger, staan ; sb gek -weel, gewinkeleer, slag, toon.
"warble [w2b'1] sb rugbuil (door drukking v. het zadel).
warble-fly [ 4, 2b'l-flai] brems, horze
warbler [w2bla] zanger; tjiftjaf.
warbling [wcbliii] gekweel; zang;
Tyrolese cv jodeleti, gejodel.
-bounas] oorlogsdiviwar bonus Cww
dend, -ttitkeering.
war-bound [ww-batind] door den oorlog in beslag genotnen (v. de gedachten).
war-cable[wor-keib'floorlogs•telegram.
war-chest [wca-tfest] krijgskas; fig
strijdkas.
war.cry [ww•krai] oorlogskreet, krijgsgeschreeuw; krilgsletts.
wacht, beward [wQd] sb
scheming; voogdijschap; pupil (order
voogdij) ; het pareeren ; bezetting, garni•
zoen; vesting, sterkte; (stads)wijk; zaal,
afdeeling (in hospitaal); gevangenschap,
gevangenis; werk (v. een slot); the
child is in cv to him, hij is voogd
order
over het kind ; be tinder
voogdij staan; odder curateele staan;
keep md, de wacht !louden (over over);
vt waken over, bewaken, de wacht hou•
den bij ; beschermen, ® beschutten; cv
(off), afwenden, pareeren.

warden [w9d'it] bewaarder, opziener,
voogd ii soort van stoofpeer.
warder [wcda] cipier.
Wardian [4v2dian] van Ward; cv glass
case, Wardsciie kist (voor 't vervoeren
van levende planter).
wardinote [w2dmout] vergadering van
de wijkvertegenwoordigers.
Wardour Street [w9da.strit] Wardour
Straat (in Louden,_ waar veel antiquairs
enz. wonen); cv English, arcltaistisch
gekleurd Engelsch.
wardrobe [w2droub] kleerkast; garderobe, kleeren.
wardrober [w2drouba] juffrouw van
de vestiaire.
ward-room[w2d-rum]Oofficierskajuit.
wardship Exvgdfipi voogdij.
ware [weal sb waar, (steen) goed, piateelwerk, aardewerk; waren; his cvs,
zijn (koop)waar, zijn waren.
2 ware [wea] aj cgewaar ; voorzichtig,
op zijn hoede; be cv of him, B wacht u
voor hem; vt in : cv below !, van onderen the Russian Bear!, cv
traps !, enz., pas op voor..., let op...
aware [wt a] 8 zie wore.
warehouse [wealtans] sb paklmis,
slagplaats; magazijn ; bonded cv, entrepot ; Italian cv, comestibleswinkel;
vt opsiaan (in het magazijn).
warehousem a ti[wealtausman] pa kliuis•
meester, magazijnbediende; Italian
contestibleshandelaar.
warfare [wgfesa] sb krijg; strijd, oorlog,
het oorlogvoeren ; vi oorlog voeren.
warfarer [w2fera] krijger, krijgsman,
strijder.
warfaring [w2ferig] oorlogvoerend.
war-game [w2a-gehn] Kriegsspiel.
warhead [wiplied] X ladingkop (van
een torpedo).
war-horse [wv-hQs] strijdros; kavaleriepaard, dienstpaard.
warily [werili] out-, voorzichtig, behoedzaatn.
voorzichtigheid,
wariness [weri nis]
behoedzaamheid.
warlike [w2alaik] krijgshaftig, strijd•
baar, oorlogzuchlig; krijgs..., oorlogs..;
cv paraphernalia, krijgsdos; cv preparations, ooriov,Stoebereidselen.
warlock [w2alalc] toovenaar.
*War-Lord [wQ,:?•19d] in: the cv, de
(opperste) krijesiieer (= de Keizer van
Duitschland). Ook : the Imperial cv,
vurig; heel
warm [vQin] aj
fig ; verliefd van complexie; terhit;

warm-hearted
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month's ev, met een maand den dienst
er warmpjes inzjttend, gegoed, rijk;
you are No je bratidt je !, warm ! (bij opzeggen ; take cv from his fate,
spelletjes); lie is cv on it, hij is erop spiegel u aan zijn lot; take cv, of itt
gebrand ; get mo, warm worden; zich zich laten gezeggen.
branden (bij spelletjes); make things warningly [w2nirili] waarschuwend.
(it) cv for one, iemand het vuur aan warning-tick [wgnig-tik] klik (voOr
het slaan v. uurwerk).
de schenen leggen; in een lastig parket
brengen, het hem lastig malcen; c%) with, war-nose[wQa-nouz] X torpedopistool.
S warme jenevergroc met suiker; cv War-Office [w2rofis] Ministerie van
with wine, verhit door den wijn; a Oorlog.
c%, description, een gloeiende beschrij- 'warp bv9p:1 vi kromtrelcken, scheeftrekving ; he is a e+, member, P hij is ken, optrekken, krom worden; vt Icromtrekker; f ib een verlceercie richting
warm van natuur, een heete vent ; it was
geven awl; scheefvoorstellen, verdraaien;
M., work, het ging, er heet toe; vt war.
vet.men, verwarmen, warm maketV ; op. scheren (op het weefgetouw);
wartnetf2 ; cv one's jacket, ry one, haler, werpen.
iemand op zijn baadje geven ; c, it up 2 warp [vv9p] sb windscheelheid, krotntrekking ; schering (overlangsche draden
for one, zie make it warm for one;
vr c% oneself, zich wartnen (aan het van een weefgetouw); (verhaal)tros,
,, and-weft,
werp(touw);Ni-and-woof,
vuur at the fire); vi warm worden (fig
schering en inslag ; that is the c, and
ook : co, up); my heart cued to him,
ik ging warmer voor hem voelen; he woof of life, daarvan is het levee
r..ied to the subject (to his theme), saamgeweven.
up, war-paint[mp-peint]oorlogsbeschildehij raakte meer en meer in vuur ;
warm worden (v. een 'canter ; warmer ring (v. de Indianen), krijgsdos ; F groot
worden (voor een zaak) ; warmer gaan gala ; with her mi on, F onder haar
voelen (voor towards); sb F warme win- beste tuig, op haar piekfijnst (uitgedost).
terjas, warm buis ; I must have acv, war-path [w2,9-pal,] oorlogspad ; go on
the c%), enter the (-.), ten strijde treklit moet mij eens wat warmer.
ken, te velde trekker".
warm-hearted Ewcin-hatidi hartelijk.
warming [wQmig] het warmen, vet-. war-prices [w2a-praisiz] oorlogsprijzee.
warming; F a fdroging, pak ransel, ram*war-profiteer [wQa-profitia] oorlogsmeting.
warmingpan [w2tnitkpan] beddepan ; winstmaker, F O.W.er.
fig knol (dik horloge); iemand, die tij. warrant [worant] sb volmacht, machtiging ; ceel; bevelschrift, tnandaat (tot
delijk voor een ander een betrekking
betaling); bevel tot inbechtenisneming;
waarneemt, tot deze haar zelf vervullen
aanstelling, bevoegdheid, recht ; getuikan.
warming-up [w2mill.np] F afdroging, genis ; garantie, verzekering, waarborg ;
cvs, ook : F = warrant•officers; c, of
pak (rammel).
arrest, bevelschrift tot aanhouding ;
warmly [w2mlii] warmt2, tnet warmte
of attorney, procuratie of notarieele
fig: met vuur ; warmpjes.
volmacht; (,) of distress, bevelschrift
warmth [wQm)] warmte.
warn [w9n] waarschuwen (voor een van beslaglegging ; I'll be your
gevaar of a danger, voor een persoon (doe het maar) op limn verantwooris out against him, er is
against a person); verwittigen ; be c,ed ding ; a
for guard, X gecommandeerd wor- een bevelschrift tot aanhouding tegen
hem uitgevaardigd; vt machtigen; rechtden voor de wacht ; he had been mied
vaardigen ; garandeeren, garantie geven
of their plans, hij was omtrent hun
voor, waarborgen, instaan voor ; he is
one
plannen ingelicht (geworden);
(you), daar knot ge op
off, aanzeggen zich op een afstand te j a..., I cv , I'll
aan, dat verzeker ilc u, F wat ik je broth.
hoiden of zich te verwijdez - en, weg te
gaan, weg te blijven van de jacht of warrantable Lworantab'll wettig, verdedigbaar, te rechtvaardigen;
van bet jachtterrein.
viitjarig, pert, waarop volgens de wet
warner [ygna] waarschuwer.
jacht gemaakt 'nag worden.
warning [wcnig] waarschuwing, aanzegging, opzegging (van den dienst); warrantee [worantl] aan wien lets ververwittiging,, verntaning; give r►), den j zekerd wordt, gevolmachtigde; aan wien
dienst (de huur) opzeggen; give a I een bevelschrift beteekencl wordt,

warranter
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warranter Eworantai volinachtgever;

out,

ook: flets, afgetakeld; M., overboard, over boord spoelen ; cv up, atwasschen, (om)spoelen (de kopjes enz.),
vr in cv oneself, zich(zelf) wasschen,

waarborger ; verkooper.
warrant-officer [worant-ofisa] bij war:
rant aangesteldeofficier,non-commisioned soldaat van den hoogsten rang, -1vi & va wasschen; zich wasschen; zich
laten wasschen (v. stollen), wascheclic
adjudant-onderoffider of onderluitenant (in NI);
zijn ; cv ashore, aanspoelen; that
dek-officier ; jur deurwon't cv , dat houdt geen steek; die
waarder, dagvaarder.
vlieger gaat niet op; sb wasch ; waswarrantor [woranta] zie warranter.
warranty [woranti] waarborg, zekerspoeling,spoelsel; spoelwater2 ;
lieid, garantiebewijs; volinacht.
oolc: klets; waterverf, kleurtje; fig verwarren [woran] lconijnenberg, konijnennisje; watertje voor het gezicht of de
park ; fazantenpark; vischweer.
halide!' ; kielwater; aanspoeling, aan.
warrior [woria] krijgsman, soldaat.
spoelsel; golfslag ; blad van den riem;
Warsaw [w2sii] Warschau.
at (in the) (,), in de wasch.
warscape Ew2sIceipi oorlogsschilderij. washable EwoSab'l] waschbaar, wascliwar-scare [wip-sic 0- ] oorlogspaniek.
edit, gewasschen kunnende worden, zich
war-special [w2a-speSal] oorlogscorres- latende wasschen.
pondent.
washaway [woSawei] F uitgespoelde
war-strength [w2a-stret31)] X oorlogsplek of plaats (v. een weg).
sterkte.
wash-ball [woS-bol] zeepbal.
wart [wct] wrat ; X S het jongste washboard [woib9d] waschplank; (2:
broekje (v. een officier gezegd).
waschbord, zetboord,
wart-grass [w2t-gras] A Kroontjes- washer [wop] wasscher; waschmakruid, zilverblad.
chine ; .3Z4 sluitring.
wart-hog [wQt-hog] ZA wrattenzwijn. washer-up[woja-rvp]bordenwasscher.
wartwort [w2twnt] A stinkende gou we, washer-woman [woSa-wuman] waschpray wrattenkruid.
vrouw.
warty [w2ti] wratachtig, wrattig ; met wash-hand-basin [wokhand-beisin]
of vol wratteu.
wasc ► kom, (muur)fonteintje.
war-whoop [w2.9-1111p] war-cry.
wash-hand-stand [woS-hand-stand]
Warwick [vvorik] Warwick.
waschtafel.
Warwickshire [worikSa] Warwickshire. wash-house [woS-liaus] waschhuis.
war-worker [ww-w/31ca] inunitiemaker, washiness LwoSinisj waterigheid enz.
quaakster.
Washington [woSitAtan] Washington.
wary [weri] oznziclitig, behoedzaam, Washingtonian [woSirpounian]aj van
v oorzichtig.
Washington ; sb alschaffer.
was [woz] verl. tijd van be, was.
washing-tub [vvoSii3-tab] wasclitobbe.
wash [wof] vt wasschen (pok v. erts en wash-leather[vvoS-le6a]zeetn,zeemleer.
teekeningen), of-, uit-, schoonwasschen; wash-out [woS-aut] F in: be a m, to,
spoelen (het dek enz.), of-,
uitspoedet halen bij.
len ; bespoelen, besproeien ; it is like wash-stand [wo.c-stand] waschtafel.
ding a blackamoor white, het is wash-tub [voS-tvb] zie washing-tub.
den Moriaan gescliuurd (gewasschen); washy [woSi] waterie, slap, dun (van
cv dirty linen in public, laver son
dranken); flets (v. kleur).
hinge sale en public, zijn schande wasp [wosp] wesp; a ,,d's waist, a
(huiselijk ongenoegen enz.) op straat
waist like a een wespentaille.
brengen; cv one's hand of a thing, waspish [vospiS] wespvormig ; met
zijn handen van jets afwasschen; zich
een wespeutaille; opvliegend, kitteloovender niet verantwoordelijk achten voor
rig ; vinnig , stekelig, bits.
een zaalc; cv one's hands of a per- C wassail [wos'l, wosil] sbdrinkgelag;
son, zijn halide!' van iemand aftrek en ;
drink lied ; kruidenwijn ; vi pimpelen,
md ashore, aan land spoelen ; zie ook vi; pooien, brasses.
mi away, afwasschen, uit , weg Aisschen; wassailer [wosila] pimpelaar, drinkes
wegspoelen, wegslaan ; cv down, (af)broer.
wasschen, (schoon)spoelen; cv it down Owast [wost] waart, werdt (2de pers.
with ale, door-, naar binnen spoelen ; cv enk. verl. tijd van be).
in, inwasschen (v. teekeningen); cv off, wastage [weistid3] verspilling, vet,
ktwasAchAil; & out, uitwasseheu; coed ! brunt, slijtage; aival.

waste

braak liggett; vi verwoesten, veruielen,
(ver)spillen, verkwisten ; verknoeien :
verbruiken ; be c,ed, ook verloren
gaan ; it is c,ed on him, aan hem niet
besteed ; cv no words over the affair,
ook : geed woorden verspillen, of vuil
maken over de' zaak ; cv with fire and
sword, te vuur en te zwaard verwoesten ; vi afttemen (door gebruik), opraken ; verloren gaan ; kwijnen, wee-,
verkwijnen, uitteren (ook : cv away);
c../ not, want not, die wat spaart, die
wat heeft.
waste [weist] sb verwoesting, vernieling ; verspilling; verkwisting; vermindering, slijtage, verbruik; afval; oubebouwd land, wildernts, woestijn; woestenij ; it is sheer c., of time het is
maar tijdverspilling ; wilful (,) makes
woeful want, wie al zijn kost verslindt
otntrent het middaginaal, vindt, als het
avond wordt, de talel bijster schraal ; go
(run) to cv, verloren gaan; verwilderen.
waste-book [weist-buk] kladboek.
wasted [weistid] verwoest enz.; vermagerd ; it is cv labour, moeite te
vergeefs, vergeetsche moeite.
wasteful [weistful] verkwistend, niet
zuinig, spilziek; c, of..., erg kwistig
met...; veel verbruikend; be
of
one's money, oak: met zijn geld
morsel].
waste-paper[weist-peipa]scheurpapier;
misdruk ; cv basket, prullemand, papiermand.
waste-pipe [weist-paip] weespijp, afvoerpijp.
waster [wrists] verkwister ; diet (aan de
kaars).
wastrel [weistral] afval; zwerverskind,
straatschooiertje; nihilist; mislukkeling.
wasty [weisti] boomwolaival.
Wat [wot] F verk. v. Walter.
watch [wog] sb het waken, wacht,
waak, ® wake; waakzaamlieid; horloge,
zakunrwerk • first
eerste wacht;

'
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'waste[weist]aj woes!, verwoest ; °Abebouwd ; ongebruikt, keg ; dor; afval(s)...;
r, paper, scheurpapier, misdruk ; ey
products, alvalproducten;
weesstoom; lay cv, verwoesten ; lie

kondenwacht ;

keep (a)

co.), de wacht houcien, op wacht staan;

keep c, on (over), de wacht houden
bij, bewaken '• set a c, over one,
iemand late!' bewaken; in the eves of
the night, in de slapelooze (doorwaakte) urea yak den nacht ; on c,„ op want;
be on n, (op) wacht staan, de wacht

bebben ;

be on the mi for, uitkijkeu

Haar; loeren op •

c,

and ward, (uiter-

ste) waakzaamheid; keep c.,and ward
over, met de uiterste zorg bewakeu; vi
waken,waakzaam zijn; waeht doeu; N by
(with) one, bij iemand waken; c,for,

uitzien, ttitkijken Haar;• loeren "car ; cy
the night out, den naclit doorwaken ;cv
over, een wakend oog 'louden op, wa-

ken over; bewaken; ci over your
words!, pas op uw woorden!, c, and
pray, waakt en bidt; vt bewaken; hoe-

den; letten op, gadeslaan, in het oog
'louden, naoogen, naloerett, volgen; if
you don't c, it, F als gij niet (goed)
oppast; c, one's tirue,zijn tijd alwaeltten; c, one home, nakijken tot hij user
binnen gaat ; c, one out, staan kijken

tot liij (zij) Haar buiten konit; N through
the night, den nacht doorwaken; the
case will be eyed through with interest, zal met belangstelliug gevolgd
worden.

watch-barrel [wogsbaral] trouninel (v,
een horloge)

watch-bill [wog-bit] waelitror.
watch-case [wog-km] horlogekas.
watcher [wotfa] (be)waker, ver-, bespieder ; boedelbewaarder.
watchful [wotSful] waakzaam,waaksch;
wachtsch (v. een bond); be cv of, ook:
goed oppassen op, een wakend oog
!louden op, waken over; hem...of one's
behaviour, voorzichtig zijn in zijn doen
en later, op zijn tellen passers.
watch-glass [wolf-glas] zandlooper ;
waa kg las.

watch-guard[wog-gad]horlogebandje,
•ketting. .

watch-house [wog-haus] wachtimis.
watch-light [wotS•lait] nachtkaars.
watch-maker [woti-meika] horlogemaker.
watchman ErvotSitionj (nacht)1,vaker;
B wackier.
watch-night [wotf-nait] laatste nacht
van het jaar, door de Methodisten gevierd met een c, service, van oud in
nieuw.
watch-stand [wog stand] horlogestander.
watch-tower [wotS-taus] wachttoren,
watchword [wotSwiRl] wachtwoord' 2.
water [wilta] s!) water ; vaarwater;
wateren ; c,s, oak : batten ; the r%-is of
forgetfulness, de bran der vergetelstill c,s run deep,stille water-en
hebben diepe granden ; strong c,s,
sterke drank ; the c■es are out, bet is
heid ;

water

&

waterman

hoog Wafer, oversfrooming, het land wafer 'linemen; my mouth (vs, ik
staat onder water; at the edge, krijg er het water vats in den mond,
aan den waterkar,t, aan het water; be , het water kon't mij in den mond, ik
for all rvs, van alle markten thuis zijn, watertand (al).
voor alles te gebruikenzijn: flow like water-bailiff [wota•beilif] waterschout.
als water stroomen, vloeien ;• it is water-board [wilta-bpd]waterbestuttr.
cv bewitched, het is een slap brouw• water-borne [wilta-bQn] vlot, even vlot;
seltje ; the
te water vervoerd ; overzeesch.
of life, het water des
Ievens; F brantlewija; ", on the brain water-bottle [mita- bot'l] karaf ; X
veldflesch.
(head), water op het 'mold ; he had
on one of his knees, hij had het water-brash[wata-braS]pyrosis, maagwater in de lade; chalybeate cep, staal•
zutirgisting,
- water; red
bloedwateren ; it brings water-butt [wota-bvt] waterton, -vaatje,
-legger.
the cv to your mouth, het duet je
watertanden, het is ()in van te water- water-carriage [wota•karic13] vervoer
tanden; hold cv, water bevatten ; geen
te water.
•vater doorlat-en, (water)dicht zijn; fi ,, water-cart [wilta-scat] sproeiwagen.
steekhoudend zijn, steek boucle!'; hold water-chute [wota-Sfit] watertoboggan.
one's (,), zijn water ophonden; make water-closet [wota-klozit] W.C.
zijn water maker', wateren, nrinee- . water-cock [weta•kolc] waterkraan;
ren; 0 water inkrijgen, water doorla. brandkraan.
ten; lek zijn ; take ,o, achter raken (bij water-colour [weita-lcvla] waterverf•
roeiwedstrijd); achterop raken ; take
(seltilderip.
(drink) the mis, de baden gebrtiiken ; water-course [vota-kQs] waterloop.
een badkuur does ; throw cord c■, on, watercress [wifota•kres] waterkers.
als een emmer kond water gooien over ; watered [ws5tad] als water, verwaterd
at low cv, bij laag water ; by csi, te enz.; 'noire (vast zijde).
water, over zee, per scheepsgelegenheid ; waterer [weitara] besproeier; watertuan.
be in deep c,(s), in diet, water, in waterfall [.votafell] waterval; cascadevoile zee zijn; ook : B = struggle in water-fiag [westa-f.lag] Tisch.. [das.
great c,s, in groote moeilijkliedett zijn; water-fowl [wota•faul] watervogel(s),
be io hot cv, in den kneel zitten, in de waterwild.
klem zijn; be in low cv , aan lager wal water-gate [w6ta•geit] waterpoort;
zijn; we are in smooth rv , het water vloeddeur (v. e. sluts).
is nu veer kalm, wij hebben den storm water-ga(u)ge[wota-geic13]waterineter.
achter den rug; get into hot (..), in moeie• water-gruel [weta-gs -tial] gerstewater.
lijidieden geraken, het aan den stole water-hammer Evvota-hamajhanserslag.
krijgen (met with); zich moeielijklieden water-hen [wilta-lien]
watethoen.
(onaangenasinheden) op den hats halert; wateriness [wetarinis], waterithaess
[.votariSnis] water(acht)igheid.
spend money like (,), het geld bij
harden vol uitgeven ; of the first md, watering-cart [wiitaritkkat] sproeikar.
vats het eerste (zuiverste) water"; over watering-place [watarig•pleis] wed;
the !N.), over het water; aan gene zi]cle
plaats, waar men water inneemt; bad•
van den oceaan ; aan gene zijele van
plaats.
3e Thames; under cv, onder water; watering-pot [xvotoritvpot] gieter.
vt van water voor7ien, water later it, watering-trough [wetaril-trof] water.
nemen
ten scrip); bewateren, be- bak, drinkbak (voor vee).
sproeien (v. een rivier), bespoelen ; ann. waterish [wotariS] waterachtig.
lengen met water (v. dranken); in de water-jacket [weta-d3akit] dRi watermantel (v. mitrailleur); koelinantel.
week leggen (v. vias); water geven,
drenken (van paarden enz.); wateren, waterline[vvota-lain]watermerk; wattrtnoireeren (v. stot fen) ; sausen (v. tabale) ;
lij .
S nominaal vermeerderen van het kapi. water-logged [weita-toad] volgelooven
teal zonder uitgifte van nietiwe aan•
met water (v. eel' scrip).
deelen; cued silk, ook: tnoirezijde; zv Waterloo[watalfi]Waterloo;: ■, cracker
down, verwateren, versappen; ry knalbonbon; cv day, X S traktementsdown the powers given to.., weer dag.
verzwaklcen; c.r up, drenken (v. pair- waterman [wiitantatt] schuitenvoerder,
den); vi wateren, tranen, loopen ;
veerman; Waterman (in den dierenriein

water-mark
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water-mark [wlita-mak] sb watermerk ; ' wattled [world] gevlochten; geleld,
met een lel, met lellen.
waterlijn; vt van het watermerk voorzien.
wattle-day [worl.dei] 26 Januari:
nationale gedenkdag in Australia.
water-newt [wbta-njilt] watersalamander.
wattless [Notlis] fr niet werkzaam (v.
electr. stroom).
water-ordeal [weita-r2dial] waterproef.
water-parsley [wilta.pasli]
water- wattle-work [worl-wbk] hordenwerlc,
pak king.
eppe.
water-plane [wota-plein]l. hydroplaan; watt! [wol] kronen (v. cell kat).
2. waterlijndoorsnede
wave [weiv] vi golven; wapperen;
water-pot [wota-pot] waterkan; gieter. wuiven ; vt (doen) golven, onduleeren
(bet !mar); waterer, moireeren (v. stofwater-proof [vota-prilf] aj waterdicht,
fen); zwaaien !net, wuiven met ; toewaterproef ; sb waterdichte jas of mantel;
wuiven; cv one's arms, net de armen
vt waterdicht maken. water-ram [wota-ram] hydraulische zwaaien ; :v one's hand, met de band
- perS. wuiven ; net de hand wenken ; N, one's
water-rate[wota-reit]kosten van water- sword, met den degen zwaaien ; (..,
verbruik. aside, een weak geveti om op zij te
water-scape [w6ta-skeip] watergeziclit. gaan ; fig op zijde schuiven, van de
watershed [vvota Sed] waterscheiding. band wijzen, afwijzen, zich met - eel"
water-soldier [wota•souldp] 0 schee- . breed gebaar afmaken van; c, away,
w
reaai ti
een weak geven om zij of weg te
wt
h -spaniely [wota-sautji] zie soutchy.
er-souc
gaan ; (.., back, terugwenlcen ; sb golf,
water-spaniel [wota-spanial] water®baar ; golving ; X aanvalsgolf ; golbond.
vende lip op moireztjde inz.; wuivende
water-spider [wilta-spaida] waterspin.
handbeweging, gewuif.
water-spout [w8ta•spaut] watersprottg, , waver [weivi] onvast zijn ; waggelen ;
water straa I ; boos.
wankelen, weifelen, aarzelen • ook : ben.
wafer spring [wota•spriti] vvaterbron.
gelen; flikkeren, clause!' (v.liclit); her
water-sprite [weta-sprait] watergeest, voice c,ed, hair stem werd onvast,
waternikker.
beefde.
water-supply [wota•saplai] wateraan- waverer [weivara] weifelaar; the cvs,
voer : watervoorziening
ook : de wankelmoedigen.
water-system [wota•ststatn] waterlei- wavering [weivarit3] aj wankel(baar),
ding.
wankelend, wankelmoedig ; sb gewanwater-tank [wota-tat3k] waterbak, re•
kel, geweifel, weifeling.
servoir.
waveringly [weivarit3li] weifelend, aarwater-tight [wetta-tait] waterdicht
zelend.
water-vole [i/Cita-void] waterrat.
Waverley [weivali], the N., novels, de
water-wagtail[wetta-wagteil]ges grijze W. romans van Walter Scott.
►
staart.
kwi
wavey [weivi] ite sneeuwgans; zie
waterway [vvotawei] waterweg ; 0 ook wavy
water tang.
waviness [weivinis] gegolfdheid, golwater-weed [wilta•wid] A waterpest.
vende Vont' ; golving.
water-wheel [wota-wil]
waterrad; . waving [weiviri] aj golvend, gegolfd; sb
sclieprad. golving; gewuit, tel wuiven; ge waiver.
water-witch [wilta•witS] 2e, zie grebe. wavy [weivi] golvend, gegolfd, geonwater-works Evvota.was] waterwerk; ' duleerd.
, turn on the r,, 1 bet op een 'Julien ; twax [wales] sb was; oorsmeer; lak; S
zetten, beginners te grienen, 1 woede; my lad of (,), F beste jongen;
watery [votari] waterig ,, , waterachtig, ' a man of ,,, F een beste vent; miwater...; find (meet with) a rvgrave,
neral (,), ozokeriet ; be in a terrible
een (zijn) graf in de golven vinden
Ni, erg nijdig zijn, woest razend zijn;
watt Ewot] fr watt.
tit net was bestrijken, in de was zetten,
wattle [won] sb horde; nordenvverk ;
wassen; c, (down), diclitlak ken.
rijsje, twijg, teen (out horden te maken); =wax [wales] vi wassen, toenemen, ult•
Ir stole ; lel, hanebaard ; 0 Australische
dijen; ( worden; cv and wane, wassen
mimosa-acacia ; vt met horde!' afzetten;
en afnemen (van de maan); c.., angry,
tact teentjes vlechten.
boos worden.
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kruisbek..
wax-bill [waks•bil]
wax-chandler [wales-tSandla] (was)kaarsenmaker.
wax-cloth [waks-klo] wasdoek ; vloer•
zeil.
waxen [waks'n] van was, wassen, was ..,
wasgeel; zoo bleek als was B geworden.
wdx-end [walcs-end] sb. pikdraad ; vt
met pikdraad oniwikkelen enz.
,wax-flower [waks-flaua] groote ce•
Hittite.
waxlight [wakslait] waskaars
wax-vesta [waks-vesta] waslucifer.
wax-wing [waks-wi:1] pestvogel,
wax-work [waks-wiiki in was uitgevoerd boetseerwerk; wassenbeeldenspel.
wax-worker [wales-wa,9] washoetseerder; wasbij.
waxy [waksi] aj wasachtig ; S woedend,
razend, nijdig ; opvliegend; sb P schoenmaker.
way [wei] sb weg, straat ; baan ; eind
weegs ; vaart ; richting, kant, zijde;
wijs, manier, wijze; handelwijze, gebruik, gewoonte ;
aanwei sel, hebbelijkheid ; cvs , wegen enz.;
afloop, de
stapelblokken; c,s and means, (de)
geldmiddelen, het budget ; de midd
eleu
en de manier waarop; devise (find)
• and means,.-a schaften ; the w,
ziegangway supra ; the c, of the Cross,
RK de Kruisweg : any,,, hoe dan ook ;
in alle geval, toch ; both c,s, op twee
maniere!' ; sp zoowel op de eene als op
de andere partij houdend ; different
•
op verscliillende manieren; verschillende kanten uit, in verscliillende richtingen ; his (,), zijii !cant uit ; it is only
his cv , zoo is hij nu eentuaal ; he made

the discovery his own c,, op zijn
eigen mauler; allow him his own
• laat hem zijn eigen gang (imar)
-gaan; geef hens zijn zin lunar ; no r,
inferior to..., in geenen deele minder'
clan—, one c, and the other, heels
en weer ; one c, or another, op
de een of andere manier; he said
nothing one c, or the other, hij liet
zich op geenerlei wijze over de zaalc nit ;
it is the other c, about, het is (net)
andersoin ; our cv, onzen kant uit ; in
ons voordeel ; the same c,, op dezelfde
mauler; hetzelfde (v. een zielce); some
een eind welts, een eindje ; some,/
or other, op de een of andere mauler ;
that c,, dien kant uit, aan dien )cant;
op die mauler, zoo ; the cv you did it,

op de wittier waarop gij bet .gedaan

hebt; that's the c, to do it, dat is de
(ware) manier, zoo hoort het ; a la bonne
heure ; look the other,,,een anderen
kant Lilt kijken ; is this the you love
me?, liebt. gij iiiij op die mauler lief ?;
that is the c, with..., zoo gaat het
inet...; zoo dom..; beg one's cv, al
bedelend zijn reisafleggen, met bedelen
zijn reis eruit haled ; break the,/ for
one to pass, voor ieniand nit den weg
gaan; clear the cv, uit den weg gam],
ruins Wan makers ; fight one's cv, (al
veclitende) zich een weg banen ; zich er
bovenop werken ; find • a N , een uitweg
vinden, er raad op weten; find the
(one's) rv, den (zijn) weg vinden ;
find one's c, into..., binnendringen
in, konten in, thuis rakeit in, zich inburgeren in; get (have, be allowed)
one's (own) cv , zijn zin krijgen ; give
voortutkomen (bij' 't roeien); op
zij gaan ; wijken (voor 'o); bezwijken
(wider under); her voice gave (•),
liet haar in den steek ; give cv to
fear, zich door vrees later overmannen ; go one's c,(s), op weg gaan ;
ziclipop weg begeven, heengaan ; go the

of all the earth, of (all)flesh, of
nature, den weg van alle vleescli opgaan ,• go a great (long) c,, ver reiken;
veel bijdragen (tot towards); a little..
goes a long c, with me, net een
beetje... ban ik lang toekotnen ; go a
long about,een heel eind omloopen,
een grooten omweg malcen ; go (live
somewhere) London cv, den !cant van
Londen nit ; have (on) c, vaart
zetten of hebben ; have a little
' r of...,
de hebbelijkheid hebben oils...; have it
c,/,
zijn
eigen
lioofd
(all) one's own
c,

kuntien volgen, kunnen doer en later
wat men wil, precies zijn eigen zin knitnett does ; make cv , vooruitkomen, vet'•
der 'cornett, vorderen,vorderingen makes,
opschieten ; plaats maken (voor for);
make acv , een uitweg vinden, er raad
op weten; make one's cv , zich baan
brelcen, zich een weg banen; zijn weg
(wet) vinden (in de wereld), carriere
sunken; make the best of one's c,
home, zich naar huis spoedeti, zoo gauw
mogelijk thuis zien to komen ; I don't
see my ce., (into all this), ik weet niet
hoe ik tel aanpakken (aanleggen) moet,
F ik zie er gees gat in ; take a c,, een
sanloopje neaten ; take one's cv , zich
op weg begeven (naar tO); zijn eigen
hoofd volgen ; he wants his own (,),
hij wil altijd zijn zin hebben, zijn eigen
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hoofd volgen; win one's tv, zie make
one's way; Win one's c, into her affections (to popular esteem), welen te
winners of te verwerven ; G\S by mi of, bij
wijze van; via, over; by
of apology,
bij wijze van verontschuldiging, ter
verontschuldiging; by cti of a joke,
bij wijze van aardigheid, voor de grap;
by tv of London, via (over) Londeo;
by n, of having something to do,
oils lets te deco te hebben; by the
ouderweg ; en passant ; wat ilr zeggen
wil(de), a propos, tusschen twee haakjes;
by a great (long) cv, verreweg; not
by a great (iong)m, bij Lange niet,lang
niet, op gees stukk en na ; in acv , in
one in zelceren zin, in zeker opzicht ;
she was quite in a c, about it, zij
was er heelemaal van overstuur, van
streek ; be in a bad c,, er slecht(naar)
aan toe zijn (van eels patient ; slecht
Mann (v. zalcen); be in a good mi of
business, in een goede zaak zitten; a
toy-man in a large in het groot ;

build (lend money &) in a small
in het !dein, op Heine schaal ; live
klein leven; in ai,of
in a small
speaking, bij wijze van spreken, eta
zoo te zeggen ; in zekeren zin; in his
op zijn weg ; op zijn manier ; he is
a good fellow enough in his m, hij
is nog zoo'n kwaaie vent niet ; it is all
in my cv, dat is net in mijn Iijn ; take
• London, too, in your c.r, doe Louden
ook aan order weg, ,op ow reis ; (in)
no c.v, op geenerlei wijze, hoegenaamd
niet ; be in the v (de menschen) in
C%.,

,

den weg staan ; tegenwoordig zijn, er
bij zijn ; F in gezegeude omstandigheden zijn ; call in the c, of business,
voor zak en ; what they want in the
c, of dress, aan kleeren ; in the mi of
an obstacle, als verhindering this

advantage in the mi of strength,

weak

nit den weg. liggend, sleet:men ; aiet ter
take d ienend , ver,gezocht ; nit' orde•,
it is much out of themi, vex de plank
mis; it is not out of the c,,•ook; het is
gees buitensporig hooge prijs; get out
of my mil, ga nit den weg I; go out
van ziju weg afwijken;
of one's
een slipreisje maken ; go out of oife's
c, to..., zich wat moeite getroosten
de moeite nemen out...; het crop aan-,
toeleggen oils...; put one out of theme,
iemand nit den weg tauten, van loin(
helpen (maken); put things out of
the mai, den boel aan taut doeu , wit
opruimen,opruitning houden; putonezich (wat) motite
self out of the
of soesall getroosten ; over them, aan
de overzijd e van den weg,aan den overkant, hier(tegen)over ; gentlemen over
the cv, heeren .afgevaardigden, patte•
mentsleden aan den anderen cant van -den
gangway ; a young man, over your
somewhere, ergens van uwen kant vandaan ; under aan den gang, in beender cell ; be under
weging;
vaart zetten ; get under mi in beweging komen ; gang, vaart ;
0 het anker licirten ; ij pm! (tegen ten
paard gezegd).
way-bill [wei-bii] geleibrief, lijst van
passagiers en goederen.
way-bread [wei-bred] weegbree,
wayfarer [weifera] reiziger ; cv tree,
wollige sneenwbal.
wayfaring [welt-drill] reizend.
itktri]
wayfaring-tree [weifer
wt.!.
sneeuwbal.
waygoose [weigils] zie wayzgoose.
waylay [weilel] betagen, loeren op,
opwachten (out te overvallen).
waylayer [weileia] belager
wayleave [weiliv] (mijuwericers)recht
van overweg.
wayless [weilis] zonder weg(en), ongebaand.
wayside [weisaid] sb 'cant van den weg;
oak: aan den weg; als aj
by the
[weisaid] aan den kant van den w-eg.
way-station [wei-steifati] tusschenstalion (op spoorwegen).

ten opzichte van sterkte of solidieit;
c, of..., (iets) in den weg
staan, verhinderen ; (ietnand) in den weg
gaan staan ; get into a (the) md of
tot de gewoonte vervallen out...;
drunk, or on the r, to it, dronken
of aardig op weg out het te worden ; wayward [weiwad] eigenzinnig, dwars,
on a fair to recovery, at moot verkeerd, in de contrarnine;
op weg oin weer deter te worclen; waywardeu [weiw9clan] wegopzichter.
anxious to get on hismi, verlangend wayworn [weiwct] door het reizen
0111 tnaar weg te komen ;
it is rather vermoeid, moe van de reis.
out of my nd, het is nogal buiten iltiju wayzgoose[weizv,cis] jaarleest tact potweg ; dat Iigt niet zoo Op tnijn weg ;
- verteren der typographen.
out of the
nit den weg, nit den roe- we [wi] wij.
ten ; weg, absent (ook = verstrooid); ver weak [wilt] zwak a, slap", krachteloos,

stand in the

weaken

Beta

flauw; niet op voile sterkte; his cv
point (side), zijn zwakke zijde; the cv
er sex, het zwakke geslacht; thecvest
goes to the wall, zie wall; ook: met
groote heeren is het kwaad kersen eten;
hij lachte
zich slap.

he laughed till he was em

weaken [WWII] trtverzwakkee,slapper
makers (van dranken), verdunnen; vi
zwak(ker) worden ; his knees "-Jed
under him, hij werd slap in de knieen.

weakening Ewilenira verzwakking,
weak-eyed[wik• aid] met zwakke oogen,
zwak van gezicht.
weak-handed [vCik-handid] een tekort
aan personeel hebbend.
weak-headedrwik-hedidizwakhoofdig.
weak-kneed [wilc•nicl] zwak in de
knieen ; fig slap van knieen, niet flink.
weakling [wil:till] zwakkeling, slappezwai,ke broeder.
aj zwak, ziekelijk;

weakly Dviklii

ad

1talzeu ;

wear
an air of mystery, er ge-

hettnzinnig uitzien, lets geheimzinnigs
over zich hebben, geheinizinnig zijn (iii
zijn optteden) of doers; cv an appearance of..., er ...uitzien; cv its accustomed aspect, zijn gewoon uiterlijk of
voorkomen hebben ; cv the crown, r,
a sword, dragen ; ry an expression
of..., een uitdrukking dragen, vertoonen
...kijken; cv one's heart on
one's sleeve, het hart op de tong liebben, van zijn hart geen moordkuilmaken;
cv ship, 0 ophalzen,wenden; vi (ver)slijten ; voorbijgaan (v. den tijd), tang
vallen ; zich laten dragen ; zich (goed)
houden (in 't gebruik), veel deugd hebben; gedragen worden ; (op)halzen;
warranted to (,), gegarandeerd goed
blijvend ; c,) capitally, zich patent houden (v. personen); how cvs your good
friend ?, C hoe maakt uw goede vriend
het ? ; ry low, verminderen, beginners
op te rakers ; c, thin, dun uitslijten, dun
Nv o r cl e n ; cv weary, mdoe worden; cv
well, zich goed houden (in 't gebruik);
the stuff doesn't c well, ook : is erg
sleetsch ; 6\9 N away, weg-, ver-, uit-,
afslijten ; slijten (v. den tijd enz.), verdrijven ; voorbijgaan (v. den tijd), out-

zwak, slap, flauw ; uit zwakte.
weakness [wilmis] zwakheid, zwakke
pleats; zwakte, zwak ; he has a
that way, daarvoor lieeft hij een zwak;
have a r%, for, een zwak liebben voor.
weak- spirited[wik-spirilid] bloohartig,
kleinnioedig.
•
'weal [wit] .welzijn, welstand, geluk •,
icruipen ; cv away a stone, oolc: een
gemeenebest ; the common, general
steen uithollen ; cv down, of-, verslijten;
of public c%), het algemeen welzijn; cv (-%., down all oppositions (all reand woe, wel en wee; for "...or (for) sistance), alien tegenstand overwinnen;
woe, tot zijn geluk of tot zijn ongeluk. cv off, af• wegslijten; uit-, verslijten,
`weal [witj zie wale.
er afgaan, verd vvijnen ; cv off with age,
weald [wild] open boschland ; the met de jaren slijten,verdwijnen; (von,
Weald, het boschland van Kent, Surrey voorbijgaan (v. den tijd); the day wore
en Sussex.
on to vespers, het liep tegen, het ging
wealth [well)] rijkdotn, weelde, pracht, al naar den vespertijd ; cv out, afdraschat, overvloed ; a c, of love,
of gen (van kleedingstukken), verslijten;
meaning, eett wereld van Heide,' een
uitslijten; uitputten, uitmergeten, slijten
wereld van beleekeiiis; a man of
(v. zijn Ievensdagen enz.); (ver)slijten,
een man van fortuin, een rijk man.
sleetsch zijn; cv out one's welcome,
wealthily [well'ili] rijk, rijkelijk.
ergens te tang blijven; cv round, 0
wealthiness [welj)inis] rijkheid, rijkophalzen; cv through,,oinkomen (van
wealthy [well)i] rijk.
[dom. -den tijd); cv it with a ribbon, het aan
een lint dragen; sb het dragen, gebruik;
'wean [win] vi spenen, afwennen; ry
from, spenen van, ontwennen aan, verdracht; sotiditeit ; slijtage ; all my cv,
vreeniden van, onttroggelen ; cv him
al mijn goed, mijn kleeren; his usual
zijn gewone dracht ; these knickers
from all taste for it, hem alien lust
are warns md, zijn goed warm ; it has
daarin benemen.
'wean [win] sb prov kind, spruit.
no ry in it, net houdt niet tegen, het is
weanling [wititit3] sb gespeend kiPd, gauw weg, het is erg sleetsch; cv and
kali of schaap; als aj pas gespeend.
tear, slijtage;the cv and tear of time
weapon [wepan] wapen2.
de land des tijds; there is a deal of
weaponed [wep:nd] gewapend.
cv (a great amount of c,) in them,
weaponless [wepanlis] ougewapend.
ze houden zich goed, ze slijten niet
gauw, je kunt er tang snee toe; for
swear [wee] vi dragen (aan het lijf);
(ver)slijten,
isitslijten;
laten op. voor dagelijksch gebruik (v. kleeditig•
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stukken), F voor dagelijks; have... weather-board [weaa-b9d]
opboeiin cv, (voortdurend) in gebruik hebben, sel, loefzijde.
dagelijks dragen; in general c,,alge- weather-box [we8a-boks] zie weather.
tneen gedragen (v. kleeren): not in c, house.
dab
Met (dagelijks) gedragen; in two or weather-breeder [weoa•brida]
three c,s, wanneer ze een paar keer van goed weer die een storm voorspelt;
gedragen zijn ; of good (,), zich goed the c,, de Golfstroom.
houdend in 't gebruii , , solied, deugde- weather-bureau [weaa-bjfirou]meteretijk; a material with twice the cv, ologisch observatorium.
dubbel zoo solied, sterk.
weater-cock [we8a-kok] weerhaan 2.
wear [Via] sb zie weir.
weather-conditions [we8a-kaudiSanz]
wearable [werab'l] aj draagbaar, te weersgesteldheid.
dragen, nog te dragen (v. kleeren), be- weathered [weaad] verweerd.
hoorlijk; sb in : cvs , kleedingstulcken, weather-eye [weoa-rai] in : keep one's
kleeren.
cv open, goed uitkijken; goed nit zijn
wearer [wera] drager ; slijter.
oogen kijken, een oog in 't zeil houden.
wearied [wirid] vermoeid, moe(de).
weather-forecast [we8a-fQicast] weer-

weariness [wirinis] vermoeidheid, moe- voorspelling.
held; verveling;zatheid;:v of the flesh, weather-ga(u)ge [we8a-geid3]
loef.
B vermoeiing des vleesclies.
[rest. weather-glass [weoa-glas] weerglas;
wearing-apparel [wEritkaparal] klee•
guichelheil.
wearisome [wirisam] vermoeiend ; las- weather-house [weoa-haus] weerhuisje.
tig, moeilijk, moeizaam; afmattend, weathering [we8arit3] waterslag, afzaat.
langwijlig, vetvelend. weatherly [we8dli] 0 . to loever; c,
weary [wiri] aj vermoeidonoe(de), ver- ship, schip, dat goed bij den wind zeilt.
moeiend, moeizaam, langwijlig, ver- weathermost [we8amoust] meest

velend ; c, and worn, moe en mat; te loefwaard.
of life, levensmoe, 0 des levens zat ; weather-proof [webb-prilf] aj tegen
he is never md of
log, hij wordt het weer bestand ; sbregenjas; vt waterhet— nooit moe; vt vermoeien, afmatten ;
dicht maken.
vervelen ; cv out, afmatten, (door ver- weather-prophet [we8a-profit] weermoeienis) uitputten ; vi mope worden (van profeet, weervoorspeller.
of); he will soon c, of it, het zal hem weather-shore [we8a-SQa]
loefwal,
gauw vervelen ; cv to..., Sc verlangen opperwal.
weather-side [we8a-saidj
loefzijde.
weasand [wizand] luchtpijp; strot,
weather-tight [-weoa-tait] (water)dicht.
weasel [WIZ)] wezel.
weatherwise [weaawaiz] weerkundig.
weather [weda] sb weer, weder; F weave [wiv] vt weven, vlechten (in into);
stecht weer; if the c, is very cold,
vi weven; sb weefsel. •
ais het erg koud is ; there is c, coming, weaver [wiva] wever (ook = wevend
wij lcrijgen onweer ; we got
we paard) ; wevervogel ; weverbok.
kregen slecht weer ; make bad (good) ; weaving [wivitl] het Weven (ook van
—

cv, slecht (goed) weer treffen (op een
leereis); slecht (goed) vooruitkomen (v.
een schip); in all c,s, weer of geen
weer; in this hot
met dit warme
weer ; to c, of, 0 te loevert van ; vt
aan de lucht blootstellen ; te loevert zeilen, te boven zeilen; te boven komen;
doorkomen, doorstaan (een storm enz );
de loef afstekee, S in de luren leggen;
cv (out) the gale, het in den storm
uithouden (len storm cloorstaan; vi

een paard).

weaving-loom [Wivitkliun] weefstoel,
weefgetouw

weazen [wiz'n] zie wizened.
web [web] sb web, bind weefsel ; weefsel;
spinneweb; baard, vlag (v. een veer);
wang; nagelvlies (aan het oog); cvs,
armed (v. hoefijzer); vt inweven.
webbed [webd] met zwenivliezen.
webbing [vvebig] weefsel; singelband.

web-eye [web-ai] vlies (op het oog).
laveeren.
web-footed [web-futid] net zwempooweather-beaten [we8a-bit'n] door het ten, net zweinvliezen tusschen de teenen.
weer of door stormen geteisterd ; ver- web-paper [web-peipai rollen papier,
weerd.

papier zonder eind.

weather-bitten [we3a•bit'n] SH ver- twebster [websta] wever; weefster.
weerd,
we'd [wid] verk. v. we had; we would.
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wed [wed] vttrouwen (met),Imwen(met); weediness [widinls] het weedy z ij nin den echt verbincien; he mddeLl in- weeding-hook [widitl-huk] wiedijzer,
dustry to economy, paarde (huwde) wiedmes.
. jiver aan zuinigneid; he was m-ded to weedy [widi] vol oukruid ; lang opgesystems, Inj Iron zich Met losmaken schoten, uit zijn icrachten gegroerd;
van systemen; zie ook wedded.
t"erig, miezerig; niet tlink in den

wedded [wedid] getrouwd, gehuwci ; rPou
ie

c■-, happiness, huwelijksgelulc; milife, week [wilt] week ; cv about, om de
huwelijksleven; his cv wife, zijn echtandere week; this day (today) cv,
genoote
vandaag over een week, vandaag acia
wedding [wedirl] Ituwelijk ; bruiloft.
dagen; a cv of Sundays, Fzeven wewedding-breakfast [wedirj-brekfast]
ken; weken en weken, eel] heele tijd;
lunch na de tronwplecntigheid.
Black Week, ongeluksweek (uit den
wedding-cake [wedirklceik] bruilofts- Boerenoorlog); the Great Week, de
taart.
Stifle Week, de Goede Week.
wedding-day [wediri-dei] (verjaardag week-day [wik-dei] werkdag; on rws,
van den) trouwdag ; golden
gouden op werkdagen,,door de week.
bruilott•
week-end [wik-end] sb eind van de
wedding - dinner[wedirkdina]bruilofts- week, van Zaterdag op Maandag; vi
maal, -feest.
gaan logeeren, naar buiten gaan enz.
wedding-favours[wedig-feivaz]linten, van Zaterdag tot Maandag.
strikken, rozetten bij een (de) bruiloft week-ender [wilt-enda] iemand die op
gedragen•
zijn week-end uitstapje is.
wedding-ring [wedirkrig] trouwring. weekly [wikli] ad wekelijks, iedere
wedding-trip [wedirktrip] huwelijksweek; aj wekelijksch, week...; sb wekereis(je).
kelijks verschijnend tijdschritt of blad,
wedge [wed3] sb wig, keg, keit ; punt weekhtad.
(v. een Icoelc of taart); the thin end ®ween [win] wanes, ineenenr
of the cv, de sciterpe kant van de wig ; weep [wip] vi weenen, schreien; drupfig de eerste stap of schrede, het begin;
pets afscneiden; (N., for, be weerren;
vt een wig instercen, een wig slaan in,
for (with) joy, van vreugde schreien;
wiggen, keggen•
vt beweenen, betreuren ; cv tears of
‘vecigewise [wed3waiz] als eel] wig.
joy, vreugdetranen storten (schreien);
Wedgwood [wed3wud] Wedgwood;
vr in: cv oneself out, zijn feed ui:•
ti China (ware), artistiek aardewerk
schreien, uithurlen.
van Wedgwood, t1795.
weeper [wipa] weener, klager; Haagwedlock [wedlok] huwelijk ; born in vrouw (bij be.4rafenis); rouwband, rou wrv, wettig, echt (v. een kind).
floers, rOuwsluier (van weduwe);
Wednesday [wenziii] Woensdag.
witte rouwinanchetten (aan mare
wee [wi] ktein a m, bit, eels klein, klein japon), ronwstrooken.
weecheim zie wychelin.
[beetje. weeping-willow [wipirkwilou] treurweed [wid] sb onkruicit!; zeegras; F weepy wipi] huilerig.
tabak, sigaar ; S knol, krak (v. e. paard); weet [wit] zie wry-neck.
lang opgeschoten slungel ; kerel van weever [wiva] .4180 pieterman.
niks;
zeegras II weduwen- weevil [wivil] r.orenworm.
dracht, -1cleed ; ill r,s grow apace, weevilled [wivilci] vol korenwormen.
onkruid vergaat niet; she cast her weft [weft] inslag (garen); weefsel;
ze zei den weduwstaat vaarwel (herseinvlag ; the mi and woof of.. ,sclietrouwde); have a rv, F steel( eens op !; ring en insla , van..
zie ook weeds; vt wieder], uitroeten, 'weigh [wei] sb waag (256 pond).
zuiveren
.
. (van of); r, out, wieder], '-weigh [wei] vt wegen --', overwegen (ook:
tutroeren, zutveren van ongewenschte
cw in the mind); tiller], Hemel]; mi
elementen•
anchor, het anker lichten ; cv a fish,
Need-ashes [wid aSiz] weedasch.
eelr gevangen visch ophalen; c, one's
weeded [widid] zie weed-g, own.
words, zijn woorderr wikken en wrgen,
weeder [wida] wieder, wiedster; wied- zijn woorden (op een gondschaaltje)
ijzer. wegen (ook: r, one's every expressNeed-grown [wid-groun] met onkruid ion); vi & va wegen , , gewrcht in dr
begroeid of bedekt.
scnaal leggen; zich (laten) wegen; r„4
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het anker lichten; G\s red an argument jj weighty [weiti] zwaarwegene, zwaaragainst (with) another, het eerie ar- I wictitig; zwaar'2,
guntent tegeu het andere wegen, zien weir [wila] weer, keerkade.
welk argument het zwaarste weegt; ce , weird [wiad] sb (nood)lot; Sc betooveclown, neerctrukken, doen doorbuigen
ring ; aj onlieilspellend; spookachtig,
(door zijn gewicht); opwegen lege ► ' (v.
angstwekkend geliehnzinnig, unheiargumenten enz.); coed down with misch, F eng; eigenaardig, vreemd aancares. door zorgen terueergedrukt, ondoend; the,isisters,de schikgodinnen.
in a welcome [welkom] ij welkoin; ced
der zorgen gebule. gaand;
jockey, sp eer jockey wegen voor den home !, welkom thins ! ; sb welkom,
wedloop ;
it: for one's share, ook welkoinst, het welkom heeten, verwelkoming; ontvangst; bid one c..), iemand
konien aanzetten ant zijn portie to krijgets;
in with an argument, a welkom heeten; give one a hearty
novel &, (ook) met cell argument, een
iemand hartelijk welkom heeten;
roman enz. op de proppen lcomen; re, hartelijk ontvangen (oak ironisch van
in well, een goed figuur maken; eed den vijand) ; aj welkom", (you are)".,,
off a defaulter, X S zuur slaan voor tot uw dienst !, geen dank !; you are
zooveel pondjes, zooveel pondjes geven; ce, to it !, het is je (u) gegund hoor!,
toewegen ; c%dout a jockey,
het is tot uw dienst, a hunt er vrij gesp een jockey wegen na den wedloop; bruik van oaken ; make one ".,„ iemand
up a bucket, naar boven haler welkom heeten ; you may go and
(bijv. door een gewicht aan het eind
ga maar en we zullen er niet rouwig
van een staalc); cv (heavy) upon one,
oils zijn; as as snow in harvest,
iemand zwaar drukken, zwaar op iemand hoogst onwelkom, hoogst ongelegen ;
drukken (van eels geheini enz.) ; that's
vt verwelkomen, welkom heeten, vrien.
the point that c•is with me, dat weegt delijk ontvangee.
(zeer) zwaar bij mij; that doesn't
welcomeness [wellcznnnis] het welkom
with him, dat legt bij hem geen ge- zijn, vriendelijke ontvangst.
wicht ill de schaal, dat telt hij del , die welcomer [well:Dina] verwelkonser;
overweging geldt bij hens niet; sb het
ook: (ontvangende) gastheer.
wegen;
vaart ; zie oolc way.
lweld [weld] sb
wouw.
weighable [weiab'l] weegbaar.
'-'weld [weld] vt wellen, aaneensmeden,
weig,hage [wei•id3] waavelci weeg- lasschen.
loon.
voorwelfare [welfea] welvaart,
weigh-beam [wei-bins] weegliaalc,
spoed.
mister.
C welk [welk] ver welken, tanen, zinken.
weigh-bridge [wei-brid3] weegbrug, ()welkin [welkin] uitspansel, zwerk.
bascule.
well [wet] sb wel, put, bron (wei)", bronweigher [weia] weger; justeerder.
acier 2 ; trappenhuis; vi (op)wellee, outweigh-house [wei-haus] waag.
'
springen'2 ; (ook : j-ed forth, up, out).
weighing-chair [wei-iti-tSed] weegstoel well-a-day [wet-a-del]
J ach en
(your personen).
wee !, helaas!
weigh(ing)-house[wei-(it3-)haus]waag. well-affected [wel-afektid] welgezind.
weighing-machine
[wei•it3-main] well-balanced [wel-balanst] precies in
weegbrug, bascule.
evenwicht.
weight [weit] sb gewicht ,, zwaarte ; well-behaved [wel-biheivd] zich goed
belasting; ".,s and measures, mate!' j gedragend, oppassend.
en g,ewichten; he is a light
hij j well-being [wel-bi-in] welzijn.
Nv eegt niet veel, hij is niet zwaar; it is well-beloved
[wel-bilnvd] (teer)bea ce., off my conscience, het is inij
mind, veelgeliefd, dierbuar.
een pale van het kart; carry ced, sp net well-born [wel-b9n] van goede afkomst.
gewichten bezwaard zijn (hij wed- well-bred [wet-bred] welopgevoed, een
renuen).
goede educatie genoten liebbend, be.
weightily [weitili j zwaarwegen,
e
schaafd.
nvaarwi•htiv,;
well-conducted [wel.kandvIctid] goed
weightiness [weitinis]
gegcicid, bestnitrd of beheerd; zich goed
wichtigheid.
gedragend, oppassencL
weightless [weitlis] zonder gewicht, well-descended [wel-disendid] van

hcht,

I goede afkomst, van goede
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kalotje; sb de taal van Wales ; the cv,
de inwoners v. Wales.
schikt of geordend ; welgezind.
well-doing [wel-diliri] aj rechischapen ; welsh [welS] vt bedriegen bij de wed-

well-disposed [wel-dispouzci] goed geweldoend ; sb welzijn.

Wellesley [welzli] Wellesley.
well-favoured [wel-feivad] er linap
uitzienci, schoon.

well-fed [wel-fed] goed gevoed, doorvoed.

well-filled [wel-fild] goed gevuld ; gespekt (v. beurs).

well-found [wel-faund] goed toe-, uitgerust.

well-founded [wel-faundid] gegrond.
well-hole [wel-howl] trappenhuis.
well-informed [wel-infpnrd] goed inzelicht, goed op de hoogte.
Wellington [weligtan] Wellington; c,s,
hooge Icaprijlaarzen (tot aan de knieen)

well-intentioned [wel-intenSand] goed
bedoeld welgemeencl ;

well-knit [wet-nit] stevig gebouwd (v.
lichaam).

well-mannered
snanierd.

well-meaning

[w el-ma nad] welge-

aj welmee-

nend ; sb goede bedoeling(en).

well-meant [we!-ment] welgemeend,
goed bedoeld.

well-minded [wel-maindid] welgezind.
well-natured [wel-neitSad] goedaardig.

well-nigh [wel-nai] bijna, nagenoeg.
well-off [wet-of] in goeden-doers (zijnd),
welgesteld.

well-pleased [wel-plizd] in zijn schilc.
well-read [wel-red] beiezen.
well-room [wel-ruin] koerzaal.
well-set [wel-set] goed geplaatst; welgevormd.
well-spent [wel-spent] ,.veldoorgebracht;
goed besteed.
[wel-spouk'n] welbewell-spoken
spraakt ; treffend gezegd.
well-stocked [vvel-stokt] .goed of wel
voorzien.
well-tasted ravel-teistid] smakelijk.
well-timed [wet-taimd] juist op tijd
komend, opportuun.
well-to-do [wel-to-du] welgesteld ; the
c..), de welgestelden.
well-turned ,[wel-trend] welgevortnd ;
welgekozen (v. bewoordingeu).
well-wisher [wel-visa] begunstiger,
vriend.
well-worn [wel-i,von] veel gedragen ;
versleten, afgezaagd.
[welS] aj van Wales; c•-, rabbit,
stukje toast tnet gesmolten kaas ; cv wig,

refiner] (door er met de centen of zonder
to betalen vandoor to gaan) ; vi bedriegen, ervandoor gaan (bij races).
welsher [welSa] bedrieger bij wedrennen (zie welsh).
Welshman [welSman] inwoner v. Wales.
welt [welt] sb omboordsel, rand (aan het
bovenschoenleer); strrem ; vt omboorden;
S afranselen, a frossen.
welter [welta] vi (zich) wentelee (in
in), rollers (v. golven) ; vt S afranselen ;
sb het wentelen of roller ; verwarring,
chaos; mengelmoes.
welter-race [welta-reis] Sp wedren net
zware belasting.
wen [wen] wen, zv.reer ; uit was ; the
great
Louden.
wench [wenS] sb meisje, meld, deern ;
C lichtekooi ; vi de vrouwen naloopeu,
hoereeren.
( wencher [wenSa] vrouwenjager.
Wend [wend] Wend.
wend [wend] vt gaan ; C wenden ; cv
one's way, voortschrijden ; N one's
way homeward, zich naar finis begeven ; vi gaan, zijn schreden richten,
Wendic [wendik] van de Wender].
went [went] verl. tijd van go.
I wentletrap [went'ltrap] wenteltrap,
scalaria.
wept [wept] verl. t. en v. deelw. v. weep.
were [wi)] yeti. tijd van be ; waren,
ware (aanvoegende wijs), was.
werewolf [wlawulf, wit)-] weerwolf.
wergild [wfpgild] weergeld.
wert [wdt] verl. tijd, 2e pers. enk. van
be; waart.
Wertherism [writariz'm] Wertheriaansche levensbeschouwing.
Wesel [veizal] Wezel (rivier).
Weser [veiza, wiza] Weser (rivier).
Wesleyan [weslian] aj van Wesley,
Methodistisal ; sb Wesleyaan, Methodist.
Wessex [wesalcs] Wessex.
west [west] sb westen ; the West, het
Westen ; de West ; the Empire of the
W., het Westersch Romeinsche rijk; al
westelijk, wester..., west...; ad westelijk,
westwaarts, naar het wester]; c, of...,
ten westen van ; go cv , S naar den kelder gaan ; X naar de barrebiesjes gaan,
den kraaienmarsch blazer], opkrassen.
West-end [west-end] van het Westeinde
(het rijkste en deftigste dee!) van Londen.
westering [westarit3] aj (naar het wes.
ten) dalend ; sb
westelijke koers.

westerling
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westerling twestalig] Westerling.
westerly [westali] aj westelijk, westen...;
sb Westenwind.
western [westan] westelijk, westersch;
the c, islands, 1. de Hebriden ; 2. de
Azoren.
Westerner [westana] Westerling.
Westminster [westminsta] Westminster.
Westphalia [westfeilja] Westfalen; F
Westfaalsche ham.
Westphalian [westfeiljan] aj Westfaalsch ; sb Westfaler.
Westralia [westreilja] F West-A ustralie.
Westralian [westreiljan] F aj van WestAustralie;sb in woner van West-Australia.
westward [westwad], westwardly
westwaarts.
wet [wet] aj nat, vochtig; Faangeschoten,
een nat zeil hebbend; as c, as a dog-fox
(fish), zoo nat als een kat ; c, to the
skin, door en door nat, kletsnat, doornat ; a c, bargain, een met een dronk
bezegelde koop ; a c, blanket, een
eininer lcoud water; een vreugdestoorder, een saaie Klaas; c, goods, $ natte
of vochtige waren ; S dare (jenever),
„Icort nat";
Jew, c'
spelcjood ; c, parson, broeder van de natte
gemeente; a c, town, Am een stad met
„vergunning" ; sb nat(tigheid), vocht,
vochtigheid, neerslag, regen ; have a
something to keep out the
F er eentje nemen, een pierenverschrikkertje pakken ; c, or fine, (bij) regen
of zonneschijn, weer of geen weer ; vt
oat tuaken, bevochtigen, vochten ; c, a
bargain, eens drinken op een koop, een
koop bedr
inken ; c, the other eye, er
nog eentje nemen ; c, one's whistle,
F de keel eens smeren.
'Kwet-bite [wet-bait] X wintervoeten
door het staan in de overstroomde loop.

what

S (aan)deel, portie; hapje, norrel ;
gage.

whacker [waka] S kokkerd, kanjer,

kanis, knaap; leugen met een broekje aan.
whacking [wakig] P aj flink, lcolossaal,
reuzen...; ad
kolossaal, verduiveld,
donders.
whale [well] sb walvisch ; some official S de een of andere hooge oome;
be a c, for..., weg weten met..., heel
wat... aankunnen ; be a c,on, kolossaal
ophebben met ; een Piet of baas zijn in;
very like a cv, (Haar SH) ja ja, het
mocht wat ; vi op de walvischvangst zijn
(gaan).
whalebone [weilboun]
whale-fishery [weil-fiSari] walvisch.
van gst.
whaler [weila] walvischvanger;
groenlandsvaarder.
whamp [weim] brems, horzel.
whap Twop] Sc slag.
whapper [wopa] 5 zie whacker.
wharf [wQt] sb (afgesloten)kaai; vtaan
de kaai meren of lossen.
wharfage [w2fid3] kaaigeld.
wharfinger [w2firla] kaaimeester; walbaas.
wharf-porter [w2f-pQta] lcaailooper,
sjouwerman.
what [ivot] Aron 1. vragend: wat
voor, wat voor een, F wat slag, welk(e),
welk een ; c, day of the month is
to-day ?, den hoeveelsten hebben we
(vandaag)?; c, is yours?, P wat zal 't
zijn ?, wat drink je?;
do you call
that ?, hoe heet dat ?; c, did you say ?,
wat zei u?, wat belieft ?; c, is your
name?, hoe is uw naain ?; c, means
that?, F wat beteekent dat, wat noel dat
(hier) beteekenen ?; c, say you to a
walk ?, als we eens een wandeling gingers maken ?;
matter ?, wat zou dat ?;
graven.
cv manner of man is he ?, wat voor
wether [weoa] hamel.
(een) man is bij ?; c. news ?, wat voor
wetnurse [wetru5s] sb min; vt (als min)
nieuws ?; I know c,,ik weet wat, ilc heb
zoogen.
een idee; do you know c,?, weet je
vet-scrub [wet-skrvb] nat opnemen, wat ?; I'll tell you
ilc zal u eens
schrohben.
wat zeggen ; come along,
F horn
tC wetshod[wetSod] met lekke schoenen. mee, zeg, he, NI ja ; that's some hat,
wetting [wetitl] bevochtiging ; a cm
F dat is nu nog eens een hoed, wat
ook : een nat pak.
(jij)?; c, about (of) Johnson?, liebt
wettish [vvetin nattig, vochtig.
ge nieuws over J., wat is er met J , hoe
wey [wei] 90 schepels (zout enz.), 48 I staat het met J.?; c, about killing
schepels (haver) enz.
women and children? En het verwhack [wak] vt beuken, ranselen, crop
tnoorden van vrouwen en kinderen dan ?;
timmeren ; c, up, F bij schai recep for; F waarvoor, waaront ?; get c,
len ; in eIkaar flansen, arrangeeren ; vi (for), F er van (fangs) krijgen ; give
S deelen; sb mep, (fliuke, harde) slag;
one c, (for) not half, F er iemand

what-do-you-call-'ems
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ongenadig van (langs) geven; cv, ho !, what(-)not [wot-not] wat al niet etagere.
hela !, ho!, hei!; m, if, en als...; cv if I
am going ?, en als ik nu toch ga?, Owhatso [wotsou] zie whatever.
wat zou dat (als ik ga) ?; cv if we were whatsoever [wotsou-eva] zie whatever.
zie curlew.
to lose?, wat zou het dan nog als wij whaup [wop]
het verloren ?; cv like is he ?. prov hoe wheat [wit] tarwe; German cv, spelt.
ziet hij er uit ?; cv next ?, wat nu ?, wat wlieatear [witia] Zet tapuit, witstaart,
steens!uiper, prov vitop (Groningen).
krijgen we nu !, wat overkomt me nu!,
nu nog mooier !; and m, not, en wat al wheaten [wit'n] van tarwe, tarwe..
'lie; en zoo sneer, enzoovoort, enzoo- wheedle [wid'l] vt flikflooien, plttitnstrijken, vleien ; cv one into ...ing,
voort ; cv of...?, En hoe is het met...?;
well, cw of it ?, wet, wat zou dat ?, door lief praten er toe brengen
one out of a thing, iemand iets
goed, maar wat zou dat ?; cv though
we are poor?, al zijn we arm, wat aftroggelen; he c,d 5 out of me,
hij heeft door zijn mooie praatjes .€ 5
zou dat, wat maakt dat uit ?; uitro evan mij losgekregen.
pend: wat (een); N a fool !, wat een
gek, wat een idioot !; N., impudence!, wheedler [wid'Ia] flikflooier, pluinestrijher, vleier.
wat een olbeschaaindheid !; ry he has
suffered!, wat heeft hij niet al geleden!; wheedling [wicrlit3]
pron 2. be t r e k k e I ij k : wat, dat wat, wheel [wi1]sb wiel, rad ; stuurrad ; spin.
newiel; rijwiel; zou (van vuurwerk);
Itetgeen ; al wat, al... dat ; cv day..., ®
pottebakkersschijf; X zwenking; S
(op) den dag dat ..; come ry may, wat
achterwiel rijksdaalder); Fortune's
er ook gebeuren moge, gebeure ; I gave
het rad der fortuin, rad van avoutuur;
him (N., money I had, al het geld dat
ry of life, zoetroop ; the fifth c, to the
ik had, wat ik aan geld bezat;
Olen tijde dat, Coen; the water isgood,
coach, het vijfde rad aan den wagers";
ti there is of it, het water dat (yoor
at the cv, aan het spinrokken; aan
het stuurrad ; break on the cv, radzoover het) er gevonden wordt, is goed ;
that's ms it is, dat is het, F dat is het braken; everything wenton (greased,
oiled) (-,s, alles ging alsof het gesineerd
hem; z(56 is het; but, even you
must condemn, he was lying, maar, was, als van een leien dakje; her tongue
is running on r•s, haar tong gaat
en dat moet oolc gij veroordeelen.. ,
radstaan ;
als een klepper ; turn
maar hij loog, wat ook gij moet verthere are m-s within c.-s, het is een
oordeelen ; but md, F behalve wat ;
ingewikkelde machinerie; het is een inof... niet ; use no arguments but c.
you believe in yourself, gebruik gewikkelde geschiedenis; vt per as vervoeren, lcruien, voortrollen ; van wielen
geen andere argumenten dan die waarvoorzien; , X later zwenken (ook
aan g.e zelf gelooft ; not a day comes
but (,) makes a change, F er komt about, round); cv one's flight, cirkelend vliegen (v. vogels): c■-■ a man
geen dag die geen verandering brengt;
not a man but (,..) likes her,' F nie- up, X S een mannetje zuur slaan, er
►
bij
happen; vi draaien (oin een as),
ma d die niet van haar houdt ; pron 3.
onbepaald; wat;
between (,..0 zwenken ; cirkelen; F wieleren, wielwith) grief and illness, deels door rijden ; ry in, cv into line, X inzwenken : right cv, X rechts... zwenken.
teed, deels door zorg, door Iced en zorg ;
c. with industry,r.s with good luck,
wheel-animals [wil•animalz] raderdiertjes.
deels door vliit, deels door getuk.
what-do-you-call-'ems Ewotdjulcol- wheelbarrow [wit bayou] kruiwagen.
wheel chair [wit-tiea] rol-, ziekenstoel.
amz] F narrator.
®whate'er [wotea] zie whatever.
wheel-drag [wil-drag] remschoen
whatever [woteva] pron wat (...toch); wheeler [wits] wielrijder; wagenmaher ; achterpaard
wat ook, at hetgeen, al wat ; aj in: cv
sum you may demand, welke som wheel-horse [wit-119s] achterpaard.
stuurhuis;
gij ook eischt ; there is no doubto.,, wheel-house [wil-hans]
raderkast.
hoegenaamd geen twijfel: no one
fietser.
niemand hoegenaamd, hoegenaanid nie- wheelist [wilist] F
mand, niemand wie dan ook.
wheel-lock [wil•lok]radslot t aatt ouderwhat like [wot-laik] P van wat slag, wetsch geweer).
wat voor...
wheel-man [wil-man] wielrijder.

wheel-rope

which
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stuurreep.
wheel-rope [wil.roup]
,vheel-shaped [wil-Seipt] radvormig.

.whens, plaats en IV (van een gebeur.
tenis enz.).

whereabout [werabaut] ad zie where,
./vheel-work [wil-wbk] raderwerk.
abouts.
wheelwright [wilrait] wagenmaker.
wheeze [wiz] vi hijg,en, snuiven ; sb S whereabout(s) [werabaut(s)] ad waargehijg, geenuif ; S mop (grap); snufje =trent ; waar ; sb plaats waar men zicli
(nieuwigheid); truc.

wheezy [wizi] kortademig,aamborstig.
wulk, kink.
whelk [welk] puistje
hoortitje.

bevindt of iemand zich oplioudt, ver.
blijfplaats, adres.

whereas [weraz] terwijl (daarentegen);
nademaal, naardien, aangezien.

®whelm [welm] dompelen, begraven whereat [werat] waarover, waarop.
whereby [weabai] waarbij, waardoor;
in)• overstelpen (met with).
cb welp, wulp; brak (v. zie ook why.
whelp Cwelp]
'
een jongen); vi werpenjongen; vt wer- (:)where'er [wet - ea] zie wherever.
wherefore [Weafop] waaroin, weshalve,
pen, ter wereld brengen.
[zoodat.
when [wen] ad wanneer; cj wanneer, wherein [werin] waarin.
als, toen; en toen, err daarop, waarop; whereinto [werintu] waarin.
terwijI (bij tegenstelling), terwijI ...toch, whereof [werov] waarvan.
waar; souls : alhoewel; cv they sleep whereon [weron] waarop.
at all, zoo ze at slapen; c, as, C als; wheresoever [weasou.eva] waar ook,
overal waar.
onder het baden, bij
0.1 bathing, ook
het buten; c, due, op den vervaltijd ; whereto [weatu] waartoe, waar naar
toe, waarom.
0., if, indien; or, in cash, als bij bij
has is, als gij bij kas zijt ; c, read, na (Dwhereunto [weruntu] zie whereto.
Iezing (v. het boelc); (%) there, als ge whereupon [werapon] zie whereon.
daar zijt, daar gekomen; pron from wherever [wereva] waar ook, overal
sedert wanneer?, van (Mt) welken waar; c, have you been?, F waar
•
ben je toch geweest?
(en) sedert dien, en van
tijd?; since
tot wanneer? ; sb in: wherewith [weawio] waariuede.
toen at; till
the cv and where, plaats en tijd ; tell wherewithal [weawiOol] ad waarmede;
me the c, and how of it, vertel rite sb in: have (the) ry to do it, have
(the) cv, de middelen hebben (our het
eens wanneer en hoe het gebeurd is.
whence [wens] ad waarvandaan, van- to doen).
[wed] sb roeischuitje, veerboot;
from
c,is
he?,waar
wherry
waar; ook :waaruit;
veer ; vt overzetten, overroeien.
is hij vandaarr?; the source from c.....,
de bron waaruit; als sb in: we know wherryman [weritnan] schuitenvoer.
neither our cv nor our whither, wij der ; veerinan.
weten niet waarvandaan wij lcomen, whet [wet] vt wetten,slijpeu,scherpee,
prikketen (den eetlust); sb het wetten;
noch waarheen wij gaan.
prilchel(ing); F opwelchertje,hapje (bo•.
whencesoever [wens.sou.eva] waar
ook vandaan, vanwaar ook.

®whene'er [wetted] zie whenever.
whenever [weneva] wanneer ook; tel.
kens wanneer, tellcens als.

rel); appetijthapje.

whether [weaa] pron B welk(e) of wie
van beide ; cj of ; cv ...or (whether)...,
hetzij.., of.. , of..; c, or no, F
hetzij

whensoever[wensou-eva]zie whenever. of men het wit of niet ; in alle geval;
where [wed] ad waar, alwaar; waar. c, or (not), at of niet; the question
been; oolc: waarin; one doesn't know
c•-, such a thing exists or not, of
zoo lets at dan niet bestaat.
c, to have him, hij ontglipt je als een
aal ; c, is the use of trying ?, wat whet-slate [wet.sleit] zeet zaclite rots.
geeft het al of je 't proheert?; that's
steen ; oliesteen.
cv it is, F dat is het hem; pron
do whetstone [wetstoun] wetsteen, slijp•
you come from ?, waar kOnit gij van- steen.
daan ? ; from cv I stand, van de plaats whetter [wets] wetter, shjper ; slijp.
waar ik sta : near
dicht bij de
steen ; F opwelckertje, hapje.
plaats waa•...; they had disappeared, whew [wit] ij hoe !, f f !
but c, to ?, maar waarheen ?; to cv , .whey [wail l,iii, we; (v.
naar de plaats waar ; naar een plaats , wheyey

wheyish

waar ; sb in : a better
hui-, weiachtig.
C!,)een betere
plaats, betere gewesten; the c. ,5 and which [witS] pion 1. welke, welk, wie;

whichever
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whipping

2.,die, dat, wat ; you can't tell.c , is
beuzelarij; kuur, tinka; c•-s, ook:, , snor,,, men kan ze niet tilt elkaar icennen; •repijperijen.
. he said he saw me there, cv was a whin [win] 0 gaspeldoorn.
lie, wat een leugeit was; moreover, whin-chat [win-tSat]
paapje.
cv you will hardly credit, he did whine [wain] vitemen,jenlcen,jengelen,
jeuzelen, jammeren ; vtjenken enz. (ook:
not write it himself, bovendien, en
dat zult ge moeielijk kunnen gelooven
N out); sb geteem, gejenlc enz.
enz.; the cod,
dewelke.
whinger [wiry] kortjan, dolic.
whichever [witSeva] c,soever [--sou- whinny [wini] vihinniken; sbgehinnik.
eva] welke (wie, welk, wat) ook.
whinyard [winfacl] zie whinger.
whiff [win sb ademtocht; haat, trekje whip [1,vip] sb zweep; F koetsier ; lid
(aan sigaar of pijp); Licht sigaartje ;
van het Parlement, dat, voor belangrijke
liclite roeiboot ; vi blazen, puffer; ruistemmingen, zijn medeleden oproept ;
ken, sunken; vt uitblazeii, wegblazen.
oproeping van een ivhip; wip, soort van
whip [wig] aanhanger van de Whigtakel of katrol; molenwiek ;
wimpel;
partij, liberaal.
give one the md, met de zweep geven,
whiggery [wigari], whiggism [wig- de zweep er over leggen ; receive the
iz'in] beginseleii van de Whigpartij.
cv, met de zweep krijgen; vt zweepen,
net de zweep geven, er van Tangs ge'while [wail] sb wijl, poos, tijdje, tijd;
een
poos(je),
®
een
korte
ven 2, tuditigen; overhands naaien;
a brief
spanne tijds ; a long cv , een heele poos,
slaan, kloppen (v. eieren); dorschen ;
een heele tijd ; I have not seen him
wippen ; S grissen; Otakelen,betakelen;
this long c■-, past, lang niet, ook : iii
c■-, eggs, eieren kloppen ; c, a stream,
al dien tijd, den
geen tijd ; all this
een rivier afvissclien (met de kunstvlieg);
heeler tijd ; the cv , ondertusschen, onc, in, bijeenjagen (de honden bij de
derwijl, ininiddels, zoo tang ; ook: tervossenjacht); bijeentroininelen (de leden
wijl ; all the c..), al dien tijd ; after a
van de partij door whips) ; c, off one's
een poos daarna, kort daarop ;
coat, uitgooien ; cv off one's glass,
between co-s, een enkele maal, zoo zijn glas omgooien (in zijn keel); cv
nu en dan; for a Ev, (voor) een
off the hounds, wegjagen ; cv the
poosje, een tijdje ; not for a long horses on, de zweep over de paarden
(%), (in) lang niet; that is enough for
leggen; cv on one's coat, zijn jas
one cv, voor een tijdje; in a little aanschieten ; mo out one's revolver,
binnen kort ; once in acv , of en
plotseling te voorschijn halen; cv up,
toe, een enkele maal; once in a great in de hoogte wippen, gooien; er de
een hoogst enkele keer; it is not zweep over leggen
up a stream,,
worth (,), het is de moeite niet waard; afvissclien (met de kunstvlieg);
'
vi wip1'11 make it worth your cai, ik zal het pen; voor whip spelen, als whip op(wel) behoorlijk beloonen (vergelden), treden ; cv away (out), wegwippen,
u hoeft het niet voor niets te doer; vt
wegschieten.
in : c■-i away the time, den tijd (aan- whip-cord [wip.k9d] zweepkoord.
genaam) verdrijveii.
whip-end [wip-end] in : hold the
of
'2 while [wail] cj terwijl, onderwijl,zoothe stick, de baas zijn.
Lang (als).
whip-hand [wip-hand] hand die de
whiles [wailz] B zie
zweep vastlioudt, rechterhand ; have
whilom [wailouiii, wailam] ad wel- the v of (over) one, iemand odder
eer, voorheen, eens; aj vroeger.
appel hebben, naar zijn hand kunnen
i;:)whilst [wailst] zie
zetten, de baas zijn over iemand; keep
whim [wim] gril, kuur, inval.
the cv, baas blijven.
whimbrel Fwimbral] ,1,1% regenwuip. whip-lash [wip-laS] zweepslag(koord).
whimper [wiinpa] drenzen, dreinen, whipper [wipa] ranselaar net de zweep,
grienen (van kinderen); jammeren.
geeselaar, beul(sknecht).
whimperer [wimpara] drenzer enz.
whipper-in [wipa-rin] hondenjongen;
whimsical [winizikal]grillig,capriciens.
bans, lioofd ; in 't parlement = whip.
whimsicality [winizikaliti] grilliglieid, whipper-snapper [wipa-snapa] yengril.
waande kwast; kereltje, ventje; F (snot).
whims(e)y [wimzi] sb gril, kuur, nulc,
aap, broelcje, broekie.
thilca, caprice; aj grillig.
whipping [wipit3] het zweepen; pak
(whimwham [wimwain] wissewasje, (voor de broek); .5Z4 bindsel.

whipping-boy
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whipping-boy [wipitkboi] zondebolc.
whipping-post [wipn3-poust] geese!paa l.
whipping-top [wipitytop] zweeptol,
drijf tol.
whippoorwill [wip-puowil] le, Virginische geitentnelker.
whip-ray [wip-rei] *itat. zweeprog.
whip-saw[wip-se)]sb trekzaag ; vt met de
trekzaag bewerken ; S tot mosterd slaan.
whip-staff [wip-staf] kolderstolc.
whipster [wipsta] jochie (die nog over
de knie inoet); zie ook whipper-snapper.
whipstock [wipstok] zweepstok.
whir [wi)] vi snorren, gonzen, horren ;
sb gesnor, gegons.
whirl [wLI] vt snel rond-, omdraaien,
doen draaieit, snorren, doen (d)warrelen;
vi snel (rond)draaieit, rondsnorren, warrelen, dwarrelen, zwirrelen ; sb dwarrel,
(d)warreling, ge(d)warrel ; fig maistroom (v. verinaken); wartelblok ;
my head is in a (.0, alles dwarrelt
(draait) niij voor de oogen ; in m-is of
snow, dcor (in) de dwarrelende sneeuw.
whirligig [whligig] draaitol; draaimolen, mallemolen ; strafwerktuig, waarin
de veroordeelde snel werd rondgedraaid;
draaikever ; the md of politics, de
politieke tnallemolen ; the mo of time,
de cirkelgang des tijds, het rad van
a vontuur.
whirligig-beetle [wbligig-bit'l] draaik ever.
whirligig-cage [wOligig-keic13] draailwoi (voor eekhoorntje).
whirlpool [wtilpill] draaikolk, tttaalstroont, wieling.
whirlwind [wIlwind] dwarrelwird.
zie whir.
whirring [wiirit3] gesnor, het snorren,
gonzen, horren.
whisk [wisk] sb borstel ; stoffer, kleine
bezein ; bosje stroo, sliert bras; roomklopper, eicrklopper ; veeg, slag ; vt
vegen, af borstelen, stof fen ; snel rood
bewegen of draaien ; wippen; kloppen
(v. eieren); cv away (off), wegslaan ;
(N., off, wegwisschen wegrukken; vi in :
cv about, fladderen.
whisker [wiska] borsteltje ; eierklopper;
bakkehaard: ..snor (bij vleeschetende dieren)
whiskerando [wisiiarandou] J balckebaard (v. een persoon gezegd).
whiskered [wiskad] met bakkebaarden.
whisk(e)y Cwiski] whisky ; ry hot,

whisky met warm water.

white

whiskey-peg [wiski-peg] S (glas) whisky-soda.

whiskified [wiskifaid] dronken van de
whisky ; naar (de) whisky ruikend.
whisky [wiski] sjeesje; zie ook whisk y.
whisper [wispa] vi fluisteren 2 (met);
E., to (with), fluisteren met ; vt fluisteremme, intluisteren, toefluisteren it in
his ears, het hem in het oor ftuisteren;
it was mied about that..., er werd
gefluisterd dat...; cv one for £ 5, F ter
leen vragen ; sb gefluister, fluistering;
never acv , ook : geen kilt ; in a cv, in
fluisterend.
whisperer [wispara] fluisteraar ; B oorblazer.
whispering [wisparig] aj fluisterend ;
md dome (gallery), fluistergewelf,
-galerij ; cv tube,spreekbuis ; sb gefluister; dark cvs, geheimzinnig gefluister,
praatjes.
whisperingly [wisparigli] fluisterend.
whist [wist] ij st!, stil ! ; sb whist
(kaartspel).
whist-drive [wist-draiv] zie progressive
whist.
whistle [wis'1] vi fluiten, blazen, huilen
(van den wind); suizen ; cv after one's
dog, zijn bond fluiten; cv down the
wind, S in den wind praten; te kennel)
geven dat men van lets Met nicer wil
weten ; you may c% for it, F je kunt er
naar fluiten ; cv for the wind, den wind
finite!' (v. matrozen); they let you
go cv, F ze laten je fluiten; vt fluiten; cv
off, door fluiten het scull tot vertrek
geven voor; cv up, (iemand) fluiten omit
naar zich toe te komen; sb het finite!),
gefluit ; fluit(je); call one with a
iemand finite!) ; give acv, finite!' ; pay
for one's cv, een pretje duur betalen,
lets te duur betalen, leergeld geven.
whistler wisla] fluiter
whit [wit] in : every cv, in alien deele;
geen ziertje,
no cv, not a, never a
geen haar(tje), geen steelc, geen jots.
Whitaker [witaka] Whita er(aimanal,)
white [wait] aj wit, blank-; spierwit,
(doods)bleelc ; onbezoedeld, rein, zeiver;
grijs (v. het haar); cv alloy, wit metaal;
the cv arm, X het blauke wapen, de
blanke wapens ; the Greet
Army, het diakonessengilde; ry bear,
pootbeer, ijsbeer ; a c■-, clock, S een
zilveren horloge ; cv copper, wit koper,
nieuw zilver, Berlijnzilver; acv day,
een getukkige dag ; the i% death
(plague), de tuberculose ; a b (lie),
een Ieugentje om bestwil; een flood-
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leugentje; cv frost, rijp, rijm; cv heat,
Witte gloeihitte ; a N., man, een blanke;
ook : F een echte 'flan ; N, meat, wit
vleesch enz., zie white-meat ; N money, witgeld, zilvergeld; a cv one,
F een noodleugentje; S een zilveren
horloge; in a N., rage, kokeiid van
woede; my N, sergeant, F mijn kaptijn (thuis), moeder de vrouw ; N., shark,
blauwe haai, menschenhaai; mark the
day with a N., stone, aanstrepen a is bijzonder gelnkkig; N water, r2; branding;
sb (bet) wit (ook tusschen gedrukte woorden); het witte,witheid; (ei)wit; (doel)wit;
blanke; witje (vlinder); cvs, witte partijen (v. landschap); witte vloed, furor
albus; witte goederen ; wit fla,tel;
bloem van meet; the r,s of one's eyes,
het wit van de oogen; turn up the Nis
of one's eyes, de oogen ten hemel
slaan; dress in cv , witlooien •, dressed
in cv, in het wit (gekleed); vt wit
maken; witten; cv out, wit laten
tusschen de woorden; c, over, (wit).
pteisteren.
whitebait [waitbeit]a420 witvisch.
white.beam [wait-biro] 971 lijsterbes.
White-boys [waitboiz] _"Za bij nachtelijke satnenkomsten en aanvallen in
witte kieten gekleede leden van een
lerschen agrarischen bond.
white-cap [wait-kap] witg,ekuifde golf.
Whitechapel [waitjapal] Whitechapel
(buurt v. Londen); cv cart, bezorgerskarretje.
white-chokery [wait-tSoukari] F wit.
ged a st..
white-ear [wait-is] zie wheat ear.
white-fish [wait-fiS]
1. hooting;
2. wijting.
white-friar [wait-fraia] Karmeliet.
Whitehall [waithal] 'Whitehall, in 1691
afgebrand koninklijk paleis to Londen.
white-handed [wait-handid] net Wan.
ke (refine) handen.
Whitehead [waithed] Whitehead (torpedo).
white-heart [wait-hat] knapkers (ook :

cherry).
white-hot [wait-hot] witgloeiend.
white-lead [wait-led] loodwit.
white-leather [wait-le8,9] zeemleer.
white-leg [wait-leg] kraantbeen.
cv

[wait-lipt] met (van
vrees) bleeke lippen, met bloedelooze
lippen.
white-livered [wait-livad] bleek ; lat.
hartig, laf.
white-meat waittnitj melkspijs, zuiyel

who

en eieren ; wit vleesch (van kalveren,
gevogelte).
whiten [wait's] vt wit maken, bleeken;
vi wit worden, opbteeken.
whitener [wait'na] bleeker • bleekwater,
white-pot [wait-pot] witlebroodpodding.

white-smith [wait-smi),] blikslager.
white-throat [wait-grout] Zak tjiftjaf,
grasmusch.

whitewash [waitwoS] sb witsel, witkalk; S blanketsel; glimp; get a cw,
hotuologeeren (met zijncrediteuren); vt
schoonwasschen (van alle schuld); witten ; schoonwasschen, van blaam zuive.
ren ; homologeeren.

whitewasher[waitwoSa] witter;schoonwasscher.
white wear [wait-wea] witte goederen.
whitey [wald] witachtig.
whither [wiha] werwaarts, waarheen,
waar (naar toe).

whithersoever [wi89soueva] waar ook.
whitherward [wi8awad] waarheen.
whiting [waitiq]).0. wijting witkalk;
leverbeuting.

zie bib,
whiting-pout [wai fig- pant]
whitish [waitiS] witachtig.
whitleather [witleba] zie white-leather,
whitlow [witlou] fijt (aan de vingers).
whitlow grass [witlou-gras] vroege.
ling, hongerbloempje.

Whit Monday [witmvndi] Pinksterma a ndag.

Whitstables [witsteiblz]

Whitstable.

oesters.

whitster [witsta] bleeker, bleekster.
Whitsunday [witsvndi] PinksterzOn- .
dag
Whitsun-lily [witsvn-lili]
Pinkster!die, witte narcis.

Whitsuntide [witsvntaid] Pinkster(en).
whittle [wit'l] sb mes, knipmes ; vt snij.
den, snipperen; besnoeietr2 ; N away,
wegsnijden; fig versnipperen (v gelden);
down, besnoeien (iemands vrijheid).
Whit Tuesday [wit-Ijilzdt] Dinsdag na
Pinkster, F Pinkster drie.
Whit week [wit-wik] Pinksterweek.
whity zie whitey.
whiz [wiz] vi sissen, snorren, fluiten,
gonzen ; sb gesis, gesnor, geflutt, gegons.
*whizz-bang [wiz-1)aq] X s brtsantgranaat (v. licht Dnitsch veldstuk).
who [itil] wie, wien; oie ;
(and
which is which), wie alletnaal ; know
NH S N, de menscnen (nit net publiek)
kennen • cv goes (there)?, X werda?;
cv but lie ?, wie anders dart

whoa
whoa [wou] ij
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Nide-awake

ho!, prr! (tegen een whOpper [wopa] S ranselaar ; P pale
paard); v(t) aandrijven door prr! to ransel; S kokkerd, lcanjer, knaap, baas;
roepen. leugen van je welste.
whoever [1..ilevaj w ie (Jan) ook,alwie. whopping [wopitl] S aj Icolossaal, reuwhole [lioul] aj geheel, heel ; gaaf ; ge- zen...; dondersch ; sb rammeling.
zond (en wel); three mi days, ook : whore [hv] T sb hoer ; vi hoereeren.
drie voile dagen ; cv meal, ongebuild whoremonger [hgainvgga] hoereerder,
meel ;
sails, 0 voile zeilen ; the cv hoerenlooper.
three, alle drie ; make
weer gezond E whoreson [lpsan] nietswaardig..
waken ; redden; sb geheel; the
het whorish, [119rij] hoerachtig, hoeren...
geheel; (dat) alles; alien, allemaal; the whorl [vvD1] winding of draai van een
►
bloeinkrans.
m of the day &, den heeler dag, at den schel p ;
dag; the cv of the fish, at de visch ; whorling [whlit3] winding, draai (v.
the cv of us, wij allemaal; in cv, in schelp).
zijn (haar) geheel ; in (on) thec,, over whort Evvbt] F zie whortle-berry.
liet geheel (genonien); in het algemeen ; whortleberry [wvt'Iberi] A blauwbes,
collect it into a (..), tot een geheel boschbes.
vereenigen; upon the coi, over het ge- whose [him] wiens, welks, welker, wier.
heel (genomen), in *het algemeen.
®whoso Chasouj wie ook, al wie.
whole-coloured [haul-lcvlodj van e'en whosoever [ifisotteva] al wie, wie ook.
kleur.
why [wail ad & cj waarom; that'scv,
whole-hearted Eltoul-hatidi hartelijk ; daaroin ; for c%), F waarom, F voor wat ;
onverdeeld, onvermengd, vol (v. sync- c , so ?, waarom?; ij wel, welnu ; sb liet
Kahle enz.).
waarom, de reden ; go into the
whole-hogger [houl-hoga] door dik ea and wherefores, het naadje van de
dun meegaand partijgenoot, niets ten
kous willen weten.
halve doende persoon, gees transigeeren wobbly-wobbly
F wiebe•
kennend doorzetter.
lend.
vvhole-length [houl-lerO]portret(stand- wick [wilt] wiek, pit (van een lamp).
beeld) ten voeten uit.
wicked [wilcid] aj goddeloos, zondig,
wholesale [houlseil] sb groothandel; verdorven, sleclit, ondeugend, snood,
Sell by cv, in het groot verkoopen ; aj boos, boosaardig; valsch (van lBorden
in het groot, en gros ; our business is
enz.) ; acv one, the cv one, de booze :
cv only, wij doer andel' in het groot;
de duivel ; do your cv worst, het ergste
cv assertions, gees onderscheid madat gij hunt ; the cv, de goddeloozen.
kende bewering,en ; (,) dealer, groot- wickedly [wikidli] goddeloos enz.
handelaar; c, fraud, bedrog (traude) wickedness [wikidnis] goddeloosheid
op groote schaal ; in a cv manner, in enz ; for (out of) pure ,,,alleen maar
't groot, op groote schaal;
prices, nit boosaardigheid.
en gros prijzen; a cv slaughter, een wicker Evvik,91 sb teen, rijs, wilgentakje ;
aj van teetten,gevlocliten, kort..., mande...
bloedbad op groote schaal, in 't groot ;
ad in het groot ; op groote schaal.
wieker-bottle[wilca-bot'l]mande-,korfwholesaler [houlseild] groothandelaar. flesch.
wholesome[hotilsam]gezond,heilzaam. wicker-cradle [wilca-kreid'1] mandewhole-time [lioul-taint] in : c, pupil, wieg.
heele dagen schoolgaand.
wickered [wikad] onivlochten (met
wholly [hotili] geheel, gansch, totaal.
teener).
whom [hum] wie, die.
wicker-work[wika-wok]vleclitynandewhomever [lifinteva] (aan) wie ook, werk.
wien ook, aan wie het oolc zij.
wicket [wikit] deurtje, poortje; wicket
whomsoever[hunisouevajzie whomever.
(bij cricket).
whoop [hop] sb hoe-hoe, geroep ; ge- wicket-door [wilcit,dod] poortje (in
huil ; vi hoe-hoe•en, roepen, schreetiwen.
grootere deur), deur (in poort).
whooper Lhi.ipa i roeper;
wiide
[wiklifait] aj van Wickliffe;
zwaami, prov hoelzwaan.
sb aatilianger vaii John Wickliffe.
whooping,h-cough [liiipitl-kof] kink- wide [wail] \vijd, ruins, breed, ver van.
hoes!.
wide-awake [witid-aweik] aj F hlaar
whop [wop] S (af)ranselen, aframtnelen, wakker ;
wakker, pienter,
eeir rainineling geven.
bij-de-hand; sb flaphoed, flambard.

widen
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wiffet [wifit] patter.
widen [waliPtil vt verwijden, verbree- 1
den, breeder maken, verruimen, uitzet- wig [wig] sbpruik; my r•- ,s!, allemende!,
ten ; vi wijden, wijder of breeder worgossiemijne !; there will be c,s on the
green, F er zullen klappen vallen; vt
den, zich verwijden.
widener [waidana] verwijder ; #R4 op. een schrobbeering geven, een uitbrander geven.
ruimer,
wideness [waidnis] wijdte, breedte, wigged[wigd]bepruikt e met een pruikop.
wiggery [wigari] uitgevallen haar ;
ruinite.
widening [vvaidnitl] aj (steeds) wijder officieele stijfheid, deftigdoenerij.
wordend, zich verbreedend ; sb verwij- wigging [wigiti] F uitbrander, schrobbeering, standje.
ding (v. de maag); verbreeding (v. een
straat).
wiggle-waggle [wigl-wag'1] wriggelen
wide-spread [waid-spred] uitgestreict;
Wight [wait] (het eiland) Wight.
uitgebreid ; alg- emeen verspreid.
salient.
wight [wait] mensch, vent, kerel.
widgeon [wid3ati]ls,,fluiteend,
gewidow [widow] sb weduwe ;
[wig-teil]
keerlcringsvogel.
boorde parelen ; a
bewitched, een wig-wag [wig-wag] vt& vi met de vlag
semen ; sb vlagsein, het vlagseinen.
strooweduwe; the r. , S champagne
(merk „la veuve Clicquot"); the Widow, wigwam [wigwom, wigwam] wigwam,
F lconingin Victoria ; vt tot weduwe Indiaansche hut.
(weduwnaar) maken; c, of, berooven wild [waild]ajwild, woest(ook = boos &
van. onbebouwd); in 't wild gedaan ; verwidowed [widoud] tot weduwe (weduw- wilderd ; it is the (-,est nonsense,
naar) gemaakt ; in her c, garments, in
klinkklare of je reinste onzin; be (e. ,
Naar weduwenkleed.
about, dol zijn op (met); ry for, branwidower [widoua] weduwnaar. dend van verlangen om ; be with
one, woest (razend) op iemand zijn;
widowhood [widouhuct] weduwstaat ;
berooving, geniis .(van from).
go md, gek worden, dol worden; verwidow-hunter [widou•hvnta] man die wilderen ; grow cv , in 't wild groeien
er op uit is om een rijke weduwe to of opschieten; run
in wilden staat
trou wen .
rondloopen of !even;
verwilderen.
widow lady[widou-leidi]weduwvrouw. wild-boar [waild-bQS] wild zwijn, everzwijn.
width [widjy] wijdte, breedte (v. sink
goed); his rs.., of outlook, zijn breede wild-cat [waild-!cat] in:
company
blik ; a double T., material, goed (stof) &, zwendelmaatschappij; a scheme,
van dubbele breedte.
een onbesuisd plan.
wield [wild] zwaaien, zwenken, voeren, wildebeest [wildabeist] ZA wilde beest,
hanteeren ; uitoefenen (heerschappij) ; cv
gnoe.
authority, gezag uitoefenen (over over); ()wilder [wilda] zie bewilder.
the sceptre, den schepter zwaaient 2 ; wilderness [wildanis] woestijn, wildernis.
c, the sword, den clegen voeren, het
zwaard hanteeren.
wildfire [waildfaia] Grieksch vuur;
weerlicht ; ( roos (huidziekte); the news
wieldable [wilclabl] (makkelijk) to
teeren.
spread like r..), het nieuws verbreidde
wielder [wilda] hanteerder ;
of the zich als een loopend vuurtje.
muck-rake, moddergooier; r, of the wildfowl [waild-faul] (wild) gevogelte.
wild-goose [waild.gnsl wilde gans; a
pen, penvoerder.
wieldy [wildi] gemakkelijk to hanteeren
(-•., chase, een dolle,dwaze onderneming.
of to regeeren, handelbaar, meegaand. wilding [waildiri] in bet wild groeienwife [waif] (huis)vrouw, echtgenoote, de (plant); (wilde) appelaar, wildeling.
gade ; my (-.), mijn vrouw ; the (%-i, inijn wild man [waild man] wildemanovilde;
vrouw, vrouwlief ; an old wives' tale, the wildmen of the party, de .,wileen (baker)praatje. den" der partij.
wife-hunter [waif-livnta] man die jacht wildness[waildnis]wildheid,woestheid.
maakt op een rijke vrouw.
wile [wail] sb laag, list, lcunstgreep,
wifely [waifli] vrouwelijk, echtelijk.
meestal
(slinksche)streken,lcunsten ;
wife-ridden [waif-rid'n] ouder de plak vt verlokken (tot into); cv away the
van zijn vrouw (zittend).
time, den tijd aangenaam verdrijven.
wif(e)y [vvaifi] F wijfje, vrouwIce.
wilful [wilful] moedwillig ; eigenzinnig,

wilfully
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Kuppig ; cv murder, moord met vooroedachten rade.

wilfully [wilfuli] moedwillig, met op-

wimble

den wil van ; naar goedvinden van ; at

their own sweet cv, naar eigen good.
dunken ; naar willekenr; of his own

zet, opzettelijk ; eigenzinnig, lcoppig.
free cv, nit vrijeu wil, geheel vrijwillig;
Willie!mina [wilhalmina, -fluting] Wil- with a (v, met lust, met energie, uit
wilily [wailili] listig(lijk). [hehnina. alle !nada, dat het eelt aard had, F van
wiliness [wailinis] listigheid, loosheid. je welste; zie oolc would.
erflater.
swill [wil] v(i) 1. h u I p we r k w.: willen, wilier
wenschen ; zullen ; accidents N hap- WillettLwilit]Willett;,,,time,zomertijd.
pen, ongelukken gebeuren nu eenmaal William [wiljam] Willem; S rekening
(met zinspeling op bill); P slappe thee.
altijd ; boys c, boys, jongens zijn nu
eenmaal jongens; he n, get in my Willie [will] F Wim, Willem; *Big cv,
light, hij kan 't maar niet laten ow mij
X tank-, pantserautomobiel ; *Whistin 't liclit te gaan staan ; he go toling (v, X brisantgranaat (oolc: veld.
morrow, hij zal morgen gaan; you stuk voor deze granaten).
N have your own way, gij moet nu willing
aj gewillig; God (v,
ook altijd uw zin hebben ; it r, succeed
als God wit ; he will let you, and cv,
once in ten times, het lukt een van en (wat) gran; cv or not cv, of hij
de lien keeren ; this cv be Liverpool
(zij) wil, of Met, !miens volens ; I am
I suppose, dit is zeker Liverpool ?; quite cv to..., ik wil wel'(graag)...; sb
Will you oblige me ?,Will I (won't het willen; testeering, erflating.
l)?, Of ik !, En of
stop that noise willingly [wiligli] gewillig, vrijwillig,
cv you ?, wil je wel eens ophouden net
gaarne.
dat levee ?; what o'clock cv it be?, willingness [wilirinis] gewilligheid,
hoe laat zou het loch zijn ?; thus he
bereidwilligheid.
sit for hours, zoo zit hij nu urea Willoughby [wilabi] Willoughby.
Iang, zoo pleegt hij urenlang te zitten; willow [wiloti] sb wilg ; wolf (in spinnerij); handle the cv, de bat hanteeshe r, none of me, ze wil niets van
wij weten, moet niets van tnij hebben ;
ren ; wear the cv, iC treuren of rouwen
vt2.zelfst.werkwoord: willen (dat);
over een afwezig of verloren lief ; vt
wolven.
door zijn wil oproepen, suggereeren (v.
een hypnotiseur); (bij laatsten wil) ver- willow-herb [wilou-libb] wilgenwaken. testeeren ; if God rvs, zoo God
roosje.
wil ; God cvs all men to be saved, willow-plot [wilou-plot] wilgenbosch.
God wil dat alle wenschen zalig wor- will-o'-the-wisp [wil-aoawisp] dwaallichtje.
den ; r, one's money to a hospital,
zijn geld aan een hospitaal vermaken; willow-warbler[wilou-wcbla]agt fitis.
away, vermaken (bij testament); sb willowy [wilawi] wilgachtig ; met wilwil, wensch ; laatste wil, testament (ook
gen begroeid, wilgen...; shank ass een
last and testament); good
wilg, smijdig
will ; what's will-power [wil-paua] wilskracht.
zie good-will; ill cv , zie
your r''?, wat wenscht ge dat er gedaan Willy [will] F verlc. v. William.
zal worden ?; take the r, for the willy [wili] wolf, lompenwolf.
deed, den (goeden) wil voor de daad willy-nilly [will-nisi] F of hij (zij) wil
newen; where there's a there's
of niet, notens volens.
a way, wie wil, die kan ; get one's Wilmot [wilwat] Wilmot (fatnilienaatn);
nd, zijn zin krijgen ; she has a n, of F Mientje.
her own, ze weet wat ze wil, da r zit Iwilt [wilt] vi verwelken, kwijnen, kwijeen lcopje op; have one's ti , zijn
nend neerhangen, verslappent!, slap worzin kriigen ; they had their of
dee ; vt verslappen, slap malcen.
their victim, zij handelden naar wille- wilt [wilt] 2de pers. enkelv. van will.
keur met line slachtoffer; oolc boet- Wilton [wiltan] Wilton; cv carpet,
ten hun lust op hun slachtoffer; acA xminsterta pijt.
cording to their own (sweet) nr Wilts [wilts] F zie Wiltshire.
naar
eigen
goeddunlcen;
and pleasure,
Wiltshire [wiltSa] Wiltshire: graafschap
against my cv, tegen wijn wit (zin), lit Ettg,eland ; ook Wiltshiresche ham.
tegen wil en dank ; at w , naar eigen wily [waili] listig, sliut , doortrapt.
goeddunken ; at the
op wensch wimble
sb drilboor; vt (met
volgens den wil van..., iugevolge
de drilboor) aauboren.
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wimminy-pimminy [wimini-pimini]
F keurig tiet(jes).
wimple [winip'1] sb zwarte kap (van
nonnen); C sluier; vt sluieren ; vi zich
rimpelen.
Win [win] F verk. van Winifred.
win [win] vt winneti e (ook = verwerven, verkrijgen); voGr zicn winnen; zicli
verwerven ; verdienen; belialen, bereiken ; cv one's bread, zijn brood verdienen ; cv the field, den slag winnen;
you have won me, gij hebt mij(voor
uw zaak) gewonnen; you have won
.€ 5 of me, mij
5 afgewonnen; cv
the shore, den oever bereiken ; cv
one's spurs, zijn sporen verdienent2 ;
c%., a victory, een overwinning behalen;
md one's way, zich met moeite een weg
'mien ; voortploeteren; vi (het) winnen,
zegevieren; se N away from one's
pursuers, aan zijn vervolgers on tkomen;

one's audience over, N them to
one's side, weten te winnen (voor zijn
zaalc);
round, overlialen; cv through
all difficulties, alle moeielijkheden te
boven komen; cv through to success,
volhouden tot het eindsucces; cv upon
one, iemand hoe !anger hoe meer voor
cv

wind

out how the cv blows (lies), F zien

uit welken hock de wind waait; get
the cv up, S door een panischen , chrik
aangegrepen worden ; go like the
als de wind, als de bliksem ; lose one's
buiten adem raken; pass,,, een wind
laten (vliegen); put the c,./ up them,
S bun de rats op 't lijf jageti; raise
the F geld zien los te krijgen • sow
the cv and reap the whirlwind, wie
wind zaait zal storm oogsten ; take
(get) the cv of.. , de loef afstekee;

take the md out of the sails of...,

ietnand de loef afsteken, een vlieg afvangen, order de duiven schieten ; before the cv voor den wind ; betusschen wind
tween C., and
9 water,
en water ; close to (near) the cv,
(scherp) bij den wind ; down the
voor den wind, net den wind mee ; go
down the m.), achteruitgaan, naar den
kelder .gaan ; be in the cv, op til zijn;
broeien ;• F aangeschote ► zijn ; there is
er broeit lets;
something in the
have something in ale (,), de [Licht
van lets hebben, F lets in de stint hebben •, the question was left in them),
bleef flange. d e, onafgedaan ; in the
eye, in the teeth of the cv, vlalt tegcn
den wind in; go near the ce.,, het erg
zuinig aanleggen ; sail near the,,,,
scnerp bij den wind zeilen, knijpen;
fia bij het walletje fangs zeilen; it is
talking to the cv , het is voor doovecast (fling,
mansooren gepreekt;
throw) to the r.is, overboord gooier
(van zijn fatsoen, ingetogenheid enz.);

zich innemenoneer en meer de sympathie
winnen; sb overwinning, gewonnen
partij, succes.
wince [wins] vi een griezel
ijzing) door zijn leden voelen gaan,
terugschrikken, ineenkrimpen (van pijn);
without wincing, oolc: zonder een
spier te vertrekken ; sb griezel, buivering, rifling; without a c,f zonder een
spier te vertrekken.
change with every r, that blows,
wincey [winsi] katoenwol.
met alle winders meedraaien; fly away
winch [winS] sb wins, windas, tier, with the cv, wegwaaien ; vt in den wind
dommekracht ; kruk of handvat (van
hangen of laten drogen ; laten doordraaiorgel); vt opwinden net de wins.
waaien ; op adem laten !comers, la ten
winch-driver [winS-draiva] liergast.
uitblazen; afdraven (een paard); de Lucia
Winchester [winSesta] Winchester (makrijgen van ; zie ook iwinded.
izazijngeweer) Ook: cv rifle.
"wind [waind] vi wenden, wenden en
'wind [wind, in poezie:waind] sb winds, keeren (ook : cv and turn, turn and
windstreek ; luchtzuiging, tocht ; lucht,
(.); draaien, bochten maken, (zicli)
reulc; adem ; the cv, is de blaasinstrukronkelen (om round); zich slingeren ;
menten ; de blazers (v. een orkest); S
wentelen; cv up, zich laten opwinden;
de maagstreek (van een bokser); be
zicli afwikkelen ; the company (..s up,
troubled with cv , last hebben van
$ liquideert ; vt wincien, opwinden;
windjes (v. een zuigeling); break (-v,
(ont)wilckelen, onisluiten, sluiten in (de
rulpsen; een wind laten ; carry the w,
arnien); blazen op (den hoorn); c , a
den neus in de lucht steken (v. e. paard);
blast, the call, een stoot seven op den
catch one's cv, op adem komen ; gaits hoorn of op het bootmansfluitje; cv off,
(get, take) cv, ruchtbaar worden ; get
afwinden, afhaspelen ; she wound her
cv of..., de lucht krijgen van...; in de
arms round the child, wound the
gatett krijgen; get (recover) one's
child in her arms, zij sloeg (stren(second) cw, weer op adem komen ; find
gelde) de annen oni het kind, onistren-
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gelde het kind; ev up, opwinden (garen, een klolc enz.), opdraaien; S afwikkelen (v. een zaalc), liquideeren ; afdoen, blazen; to cv a horn, op den
Hoorn blaze's.
windage [windid3] speling, speelruimte
(in loop v. )canon).
wind-bag [wind-bag] sb witidzalc, blufzak, opsnijder; vi ophakken, (zitten)
zwammen.
wind-band [wind-band] jK blaasorlcest.
wind-bill [wind-bil] sclioorsteenwissel.
wind-blower [wind-blow] is blazer
(in orkest).
wind-bound [wind-bautid] door tegenwind opgehouclen ; a in de boeien, in
de doos.
wind-break [wind-breilc] windbreker,
(be)schutting tegen den wind.
'winded [windid] verl. t. & verl.deelw.
v. 'wind; als aj ooic : buiteu adem.
, winded [waindid] blies (op den hoorn).
winder [wainda] winder, lia'Spelaar;
winde, slingerplant.
windfall [windfol] sb afgewaaid ooft ;
F ineevallertje, buitenkansje (inz. erfenis); als aj afgewaaid (v. vruchten),
oingewaaid (v. boomen).
;.)wind-flower [wind-liana] anenioon.
Wind-gun [wind-gvn] windbuks.
wind-hover [wind-hvva] la& torenvallc.
windiness [windinis] winderigheid'2.
winding [wainclirs]aj lcronlceling, bocht,
bulging.
wind ing-sheet[wainclig-Sit] dood k teed,
lijkwade; afdruipsel kings een kaars.
winding-stairs [wainditl-steaz] wenteltrap.
winding-up [waindip-op] S liquidatie.
wind-instrument [wind-instruntant]
wind-, blaasinstrument.
wind-jammer [wind-d3aina] S blazer
(in orkest); zeilschip.
windlass [wind las] sb windas,braadspit.
windmill [windmil] windmolen; fight
tegen windinolens vechten.
window [windou] venster, raam.
window-blind [windou-blaind] zonneblind ; rolgordijn ; jaloezie.
window-box [winclon-boles] vensterbak (voor plan ten).

window-dresser[windou-dresa]etaleur.
window-dressing [windou-dresiq] het
6taleeren ; fib het misleidend moot voorstellen door het naar voren brengen van
de gunstigste zijde van een zaak.
windowed [windoud] inet vensters.
window-pane [windou-pein] (venster)ruit; S monocle.

window-sash [windou.saS] schuifraamkozijn.

window-shutter [windou-Sots] vensterhulk.

window-sill [windou-sil] vensterbanic
of vensterkozijn.

windpipe [windpaip]
wind-pit [wind-pit] X lcuil om zich
tegen den wind to beschutten.

zwad.
windrow [wind-rou] sb
Windsor [winza] Windsor ; F Windsorzeep; c‘d bean, 0 Roomsche boon;
tuinboon; red Castle, paleis van de
chair, gekoningen van Engeland ;
polijste zware houten stoel.

wind-sucker [wind-svlca] windzuiger
(paard), blazer; F vitter; .Za torenvalk.
wind-up [waind-op] F afsluiting (van
zaken), slot, besluit ; ti, liquidatie ; toetje
(bij wijze van dessert); nd the tree,
de boom wordt hoe larger hoe dilcicer
(hinders pet).
windward [windwad] aj naar den wind
gekeerd, bovetawindsch; sb loef(zijde);
to bovenwinds, to loever ; get to
of, de loef afstelcen; pass to cv , boven
den wind !comets.
Windward Islands [windwad ailandz]
de Eilanden boven den wind.
the
windward-side [wi ndwgd-said] loef(zijde); get to the of, boven den
wind komen, de ioef afsteken;
opgeblazen.
windy [windi]
wine [wain] sb wijn; F wijnfuifje;
of
v► ijtien, wijnsoorten; wijnglazen ;
iron, staalwijn ; vi wijn (zitten) drinken,
een wijnfuifje geven ; vt op wijn tralcteeren, wijn later drinken.
wine-bag [wain-bag] zie wine-skin.
wine-berry [wain-beri] 0 1. blauwe
boschbes ; 2. roode boschbes ; 3. aalbes.
wine-bibber [wain-biba] wijnzuiper.

wine-cask [wain-kaslc] wijnvat.

wine-list [wain list] wijnIcaart.
wine-merchant [wain-m/ASant] wijnlcooper.
wine-press [wain.pres] wijnpers.
wine-skin [wain-skin] wijnzale2, wijnzuiper.
wine-sodden [wain-sod'n] pafferig vats
den wijn.
wine-stone [wain•stoun] wijnsteen.
wine-trade [wain-treid] wijnhandel.
wine-vaults [wain-volts] wijnkelder.
winey zie ve iny.
wing [witi] sb vleugel (oolc: van Leger,
gebouw, deur, netts enz.); wiek (oolc: v.
molen); vlerlc; wanvleugel ; vlucht (v.
pluvieren); coulisse; take,,, de vleugels
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uitslaan, op de wieken gaan, op-, weg- winsome [witisam] Innemend, beicoorvliegen; vleugelen aanschieten (v. de
lijk, betooverend.
verbeelding) ; F op de vlucht gaan ; winter [winta] sb winter; vi winteren,
money takes to itself c ■-,s, het geld overwinteren ; vt den winter over houvliegt weg; on the cv, vliegend in de
den ; in den winter op stal houden.
vlucht ; in beweging; in otnloop (v.ge- winter-cherry [winta-tSeri] winterkers,
ruchten); in aantocht, op icomst (v. ge- I jodenkers.
beurtenissen); gereed oni to vertrekken; winter-green [winta-grin] A winterunder the coy of, onder de vlengelen
groen.
van ; vt van vleugels voorzien ; vleuge- winterly [wintali]
triest.
len doen aanschieten, bevleugelen ; vlie- winter-solstice [winta•solstis] wintergend doorklieven ; in de vleugels schiezonnestilstand.
ten, F (iemand) aanschieten, vieugellatn winter-weed [winta-wid] A muur.
oaken ; cv the air, de Richt doorklieven winter-weight [winta-weit] dikte (van
(v. vogel); cv its way home, naar huis goed) voor den winter.
vliegen vi vliegen (ook : cv it).
wintery [wintari] winterachtig, winter...
wing-beat [witkbit] vleugelslag.
wintry [wintri] winterachtig, winter...
winged [wit3d], wingy
gevleu- winy [waini] wijnachtig, wijn...; onder
.);e1(.1.
den invloed van den wijn.
Winifred [Winifred] Winfried.
wipe [waip] vt vegen,schoon-, weg-, afwink [wick] vi knippen (met de oogen),
vegen, of-, uitwisschen; S afdrogen, afknipoog,en; flikkeren ; cv at, een knipranselen; cv one's eye, S het wild
oogje geven ; door de vingers zien ; vt raker, waarop een ander misgeschoten
knippen net (de oogen);
heeft; iemand een vlieg afvangen, iemand
the other
eye, F een oogje toedoen, lets door de
de loef afsteken ; iemand verlakken ; cv
vingers zien ; sb lcnipoogje, oogwenk,
away (off), afvegen, afwisschen; uitwiswenk (van verstandhouding); in the cv schen 2 ; c■-, off an account (a score),
of an eye, in een oogwenk ; in een een rekening vereffenen ; c ■-, out, uitvloek en een nicht ; I could not get
vegen, uitwisschen ; cv out a disgrace,
a cv of sleep, ik heb geen oog kunnen een schande uitwisschen; a whole retoedoen ; take forty (sours nine) cods, giment was co-d out, werd (geheel)
F een dutje doen ; acv is as good as in de pan gehalct ; cod up, opvegen, opa nod to a blind horse, een goed nemen; S afdrogen,afranselen; sb veeg;
verstaander heeft maar een half woord
veeg nit de pan; S schrobbeering, nitnoodig.
brander ; S daai ; doezelaar; Q zakdoek ;
winker [wirika] die knipoogt; oogklep. fetch one a cod, take a r, at one,
winkey [wilki] in : like cod, S als de iemand een draai geven ; give it a
bliksem, alsof het gesineerd was.
F veeg het eens even af.
winking [wit-11dg] aj knippend enz.; sb wipe-down [waip-daun] afdroging 2 ;
het knippen (met de oogen); like cod , schrobbeering.
S als de bliksem, alsof het gesmeerd was. wiper [waipa] veger, afveger; afneemwinkingly [wigkigli] knipoogend; een dock ; neusdoek.
oogje toedoend.
*Wipers [waipaz] X P Yperen.
winner [wind] winner, winnende partij ; wire [wain] sb draad (v. metaal) ; staal-,
ijzerdraad ; telegraafdraad ; F draadbewinnend nummer (van loterij).
winning [winig] aj winnend; innemend; richt, telegram;
draadkabel; private
cod, particuliere telegraaf(lijn); have the
have all the cod cards in one's hand,
alle kaarten in handers hebben ; play r■ds in one's hand, de touwtjes in
a cod game, ge•onnen spel hebben;
handen hebben; pull the cods , achter
sb winst, gewin; cods , winst.
de schermen aan de touwtjes trekken;
per draad, telegraphisch; vt met
winning-field [winig-fild] laatste stulc
by
van de renbaan (tusschen de hinder(ijzer)draad omvlechten of afsluiten, met
ijzerdraad vastmaken ; aan den draad
nissen en den eindpaal)
winning-post [winit3-poust] eindpaal
rijgen ; op (ijzer)draad monteeren ; strik(bij wedrennen).
ken (van vogels) ; de telegraaf- of telewinnow [winou] wannen*(uit)ziften, foondraden leggen in ; F per draad
scitiften (ook :
melden, (over)seinen ; c ■-, in afschieten
out); ®.toewuiven.
net vtechtwerk van ijzerdraad ; zie ook
winnower [winoua] wanner; wanniavi; get c■iti, zich in de telegraafdradet:
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verstrikken (v. trekvogels); vi telegra- geen haan na; cv and othermi, F wijs
feeren, seinen ; (.0 in (sows away), S
en... niet wijs ; cv woman, waarzegster;
er flink op losgaan, hem vat! Icatoen ook : wijsvrouw (= vroedyrouw).
;even.
`-'wise [waiz] sb wijze ; in any cv, op de
wire-blind [waia-blaind] horretje.
een of andere wijze; (in) no cv , op
wire-bridge rwaia-hrid3] hangbrug.
geenerlei !nattier; in this cv (soms : on
wire cutter [waia•lcvta] draadschaar.
this cv), volgenderwijze.
wiredraw [waiadro] vt(draad)trekken, wiseacre [waizeika] waanwijze, wijsrekkee, slepende houden ; verdraaien ;
netts.
vi fig (staan) draaien.
wisely [waizli] wijs, verstandig ; wijsewiredrawer [waiadroa] draadtrekker. Iiik.
wiredrawn [waiadran] 45Z, getrolcken; wish [wii] vt wenschen, verlangen (naar
cv arguments, verdraaide argumenten. for), hegeeren ; I (.0 I could do it
wire-edge [waia-red3] 45Z■ braam.
over again, ik wou dat ilc het over
wire-entanglement [waia-rentalg'1- Icon doen; I cv him dead, ik wou dat
mant] X prikkeldraadversperring. hij dood was; what do you c, me
wireless [waialis] aj draadloos; cv to do ?, wat wilt gij dat ik doen zal?;
operator, Marconist ; sb draadlooze I cv you joy, ilc wensch u geluk, protelegraphie; draadloos bericht. ficiat (er mee of it); cv one well,
wire-man [waia-man] lijnetuploye bij iemand alle goeds wenschen, goed Bede electriciteit. zind zijn ; cv one away, wenschen dat
wire-netting [waia-netitl] kippengaas. iemand weg was (ging); cv one at the
wire-nipper [waia-nipa] draad(knip)- devil, cv one further, wenschen dat
to n g. iemand op de Mookerhei zat, iemand
wire-puller [waia-pula] persoort 21ie verwenschen; I N. , to Heaven ( F to
achter de schermen aan de draden trekt, Billy 81) you had not..., ik won maar
politieke intrigant.
dat gij (het) niet ltadt...; vr in: cv onewire-pulling [waia-pulit3] (politieke) self dead, dood wenschen to zijn;
vi
. intrigues achter de schermen.
wenschen; B verlangen; if you c,, als
wirer [waira] telegrafeerende; strikken- je het wenscht ; he has nothing left
zetter.
to c, for, hij heeft niets meer to wenwire-reply [waia.riplai] telegraphisch schen, heeft alles vat hij verlangen kali;
antwoord.
sb wensch, verlangen; the N., is father
wire-rope [waia-roup] staaldraadtouw, to the thought, men gelooft zoo gaarne
staalkabel. wat men wenscht ; get (have) one's
wire-ropeway [waia-roupwei] draad- cv , krijgen wat men verlangt (ye , lan ► de);
baan, zweefbaan. zijn wensch vervuld zien; according
wire-stitch [waia-stitfltnetstaal(koper). to one's mies, naar wensch; at his
draad naaien (v. een boek).
fa ther's cv,op zijns vaders wensch; o verwire-worm [waia-wbm] ritnaald.
eenlcomstig den wensch van zijn vader;
wire-wove [waia-wouv] velijn(papier). at c,, naar willekeur; it was just to
wirily [wairili] draadachtig, als van the c, of my friendoaar den wensch
(ijzer)draad ; taai. van tnijn vriend; if eves were horses
wiring [wairig]draadvlechtwerk; (hoebeggars might ride, van wenschen
veelheid) dread ; (het) telegrafeeren. wordt niemand rijk.
wiry [wairi] van (ijzer)draad, draad...; wish-bone [wif-boun] vorkbeen (van
inager en gespierd, taai.
vogel).
®wis [wis] in: I wis, ik weet.
wishful [wiSfu I] wenschend, verlangend.
Wisconsin [wiskonsin] Wisconsin.
wish-wash [wiS-won spoelwa ter ; klets,
wisdom [wizciant] ‘yijsheid.
gewauwel.
wisdom7tooth [vizdant•thP] verstands- wishy-washy [wiSi-wo,ri] slap, krachhies.
teloos.
:wise [waiz] aj wijs, verstandig ; the wisp [wisp] wisch, bundel, bosje, snip(....st thing you could do, het ver- per ; a cv of a girl, een sprietig meisje.
standigste dat gij kondt doen; it is wist [wist] verl. tijd v. ivit.
easy to be c, after the event, acli- Wistaria [wisteria] 0 Wistaria,
teraf is bet inakkelijk stint to zijn; no wistful [wistful] ernstig, peiuzend,
one will be the cvr (for it), niemand
droefgeestig; 'smachtend.
gal er iris van tn.e.r.kpx. F dp4- Icragit Wistiti

wit
twit[wit] sbverstand,
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heid) ; geestig man ; bel-esprit ; cvs, verstand, schranderheid ; the five mds, C
de vijf zinnen ; be in possession of
one's five c.ws bij zijn voile verstand
zijn ; he has his
' c,s about him, hij
is bij de pinker; he has not the r,(s),
not co, enough to see that, hij is te
dons ons dat te zien ; he has quick
is erg vlug (schrander); he lives
by his mds, hij noel op alle mogelijke
manieren aan den !cost zien te korner' ;

name from a society, zijn lidmaat.
schap opzeggen, zich laten royeeren; vi
ne, zich verwijderen,
zich terugtrekke
heengaant.); ook = aftreden (v. een minister).
withdrawal [wiadroal] het terugtrekkeit enz.

withdrawer [wiocir83](zich)tertigtrekkende enz.

withdrawn [wi8dron] teruggetrokken;
ingetrokken, aan de circulatie onttrokken ; afgezonderd.

be at one's (....ds (m.ds') end, ten elude withe [wick] sb wilgentak, wiepband;
raad zijn ; be out of one's m.s, niet vt met wiepbanden vastmaken.
goed bij zijn zinnen zijn, zijn verstand wither [wi6a] vt doen verwelken,kwij.
nen of verdo reit, doen vergaan ; c' one
kwijt zijn ; it is past the cv of man,
with a look, ielnand vernietigend aandat gaat het menschelijIc verstand te
kijken; vi verwelken, verlcwijnen, weghovers ; bought cv is best, door schade
kwijnen, verdorren, vergaan (ook
en schande wOrdt men wijs.
up).
'wit [wit] v(t) Q weten ; to cv , te weten,
namelijk, dat is, dat wil zeggen; do to withered [wi8acl] verwelkt, verdord;
uitgedroogd, vermagerd.
kond doen.
witch [witS] sb tooveres, tooverkol, witherer [wioara] in: give one a cv,
iemand een vernietigenden blik toewertoovenares, (toover)helcs 2 ; feelcs`2, charmeuse; ondeugend nest ;
betooveren.

vt beheksen,

witchcraft [witSkraft] tooverij, hekserij,
tooverkunsten, toovenarij.

witch-doctor [witi-dokta]tooverdokter.
witchery [witSari] hekserij, .tooverij,
betoovering, toovermacht.

witching [wirStri] beheksend, (be)tooverend, toover...

wit-cracker [wit-kralca] grappentnaker.
Witenagemot [witanaginsout]
oude Angeisaksische eens per jaar vet - gaderende rijksdag.
with [wio] met; bij ; van, door ; cv that,
hiermee, hierop; the deal is cv you,
het is aan a om te geven ; he is down
cv fever, hij heeft de 'worts, ligt aan de
kooris; have you got it you ?,
hebt ge 't bij u ?; have you the girl
mi you ?, is het ucisje aan uwe zijde,
is het meisje op uwe hand ?;
G o d all
things are possible, bij God is alles
mogelijk.
C withal [ vio131] daartnee, daarbij,
tevens, mede, 'see; he has nothing
to fill his belly (,), om zijn built mee
te
Witham [vic5ans] Witham; be born at
(Little) cv, F het buskruit Met uitgevonden hebben.
withdraw [xviodro] vt terugtrekkena;
onttrekken; of-, wegnemen (v. eel school),
intrekken (eels voorstel enz.); terugnemen
(geld, wissels enz.), herroepen (zijn woorden); cv, from, onttrekken aan; cv one's
Engel/sell s

pen.

withering [wioarit3] verdorrend ; fig
verpletterend, vernietigend ; vernielend.
withers [wiaaz] schoft (v. een paard);
weerhaken van een harpoen; wring
one's c%), Omar SH)iemand op zijn zeer
tasters ; wring them, of smart society,
de chique Ini op de teentj-s trappers;
my (../ are unwrung, dat raakt mij
(mijn koude lcleeren) niet; he finds
comfort for the wringing of his
voor den hem opgelegden druk.
withhold [wiahould]terughouden,-trek.
ken ; onthouden, onttrekken ; cv it from
them, het huts onthouden.
within [wiOin]prep binnen,(binnen) in;
tot op; from mw, van binnen ; to cv a
few paces, tot op een paar passen ;
keep it bounds, binnen de perken ;
cv himself, in (bij) zich zelf ; running
cv himself, zonder zijn voile Icracht to
ontwikkelen ; live cv one's income
(means), zijn inkomen (inkomsten) niet
overschrijden; immoralitym, the law,
niet vallend order de strafbepalingen
der wet ; cv, limits, binnen zekere grenzen, tot op zekere hoogte ; cv the
meaning of the Act, its de door deze
wet daaraan toezekende beteekenis van
het woord; the task wasm., his powers,
grog zijn krachten Met te boven ;
these three days, its geen drie dagen ;
cv a trifle, op een kleinigheid na ; ad
van binnen ; binnen (ook = tinsis); binnen (de stad); cv and without, (van'
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binnen en (van) buiten; Bishopsgate wive [waiv] vi (een vrouw) trouwen;
cv, B. „binnen"; go cv, (naar) binnenvt tot vrouw nemen.
gaan; stay cv, binnenblijven; Is Mr. wives [waivz] meerv. van wife.
Jones m., ?, is Mijnheer J. thuis?
wiving [waivitl] aj trouwend; sbP het
livithin-board [wioin•bQd]
binnen- trouwen.
boords.
wizard [wizad] sb toovenaar 2 ; als aj
without [wfOaut] prep buiten, zonder; betooverend, tooverachtig,, toover...
day, voor onbepaalden tijd ; c. 'wizen [wiz'n] ajverschrompeld,schraal,
doors, buitenshuis; N a (his) hat, dor, droog.
zonder hoed ; I cannot do (go) cv, ik 2 wizen [wiz'n] vt & vi verschrompelen.
►<an er niet buiten (zonder), ik kan het wizened[wiz'nd]verschrompeld,schraal,
Met missen ; ad (daar) buiten, buiten (de dor, droog.
deur); from ev, van den buitenkant; wizen-faced [wiz'n-feist] verschromvan buiten (af); cj als niet, tenzij.
peld (v. gezicht).
without-board [wi8aut-bcci] buiten- woad [woud]
weede, geelicruid.
boords.
wo-back [wou•balc] ij ho, terug (tegen
withstand [wiastand] vt weerstaan; vi een paard); als sb r reactionnair.
weerstand bieden.
wobble [wobl] vi waggelend of wiebe.vithstander [wi8standa]tegenstander.
lend loopen (rijden), wiebelen; vt laten
,vith-vine [wick-vain]
kweelc(gras).
wiebelen; sb wiebeling.
vvithweed [wibwid] A akkerwinde.
wobbler [wobla] wiebelaar, slingeraart%
with-wind [wick-waind]
1. clematis, wobbly [wobli] waggelend, wiebelend.
bosch-, lieggerank ; 2. wilde kamper- woe [wou] wee ; c, is me, wee mij;
toelie.
cv to thee!, wee tth cv upon thee!,
„vithy [wibi] teentje. rijsje; galg.
wee kome over u l; his cvs, ook : zijn
witless [with's] geestloos; ( gek.
ellende, zijn ongelulcicen, zijn feed.
witting [ ^tiitlig] jachtmaker op geestig- woe-begone [wou•bigon] in ellende
ileden,(flau we) v,rappenmaker, F grapjas.
gedompeld ; ongelukkig, treurig.
,vitness[witnis] sb getuige; getuigenis; wo(e)ful [wouful] pijnlijk, treurig,
c. for the defence, getuige a decharge,
ongelukkig, droevig, ellendig.
getuige tot outlasting ; cv for the woh-back zie wo-back.
prosecution, getuige a charge; bear wold [would] zie weald.
cv, getuigenis afleggen, getuigen (van wolds [wouldz]
wouw.
of, to); call (take) to ev, tot getuige wolf [wulf] sb wolf (ook = 1.1upus en
roepen; in cv whereof, tot getuige 2. JN wolf in orgel of piano); fig haai;
waarvan; with a md, SH zie with a
cry cv too often,te dikwijls noodeloos
vengeance ; vt getuigen (van) ; betuigen ; alarm maken; have (hold) acv by
getuige zijn van, bijwonen ; (als getuige)
the ears, voor- nod' achteruit kunnen;
teekenen ; (as) cep my poverty, getuige have a c, in the stomach, een razentttijii
; vi getuigen ; cv against den !longer hebben ; keep the cv from
(for), getuigen tegen (voor); c,of (to), the door, zorgeic dat men gees honger
getuigen van.
lijdt, dat men to eten heeft; vi schrokwitness-box [witnis-boks] getuigenken, vreten; vt naar binnen schrokken
bank.
(ook : N down), verslinden.
witnesser [witnisa] (oog)getuige.
wolf-dog[wulf-dog]wolfshond,(schaap)wit-snapper [wit•snapa] (naar SH) herdershond ; sp wolfdog.
grappicus, F grapjas.
wolfer [wulfa] wolvenjager.
witticism [witisiz'in] kwinkslag, aar- wolf-fish [vtilf•fiS] zeewoif.
digheid, geestigheid, mop .
wolf-hound [wult•haund] wolfshond :
wittily [witili] geestig, op geestig, ma- borzoi.
wittiness [witinis] geestigheid. [icier. wolfing [wttifill] wolvenjacht.
wittingly [wititIli] voorbedachtelijk, wolfish LwulfiS wolfachtig, wolven...;
tnet voorbedacliten rade ; cv and wit- fig hondsch, vraatzuchtig.
fully, willens en Nvete ► is
wolf-pit [wulf-pit] wolvenkuil; X wolfs.
wittles [wit'lz] P zie victuals.
trou•de•loup,
(C wittol [vital] geduldige norendrager. I Wolfram [wolfram] Wolfram.
witty [witi] geestig ; cv things, geestig- wolf's-bane [wtilfsbein]
wolfscvortel.
heden.
wolf's head [welts ilea] in: be a cv
witwal Lwit ,,volj
groote specht,
vogelvrij verklaard zijn,

wolf's peach
wolf's peach [wulfs pill]
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womenfolk [wiminfoulc] P vrouwvolk,

vrouwen.
wolf-spider [wolf-spaida] tarantula.
t. en v. deelw. van win.
won [won]
Wolga [wolga] Wolga.
wonder [wDnda] sb wonder; wonderWollaston [wulastan] Wollaston.
werk, mirakel; verwondering, verbaasd.
Wolseley [wulzli] Wolseley.
heid ; is it any cv that...?, is het
Wolsey [wulzi] (kardinaal) Wolsey
wel te verwonderen dat...?; (it is) no
1530).
veelvraat ; cv , small c, that, Been wonder dat...;
wolverene Ewulvarinj
what c, if, (that)..., is het te verMild van den veelvraat.
Wolverhampton [wulvaramtan] Wol- wonderen, dat... gees wonder (lat..; a
verhampton.
c, of a child, oolc een wonderkind;
my c, is that..., wat mij verwondert
wolves [wulvz] meerv. van wolf.
woman [wuman] sb vrouw, vrouwsper- (bevreemdt) is, dat.. ; c.,,s will never
kruis
cease, de wonderen zijn de ‘vere!.:.:
soon ; Icamenier; head or
of a nog niet uit ; do c,s, wonde-en vex
of count ; make an honest
girl, een meisje in haar eer herstellen richten of doer; een wonder , aarlijice
uitwerking hebben ; look all
een
(door haar te trouwen na verleiding);
en at verbazing zijn ; promise rvs , gou.
een maintenee, maitresse;
a kept
Icamenier ; P tnijn vrouw den bergen beloven ; work c•-s, wondemy
wonder boven won(ook : my old c,); old c.,!, beste meid ren does ; for a
der, wonderlijk genoeg, zoowaar; how
(als aanspreking); the old women in
the cabinet, de oude wijven van het in the name of r%• is it possible!,
'cabinet ; a
of a certain class, hoe is het in 's hemels naam mogelijid;
a
of the town, een dame van vizich verwonderen (over at); vt mien we
gierig zijn ; benieuwd zijn, wel eettb
zekere reputatie, van verclachte zeden,
willen weten, zich afvragen; I shouldn't
een straattnadelief ; there is a c.r in
oolc : het zoo mij niet bevreenicien ;
in
it, cherchez la female ; all the
her rose in rebellion, daartegen lc warn I cued to see him there, het verbaasd'
tnij ; can it be r,ied that...?, is het dan
de vrouw in haar tot opstand; her
instinct, haar vrouwelijk instinct ; te verwonderen, een wonder dat...?
als aj vrouwelijk, van 't vrouwelijk wonderer Ewnndaral verwottderde, verbaasd zijnde.
geslacht: acv _ author, een sclirijfster ;
friend, vriendin ; c suffrage, 't wonderingly [wEnidarir3li] verwonderd,
verbaasd, vol verbazing.
vrouwenkiesrecht; vt als vrouw behanwonderful [wyndaful] verwonderlijk,
delett ; net „vrouw" aanspreken.
woman-born [wttinan-b9ii] uit de (een) wonder(baar), wonder...
wonderland [wDndaland] wonderland.
vrouw geboren.
Ewonderly [wynclali] verwonderlijk.
woman-child [wUnian-tSaild] meisje.
woman-hater [wuman-heita] vrouwen- wonderment [wundaniant] verwondehater. ring, bevreemding, verbazing; it is no
womanhood [wunianhud] vrouwelijke matter for (,), daarover hoeft men zich
staat, vrouwelijkheid ; vrouwen... niet te verbazen.
womanish [wrimanif] vrouwachtig,ver- wonder-struck[wwida•strolc]verbaasd.
wijfd.
wonder-worker [wzoncia-wbka] wonwomanize [wutnanaiz] vt tot vrouw derdoener; lets (middel) dat wonderen
'oaken, verwijfd 'oaken; viomgang met doet.
vrouwen zoeken, de vrouwen naloopen. wonder-working [wpncla-wbIcig] wonwomankind [wumankaind] 't vrouwe- cterdoend, miraculeus; een wonderbaarlijke uitwerking hebbend ; verbazend,
lijIc geslacht, de vrouwen ; he had
brought his cv , zijn dames.
(Dwondrous [wDndras] verwonderlijk,
wonder...
womanlike [wumanlailc] vrouwelijk.
womanliness [wunianlinis] vrouwelijk- won't [wount] satnentrelcking van will
not.
held.
womanly [wumanli] vrouwelijk ; a c■-, wont [wount, wont] aj gewend, gewoman, een echte vrouw. woon (eat!, oni to); vi ® gewend, zijn ;
womb [wfun] sb baarrnoeder ; schooC; sb gewoonte.
wonted [wountid, wuntid] gewoon.
vt S/I insluiten.
wombat [wombat] AP wombat.
wontedness [woun-, wpittidtis] ge-

women [wimin] meerv. van woman. I woonheid, het gewoon zijn.
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woolly-headed

woo [wit] vi vrijen oni, het liof maken,

doodskloppertje; 2. kelderpissebed; 3.
Am houtluis, witte mier, NI rajap.
aanzoek doer oin, zien te winnen of
woodman
[wudnian] boschwachter ;
over te hales ; vi & va uit vrijen gaaii
jager ; houthakker.
(ook : go miing).
woodnotes [wudnouts] muzielc der gewood [wild] Lout; bosch ; the cv,
vederde zangers, gekwinkeleer.
de houten blaasinstrumenten; (tlie)m,s,
(de) bosschen; (het) bosch; soft mds, wood-nymph [wild-niinf] boschninif.
and
forests,
wood-pea
[wud-pi]
aardaker.
zachte houtsoorteii ; cv
ook ; het boschwezen; (wines) from woodpecker [wudptka] gat specht.
the r%), (wijn) van het fust, van het vat ; wood-pigeon [wud-pid3an] ?ft houtin the cv, in het vat; wine in the cv, (WU.
( wood-reeve [wud-riv] houtvester.
wijn op fust, vatwijn ; be in a
verlegenheid zitten ; F in de boonen woodruff [wudrvf]
lieve-vrouwenbedstroo.
zijn; he was out of the cv, hij was
nu nit de moeilijkheid ; hij was „binnen"; wood-rush [wud-rvS] A veld bies.
he didn't see his way out of the cv, woodsman [wudzinati] zie woodman.
hij zag geen uitweg(uit de moeielijkheid); wood-wale [wud-weil] lest groote
he cannot see the cv for trees, hij specht.
C woodward [wudwQd] houtvester.
kan van wege de booineii liet bosch
woodwards [wudwadz] boscliwaarts.
niet zien.
wilde kam- wood-wind [wud-wind] J (de) houten
wood-bind [wud-baind]
blaasinstrumenten (v. orkest).
pertoelle.
woodbine [wudbain] A kamperfoelie. wood-wren [wud-ren]gft fluiter.
roodkop- woody [wudi] houtachtig, boschachtig,
wood-chat [wud-tSat]
bosch...
klauwier.
wood-chopper [wud-tjopa] houticloo- wood-yard [wud-jacl] houttuin, boutstapelplaats.
ver ; boomenrooier.
woodcock [wudkok] go& houtsnip,
wooer [xam] vrijer.
wood-culver [wud kvlva] le& ringduif. woof [wlif] inslag ; weefsel.
wood-cut [wud-kvt] houtsnee (gravure). wooing [waitl] liet vrijen, vrijage.
wood-cutter [wud•kvta] houthakker ; wool [wilt] wol ; F lcroespruik (v. neger),
Naar; draw one's
iemand het land
houtgraveur.
wooded [wudid] met bosch begroeid, opjagen ; draw (pull) cv over a perbeboscht, houtrijk, boschrijk.
son's eyes, iemand zand in de oogeii
wooden [wud'ii] houten, van Bout; strooien; keep your cv on!, F inaak
houterig, harkerig, stijf ; stout, suf, weje niet dik (dun is de mode)!; it is not
zenloos, onaandoenlijk ; ti head,stontworth losing any c.r over it, het is
kop, sufkop; mi gods, F damschijven;
de inoeite niet waard (mu zich daar dik
over te maken.
r, walls, oorlogsschepen; cv ware,
hout waarartikelen.
wool-bird Evvul-bbd] S scliaap.
wood-engraving[wud-engreivig]hout- wool-blade [wtil-bleid]
wolkruid.
snijicunst; lioutsuede, houtgravure.
wool-comber [wul-houzaa] wolkammer.
wooden-headed [wud'n-liedid] hard- wool-dyed[wtil-daid]in de wol geverfd.
koppig, hardleersch, stone.
wool-fell [wut-fel] schapevacht.
woodenness Ewud'unis1 houterigheid, wool-gathering [will-ga6arig]in: his
harkerigheid, stijfheid; wezenloosheid,
hij is erg verstrooid, hij
wits are
onaandoenlijkheid.
zit weer te droomen, te suffen; sb het
wood-fibre [wud-faiba] houtwol.
wol plukicen; fig verstrooidheid.
wood-gleanings [wud-glinirlz] sprok- wool-growing [wul-grou-iti] aj wol.
Icelhout, sprolckels.
produceerend; sb wolproductie.
wood-horse [vtici-119s] zaagbok.
woollen by tildn] aj wollen , van wol;
woodhouse [wild-haws] houtschuur.
sb wollen goed ; cvs , wollen goederen.
woodiness [wtiditfis] houtachtigheid, woollen-draper [wulan-dreipa] takenboscliachtigheid.
trooper.
woodland [wudland] sb boschland, woolliness [wulinis] wolligheid.
bosch(grond);alsaj net bosch begroeid, woolly by tili] aj wollig,,wolachtig,wol...;
bosch...; the cv choir, de gevederde
voos (v. radijzen enz.); sb in: woollies,
zangers, het vogelenkoor.
F wollen onderkleeren.

wood-louse Ewud•lausj 1. houtluis, 1 woolly-headed[wuti-hedid]kroesharig.

woolpack
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woolpack [wulpak] baal wol (240

kussen.
pounds);
wool-sack [wul-salc] wolbaal ; (in het
Hoogerhuis) de zetel van den Lord
Chancellor ; reach the cv, op het kussen
komen als Lord Chancellor.
'
woolsey [wulsi] zie linsey-woolsey.
wool-stapler [wul-steipla] wolhandelaar.
wool-trade [wul•treid] wolhandel.
Woolwich [wtilic13] Woolwich (met
mil. akademie voor artillerie & genie).
wootz [wilts] wootz(staal).
wop [wop] zie whop.
Worcester [wusta] Worcester ; F Worcestersaus (oolc: N sauce).
word [wki] sb woord, X wachtwoord,
parool'-'; bericht; bevel ; motto, spreekwoord ; the c.v , het (verlossende) woord,
het (juiste) woord ; the Word, het
Woord, de H. Schrift ; big r,s, groote
woorden, snorkende taal, gesnoef; cv
came that, er kwain bericht dat...;
fair c,s, lieve woordjes, complimenteuze
taal; fair (fine) mds butter no parsnips, praatjes vullen gees gaatjes;
the last
het laatste woord ; the
last c, in ribbons, het nieuwste
modesnufje op het gebied van lintel',
wat „dernier cri" is; the last N on
the subject, het laatste woord over die
zaak (dat ondervverp); quick is the
vlug zijn is de boodschap; ...is not
the c, for it, zegt nog niet genoeg;
a c, to the wise, een goed verstaander
heeft maar een half woord noodig; a
with you, een woordje als het u
belieft ; it is always a c, and a blow
with him, hij waarsciiuwt met den slag,
hij slaat er maar dadelijk op los (bij
het minste woord); one r, brings on

(leads on to) the other (another),
het eerie woord haalt het andere uit; he
is as good as his c,, hij houd t altijd
(zijn) woord ; an honest man's c, is
as good as his bond, een man eel'
man, een woord een woord ; bring
that..., de tijding brengen dat..., inelden
dat...; forget one's cvs blijven steken
(in zijn rol) ;. give the c,, X het parool
geven ; het commando geven; give the
c, to (for wing), order geven dat...,
out te...; give (pass, pledge) one's
zijn woord geven ; give one a good
een goed
md, give him one's good
woordje voor iemand doers ; I give you
my c, for it, daarop geef ik u mijn
,

woorden brengen, in woorden uftdru:,
ken ; have a c to say, lets te zeggen
hebben ; may I have a c, with you?,
kan ik u even spreken ?; everybody
has a good c, for him now, iedereeh
prijst hem nu; have the last cv, het
laatste woord hebben; he hasn't a c,
to throw at a dog, hij doet nooit een
mond open (in gezelschap); have c,s
with one, woorden met iemand hebben;
have no mds to..., gees woorden kunnen vinden om...; keep one's c ►,,(zijn)
woord ]louden, zijn woord nakomen ;
leave cv , een boodschap achterlaten
(bij with); put in a c, for one, een
goed woordje voor ietnand doen ; say
a (good) for one, een goed woordje
doer voor iemand (bij to, with); he

hasn't a good c' to say for any-

body, hij heeft op iedereen wat aan te
een boodschap sturen
merken ; send
(zenden), later weten, melden; take
one's c, for it, iemand op zijn woord
gelooven ; ook neem dat van mij aan;
seat his cw, op zijn woord (bevel);
I take you at your cv, ik Loud u
aan uw woord ; at the c, given, op
het gegeven commando; be at (high)
(hooge) woorden, hoog,gaande ruzie
hebben ; at these c,s, bij deze woorden ; ...beyond mis,...meer dan woorden
kunnen zeggen ; by c, of mouth, mon.
deling; N for cv , woord voor woord ;

pass (proceed) from mds tot deeds,
van woorden tot daden komen; in a
(one) r, in edit woord, om kort te
gaan ; there you have it in acv, met
dat woord is alles gezegd ; to put it
in so many c,s, ronduit gezegd ; in
other mds, met andere woorden ; the
letter was in the following "ds,
luidde als volgt ; on (with) the mit op
(bij) dat woord ; on the c, of a soldier, op mijn eerewoord als soldaat;
upon my cv op mijn eerewoord ; vt
,

onder woorden brengen, (in woorden)
inkleeden, formuleeren.
wordage [wi)did3] de woorden ; aantal woorden (v. telegram enz.).
word-catcher [wiltd•lcatSa] woordenvitter
word-catching Ewi)d-katSit3j woordenvitterii.
wordily DvDdili3 woordentijk, langdramg.
wordiness Ewtidinisj woordenrijkheid,
langdradigheid.

wording [wfidit3] bewoording(en), in.
, words to..., onder Iopenbrilj;c kleeding.

woord, dat beloof ik u; dat geef ik u
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word-splitter [w6d-splita] woordenzitter.
Wordsworth [wi/dzwajc,j Wordsworth.
Wordsworthian [wbd3w01, ian] (als)
van Wordsworth.
wordy [wAdij woordenrijk, langdradig;
woorden...; ar., warfare, een woordenstrijd.
wore [ww] verl. tijd van wear.
work Lwi)ki vi werlcens (ook v. geneesmiddelen, hOut, machine enz.); arbeiden,
gisten; in beroering zijn; effect hebben
of sorteeren • een handwerkje doen ; zich
laten bewerlcen; the new system was
made to N.), men liet het in werking
treden; be ding, aan het ,werk zijn,
werken; in exploitatie zijn; cv eastward, 0 naar 't oosten opstoomen;
loose, zich loswerken (v. schroef,tonw
enz.); zie oolc vt; co, right in the end,
wet terecht komen op den duur ;
round, drpien (v. den wind); vt bewerken, bearbeiden, bereiden, kneden
(v. boter); verwerken (tot into); in uitvoering nemen (v. orders); bewerken,
as nrich ten ; does ; uitwerken, uitrekenen,
nitcijferen ; laten werken (oolc = laten
gisten); exploiteeren (een mijn enz.);
itatiteeren, matisxtivreeren 'net, bedienen
(v. geschut); borduret 2 ; ce., one's arms
(legs), net zijii arisen (beesen) maticeuvreeren, zijn armen (beenen) gebruiken ; ce., cargo, losses • r, a change,
een verandering teweegbrengen ; cv the
coach from..., de diligence rijden; (e../
harm, k woad doen of stichten ; cv it,
S het hem lappen ; c, the men 12
hours a day, to death, later werken ;
a neighbourhood (district &),
afreizen,bezoeicen (v. commis-voyageurs,
ook v. bedelaars); cd one's passage,
zijn passage net werken vergoeden
a typewriter, op de schrijfinachine
werken ; cv one's way. zich een weg
'oaken (bonen); ce. , one's way from
the ranks, zich van uit de gelederen
opwerken (tot een hoogeren rang); ced
one's will, zijn zin doen (krijgen); cv
one's (wicked) will upon, naar eigen
willekeur ► andeien net precies doen
net (iemand of jets) writ men wil ; ook :
zijn !listen boeten op ; r, wonders,
wonderen doers-' ; ced loose, Ioswerken,
losdraaien ; a coed shawl, een geborditurde sjaa I ; (- , ed by electricity, elec.)
trisch gedreven ; wood easily c■ded,
dat zich inalckelijk !sat bewerken; G\s
against a cause, tegenwerken • mi
at, werlcen aan, bezig zijn aan, wider

work
handen liebben ; cid at Greek, oolc :
studeeren); (e., away,
Grieksch doen
flinlc (c1c5c5r)werken; cv down, iNar beneden gaan (v. koersen); afzakken (v.
kousen enz.); cv downwards, minder
gunstig, nadeelig werken (v. invioeden);
c■-■ for a cause, voor een zaak werken; cv for the King of Prussia,
out niet werken; r ■-■ in, te pas brengen
(een citaat enz.); c, in with, passes bij,
samengaan met, te gebruiken zijn voor;
N., one's audience into enthusiasm,
tot geestdrift weten te brengen, op te
zweepe.n; cv in one's cause, werken
in iemands belang, iemands zaalc voorstaan ; c, off, zich loswerlcen, losgaati ;
door werken verclrijven (hooldpijii enz.);
door werken delgen (een schuld); afdrukken (zooveelexemplaren); $ van de
hand doen, zien kwijt te rakes 02 ; he
wanted to c, off his old stock (his
old jokes enz.) on us, hij won outs
met zijn ouden voorraad enz. oplcnappen;
mi on, doorwericen, verder werken;
werken aan, bezig zijn aan (lets); wet . •
ken op, itivloed hebben op (ieinatid);
werken voor (een kraut enz ); draaien
op, out (een soil); c, on (upon) one's
feelings, op iemands gevoel (geinoed)
werken, op iemand werken ; re., out,
zich naar buiten werken, Haar buiten
komen (bijv. een naald nit ieniands arm);
uitkomen (van een som); 'comet] op...
out at...); zijn verloop hebben (v.
plan enz.); aan den (fag treden (v. invloecien enz ); uitwerken (een plait enz );
uit-, bewericen; door (met) werlcen verdienen (zijn overtocht enz.); verwezenlijken; r•-, out the same in the end,
op hetzelfde neerkomen ; the mine is
quite coed out, totaal nitg,eput;,-, over,
werken aan ; overinaken (jets); ontpraten,
overhalen (iemand); things will ti
round, het zal wel weer in orde (terecht)
kornen ;
through, F (een programma)
„af werken" (verslaggeverstaal); cv to
and fro, been en weer gaan (V. de golven); c, together, samenwerken ; cv
cv towards, bevorderlijk zijn aan (een
richting of idee); r, up, hard wericen
(voor een examen for an exam); longzamerhand brengen (tot to) ; opwerken
(oolc = retoucheeren); oinhoogwerlcen,
er bovenop brengen (v. een zaak);
Opmaken (het bestelc); aan•, ophitsen,
a a n wa Ickeren ; ver werken (v. grotidstoffen), dooreenmengen, kneden; opge•
bruilcen; afvisschen (een rivier); bijwerken (v. achterstand), inhalen; zich
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inwerken in (een onderwerp ettz ); cued
up to the highest pitch, ten hoogste
gespannen; cv upon zie cv on; he is
hard to c■-, with, men lcan moeielijk
net hem werken of opschieten; vr in :
N., oneself into favour, in de gunst
zien te kornen, een wit voetje zien te
Icrijgen ; c, oneself into a rage,
zich tot woede opzweepen, zich woedeod
!oaken ; see how things N., themselves out, hoe het verloop der zaak is,
hoe de zaalc zich ontwikkelt; sb werke
(ook = boelcwerlc, handwerkje, vestingwerk); arbeid, bezigheid; cvs, werk (v.
horloge); < vestingwerk(en); werkplaats, fabriek, blazerij enz.; good c,s,
goede xverken; mighty r,s, wonderwerken ; (Public) Work c,s,Openbare
Werken ; a c, of blood, een bloedig
werk ; do the (,), „het" doen (v. een machine enz.); have one's c , cut out
for one, zijn handen vol hebben; it is
all in the day's F het lioort er zoo
bij ; make sad c ■-, of..., verlcnoeien ;
make short ce., of..., korte metten maken met...; at cv , aan het werk; werkend ; in exploitatie; be at r, on, werken aan, wider halide!) hebben ; be in
aan 't werk zijn, vverken (tegenover
't werkloos zijn of staken); in full (.),
in volien gang (v. een fabriek); in
regular cv, vast werk hebbend (v. arbeiders) ; out of cv, zonder werlc, werkloos ; go to ti , aan 't werk gaan ; te
werk gaan ; put to
aan 't werk
zetten ; aan den gang maken (een machine); zie oolc sft.
workability [wbkabiliti] bewerkbaarheid ; bruikbaarheid ; exploitabele staat,
het rendeerend zijn.
workable [wipicabl] bewerict kunnende
worden ; te gebruiken, bruikbaar ; exploitabel (v. mijn).
workaday [whicadei] daagsch werk...;
alledaagsch, voor alle dagen ; my cv
things, mijn werkpalc.
work-bag [wok-bag] werkzak.
work-day [whk-dei] werkdag.
work-drawer [wank-drOa] tafellade voor
naaiwerk enz.
worker [wiilca] werker, bewerker; werkman, arbeider ; werkbij, -mier; a N., of
miracles, eel! wonderdoener.
*workerette [wi)icaret] werkster bij den
munitieaanmaalc enz.
work-fellow [wilt-felon] werkmakker;
mut earbeicier.
work-girl [wiik-gbl] fa brieksmeisje,
-arbeidster.

world

work-house I wbk-haus] werkhuis:
snort armenhuis.
working [whkig] aj werkend ; werkzaain ; practisch bruikbaar ; sb (het) werken; werking ; bedrijf, exploitatie ;
of her features,
Iweric(ing); the
het wisselend spel der trekken ;• the cvs
of the heart, wat er in het hart oni.
gaat, de roerselen des harten ; a disused
een in exploitatie genomnen maar
verlaten tnijn, groeve enz.• ..of his own
eigen maaksel ; dat
'
hij zich zelf
beroickend of zelf bewerict heeft.
working-bee [whicitl-bi] wericbij.
] arbeiderS•
working-class [whIcitl-lcias
klasse.
working-day [vvi)lcit3-dei] sb werkdag ;
als aj alledaagsch, prozaisch, nuchter.
working-expenses [whIciti-elcspensiz]
bedrijfs-, exploitatielcosten.
working-manager [wDkitymartid3a]
bedrijisteicler.
working-order [wi)icitl-pda] in : be in
klaar zijn on] in gebruik genomen
te worden, iii orde zijn (v. machine).
working-party [w6lcit3-pati]werkploeg;
corveedetachement.
working-plant [wf/Ich3-plant] bedrijfsworking-stock [wDlciri-stok] bedrijfsmateriaal.
workless [wbIclis] werkloos, zonder
werk.
workman [wiikinan] werkman,arbeider.
workman-like [wolcinan.lailc] werkmansachtig, zooals het een (g. oed) werkman betaamt ; degelijlc afgewerkt ; goed
uitgevoerd werlcmans...
workmanly [wfiktuanli] aj zie work.
man-like; ad (als) door een vakman
uitgevoerd.
workmanship [wDlcinanSip] of-, bewerking, uitvoering ; werk ; we are of
God's cv, wij zijn een werk van Gods
handen ; of good (,), degelilk afgewerkt.
work-people [wir)k-pip'1] werkvolk.
work-price [wbk-prais] honorarium per
vel druks
work-shop [wi)lc-Sop] werkplaats.
aj aan werken een
work-shy [w
broertje dood liebbend ; be born
luiF liever lui dan moe zijn; sb in :
lakken.
[wants-tuanid3o]
beworks-manager
cirijfsleider.
work-woman [wfilc-wunian] werkster,
arbeidster.
world [wild] wereld ; what will the
<s., say?, wat zal de wereld, wat zullen

world-famous
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de menschen (er wel van) zegzen?; all
the
de heele wereld ; they are all
the (,) to one another, ze zijn alles
voor elkaar ; all the (N., and his wife,
de heele wereld, Jan, Piet en Klaas, Jan
Alleman ; ook: het tout-den Haag (Amsterdam enz.); the lower (,), de onderwereld; the next (other) (.), the (N.,
de andere wereld, het hien. tocme,
namaals ; the social (..), de groote (voorname) wereld ; the (N.) of dreams, de
droomwereld ; they are a (N., too wide,
veel te wijd, meters te wijd; beat the
het record slaan (wat betreft for); begin
the c..) anew, weer van voren of aan
beginnen ; let the (-Nd slide, Gods water
over Gods akker laten loopen ; so wags
(goes) the (N.), zoo gaat het in de wereld ;
see the c.), wat van de wereld zien ;
think a md of..., een ontzettend hoogen
dunk hebben van ; above the (,), be
much behind the (,), niet op de hoogte
van zijn tijd zijn ; not for the red, voor
geen geld van de wereld (ook : not for
(N.,$); for all the milike precies (net,
op en top) gelijk...; remove from the
uit de wereld helpers ; every day
in the (N.), elke dag dien God geeft ;
what in the mi?, wat ter wereld ?;
bring into,the nd, ter wereld brengen ;
a man of the cv , een man van de wereld ; he is of the (% ► wordly, hij is door
en door wereldschgezind ; all over the
cv,de heele wereld door; alsaj wereldsch,
wereld...
world-famous [w61d-felmas] wereldberoemd.
worldliness [whldlinis] wereldschgezindheid, wereldschheid.
worldling [whdlig] wereldling, wereldsch mensch.
worldly [whldli] wereldsch, aardsch.
worldly-minded [whIclIi-maindid] wereldschgezind, wereldsch.
world-old [wild-ould] zoo oud als de
wereld.
world-wide [whld-waid] over de heele
wereld verspreid, wereld...
worm [wimil sb worm" (ook = Ingewandsworm) ; fig aard worm ;
krasser ; schroefdraad; wroeginv.
worm-bit [whin-bit] schroefboor.
worm-cast[whni-kastlaardhoopje (door
den regenworm opgeworpen).
worm-dragon [wpm-dragan] draalc.
worm-eaten [wfini-it'n] wormstekig,
wortnig, aangestoken.
worm-grass [whin-gras] 0 Marylandache Spigelia.

worm-hole [whm-houl] wormgat.
worm-holed [whin-hould] wormstekig,
vol wormgaten.

worm-killer [whm-kila] wormmiddel.

Worms [wv mz] Worms.

worm-seed [warn-sid] worinzaad.
worm-wheel [whm-wil] 45Z■ wormwiel.
alseint%
wormwood [wi)niwud]
wormy [whnii] worniachtig; wormvormig ; wormig, wormstelcig, vol wormen.
worn [wQn] verl. deelw. v, wear; als aj
ook : versleten (van with) ; vermoeid,
doodop (van with); a c%) joke, een a fgezaagde aardigheid ; md with age, a fgeleefd ; c, with weeping, „op" van
het huilen.
worried [wvrid] verl. t. en v. dlw. v.
worry.

worriment [wDrimant] F
soesah, zorg(en).

worrit [wDrit] P zie

worry;

be

ceded,

ergens over inzitten, zitten mieren, urmen (over at, over).
worry [vvvri] vt rukken aan, (been en
weer) slingeren, scheuren (met de tanden) ; narijden, irr 't vaarwater zitten,
het lastig maker (met werk enz.), geen
rust laten, plagen, Icwellen; be worried,
ook soesah hebben ; mo the life out
of a man, iemand (nog) doodplagen ;
(../ out a problem, een vraagstulc zoo
lang bepeuteren of bepiekeren tot men
het heeft ; vr in : mi oneself, zichzelf
noodeloos plagen, lcwellen; zich bezorgd
=ken; vi kniezen, tobben, wormen,
piekeren, P urmen, inieren (over about,
over); onrustig zijn (van vee enz ); cv
along (through), zich er doorheen
slaan; r, at one, het ietnand lastig
maken; sb geruk enz.; plagerib '<welling;
ongerustlield, bezorgdheid, zorg,soesah
(tneestal worries); he is acv, hij is
een (echte) lastpost.
zie worriment.
worrying
worse [wi,s11, ajerger,slechter; snooder;
minder, lager (v. koers); the r.) than
impolicy of this action, het op zijn
zachtst genomen onpolitieke van die
hancieling ; none of your cheek, or
it will be for you, of het zal je
lteugen ; be the (-‘‘) for..., (schade) geleden hebben colder (door); achteruit
gegaan zijn door, verloren hebben bij...;
be the mi for drink, te veel gedronhen liebben, in kentielijken staat (van
dronkenschap) zijn; you will not be
the cep for .., you will be none the
for..., gij zult er geen schade bij
hebben als..., het zal u geen kwaad doett

worsen
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als...; much the cv for wear, tatnelijk
versleten, lang niet nieuw ; a hat not
much the c, for wear, een nog zoo
goed als nieuwe hoed; to make matters
(things) cv, toy overmaat van ramp ;
be taken c, with a poem, 1 van een
gediclit bevallen; ad erger, (nog) slecliter ; sb iets ergers, slechters ; constant
reproach or
of erger nog; but (..)
follows (remains), maar het ergste
moet nog komen; have the be put
to the cv , het onderspit delvers ; vt in:
c, oneself, P zijn positie verslechteren,
minder verdienen.
worsen [wips'n] vt erger,slechter
,
maken;
doeti dalen (v. prijzen); vi erger, slechter, $ lager (v. prijs) worden.
worser [vvtisa] P slechter.
worsest [wisist] P zie worst.
worship [wtiiip] sb vereering ; aanbidding ; eeredienst, godsdienst, kerkdienst, godsdienstoefening ; aanzien,
hoogachting ; your Worship, Edelachtbare (Lord); Uedele; public ev, eeredienst; have cv, (hoog) in aanzien zijn;
house of cv , godshuis; vt aanbiddent3,
vereeren, adoreeren ; vi bidden, de godsdienstoefening bijwonen, ter kerke gaan ;
zijn godsdienstoefening houden.
worshipful [wbSiptul] vereerenswaard,
eerwaardig, eerbiedig ; achtbaar.
worship(p)er [whSipa] vereerder, aanbidder; F adorateur ; biddende; the
ook : de bijwoners der godsdienstoefening, de kerkgangers, de biddende
gemeente.
worst [west] aj slechtst(e), ergst(e);
snoodst(e); ad het slechtst enz.; sb in :
the cv, het ergste (ook : them. , of it); if
in het ergste
the ry comes to the
geval, als alles misloopt ; let the cv
come to the cv , laat lcomen wat wil ;
do your r , doe maar wat je niet later
lcunt ; let him do his cv, hij mag het
ergste doer dat hij bedenken !can ; at
(the) c, our lives are safe, in het
allerergste geval is ors !even toch niet
in gevaar ; when things are at the

at their c, (they are sure to
mend), in het allerergste geval, als de

nood het hoogst is, is Gods hulp nabij ;
get the cv of it, have the
het
onderspit delven, het atleggen ; put one
to the cv, het van ientand win-ten ; vt
het winnen van, het onderspit doer delven ; in de !urea leggen ; be c■,ed by,
oolc: het afleggen tegen.
worsted [w,)stid] yeti. tijd en verl.

deelw. v.

worst.

wottler

-worsted wustidi sb sajet.
wort [wi.)t] kruid.

worth [wt)j,] (verouderd werkw.) worden; woe c, the day, ( wee den dag.
'worth [w aj waard ; he is
X 10.000 a year, hij heett X 10.000 per
jaar inkomen ; he is notc, a farthing,
hij heeft geen rooien duit, geen cent;
he is c, ten of Maxwell, hij is wel
lien Maxwells waard ; the living is c,
so much, brengt zooveel op ; he spent
all he was c, on..., at wat hij bezat,
zijn Iteele bezit; he ran away & for
all he was cv, zoo hard hij kon, uit
alle macht ; it is cv an inquiry, tel
is de moeite waard er naar to informeeren; it is c, it, F het is wel de
moeite waard ; it is c, the trouble,
c, while, het is de moeite waard, het
loont de moeite ; it is not c, while,
het is de moeite niet waard, het loont
de moeite ; it is as much as your
life is cv, het lean u tel levers kosten ;

it was as much as his place was
c, not to..., tel zou hem zijn betrekking
lcosten als hij niet...; the prize is c,
(the) having, is tel bezit wel waard ;
cv knowing, wetenswaardig; not cv
mentioning (naming), niet noemens-

waard(ig), geen vermelding verdienend;
cv seeing, bezienswaardig ; the things
cv -seeing, de bezienswaardigheden;
sb waarde, waardij ; innerlijke waarde;
get the c' of one's money, waar
voor zijn geld krijgen; give me a
shilling's c' of..., geef mij voor een
shilling...; a man of c,, een man van
verdienste.
worthily [wboili] waardig ; terecht.
worthiness [whoinis] waardigheid;
verdienste(n), deugdzaamheid.
worthless [vi)171is] waardeloos, van
geen waarde, nietswaardig, verachtelijk.
worthy [vv/poi] aj waardig, waard; achtenswaardig ; c, of being recorded,
c, to be recorded, de verinelding
waard ; not c' of..., onwaardig ; sb
acittenswaardig man ; my cv , mijn waarde ; the nine worthies, de negen helden der Oudheid.
wortle [wot'l] ") i ring.
wot [wot] Isle en 3de pers. enk. leg. t.
v. wit; weet enz.; God cv , dat weet God,
God weet ; c, of, weten, kennis hebben
(dragen) van, F benul itebben vau;

which they c,ted of, waarvan zij

(al)wisten.

wottler [wotla] P iemand die gul is

would
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wreathe

met trakteeren (altijd vragend what'll wrangler [rangla] kibbelaar, ruziezoeker; gl student die cum laude examen
you have?).
would [wud] (verl. tijd v. wilt) wilde, in de mathesis heeft gedaaii (aan de uniwou ; zou ; if..., would'ut I laugh!,
versiteit te Cambridge) : vroeger werden
wat zou ilc lachen ; with hands that
zij gerangschilct als senior, junior en
shake in spite of me, die beefden optime.
zonder dat ik er iets aan does kon ; hem, wrangling [raq'liq] liet kibbelen enz.;
gekibbel enz. '
get in my light, hij scheen 't er op gezet
te hebben oni...; he m, sit there for wrap [rap] vt wikkelen, oinhullen 2 , inhours, hij placht daar urea te zitten, hij
hullen, inpakken, oprolleii ; she miped
zat daar urea tang ; I don't know
her shawl closer about her, zij trolc
who it cv be, wie het zou kunnen zijn;
haar sjaal dichter out zich ; :-./ped in
you pass the salt?, zoudt u mij sleep (thought), in slaap (gedachten)
verzonken ; coped in his own studies
het zout even willeii aaiireilcen?, zou ik
our liet zout mogen verzoeken ?; cv
(pursuits), geheel opgaand in zijn stuGod, (I) cv to God I had died, gave
die, in zijn eigen werlc ; r...) a shawl
God dat ik maar gestorven ware, was
round (about) her, haar een sjaal owslaan ; c.d up, zie wrap ;
iic tocli gestorven, was ilc uaar dood ;
her warmly
I c■-, to heaven I was dead, was ik
up, haar lekicer warm inpakken; c,ped
maar dood ; (ook : I I were a
up in paper,in papier (in)gepakt, gewilcbird, its wou dat ik een vogel was; held ; be c,ped up in, fig geheel opwhat c you ?, wat wilt ge ?, ook : que gaan in, geheel vervuld zijn van ; een
voulez-vous, wat is eraan te doer ?
zijn met, hand in hand gaan net ; vi
would-be [wud-bi] zoogenaamd, zoo- zich inpakken (oolc :
up); sb ontgezegd ; aanstaande ; cv contractors,
wilckeling,(om)hulsel; omslagdoek,sjaal;
reflectanten; a mdgentleman, een ZonPlaid ; overmantel.
clagsheer ; c, recruits, aspirant-recru- wrappage [rapid3] zie wrapping; ook:
ten ; mi teachers, aankomende onderverpaklcing.
wijzers.
[wind. wrapper [raps] inwilckelaar enz.; pei'wound [waund] ver!. t. en verl. dl w. van gnoir; omslag, haft ; overtrelc (v. paraplu
wound [wilind] sb wond(e), kwetsuur; enz.); dekblad (van sigaar); lquisband
vt woiiden, Icwetsee.
(voor een courant).
tvoundable [vilitdabl] gewond kun- wrapping [rapid] in-, oinwikkeling,
nende worden, kwetsbaar.
oinhulser.
wound-dresser [wand-dresa] (wood) wrapping-paper [rapiq-peipa] palcverbitider.
pa pier.
wcundily
-P - vervloekt, ge- wrap-rascal [rap-raslcal] J wijde overweldig, luizig, donders hard.
mantel.
woundless [wancilis] oiigewond.
wrasse [ras] *ols. lipvisch.
woundwort [wiindw6t] 0 1. wondlcla- wrath [rot., rat), raj)] toorn, grantschap.
ver; 2. duizendblad
®wrathful [rot., raj)ful] toornig,
woundy
P vervloekt, geweldig, gram, vergramd.
dond erscit.
raj"-,
wrathily
toornig,
wove [wouv] verl. tijd van weave; zie vergraind, granistorig ; F woest.
ook woven.
wrathless [rO17-,
raj)lis] zonder
woven [wouv'n] verl. deelw. v. weave.
toorn.
wove-paper [wouv-peipa] velijnpapier. wrathy [ropi,
toornig, verwow [wan] ij an, al !, NI adoe !
toornd, gratustorig.
wow-wow[wati-wau]Aowouwou(aap), wreak [rile] wrelcen; cv one's rage
NI oea•oea (aap) ; won-won, l ► otaije
upon, zijit woede koelen aan ; vende kindertaal).
geance on, wraak oefenen :tan, koelen
wrack [yak] wrak ; nail land gespoeld op ; c, one's will upon, zijn 'Listen
, neegras, zeewier ; zie wreck & rack.
boeten op.
wraith EreiN geest, dubbelgan ger, ®wreakless
ongestraft.
(kort voor of na iemands dood wreath [rip] 'crane, guirlande ; Icronkel
verschijnend).
(v. rook); streep (in glas); 'croon (Ilan
wrangle Erarlg'I'/ vi kibbelen, lcijven, hoef).
kralceelen ; sb gekibbel, kibbelarij, ge- wreathe [rib] vt vlechten, draaien,
gelcralceel.
strengelen; ow-, ineenstrengelen, ont•

writ

wreathen
kransen
mdcl in smiles, den en al
glimlachjes; vi zich strengelen of kronkelen.
wreathen [rio'n] gekranst ; (Z) gekronheld.
wreathy [rij)i] zich strengelend, lcronkelend ; gekronkeld, spiraalsgewijs, gedraaid.
wreck [rek] sb wrale-2, verwoesting, onderga ng; schipbreulc; ruineti ; wrakgoedereii, strandvond ; go to and
ruin, te gronde gaan; make ", of,
verwoeSten, te gronde richten ; vt verwoesten, vernielen, te gronde richten,
rulneeren ; doen verotlgelukken (een
trein); schipbreulc doen lijdent2 ; be c...ed,
schipbrenk vergaan, stranden;
verongelukken (v. een trein); c.) a bill,
een wetsvoorstel nelcken ; cv the negotations, doen mislukken ; viverwoesten.
wreckage [rekic13] schipbreuk; overblijfselen van een wrak.
wrecker [relta] verwoester ; slooper;
berger ; strand jutter.
wrecking-association [relciri-asonSieiSan] bergingsmaatschappij.
wreck-master [rek-inasta] strandvonder.
wren [rest] , winterkoninkje (oolc :

Jenny Wren).
wrench [renS] sb rule, draai; verrekking,

verstuiking; verdraaiing, verwringing ;
schroevendraaier, schroefsleutel ; jig
pijnlijlce operatie; it was a great
het was hard, het viel hem (mij enz.)
hard ; vt wringer], draaien ; verwringen,
verdraaien'2, verrekken ; c ■-, from, ontwringeO, ontrukken 2 ...from the
'
nikken •, cv
context, uit . zijn verband
off, afdraaien, afrukIcen, moeren (v. belle!' enz.); cv open, openbreken, forceeren.
wrest [rest] vt verdraaien (feiten, de
wet enz.), verwringen ; cv from, of-,
ontrukken, ontwringen, ontworstelen ;
afper sell ; sb draai ; stemsleutel.
wrestle [res'1] vi worstelen (met with)';
cv in prayer, with God, net den
Heer worstelen (in vurig gebed); vt
worstelen net (tegen); c, it from hint,
het hem outworstelen; sb worstelstrijd,
worsteling ; worstelwedstrijd.
wrestler [res'la] worstelaar ; kampvechter.
wrestling [resilirs] het worstelen; worstelwedstrijd ; bout at c%,, worstelwedstrijd.
wrestling-match [reslig-matS] worstelwedstrijd.

wretch [retS] ongelukkige staklcer; elleudeling, schelm ; J gladakker ; poor
utile drommel,stakker; poor c, !, ook
och arm !, NI kassian!
wretched [retSid] ongelukkig, ellendig,
miserabel, arinzalig, jammerlijk, treurig

slecht), F beroerd.
wretchedly [retSidli] ellendig enz.
wretchedness [retSidnis] ongelukicige,

jammerlijke, ellendige toestand, miserabele, stechte staat ; ellende.
wriggle [rig'1] viwriggelen, wriemelen,
out of a
icronkelen (als een worm);
difficulty, zich uit een moeielijklieid
women ; cv out of it, zicli eruit draaien;
vt wriggelen met; wrikken ; cL one's
way, vooruitwriggelen ; yr cv oneself
into..., zich weten in te werken (in te
sb wriggelende beweging;
dringen)
gewriemel; give acv, F een wriggelende
beweging maken.
wright [rait] (in sarnenstel 1.) maker, by.

playwright, wheelwright.
wring[rit3] vt wringer] (nit from, out of);

uitwringen ; verdraaien (de Schrift); persell, knel len, drukken;
a man's hand,
iemand de hand (hartelijk)drukken ; cv
one's hands, de handen wringen; cv
the neck of..., den nelc omdraaien ; cv

the words from their true meaning,

verdraaien ; cv off one's head, iemand
den nek omdraaien ; (..) out clothes,
uitwringen; c.. money out of..., geld
afpersen; vi zich wringen, zich lcronkelen ; sb wringing, wrong; kaaspers; a
cv of the hand, eels handdruk.
wringer [riga] wringer ; wringmachine.
wringing [ritlig] wringend enz.; F druipnat (ook : cv wet).

wringle-wrangle

F ge-

harre war.
wrinkle [riglc'1] sb rimpel, plooi, kreak ;
vt ritnpelen, plooien ; vi(zich)rimpelen,
plooien.
'wrinkle [rit3lel] Ssb idee ; wenlc; foefje,
truc.
wrinkly [ririkli] rimpelig ; Licht kreuicewrist [rist] pots (handgewricht). [lend.
wristband [ristband, P rizband] (vaste)
manchet.
wrister [rista] polsmof, pols.
wrist-glove [rist-glvv] mousquetaire
(ha ndschoen).
wristlet [ristlit] polsarmband ; S bracelet (handboei).
lwrit [rit] verl. t. & v. deelw. v. write;
cv large, er dilc op liggend ; nog eens
dutrnetjes overgedaan ; nog erger

maakt.

writ

wron g
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=writ [nit] sb (ge)schrift; schriftelijk bevel ; bevelschrift, sommatie, dagvaarding ; cv of capias, bevelschrift tot
inhechtenisnetning ; ce , of execution,
deur waardersexploit ; Holy cm de Hei.
lige Schrift; issue r■is for a general
election, een algemeene verkiezing uitschrijven; serve a cv upon one,
iemand een dagvaarding beteekenen.
write [raft] vi schrijven ; he c.-s to say
that..., hij schrijft (tile) dat...; vt
yen ; nitschrijven; volschrijven; it is
written that..., er staat geschreven,
dat...; he has honesty written in his
face, de eerlijkheid staat hem op het
gezicht te lezen ; mi one's name on—,
fig zijn naam geven aan ; zijn stempel
drukken op ; re, word that..., schrijven
dat..., laten weten dat...; GNs se, away,
erop los schrijven; re, down, opschrijven, opteekenen ; afbreken (een boek,
schrijver enz ); $ afschrijven (een post
enz.); (faster enz ) door schrijven te niet
doers ; cv me clown an ass if..., je
kunt me gerust een ezel noemen, als...;
cv down too much, te zeer afdalen
(tot het peil der lezers) bij zijn schrijven;
cv for (in) the papers, in de krant
schrijven ; written in red ink, net
rooden inkt ; co, off, afschrijven (van 't
kapitaal enz.); cv (off) for a fresh
supply, om nieuwen voorraad schrijven ; ce, off verses, zoo maar neerschrijven, nit zijn mouw schudden, pennen; re-, out, uitschrijven, overschrijven,
copieeren; neer-, opschrijven; voluit
schrijven; ce., out fair, in het net (over)schrijven, overschrijven ; ce., up, (neer).
schrijven ; in bijzonderheden beschrijven;
uitwerken: bijwerken (een rapport enz.);
$ bijhouden (de boek en); opicammen,
in de hoogte steken teen schrijver enz );

vr in : cv oneself Esquire, zic, Esquire

schrijven of teekenen ;( -e, oneself down
an ass, zich zelf een brevet van ezelachtigheid nitreiken ; ce, oneself out,
zich leeg schrijven, zich uitputten.
writer [mita] schrijver , auteur, schrijfster; (kantoor)schrijver, !clerk; Sc procureur ; the (present) ce), schriiver
dezes; re, for the press, person journalist; c, to the signet advokaat bij
het hooggere< hisnot (in Schotland); cei's
cramp, schrijfkramp.

writership[raitaSip]auteurschap;schrijversbetrekking, klerkenbaantje ; Sc procureurschap

write-up [rait-np] stilistische uitwer.
king, beschrijving; bijwerking; schilde-

ring; F reclaine, opheinelende aankondiging, opkammerij.
writhe [raid] vi ziclt draaien, wringen
of kronkelen, (ineen)krimpen ; se, under
an insult, ineenkrimpen; ce, with
shame. van schaamte vergaan; vt verdraaien, verwringen ; niv from, ontwringen, afpersen.
writhen [rio'n] P verwrongen.

writing Eraitit3] bet schrijven,geschrift,

schritt; opschrift ; stijl, taal ; auteurop schrift; schriftelijk ;
schap ; in
put it in cv, het op schrift brengen;
commit (consign) to cv, op schrift
brengen.
writing-book[raitit3-bulc]schoonschrift,
(scnriji)se.:rift, schrijiboelc.
writing-desk Eraitirkdeskj scltrijflessenaar.
writing-master [raititkruasta] schrijfmeester, leeraar in 't schrijven.

writing-materials [raitit3-inatirialz]

schrijfg,ereedschap, gerei.
[raitit3-pad] sousmain,
vloeitnap.
writ-server [rit sLva] deurwaarder.
written [rit'n] vent. deelw, van write;
geschreven ; schriftelijk ; the cv language, de schrijitaal; acvstatement,
een verklaring op schrift ; ook : een
proses-vetbaal
wrong [roll] aj verkeerd ; niet in den
hank, niet to orde; tnis ; the cv end
uppermost, het onderste boven ; have

writing-pad

hold of the c end of the stick, 1.

het bij het verkeerde eind hebben ; 2. aan
't korste eind trekker ; < ■-, font, verkeercie letter of letters (op drukkerip;
a con one, S zoo'n lel, een slechte vrouw;
co, people, ntenschett van Been stand;
be cv, ougelijk hebbert, het mis hebben;
the clock is cv, loopt ashler (voor);
his nerves are zijn in de war ;
something is coy, er is iets niet in den
haak ; something is ca with him, er
scheelt hem lets, hij heeft iets: what's
wat scheett eraan ?; it was N for
her to..., c ■-, of her to..., het was verkeerd van hair ..; you were coy to...,
gij ltebt verkeerd gedasu niet...; what's
with Mrs. X.?, wat scheelt Mevr.
X., wat mankeert Mevr X ?, wat valt
er op Mevr X. aan te merk ?; be

proved (prove, turn out),,,ongelijk
(blijhen te) nebben; ad verkeerd, mis,
drn verheerden hant nit ; do ce, , verkeerd doers of handelen; slecht handeiti 't honcierd
len ; go
den verloopen, verkeerd uitkomen

wrong-doer

893

keerden weg opgaan (v. een vrouw);
in het verkeerde keelgat komen (ook:
go the cv way); sb iets verkeerds,
onrecht, kwaad ; grief ; his r,s, het hem
(aati)gedane onrecht; zijn grieven; do
one (a) c..), iemand onrecht (aan)doen,
iemand verongelijken ; onbillijk beoordeelen ; he had done no cv , hij had
nets verkeerds, gees kwaad gedaan;
have cv , onrecht of ongelijk
zich verongelijkt voelen ; t ongelijk hebben; be in the cv, ongelijk hebben;
put one in the (..), iemand in het ongelijk stellen; vt onrecht aandoen, verongelijken; onbillijk zijn tegenover.
wrong-doer [rot3-clila] onrechtpleger,
overtreder.

xylose

wry-necked [rai-nek] scheeflialzig,
scheef van hals.

wunner [wona] P bolleboos, baas Piet.
wurzel [whet] mangelwortel, biet; S
uitskuiken.
Wyandotte[waianclot]Wyandotte(kip).
wych-elm [wig-elm] bergiep.
Wyclif(fe) [wildif] Wyclif.
Wykehamist [wikamist] (oud)leerling
der Winchesterschool.

Wyoming [wai-ountiri] Wyoming.
wyvern [waivan] gevleugelde drank.

wrong-doilgErotl-dtl-itflverlceerdeliandeling(en); overtreding ; onrecht.
X [eks] de (letter) x; 10 (als Romeinsch
wronger [rot3,9] onrechtpleger; ook F: cijfer); x, x (in de algebra); double-rv,
vergr. trap v. wrong.
dubbel sterk bier; triple-,/, driedubbel
wrongful [rotlful] onrechtvaardig; ver- sterk bier; Xmas. = Christmas; Xn.
keerd.
= Christian ; Xper. = Xr. = Christopher ; Xt(ian) = Christian.
wrong-head [rota-hed]
dwarskop,
d warsdrijver.
Xanthian [zanPian] aj hi sb (inwoner)
wrong-headed [roil-hedid] dwarc(lcop- van Xanthe.
pig), verkeerd, eigenziniiig.
§xanthic [zanNk] geelachtig.
wrongly [rogli] verkeerd ; onrechtvaar- xanthin [zattPin] xantine (gele kleurstof van de meekrap).

dig ; ten onrechte.

wrongness [rorjtas] verkeerdheid.
wrong-sided [rorj•saidicl] het binnenste

Xanthippe [zanYipi] Xanthippe.
Xanthus [zanivs] Xanthus: het paard

van Achilles; oolc: de rivier de Salamander (in Klein-Azie).
geschilcten tijd komend, niet opportuun. x-d [eks-di] $ ex-dividend.
schebek (soort kleine
wrote [rout] verl. tijd en P verl. deelw. xebec [zibalc]
driemaster).
van write.
®wroth [roj,,roj)] vertoornd,1 woedend. §xenial [zinial] van de gastvrijheid.
kruisbewrought [rot] verl. t. ett v deelw. van §xenogamy [zinogami]
work; als al bewerkt, behouwen, ge- vruchting.
sineed ; cv iron, smeedijzer; cv with Xenophon [zendian] Xenophon.
flowers, met bloenten geborduurd, be- xeres [zerIz] Jerezwijn, sherry.
stikt.
§xerophtalmia [zirapj/alinia] droge
wrought-up [rot-vp] opgewonden, ge- oogontsteking.
prikkeld, zenuwachtig (gemaalct), over- Xerxes [zi)lcsiz] Xerxes.
prikkeld
§xiphias [zifias] zvvaardvisch.
wrung [rvg] verl.t. en v. deelw. v. wring. §xiphoid [zifoid] zwaardvormig.
wry [rai] of scheef 5, verdraaid ; with a X-ray [eks-rei] met X-stralen of Rantface, een scheef gezicht zettend,inet genologisch behandelen.
een zuur gezicht; vt verdraaien.
X-rays [eks-reiz] X-stralen, Röntgenstralen.
wry-bill [rai bil]
scheefbekvogel
(v. Nieuw-Zeeland).
xylobalsamum [zailobalsamam] bal.
wry-legged [rai-legd] met gedraaide senthout.
xylograph [zailagraf] houtsnede,houtbeenen.
gravure (inz. van de 15e eeuw).
wryly [raili] scheef (vertrokken).
wryinotith
scheefbelc. xylography [zailogrsti] houtsnijlcunst
wrymuuthed [railnatiod] net een (inz. van de 15e eeuw).
scheeveit mond.
xylonite [zailanait] soort celluloid.
xylophone [zailofouu] f xylophoon.
wry-neck [raj-Rex] scheeve hals;
§xylose [zailous] houtsuiker.
draailtals, mierenjager.
buiteu gekeerd.

wrong-timed [rorktaimd] niet op den

_a&
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xystos [zistos]
overdekte wandelgang voor de worstelaars in de klassieke oudheid ; terras.

ye

'yard [jad] sb yard: Engelsche el 0.914
M.; ra; penis; a cv of clay, een
Goudsche (large) pijp, F Gouwenaar;
by the cv per el ; tot in het onein,

dige.

2

Y [wai] de (letter) y ; y staat voor : yard,
year; Y. B. = Year-Book; Y. C.
Yacht-Club ; Y. M. C. A. = Young Men's
Christian Association, Chri stel ijke Jongelingsvereeniging; Y. W. C. A. = Young
Women's Christian Association, Christe. lijice Jongedochtersvereeniging; Yr. =
year; your ; Yrs. = yours. In: Ye, y t= is
Y ( = tit ;
y• this; that.
yabber [jabs]9 vi & vt koeteren ; sb gekoeter.
yaboo [jabil] Al pony (nit Afghanistan).
yacca[jalo]podocarpus: geelhoutboom.
yacht [jot] rz: sb plezier-, zeiljacht ; Pi
jachtzeilen.
yachting [jotit3] het varen !net een jacht,
zeiljachtsport.
yachtsman [jotsman] jachteigenaar;
matroos op een jacht.
yaffingale [jafingeil]&groene specht
yager [jeiga] X jager.
yah [ja] he (nitjouwend,hoonend), ja(wel),
lean je begrijpen!, ja !, nou ja bah!
yahoo [jalai] Yahoo : dierlijk, op menschen gelijk end ras (in Swift's Gulliver's
Travels).
yaveh [javei] Javelt: Jehovah.
yak [jatc] yak : soort van buffet (in
Centraal-Azie).
Yakoot [plait] Yakoet.
yam [jam] broodwortel.
yank [jarsk] vt afrukken, wegrulcken; S
grissen ; jatten ; c, away, wegrukicen,
wegsleuren ; c, off, afruicken, afgrissen ;
out, ui truk k en, emit gooier ; vi (weg)jatsen, in een stuk door zabbele ► ;
heisteren ; sb ruk ; por.
Yank [jailic] S zie Yankee.
*Yank-Bosch [jatIkboS] S zie hyphe-

nated.

Yankee[jalki] .s5 Yankee ; als ajAmerikaansch; c, Doodle, Amer. volkslied ;
F Yankee.
yankeefy [jankifai] veramerikaansclien.
Yankeeism [jatlki-iz'in] .Amerikaansche
(vollcseigenaardigheici); A mericanisme.

yap [jap] vi keffen ; sb gekel ; keffer.
yapper [japa] heifer.
yappiness [japinis] S sulligheid.
yappy [japtj S sullig.

yard [jaci] sb (binuen)plaats, erf, werf;
stapelplaats ; the Yard, Scotland Yard :
departement van den detectivedie ► st,
Londens hoofdbureau van politic.

yardage [jadid3] het gebruik vats een

(w)erf of voor dat gebruilc betaalde
huurpenningen.

yard-arm [jad-am]
nok vata de ra.
yard-man [jetd-indn] rangeerder (bij 't
spoor).

yard-measure [jad- ► ne3a] ellestolc, el;
with faces as long as
met gezichten van een el.

yard-stick [jad-stik] ellestok, el.
yard-tackle [jad-ta'c't]
► oictakel.
yard-wand Dad- wonn ellestok, el.
[jea]
SH
gereea,
bereid,
klaar
yare
gretig, gauw, viug.
Yarmouth[jamaflYarmouth; c, capon,
S hoicking.
yarn [jan] sb garen, draad ; F (matrozen)
verltaal ; it's a long cv , het is een Steele
historic ; have a cv with one, met
ientand een boom opzetten, een praatje
maker met iemand ; he can spin a
good cv, hij hall aardig vertellen, lettic
(zitten) bonnet ; spin a long cv about
nothing, een heeler boom opzetten
over niets; vt verhalen doer, een boom
opzetten, boomen.
yarrow [jarou] A duizendblad.
yataghan [jatagan] yatagan Turksche
kromme dolk.
vi gieren (v. een schip); sb
yaw [jO]
in : give a cv, gieren.
jo1; !deist zeiljacht.
'yawl [01] sb
', yawl [01] vi huilen (v. !louden), janken ;
sb gejank.
jolleman.
yawler [jols]
yawn [On] vi geeuwen, gapent!; zich
gaped
►
openen; vt geeuwend zeggen ;
sb g,eeuw, gaap.
yawner [jolts] geeuwer, gaper.
yaws [07] (Stirinaamsche) jas, tramboesia : met syphilis nauwverwante besmettelijke huidziekte.
yaw-yaw [jojo] eh-eh-end, geaffecteerd
spreken.
yay-nay [jei-nei] F ja en nee zeggend,
weifele ► d.
yclad [iktad] gekleed.
(ycleped, yclept [iiclept] genaamd.
ye [ji] ®,( & J gib gijliecien; c r gods!,

0 goden!;

c'

gods and little fishes,
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goeie grutten!, gouwe doozen met yellow [jelou] aj geel; co, from envy,
blilcken randen 1.; how d'c, do ?, hoe
groen van jaloezie, geel van nijd ;
!mak je het?, hoe gaat het?
boy, mulat; S goudvink, geeltje (goudyea [jei] B ja ; co) and nay, ja en seen ; stuk) ; co, fever, gele koorts ; F goudready, 0., eager, bereid, ja (zelfs) be- lcoorts; co. girl, mulattin; ry Jack, de
geerig (verlangend); als sb in: a vote
geie viag, de gele 'worts; the c• , press,
of 48 c,s to 20 nays, 48 stemmen Am de chauvinistische sensatiepers ; he
voor en 20 tegen.
has a c, streak in him, hij is niet
yean [jilt] werpen, (v. ooien) lammeren.
van lafhartiglieid vrij te pleiten, in zijn
SH
lain.
yeanling [jinlit3]
hart is hij toch een lafaard ; sb (het)
year [jia] jaar, jaartal ; jaargang (van
geel ; geeltje ; the r•,s, ( de geelzucht ;
wijnsoort); the c, dot, F het jaar nut; ! de gele injd; vt geelmalcen, gelen; vi
the (Nd before last, het vorige jaar,ver- geel worden, gelen.
dit jaar, van 't jaar ; yellow-back [jelon-bale] F Fransche
leden jaar ; this
I've not seen him this c,, ik lieb hem roman, geel bandje.
in geen jaar gezien ; (all) the c, round, ' yellow-bill [jelou-bill ?ts,. zee-eend.
het heele jaar (door); it may be c•s yellow-bunting [jelou:bviithl] law
daar kunnen nog (vele) jaren mee geelgors.
first,
heengaan; at my c,s, op mijn jaren, yellow-gum [jelou-gvin] 1. gele gom
by co), jaar aan (op) 2. geelzucht der jonggeborenen.
op mijn leeftijd ;
jaar ; ieder jaar; not for .s, in geen yellow-hammer
[jelou-hatna] _a&
jaren ; from c, to cv, from c,'s end
geelgors.
to c,'s end, van jaar tot jaar; jaar yellowish Delon-in geelachtig.
op jaar, jaar in, jaar uit; cos in, c, yellow-legs [jelou-legz] 70, geelout, jaar in, jaar uit ; in the c, one, pootige strandsnip.
in het jaar iiul, eeuwen geleden ; (up) yellow-throat [jelon-in-out] get spotin c,s, (al) op jaren, at op leeftijd, be- vogeltje van Maryland, citroentje.
daagd ; far gone in co.is,hoogbejaard; yellowy [jelou-i] geelachtig, gelig.
(in) de laatste jaren; yelp [jeip] vi keffen, janken; sb gekef,
of recent
(taking) one c, with another, het yelper [jelpa] heifer, janicer. Egejank.
eene jaar door het andere (genomen).
yen [jen] yen.
yeoman [jouwan] kleinelandeigenaar,
year-book [jia-buk] jaarboek.
yearling [fialirj] sb eenjarig dier ; aj heerenboer; eigengeerfde; lilltrawant ;
=at; X soldaat
onderkamerheer;
eenjarig, jarig, van een jaar ; co, heifer,
hokkeling.
der yeomanry; N. , of the guard, zie
year-long Pia-lot3l eeniaar durend.
beaf-eater.
yearly [jiaii] aj jaarlijksch, jaar...;
yeomanly [jountanli] als eett yeoman.
eenjarig; ad jaarlijks.
yeomanry [joumanri] stand cleryeemen:
yearn prml reilcitalzend verlangen, relic- vrijwillige landmilitie te paard, meestal
halzen (naar after, for); er naar smackuit welgestelde land eigenaars bestaande.
ten (out to); N to (towards) one, zich yeoman-service [journan-sbvis] in: do
co.), pulp verleenen in den flood, kraclitig
getrokken voelen tot; co , upon, B deernis hebben met.
en trouw ter zijde staan; he has done
yearning
aj smachtend verco, to his country, ook : hij heeft sich
seer verdienstelijk gemaakt jegens zijn
laugend, reikitalzend ; sb smachtend verlangen.
i vaderland. (Ook : yeoman's service).
year-old Pia-roulcil (dier ens. van) edit j yep [jep] Ant F voor yes.
yeast [fist] gist.
[jaar oud. yer [js] P = you(r).
yeastiness [jistinis] gistigheid ens.
yerk [jbk] vt rukken, slaan, stooten,
yeast-powder [jist-pauda] bakpoeder. springer ; sb ruk, slag, stoot.
yeasty Pistil gistig , gistend ; schuimend, yes [jes] ja ; say
ja zegge:i ; say co,
bruisend ; luchtig, ondegelijlc.
i to, beamen ; confine yourself to N.ies
ye-hoe [jillon]
ij joho; vi joho-en.
and noes, bepaal u tot ja en neer,.
yeldring [jeldrill] jam geelgors.
yest [jest] gist.
yelk [jelic] zie yolk.
®yester [jesta] gisteren.
yell [jel] vi gillen, 'L uitschreeuwen; ro , yesterday [jestsdi] gisteren, sister; the
with, gillen van, het uitschreeuwen van;
day before rod, eergister(en).
vt (uit)gillen, schreeu wen (ook : c.r out); ®yester-night
[jeste-nait] gisteren

sb gil.

avond.
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®yesteryear [jestajia] het vorig jaar, yodel [joudal]
verleden jaar.

yestreen Ljestrini Sc gisteravond.
yesty [jesti] zie yeasty.
yet [jet] ad nog, vooralsnog; toch,
nochtans; (nog) wel •, is he dead c,?,
is hij at dood ?: the largest c, found,
tot nog toe geVonden ; it is strange,
and c, it is true, en toch is het waar;
have you done c,?, ben je nu klaar?;
as cv, vooralsnog, tot nu; evenc,,zelfs
nu ; ever c,,00it ; never cv, nog nooit ;
not cv , nog niet ; not so long, nor
so wide, en oolc niet zoo breed ; till

jodel.

yoick [joik]

v(t) & vi jodelen ; sb

ge-

v(t) de honden op de vos-

senjacht aanhitsen door yoicks te roepen;
vi yoicks roepen.

yoke [joule] sb juke, span (ossen); vt het
juk aandoen, juicken; vereenigen ; wider
het juk brengen.

yoke-bone [jouk-boun] jukbeen.

yoke-elm [jouk-elm] haagbettic.
yoke-fellow [jouk-felou] makker, ntaat,
lotgenoot ; echtgenoot.
yokel [joukal] boerenlummel, -kinlcel,
•pummel, slungel.
tot heden.
yokelish [joukaliS] lummelig, boeren'yew
taxisboom; boog (van taxis
kinkelachtig, vlegelachtig.
!tout gemaakt).
yolcemate [jouknteit] zie yoke-fellow.
vi opkomen (van schuim op yoke-piece [jouk-pis] bovenstuk (van
, yew
kokend zout).
heind enz.).
Yid [jid] S Jood, smous.
yolk [ionic] (eier)dooier; wolvet.
Yiddish [jidiS] S aj Jiddisch, Joodsch- yolk-sac [jouk-salt] dooiervlies.
Duitsch ; sb het Jiddisch.
®yon [jots] aj gindsch; ad Binder, daaryield [jild] vt opbrengen, opleveren, af- ginds ; hither and c%), girds en weer;
werpen, produceeren ; geven, verleenen;
prop de (het) gindsche.
vieren (een touw); overgeven (e.stad); fyond [fond] zie yen.
cv consent, zijn toestemming veriee- yonder [jonda] aj gindsch; ad ginder,
nen ; cv the palm to..., op zij gaan voor,
glitter ; those cv , die daarginds, die
als zijn meerdere erkettnen, onderdoen
glitter staan.
voor; c, the point, toegevett, zwichten ; yore [jop] in : of cv, voor dezen, voorN., precedence, den voorrang gunners, heel], in vroeger dagen ; in (the) days
latest voorgaan; mi up opleveren;
ofc,, in vroeger dagen, /s8 tempo doeloe.
up the ghost, den geest geven; vt in: Yorick [jorik] Yorick.
cv oneself prisoner, zich gevangett York [jO] (van) York.
geven ; vi & va opleveren, geven ; mee- Yorker [joka] inwoner van York 11 SP
geven (bij drill(); toegeven, zwichten;
cricketbal, die bij het "bowler" vlak
onderdoen (voor to); zich overgeven;
voor den batsman den grond raakt.
c, largely (well), een goed beschot Yorkist D2Icist] sb L;;;;a aanhanger
opleveren ; cv poorly, weinig opbrenvan het huts van York in den Rozengen ; cv before, wijken voor ; cv to,
oorlog aj het huts van York toegedaan.
ook: op zij gaan voor ; wijken voor ; Yorkshire [j2kSa, j2kSia] Yorkshire;
cv pudding, wider beslag gebakken
mi to superior force, voor de overmacht bezwijicen ; cv to none, voor
vleesch • a c, reckoning, gelag waarnientand onderdoen (in in); have nobij iedereen voor zich ze!f betaait ;
thing to c, to..., niet hoeven order te c, relish, Worcestersaus; I'm c, too,
doer voor...; not c, an inch, gee!'
ilc ben ook uit het Noorden ; ik ben ook
(Whit breed wij1<en ; sb het meegeven
niet ntis, ik weet ook waar Abraham den
(bij druk); opbrengst, productie, oogst,
mosterd haalt ; come c. over one,
beschot.
ientand bedotten, bij den netts neaten;
yielciable [jildabl] toegestaan enz. kunals vt bedotten, bij den netts nemen.
nende worden •' meegaand, plooizaam. Yost [joust] Yost; schrijfinachine van
yielder [jilda] die toegeeft, zwicht enz.;
Yost.
a lierri cv , die niet makkelijk toegeeft you [jit] gij, u, gijliedett, ulieden, jelui,
en z.
jullie ; F jij ; je, men ; cv idiot c,!, jij
[fildits] productief; meegevend;
idioot !; md lie down !, ga liggen !; cv
toegevend, ineegaand, buigzaam.
and yours, gij en de uwen,
ylang yl a ng [ilat3-ilat3] ylang-ylang young [jvq] aj . jongt2 ; the night is
f plant & ocieur).
yet cv, het is nog vroeg itt den nacht ;
V-moth [wai-trop] gammavlinder, pis% England &, Jong Engeland &; a c,
tooltje
family, (ee ► troep) kleine kinderen

younger
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geling; jongelieden, jongelui; the mi
(v. de ougetrouwde dallies in een gezin) ;
of the country, ook : de landjeugd.
a cv lion &, cell jonge teeuw,hetjong youthful [jaj,ful] jeugdig.
van een leeuw, een leeuwenjong ; f, Ypres [ip'r, aipaz] Yperen.
man, jonge man, jongmensch ; (als aan- Yucatan [jillcatan] Yucatan.
spreking ook: jongeling); her,' man, yucca [jpio] 5g yucca, Adamsnaald.
lmar vrijer;. a cv man in a hurry, yufts [jvtts] juchtleer.
een heetgebakerde hervormer ; acv one, Yule [jal] Kersttijd.
een jong (v. een dier); the cv ones, yule-block, yule-clog, yule-log [jalde kleinen; de jong,en; the cv ones
blok, jal-klog, jal-log] houtblolc voor
cackle as the old cock crows,zooals het Kerstvuur, Kerstblok.
de ouden zongen, piepen de jongen; Yuling
Kerstviering; Kerstmisyou cv rascal !, jij ondengend jong!, pret.
jij kleine gladakker; cv things, jonge yum-yum [jvm-jvin] F nam, !lam!, als
dingen (meisjes); cv un, F jongmensch
aj keurig,(piek)fijn,overheerlijk,prima;
(als aanspreking); his cv woman,zijn
sb F lekker hapje; S hippie.
vrijster, zijn meisje ; ce, for his years, Yurrup [jvrap] 1 Ariz Europa,
nog jong voor zijn leeftijd; cw. , in crime, , ®ywis [iwis] gewis, zeker.
nog jong en onervaren in de misdaad;
cv in years, jong van jaren ; cv to the
business, nog pas in de zaak; sb jong,
(v. dier); jongen (v, dier); the cv, de
jeugd ; with c.), drachtig, bezet.
younger [jptlga] a jjonger ; the c., Pitt,
Teniers the cv, Pitt junior,dejongere Z fzed] de (letter) z; Z. staat voor:
(jongste) Teniers; sb in : be kind to Zachary; Z. G. = Zoological Garyour c,s,tegenover degenen die jonger den(s), Dierentuin; Zech.=Zechariali;
Zeph. = Zephaniah; Zn. = Zinc;
zijn clan gij.
youngish [jvggiS] jeugdig, nog jong. Zool. = zoology.
youngling [jnt3lifl] sb jongeling; jong za [za] zie huzza.
dier; aj jong, jeugdig.
Zach [zak] F afk. v. Zachariah.
younker [jvrika], youngster [jvrista] Zachariah [zakaraia] Zacharias.
jongeling, inellcbaard, jong matroos.
Zachary [zakari] Zacharias.
your [jila, joa, ja] uw ; F je, jouw; cv *Zack [zalc] X S zie Anzac.
Luther 81, een Luther enz.
Zadok Lzeidoic] B Zadok.
zaffer [zafa] kobaltoxyde.
you're [jad, joa] staat voor you are,
yourn
jean] P zie yours.
Zante Lzanti] Zante ; satijnhout.
yours [jaaz] de of het uwe ; de uwen ; zany [zeini] potsenmaker, bansvan n ; c,s and my father, uw vader Zanzibar [zanziba] Zanzibar. [worst.
en de mijne (inplaats v. your and my Zarathustra [zaraPastra] Zoroaster.
father); c■•, of the 4th, uw schrijven, zareba [zariba] pagger, verschansing.
ilw geeerde van den 4den; r, is to ' §zea [zi] mais.
hand, wij zijn in bezit van uw schrij- zeal [zit] ijver, vuur, dienstijver (ook:
yen; it is
het is van (voor) u ; it is N of office).
md to obey, het is uw plicht to gehoor- Zealand [ziland] (van) Zeeland.
zamen •
truly (faithfully, sincerely zealot [zetat] zeloot, ijveraar, dweper.
zelotisch, ijver8), ge'heel de uwe; S de ondergetee- zealotical
aars..., zeloten...
kende ; zie ook you.
yourself [jCiaself] meerv. yourselves, zealotry [zelatri] zelotistne, ijveraar3tanatisme.
u, gij zelf, gij zelven, zelf, zelveu ; you
cv said so, you said sor,,
have zealous [zelas] ijverig, vurig.
said it, gij hebt het zelf gezegd; have Zebedee Czebicii] B Zebeoeus.
you hurt c,?, hebt gij u bezeerd ?; zebra [zilird] zebra, woudezel.
S hoe inaakt uwes liet?; zebrine [zibriti] zebra•achtig.
(h)ow's
zeboe, buttos.
to-night, ge zebu Ezibicij
you are riot quite
zijt niet op dreef van avond ; you'll zecchino [tsekinou] gouden nimit in
t 5.40).
soon be quite c ■•, again, ge zult weer , Venetie
zed [zed] (de letter) z.
gauw de oude zijn.
•
youth [ji)17] jeugd; jeugdigheid; jot:. Zed [zed] aft. v. Zedekial2.
cv

lady, jonge dame ; (jonge) juffrouw

Engelsch
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Zedekiah [zedakaia] g Zedelcia.
Zedland [zedland] 't Zuid-Wester van

zymotic

Zionist [zalanist] sb Zionist; aj Zio.

nistisch.
Engeland (waar de s als z wordt uit- zip(p) [zip] ij z-p!; sb gefluit van een
gesproken).
geweerkogel ; vi finite!' (v. geweerkozedoary [zeda-ari] zedoarwortel.
zodiac [zoudiak] dierenriem.
[gels).
zemindar [zetninda]
landheer; NI zodiacal [zoudaialcal] zodiakaal.
orang tanalt.
Zoe [zou-i] Zoe.
zenana [zinfina] El zenana, harem.
§zoetic [zouetik] sevens...
zenith [mil)] zenith, toppunt.
zoggy [zogi] F wou-wou, honcije. ,
Zephaniah [zefanaia] Zephanja.
4oilian [zou-ilian] (als) van Zoilus,,vezephyr [zefa] zefir, koeltje, windje.
nijnig, kleinzielig kritiseerend.
zephyr-yarn [zefa-jan] borduurwol.
Zolaism [zoula-iz'in] het realisme van
Zep(p) F afk. v. Zeppelin; als aj Zep- Zola, (schunnig) realisme.
pelin...; als vi naar de Zeppelins (gaan) zone [zouu] gorder, zone, luchtstreek,
kijken; vt met Zeppelins bezoelcen (begebied.
stoke'', aanvallen enz.).
zoo [zii] F dierentuin, diergaarde.
sb
[zepalin]
Zeppelin
(luchtZeppelin
zoographer [zou•ografa] dierenbesenip); vt net Zeppelins bezoeicen (beschrijver
stokes enz.).
zoography [zou-ografi] dierenbeschrijZeppy [zepi] F goed voor de Zeppe- ving.
lifts.
C zookers [zukaz] duikers!, to dronunel!
zero [zirou] nul , nulpunt; be at cv , op zoolatry[zou-olatri] dierenaaubidding.
nul, op het nulpunt staan.
zoological [zouslod3ikal] zoolOgiscii,
zero-point [zirou-point] nuipunt.
dierkundig.
[zest] sb oranjeschilsnipper; wat zoologist [zou•olad3ist] zooloog, dier- zest
een gesprek enz. kruidt ; sinaak, genot,
kundige.
F zjeu; add (give) a c, to. ., zjetligileici zoology [zou-olad3i] zoologie, diergeven aan, kruiden; he entered into
kunde.
it with
hij pakte de zaak met lust §zoophyte [zotiafait] plantdier.
aan ; vt kruiden'2.
§zootomist [zon-otainist] dierontleder.
zetetic [zitetik] aualytiscli.
§zootomy [zoa-otami] dierohtleding.
zetetical [zitetii,a1] oiiderzoekend.
l Zoroaster [ziiroasta] Zoroiister.
Zeus [ziiis] Zeus, Jupiter.
zoster [zosta] gordel; gordelroos.
zigzag [zigzag] sb zigzag ; in c,s,zig- zottave [zuerv] zouaai.
zagswiize; aj zigzagsgewijs loopend, zounds [zatinctz] cironunels!, potdorie!
zigzag...; ad zigzagsgewijs; vi zigzags- zoutch FzautS] visch in water koken.
gewijs loopen, gaan enz.
zoutchy [zautSi] zie water-soutcizy.
zinc [zitlic] sb zink; vt net ziiik beklee- zucchetto [tsuketa] RK bonnet.
den ; galvaniseeren.
Zulu [zulti] Zoeloe.
zinco Ezirlkoul F afk. v. zincograph.
Zurich [zfirik] Zurich.
zincograph [zirlkograf] sb zinklicht• Zuyder Zee [zaida-zi] Zuiderzee.
druk, chetnigraphie; vi zincographisch Zwinglian [zwirilian] ajZwingliaansch;
reproduceeren.
sb Zwingiiaart.
zincograpliy [zitliwgrafil zincographie. §zygoma [zaigmitna] jukbeen.
Zion [zaian] Sion : Jeruzatent ; ook: het §zygornatic [zaigotnatik] van het jukHentelsch jeruzaient; the,, movement,
been ; ti arch, jukbeenboog.
de Zionistische beweging.
gisting(sleer).
§zymology
Zionism [zaianiz'in] Zionistne.
I §zymotic [zaintotik] gistings...

ERRATA & ADDENDA,
A. A. = Anti-Aircraft ; A. A. F. = Anti- appropriation, moet zijn [aproupriaircraft Corps ; A. C. = Army Corps; IeiSan].
A. D. V. S. = Assistant Director Veteri- , a-quiver [akwiva] in trilling (zijnd).
trilletrd.
nary Service ; A. E. F. = American
Expeditionary Force; A M = 1 Ain- assess, ook: vaststellen, uittrekken.
mution (required); 2 Ammunition (going asunder, moet zijn [asunda].
forward); A. M. L. 0. = Assisting aura [Ora] (oorspr. 'Licht); zuclitje (ak
van den wind); uitwaseming (der fijnere
Military Lauding Officer ; A. 0. C.
deelen), emanatie, uitstraling; astrale
Army Ordnance Corps ; A. 0. D. =
stof.
Army Ordnance Department; A. P. C.
Army Pay Corps ;. A. P. M. = Assistant *Aussie [kisi] X S Australisch so!daat.
Provost-Marshal; A. R. = Army RegulaLions ; A. S. E. = Amalgamated Society automatic, ook sb automatisch pistoot.
of Engineers ; A. V. C. ook = Army available, oolc: beschikbaar.
Veterinary Corps; A. V. D. = Army B. M. ook = Brigade-Major; B. 0.
Bombing Officer; B. S. P. — British
Veterinary Department ; A. W. L. =
Socialist Party.
'Absent with leave ; A. W. 0. L. =
balmy, S oolc = barmy, S getikt
Absent without leave.
accommodation, moet zijn [akomedei- Lotje).
bar, N ook : mat.
acquaintance, oolc: kennismaking ; barge, vi ook plompen (door modder.
' enz.).
upon
bij nadere Icennismaking.
aerial, ook
antenne (v. radiosta- ' *barrage [bara3] sb X spervuur, gorclijiivuur ; vt 'net spervuur afsluiten,
mon).
after-care [di takea] zorg voor kinderen spervuur afgeveu op.
oppasser.
iiadat zij niet ;neer ouder de hoede van batman [banian, batman]
badding, batting.
het gesticlit zijn waarin ze opgevoed batten, oolc
liclit,
lees
:
ligt.
beam
werden.
faliekant bearable [bearabl] te (ver)drageu, uit
agley [agli] Sc
: go
te 'louden.
ultkonien.
aid-post [eidpoust] X verbaudsectie. beauty, oolc = prachtstuk.
airshed [eaSed] hangar voor vliegtui- bedrock [bedrok] bodeuirots ; grondIsag, bedding ; fig g,rondslag; als aj
gen.
laagste.
stitch [eitS] (de letter) 11.
aitchless [eitSlis] zonder 11; (Icrom- : benefit club [benafitklvb] ziekenfoiids.
spreker) die de is niet kan uitspreken. 1 Berlin, adde: cv wool, zefierwol.
anfractuosity [anfralctjuositi] boclitig- binge [bind 3] S fuif, jool, dronkeinanspartij ; on the ti , aan den rot.
held, kroniceitgneid, lcronkcling, boclit;
bleu devils, lees: blue devils.
fig. (geestes)verciraaidheid.
Blighty [blaiti] sb X S Engeland
angina, lees [aird3aina].
naar buns („Buis toe”) gaan
anthelmintic [anj,helinintik] cj wori:i- go to
wound, een woad die
aj in : a
verdrijveiid ; sb worminicidel, -koekje.
evacuatie
naar
finis (Engeland) nood ,
[antisipeitari,
antisipatari]
anticipatory
zakelijk maakt (ook genoenid a (..).
op de gebeurtenissen vooruitloopend,
lees
: blue bottle.
blue
blottle,
vooruitgevoeld, voor...
in
*Anzac [anzak] X F soldaat van het bombinate [boinbineit] gonzen ;
zitten
zwammen, kletse
the void, F
contingent uit Australia en Nicuwin
de
riiiinte.
Zeeland.
Env,elsch
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boodle
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counter-bid

boodle [J(WI] eicr boedel ; boel, troep, bandplaats voor verwonden; c, ward ,
opnemingszaal (in liospitaal).
zooi; profijt, whist, voordeel, bait;
omkoopgeld; valscli geld; the whole censor, ook: vt als censor nazien; be
S de heele zooi, het heele zaakje.
cued, door den censor (de censuut)
boot, ook : the c, is on the other leg, nageiezen Worden, door de halide,' van
F het is net andersom,
den censor gaan,of goedgekeurd worden.
box-cloth [bokskl01)] lichtbruin dik chaise, lees: (tweewielig) sjees; (vierlaicen (voor ko(ttsiersjassen).
wielig) Utrechtsch jaclitwagentje.
brachy cephalic [brakisefalik] brachy- change, va ook : andere kleeren amt.
trekken, zich verkleeden.
cephaal, kortschedelig,
*brass-hat [brashat] X S stafofficier. charge sheet [tSact3Sit] jur rol.
chaser, [tSeisa] verjager, (achter)na•
brill [brit] >4o, griet.
jager;
jaagstulc *jactitvliegtuig
Buck [bvic] S Buckingham Palace.
zilverdrijver.
vt oolc : cv up, S (nieuwen)moed
chew,
tnoed
houden,
seven, opkikkeren ; vi
adde: c, the rag, S de pest in
hebbeit; (zitten) kankeren.
laten hanger.
het hoofd
bucket shop [bDkitSop] S gokkantoor. chummy [tintni] F dikke vriendeit
(zijnd), intiem.
burble, ook sb = geroezemoes.
butt party [bDtpati] X scliijfdragers. circle, sb adde : the grand cv, de
reuzenzwaai.
by-election, [bai-ilekSali] tusschentijdclamour, vi adde: c, for, roepen
sche verkiezing.
by-pass Fbaipas] steekvlamtnetje (aan clear, vt ook: later ontruinten.
dagbrander). Ook: c, pipe.
coachwork [lcoutSwbk] carrosserte (v.
C. B. E. = Commander of the British auto).
empire Order; C. C. ook = X Camp coast-guard [lcoust-gad]
kustwachter.
Commandant;
Circuit Closer; C. D.
Contagious
Diseases
Act;
moet
zijn
[kolig].
C.
of
E.
=-colleague,
A. ,---church of England;, C. F. = Chaplain coloured [icDlaci]gekleurd; in lcleurento the Forces; C. I. V.
City (of Lon , druk; a cv gentleman, een kleurling;
don) Imperial Volunteers; C. 0. = j a w lady, een kleurlinge.
koolzaad, stelcraap.
Commanding Officer; c. o. lees e(t. colza [kolza]
ca'cannie EkOkanil Sc „zachtjes aan coma Licouina] ook; coma (van een
kotneet).
dan breekt net lijntje Met"; the policy
of N, (de politick van) opzettelijice comb, vt adde: c, out, nitkammen;
J7 bijeenharken, opvisschen ; cv out
lijiitreickerij; taktielc (der arbeiders) ont
every detail, alle bijzonderheden eruit
zoo slecht inogelijk te werken voor
visscnen; cv out the shirkers, de
te weinig of laag loon.
calm, ook : sb kalinte, rust ; xvindstilte ; j embusques uit hun schuilhoeicen te voorscliijii
'mien ter vervulling van hull
streek
der
wincistilten;
the c,s, de
it
is a dead ti , het is btadstil.
dienstplicht ; ook als sb the c, out, het
bijeennarken of te voorschijnhalen der•camouflage [Fransclie uitspraak] sb
;;even die zich aan den di,nst outtrokmaskeering (v. kanonnen, di), P verinotnining; geveinsd voorwendsel, zoo ' ken gedurende den wereidoorlog.
huichelarij; vt X maskeeren; combative pcolubativi strijdlustig.
F vermommen; vi F maar zoo doer, combativity [kombaiiviti] strjcilustige
doer atsof...; de zeal, inaskeeren, huicheaard, strijdiust.

len.
cancel, vt ook : annuieeren ; & verklei-

combings [lcumirlz] nitgekaind Haar,
kamsel.

come, adde : cv in, ook : mice doen (aan
cankerworm, ook
spanrups.
den oorlog); cv round to one, ter
Cannel( [kanak] F Canadees; X Cana- ! oore koinen.
deesch soldaat.
comfortable, adde: are you:, there?,
canvass back Elcanvasbakj
Anieri. ; zit je dear lekker ?
kaansche tateltend.
conduct - sheet [kondaktSit] X boekje.
capture, ook -= veroveriiig.
confabulation, gekeuvet, lees : genen (v. een breuk).

,

:ardiac, hard..., lees: hart...

carronade [karaneid] X soort ouder.

ketivel.

cotton - gin, te plaatsen voor colton-

wetscli licitt scheepskanon.

casualty, adde: c, station, X vet- .

counter-bid
g ras

[kauntdbid]

tegenbod.

coupon
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feelino,

coupon [Icfipot3] coupon; bon (v. de ' distraught, ook : fig. in eigen ingewandistributie).
i den wroetend.
: dither [di5a] P bevel', trifler'.
court _fees [kQtfiz] gerechtskosten.
Dixie [diksi] de Zuiuelijke Staten van
craken, zie kraken.
cram-full [kramful] propvoi, tjokvol. , Amerika; luilekkerland.
do, adde: nothing doing!, F niks te
creaky [kaki] kralcenci.
creasy [crisi] geplooid, net plooien.
maken, het zal niet ,„;aaii !
cross purpose, aside : be at :mss, ook dog moet seven give a c a bad name
nog : elk.aar in het vaarwater zitten.
and hang him, wee den wolt die in
een kwaad gerticht staat.
cruller [upla] Alll krulkoelcje.
trump Lkrvinp] oolc : X io met een donkey-man [dorlkimaii]donkieman.
knorgeluid ontploftende granaat nit een dope, sb ooK: bijzondere dekverf voor
soort kanon van ± 5 inches.
vliegtuigen; tot genot gebruikt be*cushy [lcuSi] X S lekker, makkelijic;
dwelmingsmidciel (als opittitt, cocaine,
enz.) ; va bedwelmingsiniddelen gebruia (-, armchair, een makkelijke lent'stoel; a (N., job, een lekker (makkelijk) : ken, zich (met opium, enz.) bed welnien.
Dora [flora] Dora ; ook = D. O.R. A. =baantje.
Cuthbert [kud,bat] Cuthbert; S embusDefence of the Ream' Act (voor :den
oorlog in het level' geroepen).
que, laffe lijntrekker die op alle mogelijke maniere!' van het dietist newer' ' dough-boy [douboi] soort knoedel;
X a Anierikaansch soldaat.
zoctit of te komen; Cuthbert konijn
(van pluche, 8) als kinderspeelgoed.
Downs [claunz] in: the ,-,, Duins.
D. B. E. = Dame Commander of the draughty [drafti]tochtig, waar het tocht.
0. 13. E.; D. F. C. = Distinguished : dud [dycl] sb s ook : niet omplofte
gianaat ; als aj niet geed, ongeschikt.
Flying Cross; D. S. C. = Distinguished
dunning-letter [dDitirjietal maanbrief.
Service Cross;
D. C. oolc : District Commissioner (El). dust-up [cipstvp] S klop;)artij.
E. F. C. --= Expeditionary Force Canteen;
dame, acide : „ridderes" der 0. B. E.
E. & 0. E. = Errors and Om ISSIOns
deadhead [dedhed] S remand met een
[Excepted.
vrijkaartje (voor de komedie), iemand ebon, moet zijn [eban].
edge - bone Lecizbouni staartstuk (v.gevan de diaconie.
slacht beest).
decide-edged [dek'led3d] geschulpt.
*defeatist Eclititist j SO aanhanger der egg, adde : a good ,,, F een goeie
(beste) vent, patente keret.
partij die de overtuiging voorstond, dat
de oorlog itiet te winnen was en cite embrasure, ook : open yak ; dear-,
vensteropening met bitinetimuurscne
overtuiging trachtte te verspreideu door
schninse verwijding.
,.., campaigns.

demurrage, lees: overligdagen naast encode [encoudl vt in codescitrift op-

ligdagen.

.

stelie ► .

denomination, ook: $ coupure (van enthuse [inj,jilz] F een dweeperig
enthousiasme flail den dag leggen (voor
ettect, enz).
about, ove•), sentimenteet dweepen.
depredator [deprideita] lees: [deprientrenching-tool [entrenSigall] X
deka].
plo.liergereedscnap.
deputize [depjutaiz] afvaardigen.
despatch-box [dispatSbox] documen- erupt [irDpt] uitbarsten (v. vulkaan);
uitbreken (v. uitslag); doorkomen (v.
ten-, aktentroilimel.
tanden).
destitute, ook : benoeftig.
detached [ditatSt] losgemaalct, los, ge- escalator [eskaleita] rollende trap.
scheiden,&; ook : objectief ; remain (..), estivation [estiveiSan] zomerslaap (v.

zich afzijdig houden.

detonator [detouneita] X slagkwitc-

ontsteker ; Icnalsi ;.{naal (v. spoorweg).

dhudeen, zie dudeen.
[gelatin.
diatery, lees: dietary.
dilly daily, ook : sb getreuzel geteut
disarmament.
disartnement, lees:
disrupt [disropt] verbreken, ulteen scheuren, uiteen doer' singe'', uiteen 1111;ken

dieren).
[iveutjueit] afloopen, tlitkomen ('toed of slecnt); (.., in, uit-

eventuate

loopen op.
f. o. b. ,--- S free on board ; F. 0. 0. =
Forward Observation Otticer; F.P.0.=-Field Post-Office; F. S. ook = Fief

Service.

fall - out [folaut] oneenigheid; X rust.
feeling, ook geraaktneid, gepikeerd

field-grey
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held ; with a touch of r.), met eenige
;eraaktheid, eenigszins gepikeerd.

*field-grey
aj X veldgrijs;
the c•s, de Duitsciie soldaten.
fierce, ook: verwoed.
*five-nine [faifnaiii] X (canon van 5.9
inch.

Flanders, ook als aj Viaanisch.
,
lees [flonth3li]
flauntingly
fling, ook sb gooi, worp, sineet ; Highland c.r, soort Scliotse dans; have
one's be bloemetjes eens baiter
zetten, eens awl den rot gaan; let him
have his cam, Iaat item (maar) uitrazen ;
have a (one's) c, at..., een worpernaatdoen, het ook eens probeeren • het gemum hebben op, een steek (onder water)
geven.
floater, drijvende (persoon);
drijver, voedingsvlotter;
drijvende
niiin ; 3 die een leering enz. lanceert.
floor, adde : first
bel etage.
*food-hoarder [fildlida] S hanisteraar.
[tradliog] zie food-hoarder.
*foo
fourth, aode: the Fourth = the,, of
July, 4 Juli herdenkingsdag der onaf nankelijidleid van Am erika.
free-and-easy, aj ongedwongen; ongegeneerd; vrij(postig); als sb concert

improve

globe-trotter Cgtoub!roldi
wcreld.
reiziger.
• glory, adde : "Old Glory", de Engelsche vlag.
on the land, boerenwerk
go, adde :
gaan doer, op het land loan werken;
have first mi (at) .., het eerst aan de
beurt zijn (out...), de pre liebben.
God, adde : c•d's acre, godsakker:
kerkhoL
good, adde : it is the mss , S het is je
ware, het is „je"; deliver the S
zich kranig van zijn taak kwijten, net
Item leverets; have the c,s, S een bass
zijn, er inog,en wezen ; zie ook : make
good bye, zie Lye. •
[good.
gotten, zie gob.
Gov. = governor; ook S bans, onwe.
grimy [grainii] vuil, sinerig.
grits, ook : gries.
gut, adde: not have the re.ds to..., F
het let hebben oni...
gutter-snipe [gDtastiaip] straatjongen.
H. A. = Hostile Aeroplane; H. A. C.
Honourable Artillery Company; II. E. =High Explosive ; H. M. S. = ook : His
Majesty's Ship.

hairy, adde: the hairies, S de paarden
half-Nelson, boksersgreep, zie
waar gerookt inag worden; fsmlllaar handwork LliandwLkil
feestje, onderonsje.
head cabbage [hedi,abiL13]
witte
roof.
duikboot
*Fritz [trits] S X Mof ;
adde: give it a ti, F til het
fuliginotis, lees [fjulicl3inas]
even op.
full-dress, adde: nd debate, debat in
hectograph [liektougrar] sb hectograaf ;
optima fdrnia (in het Parlement).
vt liectograpneeren.
funeral, aide : it is not my cv, S dat
F s!a'der op!;
is inijn zaak (werk) niet, dat gaat mij hell, adde: give them
go cv for leather, S ventre a terre er
niet aan; r, furnisher, begrafenis• van door gaan, full speed wegstoomen.
ondernemer.
G. B. E. = Grand Cross of the British hello [helou] hallo! cv girl, S juffrouw
Empire Order; G. C. V. 0. = Grand jj van de telefoon.
Cross of Victorian Order; G. 0. C. = herse, Met : valpoort, maar.: valhek.
General Officer Commanding; G. 0. C.- hipe, zie 'ipe.
in-C. = General Officer Commanding- hopscotch [hopskotS] hinken.
in-Chief ; G. R. = Georgius Rex : Koiiing hoyden, zie hoiden.
,George; G. S. = 1 General Staff ; 2 hulk, tegenwoordig = opslagschip.
General Service • gs (gnas) = guineas. hydropathic [haidroupat , ik] aj hydro.
pathiscli, watergeneeskundig ; a Is sb ingasper Egaspa:j S sigaret.
watergeneesk uncle.
richting
get, adde : get out! ook : F loop been%
ni up, ook op touw zetten.
X Immediate Action ; 1. D. B. =
I. A.
Illicit Diamond Buyer ; I. F. S. = In.
Gilbertian [1:iihnrtian11 irnaginair, niet
than Forests Service; I. G. = Inspecserieus.
tor-General; I. T. = Intensifying Tele.
ginger, adde: there is cv in it, S daar
phone ; I. V. A. C. = Indian Volunzit „pit" in.
teer Ambulance Corps; I. W. W.
F zijn „ineisje",
girl, adde: his best
zijn Ii:fje; the old
Industrial Workers of be World,
de ouwe dame ;
de (inijii) „oil we vi ouw."
improve, adde: you can't c,d.upon
give, geeft pump, waarvoor jump to
it, dat hunt ge niet verbeter:.•n,dat Julia
!ezen is.
ge (hem) niet deter leveren.

martitical

9U3

panic

inartifical, lees : inartifici51.
• ! manhood, adde: f,suffrage,inannenincinerator [insinereita] oven voor , kiesrecht.
vuilverbranding.
snascarry moet zijn miscarry.
it!ternationalizeLintanajanalaizi inter• Massachusetts, lees: [masatjasats].
nntionaal maken, internationaliseeren.
niatyrology mod zijn martyrology.
.iron-ration, X lees: noodration.
mike [inaik] F inet den micrometer
.5. A. G. = Judge AdvocRte General.
!noel].
jEckey [cl3aki F Jautje (matroos).
miritorious, tees: meritorious.
*ja.zz l- d3az1 sti "jazz"-darts, uit Z. Ame- mirk, lees: [mbk].
rika i.,, eimporteerde .11egerdans. waarbij momentarily, acide: voor een oogeninuziek gemaakt wordt door een
bilk, voor ieder oogenblik.
band, bestaandenit een comet-a-pistons, money, lees : c, of account.
schuiltrompet, klarinet, banjo en trot en multinomial, ook als .sb = veelterm.
, vaarbij bovendien de muzIkanten nog
mythical [inij)ik'l] mythisch.
sorts zingen ook ; vi den "jazz" dansen. N. K. = National Kitchen, volkskeuken.
*jazzer [dz,azai jazzdanser(es).
[neivalizin]
*navalisin
Jerry [d3eri] X F Duitsch soldaat.
schappij op zee.
„hoekmatt".
jobber, Ills belt:stem
Nelson [nelsan] ook boksersgreep van
joy-stick, ook: stuurkruk van een vlieg•
achteren ; half cv , halve greep out den
' hats.
machine.
Commander of *non-slip, in : r, man, X soldaat die
K. C. V. 0. =
Victorian Order ; K. D. G.
bij demobilisatie filet verzekerd is van
Dragoon Guards; K. E. 0. = Knight xverk of een betrekking.
of the Order of the British Empire; noon, Iniddaghoorte, lees : -hoogte.
King's 0,..h Scottish *0. B. E. --= Officer of the Order of the
a. 0. S. B.
Borderers ; K. G. =X King's 0 mi. British Empire; 0. E. ook: Old Etonian;
,kidney bean, ook : bruine boon.
0. 0. = Orderly Officer ; 0. R. C.
•
know, vt. ook : [eaten kennen.
Orange River Colony.
L. of C. = X Lines of Communication; obstipation, lees :LobstipeiSan]
L. R. C. P. = Licentiate of Royal off-colour _1 ofkvIg _ iiiet de goede kleur
coilege of Physicians.
hebbend ; aan den gelen kart zijnd (van
dial anten); she is a bit
.lactiryinatory [lakrimeitdri] traanten beetje
fleschje.
aftandsch ; t an a bit c here, iii lijd
aan slijtage van benul.
_letter book [ietabouk] brievenboek ;
S copieboek, copieerboek.
orderly officer, ook. officier van den
line light paiinlaiti kaikhcht; he likes
dag.
to be in the cv, hij houdt van het voile ' out, adde : c, there, daar ginder; daar
licht der publiciteit. ginder in Australi, &I X S in de
Lochaber, lees: [lokaba].
vuurlijn.
Lies, lets : [1(j)fliz].
L
outbound ,tort voor outbrag staan.

Lybian, lees : Libyan.
outer, ook sb schigschot (buiten den
.M. B. E. = Mein'oer of the British Ent- tweeden ring out de roos).
Aire Order ; M. C. oolc: Military Cross; ownerless [outtalis] onbeheerd.
M. G. C. = Machine Gun Corps ; M. P. C. ook: Post of Command; P. D. =
Mill- permanently disabled; P. M. ook :
L. = Muzzle Loader; M. L.
tart' Landing Officer ; M. M. = Military
Prime Minister; Provost-Marshal; P.
Medal; M. S. -=---. Mess Sergant ; M. S. M. C. = President of Mess Committee;
M. = Meritorious Service Medal ; 1W, P. M. 0. = Principal Medical Officer ;
V. = Muzzle Velocity,
•
P. 0. W. = Prince of Wales; Prisoner

,majuscule, lees :Iniadpiskjill]
of War; P. R. = Proportional Represen•
4nake, adde : c, one, van de partij zijn, tation, evenredige vertegenwoordiging.
meedoett r, good, ook;. (weer) goed paling [peilitfl afrastering met of van

maker, (het) vergoeden; tel goed ma-

paien, palenhek,
ken, het er goed atbrengen, zijn degelijk- palrnistery, lees: palmistry.
heid bewijzen, deugdelijk of proefhou• panel, ook : Hist (v. aanbevolen candidend blijken, succes hebben; het tot • dater) ;, voordracht.
lets brengen, zich krauig houden,(log) panic, adde: be c,ked, door een panigoeci terecltt komen.
[schrift. schen schrik aangegrepen worden, in
mandate, bevel, schrift, lees : bevelpanischen schrik op de vlucht slaati.

parallel

904

round

parallel, lees [paralel].
parsimony Epasimounii lees: [pasi-

R. F. R. = Royal Fleet Reserve ; R.
G. A. = Royal Garrison Artillery ;
inani].
R. 11. A. = Royal Horse Artillery ;
part, adde : he looks the c,,zijn voorR. L B. A. -= Royal Institute of British
komen liegt er niet oni, men kan het i Architects; R. !. M. = Royal Indian
•
Marine ; R. M. = Riding Master; R.
hem wel aanzien.
M. A. = Royal Marine Artillery ; R.
payee, ook : ,nemer".
M. L. I. = Royal Marine Light InPeloponnesian, lees : Peloponnesier.
fantry; R. M. S. P. = Royal Mail•
penalty [pelialti] boete, geldboete ;
Steam Packet (Company); R. N. A. S.
strat; on (under) c, of..., op straffe
e
Royal Naval Air Service ; R. S. =
Royal Scots (Regiment); R. S. M. =
*Penguin, S lid der W. R. A. F
perform voor r elephants lees : ring Regimental Sergeant Major ; R. W. F.=
Royal Welsh Fusiliers.
elephants,
rag-bolt, lees: takbout, voor : talc, bout..
pericarp, lees [perikap]
ramp [ramp] S afzetterij, zwendel.
piece-goods Episgudzi stukgoederen.
rapid geett
stroom, versnelling ;.
Piffler, lees Piffer.
pip, oolc X sterretje(van 2den luitenant).
lees : stroomvers,,elling.
rattle, adde: get c•d, ,S zenuwachtig
piping, ook sb bies (koord).
worcien.
pivotal, spit...; c, man, soldaat die bij
demobilisatie als werkgever aan anderen reassert, ook vr N itself, zich weer
werk verschatten kan ; ook als
gebruik.

sb in (Wen gelden, weer boven komen.
rebut, vi in on lees vi iu : cv on.

plateau, lees [platou]
reconstruction [rilconstrDkSanj wederpolytechnic [politeknitc] aj polytech- opbouw 2.
nisch; sb polytechnische school; poly-. recoup [rikap] vt jur in-, alliouden;
scitacieloos stellen, vergoeden;
hint
the loss, hem schaueloos stellen; vi zicit schadeloos stellen
position, voor offairs lees affairs.
vr
oneself, zich scitadeloos stellen.
post, vt adde : keep one ,-,ed,iemand reduce, lees
officers voor
offi
technische teutoonstelling.

pontificate aj noel zijn sb en voor vt
lees vi.

op de hoogte 'louden ; r,ed to F. COMpany, X ingedeeld bij de... compie.
prison, adde : c, editor, „zitredactear".

for the loss,

cers.
S adelborst ;
reefer [aid]
rever ;
Waite knoop; colbert met twee,
ook :
rijett Knoopen.

prosaism [prouzei-izin] het prozaische. reprieve, ook sb uitstel, opschorting;,
gratie.
prosy [prouzi] lang van stof, tangwijlig ; saai, vervelend.
retch, lees [ritf].
pubescent, voor wordett lees : wordettd. revise, ook: (nog eetts) nazien, repeteeren
(v. lessen, enz.).
puisne, in
judge, jottgere rechter.
rock, brok lees: (gekleurde) suikerstok
put off, instellen, lees : uitstellen.
pyro- roll, door to
pyrotechnic, sb S, lees: sb
master of the
zie hiervoor master.
techniek, vuurwerkkunst ; vuurwerk.
Q. A. I. M. N. S. = Queen Anne Indian round, *sb 1000 Ns of ammunition.
Military Nursing Service; Q. A. M. N.
X 1000 stuks, 1000 patroyen ; vt ook
up, (owsingelend) bijeenjagen
S. = Queen Alexandra Military Nursing
Service; Q. M. A. A. C. = Queen
bijeendrijven van vee ; bijeendrijvei,
Mary's Army Auxiliary Corps.
verzanielen, onisingelen (v. personen),
itt outquad, ook = quadrangle.
ook: ad rood, rondom ;
trek; in den omtrek; all mi
quaw, kwag, lees : kwak.
quiff, ook S = kneep, foefje, kunstje
heelemaal ow ; overal in lieu rood;
quintessens, lees: quintescence.
aldoor in de rondte; 6 inches cam, in
quits [kwits] quitte.
ointrek ; a shilling
elk, leder (vowquoit, lees [kohl].
ieder) een shilling ; a long way
R. A. C. = Royal Agricultural Coleen heel eind out ; al the way
lege; R. A. F. = Royal Air Force;
heele eind; be
again, er weer zijn.
(v. een teestdag enz.); this brings its.
R. A. T. A. = Royal Army Temperance
Association; R. B. = Rifle Brigade;
C, to winter, dal brengt outs weer in;
den winter; zie ook : bri,vg; order
R. C. D. = Royal Canadian Dragoons;

routine
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W.

the carriage cv, het rijtuig voor laten slapjack [slapdjak] Am pannekoek.
komen; zie ook. order; send N.,, ieniand *slip man [s/ipman] soldaat die, bij
demobiiisatie losge!aten, verzekerd is
;net een boodscnap sturen, bescheid
later vragen; zie ook : hat; step
F van een betrekking.
tens aankoinen(wippen);prep(rond)om, sloppiness [slopins] slobberige toestand, sopperigheicl; 17.s; siodderachtig,om, 010...neen; in... oni; cv the corner,
om den lioek, den hock ow ;
here, heid ; sentimenteel gefeemel.
bier in den ointrek, in de buurt ; the small,00lcsbkleintje; a N., in diamonds,
rumour is all N., (the) town, de heele een kleintje in de ruiten ; the N., of the
, back, het „kruis".
stad at door.
smithy [sinil,i] moet
routine [rutin] routine.
! soaker [souka] stortbui.
roysterer, zie roisteres.
soppy, oolc figoverdreven sentimenteel.
ruffianly [rufianli] schurkachtig.
be cep on, dwepeu met.
ruin, ook: bouwval.
stapel (v,
sound-post [saundpoust]
rum-shrub [raniSrvb] rumpons.
S. A. A. --,-- X Small Arms Aminuni- een viool).
tion; S. B. = oolc : single-breasted; spacious [speifasj ruim, wijd.
S. O. = 4 Submarine Officer; X spillway [spilwei] overlaat.
_Staff Officer; S. 0. S. = ook X 8E fig , sprawl, ook : X uitzwermen.
noodsein; Am X Service of Supply; squelch, vi kwiskwassen. '
S. S. = oolc : Submarine Scout; Sub- stock, adde : out of cv , niet ineer voorradig (voorhanden).
marine Searcher; S. S. 0. = Senior
Submarine Officer.
story, zie ook storey.
stunt, adde : kunststukje; foefje, true,
saint [saint] lees [seint].
wat voer jij
*Sammy [swill] < S Amerikaansche
NI akal; what's the
daar uit ?; is that your c ■, ?, hebbeit
soiciant.
jullie
dat
uitgehaald
(hear
dat
gelapt)?
say, adde ; before you can N., Jack
again, alsje me
Robinson, F in een ommezientje, iii
if you work this
die kinisten nog eens nithaalt.
een wip, in een, twee, drie.
het *stunter [stprita] vliegenier die allerlei
scheming, sb bet Waimea waken;
kiniststukjes doer, luchtacrobaat.
intrigeeren, geintrigeer.
-scrounge, [skraund3] vt X S „weg- subliminal [svbliminal] in : ry conscience, het onderbewustzijn.
drukicen", in de wacht slepen, gappen.
supplement, ook vt supplementeeren,
scut p, tees : sculp(t).
aanvullen.
seodog, lees: seadog.
self-complacency [selfIcampleisa ► si] swelling-box [swelitpoks] Jzwelkasf
(v. orgel).
zelfbeliagen, ingenomenheid met zich
T. F. N. S. = Territorial Force Nursing
zelf.
self-conscious [selfkonSos] 1 zelfbe- Service; T.M. = 1 Town Major; 2Trencli
Mortar; T. M. B. = Trench Mortar
met zijn figuur verlegen, zich
wust ;
Battery; T. M. 0. = Trench-Mortar
gegeneerd voelend.
Officer.
sergeant-major lees: sergeant-majoor.
service, adde : 'the Junior Service, i teazle, sb weverskaardeboi ; vtkaarden.
het Eng. ieger, de landinaclit; the tensity rtensiti]
Senior Service, de Eng- . vloot, de time, ad -de: for the last N., of asking,
het is de laatste maal dat ik het vraag.
Marine, ook tij dens den oorlog the
tosh [to] S klets, gezvvain.
Silent Service genoemd.
shear-legs, sheer-legs [Silegzj 0 total, vt lees r•-ted, itt plaats van N.ed.
wastbolc.
try [trail sp drie pinnett (bii Rugby).
tweesteminig.
shop, Ills uitroep c ■dif yolk ! (in een two-part [tupat]
*umpteen [omptiri] F thoveel.
winke1).
shortage [gortic13] tekort.
*umptieth [unitii),] F zooveelste.
*umpty [vniti] F huin an N-lie,een-short-breathed, lees : [S2t-bre5c1]
tight, S stii
leugen, een verd... gemeene leugen;
zitten,
sit, adde:
stil zitten; zich bedaard !louden.
times a day, zooveel leer per ciag.
situated, lees: [sitju-eitid]
view, oolc: aanschmiwing.
six five, in: the cv , F de trein van 6 vineyard, lees: [viiijad]
Women's Auxiliary Arm,
nur 5 minutes.
W. A. A. C.
skate, niet Fog, inaar : sleet.
Corps; V. G. = RK Vicar•Genera

VV .
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Ypres

is hij
II aj gezond, wel; is he
W. R. A. F. = Women's Royal Air
Force ; W. R. N. S. = Women's Royal (goed) gezond ?; I am c% where I am,
Navy Service • W. T. = Wireless Tele- ik zit hier goed ; the ti passengers,
graphy ; W. W. C. = Woman Workers' de niet zieke (gezond zijnde) passagiers;
alles goed en wel (naar...);
wal nut, lees: .walnut. [Corps. all very
wangle [wagg'1] S „loskrijgen" (geld, it would be c to..., het zou goed zijn
verlof, enz.).
als...; III o wel ; welzijn ; let co, alone,
alle verandering is gees verbetering ;
well, I ad goed, wel ; you may as
je kunt net zoo goei...; he has lost IV ij wel ! goed ! soedah !
zijn whippet [wipit] 1 49 whippethond, gehis... and his money as
as..., I net zoo goed... kruiste hazewind ; 2 X S lichter soon,
geld ook ; as
als...; 2 zoowel... als..; 3 voor zoover tank.
als...; cv away (back, before day- *Wraf [rail lid der W. R. A. F.
light, advance of. into the Ere, Er, •Wren, S lid van den W. R. N. S.
on leis way to..., over forty, under yet, ook nog.
3000, within an hour), een heel elm! Ypres [ip'r, aipaz:j lees [ip'r, ook
(ten ilink stuk, heel wat, ver) weg enz.; j J aipaz, I' & J waipaz].

